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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Brief minister met 25 voorstellen voor inclusiever onderwijs
Afgelopen week heeft minister Slob een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over
de 'Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs.'
De minister schrijft: "In deze brief presenteer ik u 25 voorstellen om een nieuwe weg in te
slaan met passend onderwijs. De voorstellen zijn enerzijds gebaseerd op de meer dan 70
deelstudies die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in 5 jaar passend
onderwijs heeft laten publiceren. En anderzijds zijn ze gebaseerd op vele intensieve
gesprekken die ik heb gevoerd met leerlingen, leraren, ouders, schoolleiders en
bestuurders en hun vertegenwoordigers. Ik heb verder dankbaar gebruik gemaakt van
mooie adviezen, standpuntbepalingen en enquêtes.
Zo passend mogelijke ondersteuning
Het doel van de voorstellen is dat we nog meer leerlingen zo passend mogelijke
ondersteuning kunnen geven. Daarvoor is cruciaal dat we leraren en schoolleiders meer
houvast geven. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen scholen beter
faciliteren, ook in de samenwerking met gemeenten.
Ik sta in deze brief eerst stil bij de voornaamste uitkomsten van de evaluatie. Ik geef kort
aan wat maakt dat we nog niet daar zijn waar we willen zijn en waarom deze 25
voorstellen nodig zijn. Vervolgens zet ik de voorstellen op een rij. Hierna ga ik in op het
streven naar inclusiever onderwijs. Er is veel draagvlak om, conform het
Onderwijsraadadvies Steeds Inclusiever, de komende 15 jaar stapsgewijs naar nog
inclusiever onderwijs te gaan. In de beleidsnota in de bijlage licht ik mijn voorstellen
uitgebreid toe.
Download hier de gehele brief en de bijlages.
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