
WEEK VAN INCLUSIEF ONDERWIJS

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een
onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed
onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of
leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. Daarom organiseert het
Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en
met 1 oktober 2021.

Tijdens de week staan we stil bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die nu al
gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. We gaan met verschillende partijen in
gesprek over hoe we de route naar inclusief onderwijs kunnen versnellen. Je vindt hieronder het
programma. Daarnaast gaat JongPIT, de stichting voor en door jongeren met een chronische
aandoening, met enkele inclusieve scholen tijdens een bijeenkomst in gesprek met leden van de
Tweede Kamer om deze te informeren over de stand van zaken omtrent inclusief onderwijs,
ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

PROGRAMMA

Maandag 27 sept 10.00 tot 11.30 uur

Naar inclusiever onderwijs: stand van zaken en veelbelovende ontwikkelingen in
samenwerkingsverbanden en scholen

Dolf van Veen (hoofd NCOJ en lid van platform Naar Inclusiever Onderwijs) vertelt over de
uitkomsten van het recente onderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs, dat in opdracht van
FNO Jongeren INC in 2020-2021 plaatsvond. Hoe ver zijn scholen in Nederland met het realiseren
van inclusief onderwijs?



Tijdens de bijeenkomst wordt tevens ingegaan op ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden PO
en  inclusieve basisscholen. Betrokken leidinggevenden (Jack Biskop en Henric Bezemer) en
schoolleiders / ambassadeurs  (Teun Dekker en Berdi de Jonge) zijn hierbij aanwezig.

Woensdag 29 sept 10.00 11.30 uur

Inclusief onderwijs: praktijk en beleid in gesprek

In veel regio’s wordt hard gewerkt aan inclusiever onderwijs. In Sint-Oedenrode werkt het onderwijs
intensief samen met aanpalende sectoren (opvang, jeugdhulp) en de gemeente. We gaan in gesprek
met betrokkenen uit de praktijk en de gemeente over hun aanpak en bevindingen, welke kansen zij
zien voor de verdere ontwikkeling en welke horden je moet nemen om dichterbij het doel te komen.
Hoe kan je optimaal samenwerken.

Na deze presentatie gaan we hierover in gesprek met bestuurlijk/beleidsmatig betrokkenen in de
gemeenten (VNG) en de Tweede Kamer.

Vrijdag 1 oktober 14:00 – 15:30 uur

Inclusiever onderwijs in scholen en het ondersteuningsaanbod van het platform Naar Inclusiever
Onderwijs

In deze bijeenkomst belichten we ontwikkelingen op scholen die werken aan inclusiever onderwijs,
en de belangrijke rol van schoolleiders hierbij. Ook in deze bijeenkomst zijn ambassadeurs van het
platform Naar Inclusiever Onderwijs aanwezig en zal ingegaan worden op de samenwerking met de
AVS.

Daarnaast wordt vanuit Verus, VOS/ABB en het NCOJ de activiteiten voor scholen, besturen,
samenwerkingsverbanden en gemeenten toegelicht.

Meer details over het programma tijdens de week vindt u op de website en daar kunt u zich ook
direct aanmelden: www.weekvaninclusiefonderwijs.nl.

We hopen u dan te zien!

Namens het Platform Naar Inclusiever Onderwijs,

Berend Kamphuis, Voorzitter College van Bestuur Verus (Vereniging voor katholiek en
christelijk onderwijs)

Hans Teegelbeckers Directeur VOS/ABB (Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke
scholen)

Dolf van Veen Hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)

http://www.naarinclusieveronderwijs.nl/doemee

