
                                                                                               
                                                   

Samenwerkingsverband Plein 013 
IB netwerk – Winter 2017 

Thema: Krijgt het kind de juiste ondersteuning? Hoe weten we dat?  

     
 
Beste collega’s 
 
Allereerst: de beste wensen voor 2017! Dat we elkaar mogen blijven inspireren. 
We ontmoeten elkaar binnenkort op de winterbijeenkomst.     
Het centrale thema van deze bijeenkomst is ‘Krijgt het kind de juiste ondersteuning? Hoe 
weten we dat?’ We benaderen dit thema vanuit diverse perspectieven, waarbij we hopen dat 
jullie aan het einde van de bijeenkomst weer ‘Kennis en Inzicht en ‘Tips en Tools’ voor jullie 
eigen praktijk- en professionele ontwikkeling hebben.  
 
Als voorbereiding op deze bijeenkomst willen we jullie vragen om twee casussen mee 
te brengen in de ‘extra ondersteuning’:  
- één casus van een praktijk in ‘Goede extra ondersteuning’ voor het kind 
-.één casus van een dilemma en het zoeken naar ‘Goede extra ondersteuning’ 
 
Gewenste opbrengst:  

• Je hebt zicht gekregen op het ‘Goede voor het kind’ vanuit het perspectief van de 
geschillencommissie 

• Je weet welke aandachtspunten in het waarderingskader betrekking hebben op het 
onderwerp: leerlingen krijgen de ondersteuning waar ze recht op hebben 

• Je hebt goede praktijken ‘Goede ondersteuning’ met elkaar gedeeld en 
succesindicatoren verzameld. 

• Je hebt meer zicht gekregen op: Meten is Weten – Diagnostisch handelen in het 
kader van de goede ondersteuning voor het kind. 

• Je kunt de extra ondersteuning plaatsen in het continuüm van  interventies voor het 
kind én van daaruit effecten meten  

• Je hebt kritische cases besproken waarin het kind (nog) niet de goede ondersteuning 
heeft. Daarin heb je kritisch gereflecteerd met elkaar op beïnvloedende indicatoren 
en mogelijke interventies om tot ‘Goede ondersteuning’ te komen? 
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Programma 
 
9.00     Welkom, doel en inhoud   
 
9.10     Inspiratie 1: Jose Wichers: Formeel en Moreel goed handelen – Perspectief vanuit  
            de geschillencommissie 
 
9.30     Het delen van een Goede Praktijk ‘Goede ondersteuning voor het kind!’  
            - Hoe weet je dat: Wat zijn in deze casus succesindicatoren? 
            - Hoe meet je dat: Welke instrumenten zet je in voor deze ‘Goede ondersteuning’     
            - Met wie werk je samen in deze ‘Goede ondersteuning’ voor het kind? 
            - Wie monitort ‘1 kind – 1 plan’ in deze ‘Goede ondersteuning’?  
 
10.15     Verzamelen indicatoren voor ‘Goede ondersteuning’ voor het kind in je praktijk  
 
10.30     Pauze 
 
10.45    Mededelingen Plein 013 
 
11.15    Waarderingskader ‘Kinderen krijgen de ondersteuning waar ze recht op hebben?’ 
 
11.30    Casus: Een kind dat (nog) niet de goede ondersteuning heeft? 
             - Wat zijn beïnvloedende factoren:  
               1e Kracht: Wat werkt wel: positieve interventies en beïnvloedende factoren 
               2e Kans  : Wat moet er versterkt worden? Wat loopt er nog niet goed? 
                               Welke interventies zijn er nodig om tot de ‘Goede ondersteuning’ voor  
                               het kind te komen?  
               3e Samenwerken: Met wie moeten we samenwerken in ‘Passend arrangeren’ als  
                   continuüm van interventies om tot goede ondersteuning te komen voor dit kind?  
 

                                                  
                                                  Samenwerken als een knooppuntenroute  
 
11.55   Evaluatie en afsluiting 
 
12.00  Afsluiting    
        



Met vriendelijke groeten 
Rian Janssen en Marianne den Otter 
 
Bronnen: 
Onderstaand een overzicht van bronnen. Er worden twee soorten bronnen aangereikt: 
1e Bronnen die tijdens de bijeenkomst worden gebruikt (Binnenplein: www.plein013.nl) 
2e Bronnen die je kunt raadplegen (als bronnenbank) 
 
 

1. Bron lezen voorafgaande aan de bijeenkomst (staat op de portal): 
 
NJI – Top 10 Ondersteuningsvragen in het Onderwijs 
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Top-10-Ondersteuningsvragen-in-het-
onderwijs.pdf  Lezen: pp. 1-17 
 
 

2. Bronnen om te raadplegen:  
Inspectie van Onderwijs, Ministerie OC&W (2015). Waarderingskader 2017, sector PO.  
http://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2015/11/Waarderingskader-2017-primair-
onderwijs-concept-november-2015.pdf  
 
Geschillencommissie Passend Onderwijs  
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo  
 
NJI – School en wijk verbonden – een knooppuntenroute 
http://www.nji.nl/schoolenwijkverbonden  
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