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Professionalisering IB netwerken Plein 013 
      Zomer 2018 

Passend onderwijs: extra  ondersteuning in een waarderend kader  
   

 

     
 

Beste collega,  

De zomerbijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013 staat voor de deur. Het centrale thema van deze 

bijeenkomst is ‘Passend onderwijs en extra ondersteuning in een waarderend kader’. We zoomen in op het 

nieuwe toezichtskader van Inspectie en de relatie met wettelijke kaders en het schoolplan. Daarbinnen 

verkennen we wat de rol van de interne begeleider hierbij is en de relatie met Passend Onderwijs.  

Na vier jaar Passend onderwijs verkennen we successen en uitdagingen in de extra ondersteuning. Je 

onderzoekt hoe je als intern begeleider je hierin positioneert en hoe daarbij samenwerkt met anderen. 

Een grote uitdaging in extra ondersteuning is het bouwen aan een samenhangend netwerk in de wijk.       

We gaan hierover aan de slag met ambities formuleren aan de hand van Biesta’s doeldomeinen.  

Aan het einde van deze zomerbijeenkomst maak je de transfer van dit thema naar je eigen praktijk.  

 

De gewenste opbrengst van deze bijeenkomst is: 

1) Kennis nemen van het waarderend kader van inspectie en de extra ondersteuning daarbinnen 

2) Zicht op samenhang tussen wettelijke documenten en het schoolplan en verdelen van rollen, taken en 

ambities. 

3) Informatie nieuwe thema’s in het ondersteuningsplan Plein 013 en input voor het bestuurlijk overleg.    

4) De doeldomeinen van Biesta kunnen inzetten om ambitie(s) in extra ondersteuning te formuleren.     
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Programma 

1. Welkom, doel en inhoud 

 

2. Inspiratie 

1e De Peuterkleutergroep – KC Starrebos – Marleen Deenen 

2e Onderwijsinspectie: Swaantje de Bekker: vier jaar Passend onderwijs: successen en uitdagingen 

 

3. Het waarderingkader ‘Veranderend toezicht’  

- Wat betekent dit kader voor de extra ondersteuning op jouw school? 

- Welke rol heb je daarin als intern begeleider en met wie werk je daarin samen? 

- Wat doe je met SOP en OPP in de uitvoeringspraktijk voor leerlingen met extra ondersteuning?  

 

4. Bouwen aan een samenhangend netwerk integrale ondersteuning 

Met Biesta’s doeldomeinen van onderwijs: ‘kwalificatie, objectivatie en subjectivering (Biesta)’ ga je aan de 

slag om een ambitie te formuleren, rondom het onderwerp: bouwen aan een samenhangend netwerk voor 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.  

 

Pauze  

 

5. Mededelingen Plein 013 

 

6. Nieuwe thema’s ondersteuningsplan SWV Plein 013 – enkele notenkrakers 

In de bijstelling van het ondersteuningsplan 2018-2023 zijn er nieuwe thema’s. Aan de interne begeleiders de 

vraag om actief mee te denken en je stem te geven bij stellingen rondom deze thema’s en hierin kracht en 

kansen te benoemen. De verzamelde data worden meegenomen naar het bestuurlijk overleg Plein 013.  

 

7. Afsluiting  

 

 

Tot bij de Zomer-bijeenkomst! 

 

Vriendelijke groeten   

Rian Janssen en Marianne den Otter 
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Bronnen om te lezen:  

Biesta, G: Wat is goed onderwijs?  

http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/  

 

Zeegers, G. (2015). Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie. 

(pp. 19-25; pp. 104-109). Huizen: Pica. 

 

Bronnen om te raadplegen: 

Ministerie van Onderwijs (2017). Onderzoekskader 2017 PO en VVE 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve  

 

Onderwijsinspectie – schoolplan  
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schoolplan 
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