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Samenwerkingsverband voor passend onderwijs: Driegang



Samenwerkingsverband passend onderwijs:

2014: start passend onderwijs:

● Veel keuzevrijheid voor de manier van werken. Dus verschillen per regio. 

● Opdracht: 
○ voor alle leerlingen een onderwijsplaats in de regio. 

○ zorg voor de ondersteuningstoewijzing en bekostiging van het gespecialiseerd (buitengewoon) onderwijs. 

2021: evaluatie passend onderwijs:

● Stip op horizon voor over 15 jaar: realiseer méér inclusief onderwijs. 



Samenwerkingsverband Driegang

● 97 basisscholen - 16.000 leerlingen. (waaronder 5 scholen voor gespecialiseerd onderwijs)

● > 130 medewerkers. 
○ Ook onderwijsassistenten (50) en ambulant begeleiders/gedragswerkers (45)

● Jaarlijks budget: €14 miljoen. 

Deelname aan gespecialiseerd onderwijs:
○ Landelijk in Nederland:

Driegang:

Speciaal onderwijs (clusters): 2,0% (stijgend)

0,8 % (kleine stijging)

Speciaal basisonderwijs: 2,5% (stijgend)

1,56% (dalend)



Waar we voor staan - 11 leidende principes

https://drive.google.com/file/d/1T7BLXm3BM30rc5Olz5q-crgn2JQ5wLvU/view?usp=sharing




Hoe wij zorgen voor méér inclusief onderwijs

● Onze (werk)definitie van méér inclusief onderwijs 
○ Welkom!

○ Effectief systeem dat uitgaat van verschillen

○ Benodigde vaardigheden

○ Voldoende ondersteuning

formuleer je eigen/school (werk)definitie



Met elkaar lukt het wel! 

● Stimuleer samenwerking:
○ In elke klas

○ In elke school

○ Bij elk kind dat ondersteuning nodig heeft

○ In elke regio/gemeente

○ Binnen Driegang

● Denk en praat altijd in mogelijkheden en kansen. 



Sluit aan op ambitie!

● Alles begint met willen en gunnen. 
○ Emiel van Doorn: ”Als je niet voor de kwaliteit van een leerling gaat, moet je ook van zijn beperkingen 

afblijven.”

● Deel de goede voorbeelden (good practice). 

● Organiseer ontmoeting, scholing en bezieling. 





Wanneer gaat het goed?

● Mening of feit: gespecialiseerd onderwijs is soms beter? 

● Hoe bewaak je belang van het kind, in wellicht wel de grootste verandering in het onderwijs in > 50 

jaar?



De 4 p’s  

● Komt  één van de p’s in het geding? 

Dan heb je als team/leerkracht een 

opdracht. 



Sara







Mijn vraag aan jou

● Welke leerling gaat baat hebben van de achterliggende 20 

minuten?



Bedankt voor je aandacht.
(Mail gerust, of kom eens langs: welkom!)

Henric Bezemer 
Julia Henning

(h.bezemer@driegang.nl)
(j.henning@driegang.nl)
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