
                                                                                         
 
 

UITNODIGING 
 
Vijf jaar Passend Onderwijs, past het… en hoe verder? 
(wat is er nodig/wat hebben jullie nodig) 
 
Platformdag Passend Onderwijs mbo - 14 november 2019 
Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort (tegenover het station) 
 
Programma  
09.30 10.00 Inloop koffie/thee 
10.00 10.15  Opening voorzitter (Andrea Kaïm) 
10.15 11.15 Plenair DWDD o.l.v. Marc van der Meer (met o.a. Ton Heerts – MBO Raad,  

Paul van Meenen – D66, Marc van Kempen – Inspectie van het onderwijs,  
Marianne de Bie - wethouder Breda met portefeuille onderwijs, plus  
vertegenwoordigers van de Commissie kwaliteitsafspraken mbo en van Divosa) 

11.15 11.30 Lancering Kennispunt Passend Onderwijs MBO 
11.30 11.45 Naar de zalen (daar is koffie/thee) 
11.45 12.45 1e ronde workshops in de zalen (60 min) en  

  hotspots in de grote zaal Studio 33    
 (presentaties/vraagsessies/discussies/mbo-brigade) 

12.45 13.45 Lunch 
13.45 14.45 2e ronde workshops in de zalen (60 min) en 

 hotspots in de grote zaal Studio 33    
 (presentaties/vraagsessies/discussies/mbo-brigade) 

14.45 15.00 Wisseling (in de zalen koffie/thee) 
15.00 16.00 3e ronde workshops in de zalen (60 min) en  
   hotspots in de grote zaal Studio 33 

 (presentaties/vraagsessies/discussies/mbo-brigade) 
16.00  Einde (geen plenaire afsluiting)  
   Bij inlevering van de badge ontvangen de deelnemers na afloop  
   een ‘passend’ presentje! 
 
Beschrijving van de workshops en presentaties: zie verderop 
 
Aanmelden kan UITSLUITEND via onderstaande link vóór 30 oktober 2019. Indien uw mbo-school lid 
is van het Platform PaO zullen er deelnemerskosten van € 50,00 per persoon via de 
instellingsvertegenwoordiger gefactureerd worden. Is uw school of instelling geen lid van het platform, 
dan zal er per deelnemer een bedrag van € 150,00 gevraagd worden.  



 
LET OP: de belangstelling is groot, dus wacht niet en schrijf u direct in voor de workshops en hotspots 
van uw keuze!! Vol = vol! Bij over aanmelding geldt dat leden van het platform voorrang hebben. 
 
Lees voor het aanmelden eerst aandachtig de keuzes voor de workshops en hotspots door. 
 

Aanmelden 14 november 2019 - Platformdag Platform Passend 
Onderwijs 

 
Graag tot ziens op 14 november 2019. 
 
Andrea Kaïm,  
voorzitter platform Passend Onderwijs mbo 
 
BESCHRIJVING WORKSHOPS EN HOTSPOTS 
 
Er zijn drie rondes met workshops en hotspots. Een hotspot is een gesprekstafel rond een bepaald 
thema. Tijdens een hotspotronde kunt u minimaal 2 hotspots volgen. Iedere deelnemer volgt twee 
workshoprondes en in één ronde twee hotspots. De hotspotronde kan dus in de 1e, 2e of 3e ronde 
plaatsvinden. De definitieve indeling volgt nadat alle aanmeldingen binnen zijn. 
 
Hieronder kunt u het aanbod van de verschillende workshops / hotspots lezen. Geef bij de aanmelding 
uw interesse aan voor bepaalde workshops / hotspots. 
 
WORKSHOPS (interactieve presentaties) 
 
Onderstaande workshops worden alleen in de ochtend gehouden (dus 1x) 
 
Workshop 1. JongLeren, een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met psychische 
problemen 
Per jaar vallen in het Graafschap College 30 tot 40 studenten uit vanwege psychische problematiek. 
Samen met de GGZ instelling is een programma ontwikkeld waarin onderwijs en GGZ behandeling 
gecombineerd, op één locatie, vanuit één team wordt aangeboden. Het programma wordt gefinancierd 
vanuit zowel onderwijs- als jeugdhulpmiddelen. 
Workshopleider(s): Elsemiek Silva en Alex Jansen (Graafschap College) 
 
Workshop 2. Van Passend Onderwijs naar Inclusief onderwijs 
Een samenleving die begint met uitsluiten, blijft uitsluiten. Het kan anders; inclusief onderwijs als een 
zich ontwikkelende onderwijspraktijk waarin diversiteit niet wordt gezien als een probleem, maar als 
een uitdaging. Binnen inclusief onderwijs worden studenten voorbereid op een samenleving die vraagt 
om mensen die inclusief kunnen denken en handelen. Tijdens de workshop gaan we met elkaar in 
gesprek over het begrip Passend Onderwijs, inclusief onderwijs en over wat bovenstaande tekst zegt 
over de uitvoer van Passend Onderwijs in het mbo.  
Workshopleider(s): Karlijn van der Meer en Alien Stuifzand (ROC Friese Poort) 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl29DRCujOHcud-MWNCStQufdO7fPIR8bVKnE0JFd8mQPRiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl29DRCujOHcud-MWNCStQufdO7fPIR8bVKnE0JFd8mQPRiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
Workshop 3. Trauma en nare jeugdervaringen – wat kunnen wij bieden? 
Op het mbo zien wij een steeds grotere groep studenten met een traumaverleden. Hoe ga je hiermee 
om binnen de school en wat kan je bieden aan begeleiding. 
Opzet workshop: wat zijn nare jeugdervaringen en trauma, signalering, begeleiding op school en 
doorverwijzing en gesprek over de ervaringen. 
Workshopleider(s): Fatiema Khadje en Meryem Demir (ROC Mondriaan) 
 
Workshop 4. Klas als werkplaats - een aanpak die werkt om studenten bij de les te houden 
Eerst een algemene uitleg over wat de klas als werkplaats inhoudt. Vervolgens vertelt een tandem 
(kaw medewerker samen met een slb'er) over hun bevindingen. Afronding met een interactief deel. 
Workshopleider(s): Eus Hehanussa, kaw medewerker en een slb'er (Albeda College) 
 

Onderstaande workshops worden twee keer gehouden 
 
Workshop 5.  Schoolbrede aanpak studerende moeders 
Hoe begeleid je studerende (aanstaande) moeders naar een diploma? Project Studerende Moeders 
heeft antwoord. Gemiddeld valt 50% van deze doelgroep voortijdig uit op het MBO, dit project bracht 
dat aantal terug naar 16%. Het nieuwe wetsvoorstel versterkt de positie van studerende (aanstaande) 
moeders op de volgende punten: zwangere studenten hebben formeel recht op zwangerschaps- en 
bevallingsverlof; scholen moeten verplicht beleid voeren voor zwangere studenten; afspraken over 
rechten/plichten moeten benoemd worden in de OOK; bij het BSA moet rekening gehouden worden 
met een zwangerschap. Benieuwd hoe je dat in de praktijk kunt vormgeven? Wij delen graag onze 
ervaring, werkwijze en vooral ons enthousiasme met jullie. Alle moeders een diploma! Voor iedereen 
die betrokken is bij studentenbegeleiding. 
Workshopleider(s): Marleen van de Camp en Kim Baesjou (Lumens werkt) 
 
Workshop 6.  Progressiegericht werken binnen het startcollege 
De workshop is een eerste kennismaking met progressiegericht werken. Bij progressiegericht werken 
stimuleren we mensen om te gaan leren door drie zaken te waarborgen: zorgen dat wat we kunnen 
leren in behapbare stappen, zorgen dat degene die mag leren voldoende autonomie ervaart over zijn 
leerproces en in verbondenheid met elkaar. Daarbij is er een sterke nadruk, te kijken naar wat we 
willen in de gewenste toekomst en kijken we daar wat er tot nu toe al gewerkt heeft. We leggen 
nadruk op wat er al goed gaat en hoe we een stapje verder kunnen komen naar het doel.  
Workshopleide(s): Linda Buijk en Lisa Brasker-Fens (Zadkine) 
 
Workshop 7. Passend Onderwijs voor nieuwkomers 
Hoe maak je een mbo-opleiding toegankelijk voor nieuwkomers (mensen die korter dan 6 jaar in 
Nederland zijn)? Deze vraag staat in deze workshop centraal. Aan de hand van voorbeelden van twee 
scholen gaan we in op: De intake: waar let je op? Ondersteuning in het onderwijs: wat is er nodig voor 
de student? Denk aan extra aandacht voor taal, lob en leerstrategieën, culturele verschillen, specifieke 
leerproblematiek, specifieke sociaal-emotionele problematiek, andere problematiek in het persoonlijk 
leven van de student. We leggen specifiek de focus op de samenwerking tussen de experts vanuit 
inburgering/educatie en de experts vanuit passend onderwijs. 
Workshopleider(s): Carla Boedhoe (Deltion College) en Jetske Woudstra (MBO Raad) 
 
 



Workshop 8. Autisme BelevingsCircuit (ABCircuit) 
Hoe is het om autisme te hebben? Tijdens de workshop ga je voelen, ruiken, proeven, horen en zien 
hoe dat anders in zijn werk kan gaan bij mensen met autisme. Laat je misleiden door je zintuigen, 
ontdek wat kan en niet kan! In de workshop leer je meer over wat autisme is en krijg je meer begrip 
voor autisme. Via korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Elke 
opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan 
een tip voor autismevriendelijkheid. 
Workshopleider(s): Annette van den Bos en Kirsten Adema (Autisme Campus) 
 
Workshop 9. LOB en Passend Onderwijs (v(s)o – mbo) 
Goede LOB speelt juist ook bij studenten passend onderwijs een belangrijke rol bij het succesvol zijn 
op het mbo. Het geeft ze inzicht in hun mogelijkheden. Welke rol kunnen v(s)o en mbo hierin spelen 
en op welke manieren? Aan bod komt o.a. een good practice van een samenwerking tussen een vso-
school en een roc. Doelgroep workshop: decanen, leerlingbegeleiders, coaches in v(s)o en mbo. 
Workshopleider(s): Els van den Eijnde (ROC Rivor) en Netty Bonouvrié (ExpertisecentrumLOB) 
 
Workshop 10. Voorzieningen Prestatiebeurs 
Wat zijn de mogelijkheden voor leerlingen die, buiten hun schuld, tegen vertraging aanlopen en/of niet 
diplomeren. Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die binnen de mbo-instelling te maken 
hebben met bovengenoemde situaties; decanen, zorgcoördinatoren, trajectbegeleiders en dergelijke. 
Workshopleider(s): Arno Dieteren (DUO) 
 
Workshop 11. Spel school en stage 
Autisme, ADHD, borderline: het zijn allemaal termen, etiketten en het zegt vaak niet waar een 
specifieke student tegenaan loopt. De verschillen binnen een bepaalde diagnose zijn heel groot. Met 
dit spel breng je samen met de student zijn gebruiksaanwijzing in beeld. Daarnaast kijk je naar de 
specifieke ondersteuningsbehoefte. Het resultaat is een duidelijk werkblad, dat als 
coachingsinstrument ingezet kan worden. Er is een spel gericht op school en een spel gericht op 
stage. Bij het Summacollege Eindhoven wordt hier al vijf jaar uitgebreid mee gewerkt. Geschikt voor 
begeleiders passend onderwijs binnen het mbo. 
Workshopleider(s): Yvonne Keet en Milou Meijs (Summacollege) 
 
Workshop 12. Wat werkt… 
Een digitaal portfolio waarin studenten (met autisme) aan kunnen geven hoe hun kwaliteiten het best 
tot hun recht komen. Het geeft de student en zijn omgeving inzicht en praktische handvatten. “Wat 
werkt…” is een communicatiemiddel dat zowel op school als tijdens de stage in te zetten is. Onze 
enthousiaste ervaringen met “Wat werkt…” op Nimeto zijn geschikt voor iedereen die met studenten 
werkt. 
Workshopleider(s): Winfred Woutersen (Nimeto) 
 
Workshop 13. Geweldloze communicatie 
Communicatie is altijd en overal. Communicatie gaat over jou en mij en wordt altijd beïnvloed door 
interne en externe factoren. Soms is het daardoor lastig om oordeelloos te blijven. Hoe blijf je in staat 
om, ongeacht de omstandigheden, oprecht en empathisch contact met de ander aan te gaan? In deze 
workshop leer je de uitgangspunten van verbindend en met zo min mogelijk geweld communiceren. 
Want geweldloos communiceren kun je leren en meer verbinding geeft profijt in al je professionele en 
persoonlijke relaties. 
Workshopleider(s): Esmee Koppen (MBO Utrecht) 



Workshop 14. PBS (positive behavior support) in het mbo 
In deze workshop nemen we je mee in het PBS-avontuur binnen een grote onderwijsinstelling. Het 
begon als noodzaak bij de Entree-opleiding. Inmiddels drie jaar verder heeft het hele Da Vinci College 
dit gedachtegoed omarmd. In deze interactieve uiteenzetting vind je vast ideeën die je mee kan 
nemen naar jouw klas en misschien wel naar jouw organisatie. 
Workshopleider(s): Louske Cazemier en Rebecca Habets (ROC Da Vinci College) 
 
Workshop 15. Onderwijsconsulenten: het kan wel! 
Passend onderwijs? Thuiszitters? In hun dagelijkse praktijk komen onderwijsconsulenten in aanraking 
met leerlingen en studenten die vastlopen. Ze krijgen niet de begeleiding die ze nodig hebben of 
komen thuis te zitten. Waar lopen de student (en zijn/haar ouders) tegenaan? Waar loopt men op vast 
binnen de onderwijsinstelling? Kan het echt niet? Wat kan het mbo bieden? Welke externe 
organisaties kunnen een rol spelen in de samenwerking voor deze ondersteuning? Aan de hand van 
casuïstiek uit onze praktijk proberen we de aanwezigen te prikkelen soms net even anders naar de 
student te kijken die extra ondersteuning nodig heeft. Kunnen we het een klein beetje anders doen 
waardoor het wel kan? We delen goede voorbeelden van wat wel kan!  
Workshopleider(s): Aïscha Trokasti en Ine van de Rijt (Onderwijsconsulenten) 
 
Workshop 16. Passend (beroepsgericht) examineren… wat is mogelijk 
Passend onderwijs leidt tot aanpassingen in het onderwijsproces van de student. Wat betekent dit 
voor het toetsen en examineren? Wat mag, wat kan? En hoe kom je tot een goede verantwoording? 
Aan de hand van praktische voorbeelden ga je aan de slag met casuïstiek. Je kunt ook zelf casuïstiek 
inbrengen die we ter plekke bespreken. Zo zoek je samen naar praktische en werkbare oplossingen 
en krijg je tips en suggesties aangereikt waarbinnen je verantwoord kunt handelen.  
Workshopleder(s): Halvard Jan Hettema (Kennispunt mbo) en Henry Soyer 
 
Workshop 17. Project TVLC - bevordering van inclusief onderwijs in 5 Europese landen 
Sinds de opstelling van het VN verdrag voor mensen met een beperking staat het recht op inclusief 
onderwijs in alle EU landen hoog op de agenda. In het TVLC project hebben REA College en Rijn 
IJssel samen met 8 andere scholen uit Europa gekeken wat er nodig is om inclusief onderwijs vorm te 
geven. Wat verstaan we precies onder inclusief onderwijs; wat kunnen we leren van elkaar; wat is de 
stand van zaken en zijn er praktische hulpmiddelen? In de workshop delen we de ervaringen uit het 
project. Ook gaan we aan de slag om in beeld te krijgen waar de winst te behalen valt in je eigen 
organisatie. 
Workshopleider(s): Birgit Grimbergen (REA College) en Karin Willemse (Rijn IJssel) 
 
Workshop 18. Reduceren van (toekomstige) VSV door inzet Passend Onderwijs 
Vanuit de regionale aanpak VSV en jongeren in een kwetsbare positie is een aanpak ontwikkeld die, 
door een vroege screening, (waar nodig) gevolgd door passende inzet en begeleiding, heeft 
bijgedragen aan het terugdringen van VSV. Dit heeft plaatselijk geresulteerd in een reductie van VSV 
voor de Entree opleidingen met 25%. De aanpak heeft effect op 3 pijlers: versterken van de 
intakeprocedure, vergroten van de tevredenheid van studenten, vergroten van de tevredenheid van 
docenten. Wegens het succes op het Entree onderwijs wordt deze aanpak in 2019-2021 uitgerold 
naar alle niveau 2 opleidingen van het DC in Assen. We nemen jullie graag mee in de ontwikkeling 
van de afgelopen 4 jaren die geleid heeft tot een grote daling van VSV.  
Workshopleider(s): Melanie Luinge-Akkersma, Carin Prins of Greetje Dikkers (Drenthe College) 
 
 



Workshop 19. Werkweb-autisme 
Een wegwijzer voor studie & werk bij autisme. Maak een persoonlijk profiel en vertaal dat naar studie 
en werk. Vind informatie voor optimale steun. WerkWeb-Autisme (WW-A) is ontwikkeld door 
ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, zorginstellingen en gemeenten, als opdracht 
vanuit de werkgroep Arbeidsparticipatie van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! De 
technische realisatie van WW-A ligt in handen van Carapax-IT, een bedrijf dat vooral werknemers met 
autisme in dienst heeft. Het project is gefinancierd door ZonMw en Instituut Gak. 
Workshopleider(s): Hanny Ebbers 
 
Workshop 20. Begeleid Leren - ondersteuning voor studenten met psychische problemen 
De afdeling Zorg&Welzijn van Het MBO Utrecht  werkt sinds twee jaar met de methode ‘ Begeleid 
Leren’ voor leerlingen met psychische problemen. De implementatie is ondersteund vanuit de 
Academische Werkplaats Utrecht. Ook werd onderzoek gedaan naar de resultaten. In de presentatie 
wordt ingegaan op zowel de praktijk van alle dag: wat is de betekenis voor de studenten, docenten en 
stagebedrijven, wat wordt de student er beter van? Als op de vraag wat vraagt de implementatie van 
deze methode van de organisatie, het team, de deskundigheid, en wat levert het op. Hoe komen we 
tot bestendiging van wat geleerd is in de pilotperiode. Vanuit verschillend perspectief worden diverse 
aspecten belicht waaronder ook de wijze waarop met alle stakeholders het project vorm heeft 
gekregen. 
Workshopleider(s): Marco van Luijn (MBO Utrecht) en Harrie Jonkman (Verwey-Jonker) 
 
Workshop 21. Grenzen aan passend onderwijs? 
Zijn er grenzen aan passend onderwijs? Kan het mbo alle jongeren die het toelaat ook daadwerkelijk 
passend onderwijs bieden, of zijn er gevallen die te zwaar, te complex, te veeleisend zijn? Is er beleid 
of lost iedereen zijn eigen probleem maar op? Onderzoek laat zien dat veel docenten en mentoren in 
het mbo vinden dat de problematiek bij studenten toeneemt: meer maar vooral ook zwaardere 
problematiek. Met de nieuwe wet Toelatingsrecht is nogmaals benadrukt dat het mbo voor iedereen is. 
Maar zijn er ook grenzen? In de workshop zoeken we antwoord op deze vragen. Samen gaan we het 
gesprek aan. 
Workshopleider(s): Rita Kennis en Mariska Roelofs (Kba Nijmegen) 
 
Workshop 22. Ervaringen met de wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht 
Mbo-instellingen hebben afgelopen schooljaar hun eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe Wet 
Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht, waaronder ook het verplicht bindend studieadvies valt. 
KBA en ECBO monitoren de invoering en gevolgen van de wet. Wat is de impact van de wet tot nu 
toe? Hebben scholen hun intakeprocedures aangepast? Heeft het Toelatingsrecht al gevolgen? Hoe 
kijken studenten aan tegen de voorlichting en intake? Wat zijn ervaringen met het negatief bindend 
studieadvies? Onderzoekers presenteren hun resultaten en gaan met de deelnemers in gesprek over 
hun eigen ervaringen en de impact van de wet. 
Workshopleider(s): Ton Eimers (Kba Nijmegen) 
 
Workshop 23. Transitieroute verschuift de mindset van diploma naar werk 
De Transitieroute biedt jongeren met een ondersteuningsbehoefte een maatwerkroute van school 
naar werk. De methodiek van deze Transitieroute wordt nu in vier regio’s uitgewerkt en uitgetest. Door 
de Transitieroute verschuift de focus in de begeleiding van de studenten van het behalen van het 
diploma naar het vinden en behouden van werk. Tijdens deze workshop kom je te weten hoe deze 
nieuwe, meer loopbaangerichte mindset bij studenten én bij studieloopbaanbegeleiders kan worden 
gerealiseerd. Workshopleider(s): Jan Raaijman (Kba Nijmegen) en Anita de Wit (REA College) 



 

Onderstaande workshop wordt alleen in de middag gehouden (dus 1x) 
 
Workshop 24. Passend Onderwijs en AVG4 
Tijdens de workshop bespreekt Peter alle onderwerpen rondom de AVG en Passend Onderwijs, dit 
doet hij middels een korte presentatie en daarna is er ruimte voor vragen en discussie. 
Workshopleider(s): Peter Vermeijs (MBO Raad) 
 
HOTSPOTS 
 
b. App van Your Source 
Medewerkers van een it- bedrijf hebben in hun vrije tijd een app ontwikkeld voor de scholen. Wat 
is dat voor een app en welke content is wenselijk?  
Harmen Siedsma (Your Source) 
 
d. Wegens beperking geen diploma 
DUO en prestatiebeurs, hoe verhouden die zich tot toelatingsrecht? Blijft de student met een 
schuld zitten als er geen diploma gehaald kan worden? Welke mogelijkheden zijn er; hoe zorgen 
we ervoor dat die mogelijkheden ook benut worden? 
Arno Dieteren (DUO) 
 
e. Jongerennetwerken  
Belangenorganisatie Ieder(in) kent verschillende jongerennetwerken en heeft zicht op wat 
jongeren bezighoudt. Ervaringsdeskundigen: 'niet over ons zonder ons' en 'Platform Klink'. Wat 
kunnen we daarvan leren en hoe zetten we dat in?  
Gepke Boezaard (IederIn) 
 
f. Recht op onderwijs en ontwikkeling 
Ingrado staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Samen met onze leden 
investeren wij in jongeren, het kapitaal van de toekomst. Wij zetten koers naar 2025 met een 
heldere missie: Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling. Daar maken wij werk van. Dit doen 
wij vanuit onze kernwaarden: bevlogen, verbindend en voortvarend. 
Ans Machielse (Ingrado) 
 
g. Onderwijsconsulenten. Het kan wel! 
Passend onderwijs? Vastlopen? Thuiszitten? Bespreek je casus met een Onderwijsconsulent. 
Misschien kunnen we het een klein beetje anders doen waardoor het wel kan?  
Aischa Trokasti (Onderwijsconsulenten) 
 
h. Mbo brigade 
Werkzaam in het mbo en last van (onduidelijke) wetten en regels bij het maken van goed en 
innovatief onderwijs? De MBO Brigade gaat scholen, onderwijsteams en docenten helpen bij het 
vinden en maken van ruimte in de regels.  
Rini Romme (MBO Raad) 
 
 



i. JOB Monitor Passend Onderwijs 
Elke twee jaar doet JOB onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten. Dit onderzoek 
heet de JOB-monitor. In het schooljaar 2017/2018 heeft meer dan de helft van de mbo-
studenten (55%) de JOB-monitor ingevuld. Dat zijn meer dan 265.000 mbo-studenten! Ook in 
het jaar 2019/2020 wordt de monitor weer afgenomen. Wat leert de JOB-monitor ons over 
Passend Onderwijs?  
Tirza Scholten (JOB mbo) 
 
j. Passende stage 
SBB accrediteert de stageplaatsen en kan ondersteunen bij het vinden van geschikte 
aangepaste stageplaatsen. Onderwijs en bedrijfsleven zouden gelijkelijk toegankelijk dienen te 
zijn. Wat gaat goed? Wat is nodig? Waar kunnen we elkaar versterken? Bespreek het hier met 
elkaar!  
Martijn van Blitterswijk (SBB) 
 
k. AD(H)D 
AD(H)D is erfelijk en kan in gezinnen en relaties tot onhandige interactiepatronen leiden. 
Kinderen en jongeren met AD(H)D hebben vaak een gespecialiseerde aanpak nodig. Spreken 
we hier over een bepaald 'menstype'? Bij een creatief MBO in Amsterdam ontwikkelde men een 
training voor studenten met AD(H)D en docententeams.  Hoe krijgen we hier meer inzicht in? 
Zou zo'n aanpak ook voor ons geschikt zijn?  
Etienne Scheeper / Michaela Pronk (ADD-Energy) 
 
l. De grenzen van Passend Onderwijs 
Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt doet allerlei onderzoek op het gebied van 
Passend Onderwijs in de breedste zin van het woord. De medewerkers van KBA gaan graag het 
gesprek met u aan over de grenzen van passend onderwijs. 
Ton Eimers (of collega) (Kba Nijmegen) 
 
m. Passend Onderwijs en AVG 
In gesprek over dilemma's. Wat mag wel en wat mag niet? En aan welke voorwaarden mag het 
dan misschien wel?  
Peter Vermeijs (MBO Raad) 
 
n. Praktijkopleider 
John Nijenhuis, praktijkopleider bij installatiebedrijf Loohuis, wil graag zijn kennis en ervaringen 
met ons delen over het opleiden van studenten Passend Onderwijs. Hij wil ook van mensen uit 
de scholen horen wat hun ervaringen zijn met praktijkopleiders. Niet alleen de 
problemen/uitdagingen benoemen, zoals omgangsvormen, eventuele rusttijden, enz. Juist hierin 
de goede dingen delen, van elkaar leren en onszelf ontwikkelen. Allemaal succesverhalen. 
John Nijenhuis (Installatiebedrijf Loohuis) 
 
o. In gesprek met OCW 
Marjolein Berends van OCW (directie MBO) wil graag met u in gesprek over alles wat u 
bezighoudt rond Passend Onderwijs. Maar in het bijzonder wil ze graag uw aanbevelingen horen 
uit de praktijk. Wat heeft u de komende vijf jaar nodig om van passend onderwijs nog meer een 
succes te maken? Marjolein Berends (OCW) 



p. Technologische aanpassingen 
Er zijn studenten met ernstige motorische beperkingen die een beroepsopleiding willen 
volgen. Meestal vinden we dat een 'onevenredige belasting'. Misschien zijn er  technologische 
aanpassingen denkbaar die het voor deze studenten wat minder moeilijk maken?  
Cor van Waveren (ROC Friese Poort) 
 
q. Verantwoording in beweging 
Hebben jullie ook steeds minder individuele Begeleidingsplannen? Wij wel. Dat levert problemen 
op met de interne verdeling van middelen. Want die is voor een deel gebaseerd op aantallen 
BP's. En de externe verantwoording -naar OCW en de politiek- is gebaseerd op aantallen 
Begeleidingsplannen. Daarom is het misschien beter om niet alleen kwantitatief te 
verantwoorden, maar ook kwalitatief. De MBO Raad schreef hier een aanbeveling over. 
Cor van Waveren (ROC Friese Poort) 
 
r. Kennispunt Passend Onderwijs MBO 
Het Kennispunt MBO Passend Onderwijs is een nieuw kennispunt van de MBO Raad. Op de 
studiedag wordt de website gelanceerd. Tijdens de hotspot halen we op waar behoefte aan is bij 
de scholen. 
Nelleke Lafeber en Doride de Bruijn (MBO Raad) 
 
s. Autisme Op Je Bord 
Autisme Op Je Bord is zinvol voor iedereen die te maken heeft met mensen met autisme en die 
wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige situatie. Autisme Op Je Bord biedt jou 
als begeleider/docent de juiste handvatten om met de doelgroep zelf én direct betrokkenen in 
gesprek te gaan over wat de diepdoordringendheid van het autisme precies inhoudt. Hoe kan je 
vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke onderliggende oorzaken aan datzelfde gedrag 
ten grondslag liggen? Autisme Op Je Bord is een interactieve werkvorm die je in staat stelt je 
kennis van autisme verder te ontplooien. Daarnaast kun je deze werkvorm als intervisiemethode 
of psycho-educatiemiddel inzetten.   
Karen Langenga (Arta) en Ramon Roks (Extrass) 
 

 


