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1. Doelen 

 
1.1 Het Platform Passend Onderwijs MBO is gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van het 

MBO voor studenten met een leerstoornis, (chronische) ziekte of beperking: Passend Onderwijs.   
1.2 Doelen van het Platform Passend Onderwijs MBO zijn drieledig:  

- Ontwikkelen en delen van deskundigheid 
- Beleidsontwikkeling  
- Belangenbehartiging. 
 

2. Leden 
 

2.1 Instellingen die MBO-opleidingen verzorgen, kunnen lid zijn van het Platform, evenals andere 
organisaties die een bijdrage willen en kunnen leveren aan de doelen van het Platform.  

 
3. Lidmaatschap 

 
3.1 Het lidmaatschap van het Platform Passend Onderwijs MBO geldt voor instellingen die zich voor 

het betreffende kalenderjaar als lid hebben ingeschreven tegen betaling van de contributie.  
 

4. Organisatie 
 

4.1 De leden van het Platform Passend Onderwijs MBO zijn ingedeeld in vier tot zes regio’s.  
4.2 De leden van het Platform in een regio komen jaarlijks tenminste een keer bijeen.  
4.3 De leden van het Platform in een regio dragen uit hun midden een regio-vertegenwoordiger voor 

aan de kerngroep van het Platform. 
  

5. Kerngroep 
 

5.1 Het bestuur van het Platform Passend Onderwijs MBO wordt gevormd door een kerngroep. Deze 
kerngroep geeft invulling aan het inhoudelijke aanbod, de organisatie en de besteding van de 
financiële middelen. 

5.2 De kerngroep kan namens de leden fungeren als opdrachtgever aan derden.  
5.3 De kerngroep bestaat uit maximaal 9 leden: 

- een onafhankelijke voorzitter 
- vier tot zes vertegenwoordigers van de Platform-leden, ieder namens een regio 
- een vertegenwoordiger van het Netwerk Dyslexie en Dyscalculie 
- een vertegenwoordiger van het Netwerk Moeilijk Lerenden. 

5.4 De onafhankelijke voorzitter van de kerngroep is na vier jaar aftredend, maar kan -bij wederzijds 
goedvinden- terstond voor een nieuwe termijn aantreden. Het voorzitterschap kent geen 
maximum zittingsduur. 

5.5 De kerngroep kent een rooster van aftreden. Nieuwe vertegenwoordigers worden voorgedragen 
door de regio’s en/of de Netwerken en bij in gebreke blijven daarvan door de kerngroep. Zij 
worden voor een periode van vier jaar gekozen. Afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar. Leden 
die zelf herkiesbaar zijn, hebben in dezen geen kiesrecht. 

5.6 De kerngroep regelt zelf de verdeling van haar werkzaamheden en kiest uit haar midden een 
secretaris en een penningmeester. 

5.7 Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken, beslist 
de voorzitter.  

 
6. Activiteiten 

 
6.1 Het Platform Passend Onderwijs MBO organiseert jaarlijks maximaal twee studiebijeenkomsten 

voor haar leden. 
6.2 Het Platform Passend Onderwijs MBO geeft jaarlijks twee nieuwsbrieven uit t.b.v. haar leden. 
6.3 Het Platform Passend Onderwijs MBO onderhoudt een eigen website. 
6.4 Vóór de maand december van ieder kalenderjaar maakt de kerngroep van het Platform een 

overzicht kenbaar van haar beleidsplan en de daaruit voortvloeiende activiteiten voor het 
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komende kalenderjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met tussentijds gehouden evaluaties en 
met de wensen van de leden. 

6.5 De activiteiten worden jaarlijks afhankelijk gesteld van voldoende inschrijvingen. Uitgangspunt is 
dat het beschikbare budget een kwalitatief voldoende aanbod mogelijk maakt. 

6.6 Het Platform Passend Onderwijs MBO biedt jaarlijks een verslag aan (evaluatie, beleidsplan en 
activiteitenplan) aan de ALV van de MBO-Raad.   

6.7 De leden van het Platform Passend Onderwijs MBO komen jaarlijks tenminste een keer bijeen. 
 

7. Ondersteuning 
 

7.1 Voor de uitvoering van haar taken kan de kerngroep gebruik maken van derden. 
7.2 Professionele ondersteuning wordt ingezet voor o.a.: 

- coördinatie, rapportage, administratie en gegevensregistratie 
- contributie en financiële afwikkeling 
- voorbereiding en organisatie van de platformbijeenkomsten 
- uitbrengen van de platform-nieuwsbrieven 
- verzamelen en verspreiden van relevante informatie 
- onderhoud van de website 
- onderhouden van de relevante contacten met organisaties. 

7.3 De MBO-Raad is in principe het eerste aanspreekpunt voor belangenbehartiging. 
 

8. Samenstelling kerngroep (per 1 augustus 2015) 
 

8.1 Onafhankelijke voorzitter: 
Kitty Oirbons 

8.2 Vertegenwoordigers van de Platform-leden 
Kees Aarnouts     regio Zuidwest  
Hanny Veenland   regio Zuidoost  
Danny Verbeek     regio Noordwest 
Cor van Waveren    regio Noord  

8.3 Vertegenwoordigers van de Netwerken 
Marleen Helleman    Netwerk Dyslexie en Dyscalculie 
Anja Eriks    Netwerk Moeilijk Lerenden 

 
9. Rooster van aan- en aftreden: 

 
Naam Datum 1e aftreden Datum 2e aftreden 

Kees Aarnouts 31 juli 2018 2022 
Hanny Veenland 31 juli 2019 2023 
Danny Verbeek 31 juli 2016 2020 
Cor van Waveren 31 juli 2017 2021 
Marleen Helleman 31 juli 2019 2023 
Anja Eriks 31 juli 2019 2023 
Kitty Oirbons 31 juli 2016 - 

 
10.  Ondersteuners (per 1 augustus 2015) 

 
Mieke de Haan    MBO-raad 
Ellen Verheijen    MBO Raad 
Carolien Meijer    secretariaat MBO Raad 
Cor van Waveren    ondersteuner MBO Raad 
 
  
 
         ####### 


