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Passend onderwijs willen we allemaal voor onze kinderen.
Een goede schoolperiode zien we als een belangrijk aspect van een mooie
toekomst voor hen. Gaat dat lukken voor de doelgroepen van Balans en de NVA?
Wat hebben zij nodig om van het onderwijs te kunnen profiteren?
Praat daarover mee op 27 maart a.s.
in de week van het Passend onderwijs.
• Kom naar de nieuwe locatie waar
Balans en de NVA per 1 april gaan
samenwonen.
• Ontmoet daar betrokkenen bij
Passend onderwijs.
• Discussieer met een deskundigen
panel met o.a. prof. Dolf van Veen
(lector onderwijs en jeugdzorg),
drs. Annemieke Bregman (ortho
pedagoog bij de Frits Redlschool voor
speciaal onderwijs) en Arga Paternotte,
adviseur van Balans.
• Bepaal mee welke aanbevelingen van
ouders Balans en de NVA zullen sturen
naar de heer Sander Dekker,
de Staatssecretaris van het ministerie
van OCW.

Een

activiteit

van

Programma
• Opening door directeur Balans/NVA
• Voorlichtingsfilm Passend onderwijs
• Paneldiscussie onder leiding van
Daniella Krijger van Hoezo Anders
• Pauze
• In kleine groepen discussiëren over
onze aanbevelingen voor de staats
secretaris

Waar en wanneer?
Datum: 27 maart 2014.
Tijd: 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
Locatie: Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt.
Entree: €10,- inclusief koffie/thee en
Informatiegids passend onderwijs.
Te voldoen aan de zaal.
Aanmelden via info@balansdigitaal.nl,
of telefonisch bij Balans (030-2255050)
of NVA (030-2299800).
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