Aan: schooldirecties, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en
ondersteuningsplanraden/medezeggenschapsraden
Betreft: uitkomsten monitor voorbereiding passend onderwijs
Geacht bestuur/ geachte schoolleider,
Met deze brief informeren we u over de resultaten van de eerste meting van de monitor
voorbereiding passend onderwijs onder ouders en personeel. De monitor is uitgezet in
opdracht van de sectorraden, de ouder- en vakorganisaties, de AVS en OCW. Er is veel
waardering voor de activiteiten die op de scholen worden georganiseerd voor een goede
invoering van passend onderwijs.
De respons van het onderzoek onder ouders was hoog: 40.000 van de 100.000
aangeschreven ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit toont grote betrokkenheid bij
passend onderwijs. Ook hebben 5.000 personeelsleden deelgenomen aan het onderzoek.
Wij zetten de belangrijkste uitkomsten van de monitor voor u op een rij:
 Ruim 8 op de 10 ouders heeft behoefte aan meer informatie over passend onderwijs.
Ouders van leerlingen met een ‘rugzakje’ willen in een persoonlijk gesprek bespreken
wat er komend jaar voor hun kind verandert.
 De meerderheid van de leraren vindt dat de school en zijzelf nog niet goed zijn
voorbereid. Zij ontvangen het liefst informatie via de schoolleiding. De meeste
schooldirecteuren, zorgcoördinatoren en intern begeleiders voelen zich goed op de
hoogte van wat passend onderwijs voor hun school betekent.
Via deze link leest u de uitkomsten van het onderzoek en krijgt u inzicht in de landelijke
cijfers en de onderzoeksmethode.
De plannen van samenwerkingsverbanden moeten op 1 mei aanstaande bij de Inspectie
van het Onderwijs worden aangeleverd. Uiterlijk rond dezelfde datum moeten ouders en
leraren weten wat er komend schooljaar verandert. Dat geldt in het bijzonder voor
ouders van leerlingen met een rugzakje, die zich op veel plekken nog zorgen maken over
wat passend onderwijs voor hun kind betekent.
Voor zover u dat nog niet gedaan hebt, vragen wij u om de gesprekken met deze
belangrijke groepen in iedere geval voor 1 mei a.s. te (laten) voeren.
Voor ondersteuning bij uw activiteiten kunt u gebruik maken van het
ondersteuningsaanbod van de verschillende organisaties. Alle informatie daarover vindt u
in de bijlage. Ook vindt u daar meer informatie over de Week van passend onderwijs, die
van 24 tot met 28 maart wordt gehouden.
In mei wordt een tweede onderzoek gehouden onder ouders en onderwijspersoneel om
de voortgang ten opzichte van de eerste meting in kaart te brengen. Wij zijn ervan
overtuigd dat gezien de huidige acties bij scholen en samenwerkingsverbanden ouders,
leraren en overig personeel dan nog beter voorbereid zijn op de invoering van passend
onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de ouder- en vakorganisaties, OCW, AVS en het steunpunt
medezeggenschap,

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad

Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad

