Programma Thema-avond
'Hoe krijgt het kind de onderwijsbehoefte
die het nodig heeft?'

19:30

Zaal open voor koffie/thee en bezoek aan de stands

20:00

welkom door de voorzitter Bianca Spoelstra

Je ASS-kind gaat voor het eerst naar school of gaat van het PO
naar het VO. Vragen en zorgen te over. Zal hij niet gepest
worden? Zal hij zich veilig voelen? Zullen docenten het verschil
tussen onwil en onvermogen zien? Worden zijn kwaliteiten wel
gezien? Zien docenten mij niet als een overbezorgde ouder? Hoe
geef ik aan dat iets niet goed loopt? Hoe gaan ze om met de
informatie die ik geef, ik ken mijn kind toch het best? Het
rugzakje verdwijnt, wat nu?

20:05

Frans Jordaan: stand van zaken Passend Onderwijs, rol
SamenWerkingsVerbanden, rol ouders, overleg structuur, rol bij
ondersteuning onderwijsbehoefte van het kind

20:25

Marion Boers: welke rol kan OnderwijsConsulenten spelen bij de
zoektocht naar de onderwijsbehoefte van het kind

20:45

Gustaaf Keizer: historie integratieklas, ontstaan van het initiatief,
ervaringen met de integratieklas, rol van ouders

21:00

pauze met koffie/thee en bezoek aan de stands

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende
onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die extra steun nodig
hebben. Het geld van de rugzakjes gaat naar de
samenwerkingsverbanden die met een ondersteuningsplan
bepalen hoe de gelden worden ingezet en over de scholen
worden verdeeld. Elke school formuleert een eigen
ondersteuningsprofiel waarin aangegeven wordt, wat van deze
school de kwaliteiten zijn. Als ouder kan je via de MR hierover
meepraten.

21:15

Discussie forum met o.a. bovenstaande sprekers

22:00

Afsluiting

Wat kunnen wij als ouders in het kader van de nieuwe wet nog
meer doen om samen met de school onze ASS-kinderen een
succesvolle en onbezorgde tijd te bieden? Tijdens de avond van
de onderwijsgroep van de NVA hopen wij op deze vraag een
antwoord te kunnen geven.
Informatie over de wet Passend Onderwijs staat op de site :
www.passendonderwijs.nl

Over de sprekers:
Frans Jordaan is orthopedagoog / GZ-psycholoog. Hij is werkzaam als teamleider Passend
Onderwijs bij het Samenwerkingsverband VO/VSO 20.1 Utrecht en Vechtstreek. Vanuit
zijn werk bij het Samenwerkingsverband VO is Frans zeer nauw betrokken bij de
invoering van Passend Onderwijs in Utrecht en Vechtstreek. Kernbegrippen daarbij zijn:
zorgen voor een sterke basisstructuur op scholen, zorgen voor soepele aansluitingen
tussen o.a. PO en VO en zorgen voor goed georganiseerde schakelmomenten. Zijn
expertise ligt op het gebied van gespreksvoering (met leerlingen, ouders en docenten)
en het voeren van multidisciplinair overleg.
Marion Boers is haar loopbaan begonnen als schoolpedagoog. Daarna volgden functies op
ministeries (Defensie advieswerk; VWS jeugdzorg; OCW speciaal onderwijs), tot zij in
2006 als ZZP-er ging werken, met name als Onderwijsconsulent en OC+. Hierdoor heeft
zij veel ervaring met het oplossen van onderwijsproblematiek van geïndiceerde
leerlingen. Marion heeft veel ervaring in het begeleiden van projecten die structurele
problemen aanpakken van onderwijs op maat voor verschillende groepen
zorgleerlingen.
Gustaaf Keizer is conrector van het brugklasjaar en docent wiskunde aan het Corderius
College in Amersfoort. Het Corderius heeft een speciale integratie brugklas voor
leerlingen met een rugzak.

'Hoe krijgt het kind de onderwijsbehoefte die het nodig heeft?'
Datum:
Maandag 18 maart 2013
Tijdstip:
20:00 – 22:00 uur
De zaal is open vanaf 19:30
Locatie:
Corderius College
Lambert Heijnricsstraat 23
Amersfoort
Activiteiten:
Tijdens de avond zijn er stands van MEE, AIC, NVA en ouderinitiatieven.
De forumdiscussie in het 2e deel van de avond biedt de mogelijkheid
om in te gaan op uw vragen.
Svp uw vragen e-mailen naar onderwijs@nva-utrecht.nl
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Aanmelding:
Deze thema-avond is gratis toegankelijk.
U kunt zich aanmelden voor deze thema-avond via de website van de
NVA regio Utrecht (http://www.nva-utrecht.nl/)
Contact:
Vragen kunt u e-mailen naar onderwijs@nva-utrecht.nl

Maandag 18 maart 2013

