
 

 

  
   

REFERENTIEKADER 

 
 
 
Aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor OCW 
 
 
Utrecht, 29 juni 2010       Kenmerk: UB.2010.252.RvH 
 
Betreft: referentiekader Passend onderwijs 
 
 
Geachte leden, 
 
 
Hierbij bieden de sectororganisaties voor PO, VO, WEC, AOC en MBO u een verdere uitwerking van 
het referentiekader Passend onderwijs aan.  
Begin 2010 hebben wij u de contouren van het referentiekader toegezonden. In de behandeling  van  
het AO op 11 februari is aangegeven dat u graag in juni een nadere uitwerking wilde ontvangen. 
Vervolgens zijn we hard aan de slag gegaan met de uitwerkingsvragen, die in de contouren van het 
referentiekader worden benoemd. 
De uitwerkingsvragen zijn nu nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Diverse organisaties hebben 
daarvoor rapportages  opgeleverd. Deze zijn vervolgens in drie werkconferenties besproken met 
mensen uit het onderwijsveld (po, sbo, vo, (v)so en mbo), de onderwijsvakorganisaties, de 
ouderorganisaties, de landelijke zorgkoepels en diverse inhoudelijke specialisten. Daarnaast heeft 
apart overleg plaats gevonden tussen de sectorraden en de onderwijsvakorganisatie en de 
ouderorganisaties.  
 
Al dit werk heeft geresulteerd in het werkdocument dat we u hierbij aanbieden. Dit document heeft 
de functie van een werkdocument dat de komende tijd verder ontwikkeld wordt op bepaalde 
onderwerpen. Naast dit werkdocument  komt een toolbox beschikbaar met daarin diverse 
instrumenten en handreikingen die zijn of worden ontwikkeld, ter ondersteuning van besturen en 
scholen bij de uitwerking van Passend onderwijs. 
 
De afgelopen maand heeft er overleg plaats gevonden met de onderwijsvakorganisaties en  
ouderorganisaties. Uit deze overleggen blijkt dat de richting waarin het referentiekader zich 
ontwikkelt wordt gedeeld. Wel zijn er nog diverse uitwerkingsvragen die  - zoals we in het document 
ook aangeven - in de komende maanden nog intensief overleg met ouders en bonden zullen vragen.  
 
De sectororganisaties willen nog wel benadrukken dat dit document is uitgewerkt binnen de 
(financiële) kaders van het toenmalige (en nu demissionaire) kabinet. Mochten door het aantreden 



van een nieuw kabinet andere politieke keuzes worden gemaakt, dan zullen de sectororganisaties 
zich beraden op de gevolgen hiervan. 
 
In het najaar willen de sectororganisaties over dit document  een uitgebreide ledenraadpleging 
organiseren. Vervolgens wordt een definitieve versie vastgesteld. Uiteraard ontvangt u deze 
definitieve versie, naar mag worden aangenomen zal dit in het najaar van 2010 zijn.  
 
In de komende tijd  zullen de sectororganisaties diverse activiteiten ontwikkelen zodat de scholen en 
samenwerkingsverbanden in staat zijn om Passend onderwijs verder vorm te geven. Deze activiteiten 
zijn gerelateerd aan de onderwerpen van het referentiekader.  
 
Wij zijn uiteraard  bereid het werkdocument nader toe te lichten.  
 
Wij verwachten dat u snel met de nieuwe, verantwoordelijke bewindspersoon in overleg kunt over 
Passend onderwijs, zodat  voor de scholen en instellingen de koers weer helder is. 
 
 
Namens de sectororganisaties, 
hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. R.C. van Harten,  
bestuurslid PO-Raad 
voorzitter sectoroverleg Passend onderwijs 
 

 

 


