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Regionale gespreksrondes ledenraadpleging Passend onderwijs 
 
18 november t/m 3 december 2009      18 oktober 2009 

16.30-20.00 uur (met lichte maaltijd) 
10 locaties verspreid door Nederland 
 
Aan de leden van de PO-Raad en de WEC-Raad 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Binnenkort verstuurt de regering een uitgebreide brief over de nieuwe koers van Passend onderwijs aan de 
Tweede Kamer. Deze brief gaat in op het traject van de heroverweging Passend onderwijs en geeft het kader 
aan van het beleid inzake Passend onderwijs. 
 
De PO-Raad en de WEC-Raad hebben samen met de overige sectororganisaties (en de vak- en 
ouderorganisaties) veel overleg gevoerd over dit nieuwe kader. 
Vanaf de start van dit overleg hebben PO-Raad en WEC-Raad aangegeven dat zij de uitkomsten van het overleg 
goed met hun achterban willen bespreken. Beide Raden kunnen zich vinden in deze inhoudelijke richting, mits 
aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, maar willen er van overtuigd zijn dat er draagvlak is voor de 
nieuwe aanpak. 
 
Hiervoor organiseren wij gezamenlijk, tevens in overleg met het landelijk werkverband speciaal basisonderwijs, 
op een tiental plaatsen in het land (van 17.00-20.00 uur) Regionale gespreksrondes om uw opvattingen te 
vernemen. 
Op 26 januari willen we een voortgangsconferentie organiseren om over de verdere implementatie te spreken. 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Regionale gespreksrondes ledenraadpleging Passend onderwijs op: 
 
woensdag 18 november 2009 Alkmaar 

donderdag 19 november 2009 Zwolle 

maandag 23 november 2009 Sneek 

dinsdag 24 november 2009 Haarlem 

woensdag 25 november 2009 Almere 

donderdag 26 november 2009 Arnhem 

maandag 30 november 2009 Hilversum 

dinsdag 1 december 2009 Roermond 

woensdag 2 december 2009 Breda 

donderdag 3 december 2009 Rotterdam 

 
Programma 
 
16.30-17.00 uur inloop 
17.00-18.00 uur informatie en ruimte voor verheldering 
18.00-18.15 uur programmawissel 
18.15-19.15 uur in gespreksgroepen uiteen met een aantal vragen (lichte maaltijd) 
19.15-20.00 uur reflectie op de gespreksrondes 
 
Van alle gespreksrondes worden de verslagen gecombineerd tot een eindverslag. Dit verslag zal een de 
bewindslieden en aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 
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Aanmelden 
Aan deelname, inclusief maaltijd, zijn geen kosten verbonden. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Inschrijven kan uitsluitend individueel online via 
www.deelnameregistratie.nl. Wij stellen het op prijs wanneer u ook mensen uit uw school/scholen uitnodigt, 
bijvoorbeeld leden (ouder en/of leraar) uit de (G)MR. 
 
In stap 2 van uw online inschrijving reserveert u de conferentiedatum of –data van uw keuze. Volgeboekte data 
worden (brouwserafhankelijk) aangegeven met een rode balk en/of een sterretje en kunnen nog wel worden 
aangeklikt maar niet meer worden toegewezen. Check uw overzicht in stap 5 alvorens uw inschrijving definitief 
te maken via de knop 'ok+verzend'. 
 
Hierna ontvangt u automatisch ter bevestiging een mailbericht met de gegevens van uw aanmelding, 
waaronder de adresgegevens van de locatie. Ook ontvangt u een deelnameregistratie account waarmee u 
online uw inschrijving kunt bekijken en wijzigen. 
 
Ontvangt u geen bevestigingsmail, neem dan direct contact op met de deelnameregistratie, telefoon 036-
5331941 (10.00-12.00 uur) of e-mail passendonderwijs@deelnameregistratie.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de WEC Raad    Namens de PO Raad, 
 
 
Wim Peeks     René van Harten  

http://www.deelnameregistratie.nl/
mailto:passendonderwijs@deelnameregistratie.nl

