
Is uw school klaar

voor passend onderwijs

voor iedere leerling? 

Leer van topsprekers alles over de actuele ontwikkelingen

en juridische aspecten.

Als schoolbestuur is het uw taak dat u goed op de hoogte bent van

uw plichten én mogelijkheden. 

Tijdens het Platform Passend Onderwijs staan de volgende aspecten centraal:

• Actualiteiten passend onderwijs

• Juridische gevolgen van zorgplicht passend onderwijs voor de verschillende

 partijen

• Wat zijn de behoeften en wensen van de leerlingen en ouders?

• Passend onderwijs en bestuurlijke dilemma’s: welke afweging maakt u en waarom?

Door middel van de Scan Passend Onderwijs maakt u zélf een inventarisatie van de

bestuurlijke dilemma’s waar u mee aan de slag wilt gaan.

Werk samen met partners in uw eigen regio voor een betere school!

Inhoudelijke bijdrages van: 

PLATFORM PASSEND ONDERWIJS
4e jaarcongres

Donderdag 25 september 2008
Fulcotheater IJsselstein

Kijk voor meer informatie op www.elseviercongressen/passendonderwijs.nl

Sprekers:
• Paul Zoontjens
• Bart van Kessel
• Joop Vlaanderen



Online inschrijven? www.elseviercongressen.nl

Dagvoorzitter Bart van Kessel 
Senior beleidsadviseur, VOS/ABB

• Niet praten óver maar doen: teambuilding en samenwerken
 vanuit een ander perspectief
  

Stand van zaken: wettelijke en juridische kaders zorgplicht

• De actuele stand van zaken huidige zorgplicht 

• Juridische aspecten zorgplicht
 Paul Zoontjens
 Hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid
 Departement Staats- en Bestuursrecht
 Universiteit van Tilburg

• Kritische vragen over bestuurlijke dilemma’s o.l.v. 
 Bart van Kessel 

Passend onderwijs in uitvoering

• Bevindingen uit het veld: innovatief voorbeeld van passend
 onderwijs 
 Bart van Kessel interviewt één van de voorlopers uit het veld

Praktijksessies: Stoeien met bestuurlijke dilemma’s   

• Praktijksessies, bespreking van de uitkomsten van de
 Scan Passend Onderwijs onder leiding van trainers vanuit 
 VOS/ABB, VBS en AVS.
 
U kunt een keuze maken uit A, B, C, D of E.

Organisatorisch: Hoe geef je passend onderwijs sámen vorm? 

Sessie A: Financiële aspecten 
Sessie B: Huisvesting 
Sessie C: Bestuurlijke zaken (rechten en plichten schoolbestuur) 

Competenties/HRM:  Passend onderwijs in relatie tot docenten

Sessie D: Welke competenties moeten leraren hebben voor
 passend onderwijs?
       

Communicatie

Sessie E: Hoe betrek je leerlingen en personeel bij het
 vormgeven van passend onderwijs?

PROGRAMMA IN HET KORT

 Platform passend onderwijs
INSCHRIJFFORMULIER Donderdag 25 september 2008  |  Fulcotheater IJsselstein

Inschrijving
❒ Ik schrijf mij in en ik ben werkzaam als directeur of manager in het onderwijs. Ik betaal € 499,- per persoon (excl.btw)
❒ Ik schrijf mij in en ik ben werkzaam als onderwijsadviseur. Ik betaal € 699,- per persoon (excl.btw)

Graag duidelijk invullen met blokletters 

Maak uw keuze :    Praktijksessies   ❒ A    ❒ B    ❒ C    ❒ D    ❒ E

Naam en voorletters : M/V

Functie : 

Organisatie/bedrijf :

Aantal werknemers :    ❒ 1– 4    ❒ 5-9    ❒ 10-19    ❒ 20-49    ❒ 50-99    ❒ 100-249    ❒ 250-499     ❒ >500

Afdeling/kamernr. :

Branche :

Postbus :

Postcode en plaats :

Telefoon :                                              Fax: 

E-mailadres :

❒ Ja, ik wil graag een gratis digitale nieuwsbrief ontvangen op het vakgebied Onderwijs
❒ Ja, mijn e-mailadres mag gebruikt worden voor het toezenden van informatie over soort gelijke producten of diensten van Elsevier Congressen.

Handtekening :

Faxen naar: 078 – 62 53 840 of in envelop, zonder postzegel, zenden aan: Elsevier Congressen, antwoordnummer 24, 3330 VB Zwijndrecht. 
Bellen kan natuurlijk ook: 078 – 62 53 777.
De bevestiging en routebeschrijving worden minimaal drie weken voor aanvang van het platform verstuurd.

Promotiemogelijkheden
❒ Neem telefonisch contact met mij op om de diverse mogelijkheden bij dit platform te bespreken. 

Inlichtingen
drs. Heleen Blom, congresontwikkelaar, Heleen.Blom@reedbusiness.nl
Danielle Bloemsma, projectcoördinator, telnr. 078 – 62 53 850, 
Danielle.Bloemsma@reedbusiness.nl 
Algemene informatie: info.congressen@reedbusiness.nl of kijk op www.elseviercongressen.nl.
Annuleringsvoorwaarden
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van 
het platform brengen wij een bedrag van € 75,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. 

Indien u binnen drie weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij 
verhindering kan een vervanger van uw inschrijving gebruikmaken. De door u verstrekte gegevens 
kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Reed 
Business bv (waar Elsevier Congressen onderdeel van is) en zorgvuldig geselecteerde derden. 
Uw e-mailadres zal alleen voor soortgelijke producten en diensten van Elsevier Congressen 
worden gebruikt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business bv, 
afdeling CAB, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem, mailt u naar adresregistratie@reedbusiness.nl 
of belt u naar 0314 – 35 83 58.
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