
 

 

 

 

Inhoudelijke planning Coördinator Passend Onderwijs 2017 - 2018 

Module Onderwerpen Docent (onder voorbehoud) 

M1: De context van de 
coördinator passend 
onderwijs   

 Laatste ontwikkelingen passend 
onderwijs en de verbinding met de 
jeugdhulp 

 Aandacht voor zorgplicht en 
onderwijsrecht 

 De omgeving: het 
samenwerkingsverband, het S(B)O, 
ouders en jeugdhulp 

 De taken en rollen van de coördinator 
passend onderwijs  

 Voorbeelden uit het buitenland 

 Analyse van de eigen school 

 Persoonlijke leerdoelen 

 De eindopdracht 

Dolf van Veen (opening) 
Marja Cornelissen  

 

 

 

M2: De leerling centraal    Onderwijsbehoeften van alle kinderen, 
bepaalde groepen leerlingen en 
individuele kinderen op mijn school. De 
overeenkomst in deze 
onderwijsbehoeften in relatie tot de 
schoolstandaard en het geclusterd 
aanbod hiervan in de school. 

 Ondersteuningsmogelijkheden voor 
leerlingen en ouders op mijn school; van 
de school zelf en van partners van de 
school, zoals het SWV en de jeugdhulp. 

 Matching needs and services: 
basisondersteuning en extra 
ondersteuning, rol/inzet jeugdhulp.  

 Greep krijgen op jouw werksituatie en 
verbetermogelijkheden. 

 Instrumenten voor de coördinator 
passend onderwijs op school.  

Dolf van Veen 

 

 

 

M3: De leraar centraal    Greep krijgen op 
ondersteuningsbehoeften van leraren op 
jouw school bij de vormgeving passend 
onderwijs. De hulpvragen die op 
leerling- of groepsniveau worden gesteld 
op leraar niveau krijgen.  

 De rol van de coördinator passend 
onderwijs bij het geven van steun aan 
leraren en het ontwerpen van passende 
professionalisering. 

 Een passend professionaliseringsplan, 
waar bestaat dat uit en waar moet ik op 
letten? 

 Instrumenten voor de coördinator 

Mirella van Minderhout 

 

 



 

passend onderwijs op school. 

 Analyseren van kwaliteit van onderwijs 
en kwaliteitsbewaking. Hoe kun je 
datgene wat je doet verantwoorden 
(inspectie). Procesinzet op kwaliteitszorg 
in de school. 

M4: Samenwerken en 
netwerken  

 Netwerken en samenwerken, hoe doe je 
dat? 

 Wanneer schakel je anderen in (in 
school). 

 Wanneer schakel je externe expertise 
in?  

 Samenwerken in preventie en vroeg 
signalering. 

 De kracht en organisatie van het 
ondersteuningsteam. 

 Ouders in positie brengen in het 
netwerk. 

 Hoe benut je de expertise van het 
S(B)O? 

 Innoverend en out of de box denken 
vanuit ondernemersgeest in het kader 
van de belangen van het kind en het 
komen tot arrangeren vanuit te behalen 
doelen en op maat passende middelen. 

 Eigen netwerkanalyse.  

 Privacy en gegevensdeling. 

Dick Rasenberg + Jurist 

 

 

 

M5: Praktijkdag   Excursie ( toonaangevend voorbeeld) 

 Casuïstiek 

Caroline Kooistra 

 

 

 

M6: Persoonlijk leiderschap    Je persoon als instrument 

 Leiderschapsstijlen  

 Invloed uitoefenen 

 Effectief brutaal zijn 

 Omgaan met weerstand 

 Leiden van veranderingen 

 Verkleinen van bureaucratie 

Marja Cornelissen 

 

 

 

M7: Summum  Samenwerking directeur en coördinator 
passend onderwijs 

 Presentatie uitvoeringplan  

 Feedback door directeur en docent 

 Verdiepingsonderwerp (open space) 

 Afsluiting module  

 Evaluatie en reflectie  

Caroline Kooistra 

Dolf van Veen 

Dick Rasenberg (sluiting) 

 

 

 

De lestijden zijn (in overleg) van  9.30 uur tot 16.30 uur. 

Lesplaats: op locatie. 

Informatie: c.kooistra@inschoolacademie.nl (studiecoordinator)  

www.inschoolcademie.nl  
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