
 
 

 

B E L AN G R I J K  B E R I C H T  
 

Heesch, woensdag 18 maart 2020 

 

 

Platform ‘Passend onderwijs thuis’ gelanceerd 
 

Nu kinderen niet naar school kunnen vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, wordt 

overal onderwijs op afstand /thuisonderwijs gerealiseerd. Professionals delen volop tips, handige 

tools, filmpjes etc. Dat is heel waardevol. Tegelijkertijd is er weinig informatie - overzichtelijk en 

op één plek – beschikbaar voor kinderen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Terwijl het 

juist voor deze kinderen zo belangrijk is dat zij goede ondersteuning krijgen, zowel van 

professionals als ouders. Dat kan en moet anders! 

  

Kennis over passend onderwijs in de thuissituatie  

Precies hiervoor is www.passendonderwijsthuis.nl gelanceerd. Op dit digitale platform wordt 

kennis over passend onderwijs in de thuissituatie gebundeld en gedeeld: tips, handige websites, 

filmpjes, informatie over specifieke thema’s zoals hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek et 

cetera. Dit zowel voor professionals, ouders, als kinderen. De website heeft nu nog een 

eenvoudige opzet, maar krijgt achter de schermen professioneler vorm. Daarnaast wordt 

bekeken hoe deze aangevuld kan worden met informatie over het voortgezet onderwijs.  

 

Oproep voor professionals: deel je kennis 

Aanvullend op het kennisplatform, wordt er een pool samengesteld van professionals, met wie 

ouders of professionals kunnen (video)bellen of appen om advies te vragen. Geïnteresseerde 

professionals die hieraan mee willen werken kunnen zich hiervoor opgeven via het formulier op 

de website. 

 

Professionals die werken bij samenwerkingsverbanden en/of met kinderen met een 

ondersteuningsbehoefte, evenals professionals die thuisonderwijs verzorgen voor leerlingen met 

een ondersteuningsbehoefte worden opgeroepen om hun kennis te delen. Dat kan door te mailen 

naar info@passendonderwijsthuis.nl of via de LinkedIn groep. 

 

Volop steun  

Het initiatief wordt breed ondersteund, zo blijkt uit een belronde met professionals uit het veld. De 

eerste opzet is ontwikkeld door Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 

(www.swvpo3006.nl), maar inmiddels hebben meer partijen aangegeven hun medewerking te 

verlenen aan het verder uitbouwen. Joris Elbers, bestuurder van SWV PO 30 06: “We mogen 

kinderen die een extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte hebben niet vergeten in deze tijden. 

Ik roep iedereen dan ook op om dit initiatief samen verder te ontwikkelen, zodat thuisonderwijs 

ook werkt voor passend onderwijs!”  
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