Themabijeenkomst 8 mei 2012: Speelveld Passend Onderwijs
Op 8 mei 2012 vond ‘s avonds in de raadzaal van de gemeente Hengelo de mede door
Ouders&OnderwijsTwente georganiseerde themabijeenkomst “Speelveld Passend Onderwijs” plaats.
Ondanks de planning rond de meivakantie en de korte aankondigingstijd vonden ongeveer 30
mensen van 10 verschillende initiatieven de gelegenheid om naar Hengelo af te reizen.
Floor Kaspers, tot voor kort werkzaam bij de CG-raad, gaf deze avond een inleiding over het
speelveld van Passend Onderwijs en gezien de actualiteit het laatste nieuws over de behandeling in
de Eerste Kamer. Die middag besloot de Eerste Kamer om toch het wetsvoorstel in juni te gaan
behandelen. Passend Onderwijs behoorde daarmee tot de onderwerpen die gewoon door het
demissionaire kabinet zouden worden afgehandeld.
Voor de pauze had Floor Kaspers een boeiende inleiding over zaken die voor het ene initiatief meer
gesneden koek was dan voor het andere. Voor iedereen was het prettig om het weer eens op een rij
uitgelegd te krijgen.
Floor Kaspers legde onder andere uit hoe de verschillende partijen hun rollen speelden en waar
ouders hun invloedsmogelijkheden hadden. Naast de formele kanalen tipte ze bv. een aantal meer
informele kanalen of zijpaden aan: zelforganisatie, ouderorganisatie, ouderraad, WMO-raden, etc.
Het deel voor de pauze kende veel informatie over de stand van zaken rond Passend Onderwijs: het
wetgevingstraject, de inspraakrondes, de resultaten van externe inspraak en de rol die Floor Kaspers
daarin vanuit haar vorige baan (lobbyist CG-raad) in kon spelen.
Na de pauze kozen de aanwezigen voor de onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen om
daarin van elkaar te kunnen leren. Ondanks het feit dat de groep (ongeveer 30 mensen)
overzichtelijk was bleek de tijd hiervoor niet toereikend. Het leverde wel een aantal welkome tips en
adviezen van Floor op ten aanzien van het lobby-en. Daarnaast was opvallend dat rond dezelfde
vragen er van overheidswege vaak verschillende en in tegenspraak met elkaar zijnde adviezen
werden gegeven. Ook hier bleek maar weer eens de complexiteit van de wetgeving rond Passend
Onderwijs en de wijze waarop dat traject geïnterpreteerd moest worden.
Een belangrijke tip van Floor ten aanzien van de wijze waarop je lobby vormgeeft was nog: wees
zacht in de relatie, maar hard op de inhoud.
Na dankzegging aan de gemeente Hengelo voor het beschikbaar stellen van de ruimte en een
afsluitend drankje werd de avond afgesloten.

