Evaluatie passend onderwijs

Niemand weet of de
leerling er baat bij heeft
Afgelopen mei verscheen het evaluatierapport passend onderwijs. Als reactie
daarop heeft minister Slob onlangs striktere voorwaarden aan de onafhankelijkheid van het intern toezicht op samenwerkingsverbanden gesteld. Daarmee
zijn alle problemen nog niet opgelost. Een belangrijke vraag is wat passend
onderwijs zo’n langslepend probleem maakt. En wat kunnen besturen en toezichthouders doen om tot beter passend onderwijs te komen?
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