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Strategische verkenning| Opbrengsten
Tijdens De 24 uur van Bergen hebben circa 100 managers
uit het (V)SO cluster 3 en 4 in vier strategische sessies
met elkaar gekeken naar de positie van het (V)SO binnen
Passend onderwijs.
In vier verschillende werkvormen (een

Ook hebben de deelnemers nagedacht over de opzet van
de regionale bijeenkomsten. Hierbij vindt men het

relevant om bij de regio-indeling ook naar mogelijkheden
te kijken om in kleinere regio’s samen te komen en de

organisatieopstelling, een levende SWOT-analyse, een

samenhang te zoeken met andere activiteiten die vanuit

krachtenveldanalyse en een World Café) zijn strategieën

LECSO worden georganiseerd.

verkend voor een krachtig (V)SO binnen de regio’s
Passend onderwijs. Daarbij is expliciet gekeken naar de
mogelijkheden tot samenwerking binnen het (V)SO. Op
basis van deze verkenningen hebben de deelnemers
bepaald welke thema’s aan de orde moeten komen
tijdens de regionale bijeenkomsten die LECSO op 3, 10 en
15 april 2014 organiseert.
Op de volgende pagina worden de agendapunten voor de
regionale bijeenkomsten die uit de strategische
verkenning naar voren kwamen weergegeven.

Strategische sessies| Agenda regionale
bijeenkomsten






De dialoog aangaan met onderwijsmensen uit het



Het delen van good (& bad) practices over de

regulier onderwijs om elkaar beter te leren

aansluiting tussen het (V)SO en het regulier

kennen, zodat samenwerking via de werkvloer

onderwijs, zodat we de leerlingen helpen meer

op alle niveaus mogelijk wordt.

vanuit hun eigen kracht te handelen.

Gezamenlijke visie-ontwikkeling door het (V)SO



Kennis, informatie en ervaringen ten aanzien

vanuit eigen kunnen, zodat we vanuit een

van relevante wetgeving delen, zodat we

gemeenschappelijk belang het gesprek aan

mogelijkheden en onmogelijkheden kennen en

kunnen gaan met de regio.

kunnen benutten.

Afstemming en ontschotting van het aanbod door
samenwerking binnen het (V)SO en met het
regulier onderwijs, zodat elke leerling direct op
de juiste plek terecht komt.

