
Symposium

Samen naar School
Passend Onderwijs in de Praktijk

23 September – De Til, Giessenburg

Organisatie

EC Rotonde, Booz en Hans Schuman

Aanmelden via Elsemieke Leijh: e.leijh@ec-rotonde.nl
Graag dieet- en speciale wensen ten aanzien 
van voorzieningen doorgeven.

U I T N O D I G I N G



P R O G R A M M A

10.30 uur       Inloop met kofffĳie en thee 
                         Iedereen krijgt een map met programma en informatie.

11.00 uur        Opening door de dagvoorzitter Marcel Meer
11.10 uur        Vertoning trailer/inhoud pakket Samen naar School
11.20 uur        Vertoning van het hoofdprogramma vanuit de leerlingen
11.30 uur        Kort interview met Merel en Viggo door Hans Schuman/
                       bedanken Merel en Viggo
11.40 uur        Uitreiken van pakket Samen naar School aan Otwin van Dijk
11.50 uur        Lezing Tweede Kamerlid PvdA Otwin van Dijk

12.30 uur       Pauze met lunch

13.30 uur       Fragmenten uit de hoofdprogramma’s ouders en leraren
13.45 uur       Spreker Annet De Vroey (docent UC Leuven-Limburg)
14.30 uur       Fragment uit reflectie programma met hoofdinspecteur onderwijs
14.35 uur       Spreker Jacqueline Kool

15.00 uur       Afsluiting door de dagvoorzitter

15.10 uur        Borrel met een hapje

                         Iedereen krijgt een usb-stick met het volledig coaching pakket 
                         Samen naar School bij het verlaten van het symposium.

Jacqueline Kool is mede-initiatiefnemer van
Disability Studies in Nederland, waar zij nu
werkzaam is als kennismanager. Daarnaast is
zij publicist. Rode draad in haar werk is het
verbinden van ervaringskennis, wetenschap-
pelijke en professionele kennis. Haar eigen er-
varing speelt daar doorheen: geboren met een
spierziekte leerde zij al vroeg nadenken over
haar positie in maatschappij en zorg, en een
eigen wijsheid ontwikkelen over leven met be-
perkingen. Haar visie daarop en op de inclu-
sieve samenleving deelt zij in boeken,
columns, blogs, artikelen en voordrachten. 

Annet De Vroey is orthopedagoog, docent/
lector rond Specifĳieke onderwijsbehoeften en
Inclusief onderwijs. Momenteel is zij oplei-
dingsverantwoordelijke aan UC Leuven-Lim-
burg van de programma’s ‘Buitengewoon
onderwijs’ en ‘Zorg en remediërend leren’, en
Postgraduaten School voor Allen e.a. Ook is zij
betrokken bij de acquisitie en opvolging van
onderzoeksprojecten in het kader van de 
Expertisecel Education for All van de Leraren-
opleiding van UC Leuven-Limburg en onder -
zoeker i.s.m. KU Leuven rond inclusieve
onderwijsprocessen, met name in het VO.

Otwin van Dijk studeerde Nederlands recht
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Hij is sinds zijn 18e rolstoelgebruiker ten 
gevolge van een ongeluk.
Sinds 2009 voorzitter van de landelijke stuur-
groep ‘Alles toegankelijk’ (Toegankelijkheid de
norm. Ontoegankelijkheid de uitzondering).
Van september 2012 t/m 5 juli 2016 lid van 
de Tweede Kamer fractie van de PvdA.
Daarvoor is hij een aantal jaren wethouder 
geweest in de gemeente Doetichem.
Sinds 8 juli 2016 is hij burgemeester van 
Oude IJsselstreek.

Marcel Meer (1952) is zelfstandig adviseur 
onderwijs en onderwijsorganisaties. 
Momenteel werkt Marcel als projectleider/
procesbegeleider bij de tot standkoming van
een Integraal KindCentrum in Zaanstad en
Deventer. Beiden met een sterke inclusieve
ambitie. Marcel Meer is voorzitter van de 
Vereniging tot Bevordering van de Studie 
der Pedagogiek.
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