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Geachte mevrouw, mijnheer,
Een verzoek aan u
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) heeft de opdracht om de
implementatie van Passend onderwijs te onderzoeken, daarover te adviseren en om een
evaluatieplan voor 2014 en volgende jaren op te stellen.
Passend onderwijs is een omvangrijke, ingrijpende en complexe stelselwijziging. Het is
daarom voor alle betrokkenen en verantwoordelijken van belang dat tijdens de
implementatie de vinger aan de pols gehouden wordt, zodat zo vroeg mogelijk kan
worden nagegaan waar successen worden geboekt en waar eventueel extra
ondersteuning of bijsturing is geboden. Evaluatie is van belang om
de Staatssecretaris en het Parlement te informeren en adviseren;
informatie en advies te kunnen geven over situaties waar Passend onderwijs zich
anders ontwikkelt dan verwacht: hoe komt dat en wat kan daar het beste aan
gedaan worden?1
samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen inzicht te geven in de
landelijke voortgang van de implementatie van Passend onderwijs zodat zij de
uitgangspositie van hun eigen samenwerkingsverband of school kunnen bepalen.
De komende maanden worden op verzoek van de ECPO enkele onderzoeksprojecten
uitgevoerd die een beeld moeten geven van de huidige situatie op verschillende
terreinen. Daarvoor vragen wij uw medewerking. Dat zal leiden tot een onderzoeksdruk
voor samenwerkingsverbanden, besturen en scholen. De ECPO doet er alles aan om deze
druk zo veel mogelijk te beperken en te spreiden, maar voor een goed inzicht in de
ontwikkelingen is informatieverzameling onontbeerlijk.
Maximale coördinatie, minimale belasting voor u
ECPO en onderzoekers willen zo veel mogelijk voorkomen dat schoolbesturen, scholen of
samenwerkingsverbanden meermalen2 verzoeken om medewerking krijgen. De
uitvoerende onderzoekers hebben afspraken gemaakt over afstemming bij de benadering
van de schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden. Die afstemming is onder
meer gevonden door de wervingsactiviteiten te verdelen. Dat kan goed werken, maar
vraagt wel medewerking van u allen. Wanneer u meewerkt aan dat deel van het
onderzoek waarvoor u benaderd wordt, is het niet nodig daar nog weer anderen voor te
benaderen.
Dringend verzoek om medewerking
De ECPO doet daarom een dringend beroep op u om in ieder geval mee te werken aan
dat onderzoek waarvoor u om medewerking gevraagd wordt.
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Bijvoorbeeld: is er een landelijk probleem, waarvoor aanpassing van regelgeving nodig is, of is er een probleem in een
aantal samenwerkingsverbanden met specifieke kenmerken, dat met ondersteuning opgelost kan worden?
2
De ECPO tracht ook af te stemmen met de Algemene Rekenkamer, de Kafka brigade en de Inspectie bij het benaderen van
het onderwijsveld.

Welke vragen krijgen de besturen/directeuren en samenwerkingsverbanden?
Een groot aantal schoolbesturen, schoolleiders en samenwerkingsverbanden wordt
gevraagd mee te werken aan één van de onderzoeken die in opdracht van de
ECPO worden uitgevoerd. De onderzoeken zijn opgenomen in de bijlage.
Alle samenwerkingsverbanden krijgen een digitale vragenlijst voorgelegd waarin
gegevens gevraagd worden die in verschillende ECPO onderzoeken gebruikt
worden3.
Tegen de zomer krijgen alle samenwerkingsverbanden een overzicht met
kengetallen voor hun verband met het verzoek deze gegevens te checken: klopt
dit met de indruk van het samenwerkingsverband of heeft het SWV heel andere
informatie? De kengetallen zijn verzameld uit reeds beschikbare databases.
Opbrengst onderzoek: terugkoppeling
De ECPO is voornemens in het najaar van 2013 een terugkoppeldag te organiseren voor
de deelnemers aan onderzoeken.
We vragen de onderzoekers naam en adres van de deelnemers aan hun onderzoeken aan
de ECPO door te geven, zodat we hun de publicatie van het onderzoek kunnen opsturen.
Vragen en opgave voor deelname
Voor vragen over de onderzoeken kunt u terecht bij het betreffende onderzoeksinstituut
of bij de ECPO: tel.: 070-3765450 of post@ecpo.nl . Mochten er problemen zijn bij een
onderzoek, dan horen we dat graag van u.
Als samenwerkingsverbanden zelf aan bepaalde onderzoeken willen deelnemen, horen
wij graag hun voorkeuren: wilt u ons dat laten weten via post@ecpo.nl of telefonisch op
070-3765450?
Tot slot: wij hopen op uw aller medewerking! Daarmee verwachten wij zeer informatieve
onderzoeksresultaten waar wij allen profijt van kunnen hebben!
Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de Evaluatie- en adviescommissie
Passend onderwijs,

Drs. Jan Gispen
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De onderzoekers raadplegen vooraf de beschikbare informatie bij IPO, de PO- en de VO-Raad.

Bijlage:

Beknopt overzicht van namens de ECPO uit te voeren onderzoek in 2013
Hieronder treft u een overzicht aan van het onderzoeken die de ECPO inmiddels heeft uitgezet.
Een nadere beschrijving van de onderzoeken treft u aan op de website van de ECPO (www.ecpo.nl).
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