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NRO Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs 
 
Opdracht  
De Stuurgroep heeft de ‘NRO Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs’ ingesteld: 
1. Om lopend NRO onderzoek naar passend onderwijs inhoudelijk te monitoren, concept-rapporten te 

beoordelen, waar mogelijk onderzoekers direct te adviseren, en lopend onderzoek te bekijken in 
samenhang met lopend onderzoek naar passend onderwijs van(uit) andere instanties, en daarvan 
verslag uit te brengen aan de Stuurgroep van het NRO. Wat betreft de inhoudelijke monitoring zijn 
de wetenschappelijke leden Jongbloed, Van Klaveren, Jongmans en Struyf verantwoordelijk voor de 
beoordeling of de geleverde producten conform de aanvraag zijn en of deze voldoen aan 
wetenschappelijke eisen. Voor deze leden is er een hogere vacatievergoeding. Van de overige leden 
wordt gevraagd om commentaar op de producten te leveren voor zover relevant vanuit hun 
organisatie en functie. Dit is aan hen ter beoordeling, commentaar van hen wordt zeer gewaardeerd 
en meegenomen richting onderzoekers.   

2. Om ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij te signaleren in relatie tot de invoering van 
passend onderwijs, en waar nodig als onderwerp van onderzoek voor te dragen.  

 
De commissie is begin 2015 officieel van start gegaan. De hieronder genoemde personen zijn benoemd 
tot lid van de NRO Programmacommissie Evaluatie Passend Onderwijs tot 1 juli 2017. Na 1 juli 2017 kan 
de benoeming met wederzijds goedvinden worden verlengd. Tevens zijn er toehoorders en meelezers die 
input kunnen leveren voor de Evaluatie Passend Onderwijs.  
 
Samenstelling  

1. Drs. M. (Marijke) Jongbloed (voormalig lid ECPO). Orthopedagoog en voormalig stafmedewerker 
ECPO. Goed ingewerkt in Passend Onderwijs, veel directe contacten met scholen en 
onderzoekers. Heeft zowel oog voor de micro als de macrokant van passend onderwijs. 

2. Dr. C.P.B.J. (Chris) van Klaveren (VU). UHD Onderwijswetenschappen en onderwijseconomie.  
3. Prof. dr. M.J.  (Marian) Jongmans (Universiteit Utrecht). Gespecialiseerd in opvoeding en 

ontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) met een (risico op een) cognitieve en/of lichamelijke 
beperking of een chronische ziekte. 

4. Prof. dr. E. (Elke) Struyf (Universiteit Antwerpen). Gespecialiseerd in 
leerkrachtenprofessionalisering, geïntegreerde leerlingenbegeleiding/ontwikkelen van een 
zorgbeleid op school, en klasmanagement/leerkracht-leerling relaties. 

5. Afgevaardigde namens het SCP. Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg. Senior wetenschappelijk 
medewerker binnen het SCP, met als focus: beleid en organisatie van het onderwijs, en 
onderwijs en maatschappelijke omgeving.  

6. Afgevaardigde namens het CBS. Drs. R. (Raymond) Kleingeld. Onderzoeker bij het CBS met 
onder meer een focus op het onderwijsveld. 

7. Afgevaardigde namens de MBO-raad. Dr. E.J.A. (Ellen) Verheijen. Werkzaam bij de MBO-raad op 
het gebied van ‘Strategie en onderwijs’. Was onderzoeker bij ECBO op het gebied van de 
economische, sociale en kennisfunctie van het beroepsonderwijs.  

8. Afgevaardigde namens de VO-raad. Dr. J. (Jessica) Tissink. Werkzaam bij de VO-raad als 
Adviseur Onderwijs.  

9. Afgevaardigde namens de PO-raad/LECSO. Drs. C. (Corine) van Helvoirt. Werkzaam bij de PO-
raad als beleidsadviseur, en afgevaardigde namens LECSCO. Verantwoordelijk voor passend 
onderwijs, met specifieke focus op speciaal onderwijs.  

10. Afgevaardigde namens Ouders & Onderwijs (voorheen Landelijke Ouderraad). J. (Jeroen) 
Veltheer BSc. Actieve ouder die Ouders & Onderwijs vertegenwoordigt.   

11. Afgevaardigde namens de Onderwijscoöperatie. Drs. F. (Frank) Jansma. Werkzaam voor het 
bureau van de Onderwijscoöperatie.  
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Toehoorders en meelezers:  
- Afgevaardigde namens het Ministerie van OCW. Drs. I. (Inge) van der Heul. 

Onderzoekscoördinator Directie PO OCW, verantwoordelijk voor de Evaluatie Passend Onderwijs.  
- Afgevaardigde namens Inspectie van het Onderwijs. Mr. F. (Floor) Wijnands. Inspecteur van het 

onderwijs en teamleader toezicht samenwerkingsverbanden (po/vo) passend onderwijs. 
- Afgevaardigde namens DUO. Dr. S. (Susan) Borggreve. Dienst Informatieproducten.  
- Afgevaardigde namens de Onderwijsraad. Dr. R. (Regina) Stoutjesdijk. Bureau Onderwijsraad, 

gepromoveerd op thematiek passend onderwijs. 
- Afgevaardigde namens de Algemene Rekenkamer. Drs. M. (Monique) Smaal. Auditmanager bij 

de Algemene Rekenkamer, voorheen o.a. projectleider onderzoek passend onderwijs in het 
primair onderwijs.  

- Vertegenwoordiger van de praktijk. Ing. A. (Ank) Jeurissen. Directeur samenwerkingsverband 
passend onderwijs Sterk VO (Utrecht).   

 


