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Aan:  -      besturen (v)so en directies scholen voor (v)so   

- ter informatie besturen en directies sbo  

 

Datum:  25 oktober 2020    Referentienummer: 2020-0031 

 

Betreft Infobrief 9:   

• Update Beloningsafspraken vso-leerkrachten 

• Evaluatie Passend Onderwijs 

• Corona 

• Hét Congres 

Beste collega’s, 

Zo, de eerste maanden zitten er voor u op en iedereen maakt zich na een welkome herfstvakantie op 

voor de volgende periode, richting Kerst. In deze Infobrief informeren wij u graag over een aantal 

actuele ontwikkelingen, te beginnen bij de beloningsafspraken voor vso-leerkrachten. 

Beloningsafspraken voor leerkrachten vso 

Op onze website besteedden wij al uitgebracht aandacht aan de toen nog gaande besprekingen over 

een extra toelage voor vso-leerkrachten die werken met leerlingen in het uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs. Heeft u het allemaal niet meer zo helder op het netvlies hoe dit ingewikkelde 

onderwerp ook alweer in elkaar steekt, dan adviseren wij u deze informatie er nog even op na te 

slaan.  

Op dat moment moest de tweede fase nog plaatsvinden: de wijze waarop de bekostiging terecht 

moest komen bij de leerkrachten, dus de manier waarop de beloning zou worden ingericht. De 

bespreking van dat onderwerp is voorbehouden aan de PO-Raad en de vakbonden. Als LECSO zijn we 

wel steeds meegenomen in de voortgang van die gesprekken en hebben we ook input kunnen 

leveren. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een finale afspraak; op onze website hebben we zowel 

het persbericht van de PO-Raad daarover als ook de regeling zelf nog even gepubliceerd . De 

belangrijkste punten:  

• de bekostiging vindt plaats in de vorm van een jaarlijkse subsidie; betreffende scholen 

hebben de aanvraag daarvoor vóór 1 oktober jl. kunnen indienen; 

• het is bedoeld voor de vso-leerkrachten die leerlingen in het uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs opleiden en wordt uitgekeerd als een arbeidsmarkttoelage; 

• als LECSO hebben we aangedrongen op een verbreding van deze doelgroep. Daarover is 

vervolgens afgesproken dat een schoolbestuur het beschikbare geld ook op een andere 

manier onder de medewerkers kan verdelen. Het schoolbestuur treedt in die situatie 

https://www.lecso.nl/nieuws/369222-vraag-voor-1-oktober-aan%3A-bijzondere-bekostiging-voor-vso-met-uitstroomprofiel-vervolgonderwijs?sublist=12039
https://www.lecso.nl/nieuws/369222-vraag-voor-1-oktober-aan%3A-bijzondere-bekostiging-voor-vso-met-uitstroomprofiel-vervolgonderwijs?sublist=12039
https://www.lecso.nl/nieuws/370004-arbeidsmarkttoelage-vso-vervolgonderwijs?sublist=12039
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hierover in overleg met de vakbonden in decentraal georganiseerd overleg (DGO). Zij maken 

vervolgens in elk geval afspraken over wie in aanmerking komt voor de toelage, de hoogte 

van de toelage en de berekeningswijze.  

• de afspraken worden in de eerstvolgende CAO-ronde vastgelegd, maar de beloning kan met 

terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 uitgekeerd worden. 

Goed om in dit kader op te merken is dat het eindresultaat in de ogen van LECSO een ‘lelijke’ 

oplossing is. Lelijk in de zin dat het niet alleen niet tegemoet komt aan hetgeen we eigenlijk met z’n 

allen wilden, nl. een gelijkwaardige beloning voor medewerkers in het reguliere vo en het vso (en dus 

geen oplossing is), maar ook onrust kan geven in de vso-teams: de ene collega krijgt wel een toelage, 

de ander niet. Overigens realiseren alle partners die bij dit traject betrokken waren dit: de opdracht 

om met té weinig geld tot een structurele oplossing voor het vso te komen, was onmogelijk, het was 

schaarste verdelen. De partners hebben dan ook afgesproken dit als een eerste stap te zien stap ‘in 

hun streven naar een gelijke beloning voor gelijkwaardig werk’.  

Evaluatie Passend Onderwijs: wat vindt u van onze standpunten? 

Zoals bekend zal op 16 november a.s. de Tweede Kamer zich buigen over het onderwerp Evaluatie 

Passend Onderwijs. Zij doen dat op basis van een brief van minister Slob én op basis van in de 

afgelopen jaren gehouden onderzoeken, gegeven adviezen en resultaten van gespreksrondes met 

het veld. Als LECSO/SBOwerkverband hebben wij in dit kader een aantal standpunten ingebracht. 

Standpunten die vooral gericht zijn op de komende jaren, maar uiteraard ook met suggesties voor 

verbeteringen in het huidige traject.  

We hebben deze standpunten geformuleerd in bijgaand document. Hierin zijn ook de reacties van 

een aantal geconsulteerde collega’s en organisaties verwerkt, maar we zijn ook wel erg benieuwd 

naar de reflectie van zoveel mogelijk van onze leden op dit belangrijke onderwerp. We stellen u 

daarvoor graag in de gelegenheid: in week 45 (de week van 2 november) organiseren we vier 

mogelijkheden om hierover digitaal met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.  

Deze zullen plaatsvinden op  

• maandag 2 november 

• dinsdag 3 november 

• woensdag 4 november 

• donderdag 5 november 
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Alle bijeenkomsten duren van 16.00 uur – 17.15 uur. Het enige dat u hoeft te doen wanneer u deel 

wilt nemen is dat te laten weten aan ons secretariaat (info@lecso.nl) met vermelding van 

voorkeursdatum, naam en e-mail adres.    

Corona 

U bent over de laatste ontwikkelingen ook al via onze Nieuwsbrief geïnformeerd. Voor nu van belang 

is kennis te nemen van de meest recente protocollen voor het so/sbo en voor die van het vso, 

gedateerd 20 oktober 2020. Om het u iets makkelijker te maken hebben wij met dank aan Machteld 

Rohn ook het werkdocument opgenomen waarin u kunt zien wat er precies gewijzigd is in deze versie 

t.o.v. de vorige.  

Verder kunnen we hier vermelden dat een verplichting voor het dragen van een mondkapje binnen 

de vso-scholen in de maak is. Desgevraagd heeft LECSO/SBOwerkverband ingebracht dat de 

verantwoording daarvoor (b.v. richting ouders) niet op de directeuren en besturen moet worden 

afgewenteld, maar verwezen moet kunnen worden naar een overheidsinstantie. 

 

Hét Congres 

Op vrijdag 27 november a.s. zal Hét Congres van LECSO/SBOwerkverband weer plaatsvinden. Helaas 

niet fysiek op Papendal, maar digitaal. Tussen 9.30 uur en 12.30 uur wordt u meegenomen in diverse 

thema’s. Zoals bijvoorbeeld wat wij nu geleerd hebben en nog steeds kunnen leren van de Corona-

crisis. Vele uitdagingen zijn op de scholen afgekomen, maar ook met vele verrassende oplossingen! 

We laten die graag aan u zien. Antropologe Jitske Kramer zal op ongetwijfeld boeiende wijze vanuit 

haar perspectief aansluiten op veranderingen en leiderschap en we sluiten af met een doorkijkje 

naar de toekomst: wat staat ons als gespecialiseerd onderwijs de komende jaren te wachten en wat 

betekent dat? Binnenkort kunt u de uitnodiging tegemoet zien!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hinderijke Willemse, voorzitter SBOwerkverband 

Wim Ludeke, voorzitter LECSO 

 

 

 

 

Bijlage: standpunten 

https://www.lecso.nl/nieuws/369986-wijzigingen-protocollen-sbo-so-en-vso?sublist=12039
https://www.lecso.nl/nieuws/369986-wijzigingen-protocollen-sbo-so-en-vso?sublist=12039

