Informatie LAS/LVS (V)SO
De afgelopen maanden zijn twee werkgroepen, onder leiding van een stuurgroep die werd gevormd
door een zestal bestuurders van onze leden, aan de slag geweest in het kader van een
versnellingsvraag van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Deze Versnellingsvraag had betrekking
op de ontwikkeling van standaardisatie voor een LAS/LVS (programma van eisen) en het
inkoopproces voor een LAS/LVS voor het (V)SO.
In dit traject is een aantal producten ontwikkeld die op enkele landelijke bijeenkomsten en de ALV op
30 maart jl. aan onze leden zijn gepresenteerd. Deze producten werden positief ontvangen. Tijdens
de tweedaagse van LECSO op 10 en 11 maart, zijn de producten symbolisch aan het bestuur LECSO
overgedragen.
De stuurgroep heeft de wens uitgesproken dat, onder de vlag van LECSO een aantal
vervolgactiviteiten wordt gestart om dit gedachtengoed verder onder de leden te verspreiden. Het
bestuur van LECSO heeft hiervoor akkoord gegeven.
Een deel van de activiteiten dient nader te worden uitgewerkt binnen het plan van aanpak 2017.
De stuurgroep heeft de volgende activiteiten benoemd:
Voor het Programma van Eisen LAS/LVS:
1. Brede communicatie van de producten gericht op het in beweging krijgen van de markt. Dit
betreft met name het PvE, maar ook de handreiking inkoop. Zowel gericht op alle
leveranciers, zodat zij hun ontwikkeling hierop kunnen afstemmen, als op alle
schoolbesturen zodat zij het gemeenschappelijk gedachtegoed gaan ondersteunen.
2. Het, gezien de diverse vragen uit het veld, zo snel mogelijk starten met de vraagarticulatie.
3. Het starten van een ondersteuningstraject voor de schoolbesturen in het (V)SO bij een
selectietraject of traject voor doorontwikkeling van een LAS/LVS.
Kennisnet zal een ondersteunende rol vervullen (via de lijn inkoop van het Doorbraakproject)
voor besturen bij de selectie van aanbieders en de doorontwikkeling van het product.

Voor de standaardisatie doelgroepen:
4. Inhoudelijke doorontwikkeling van de handreiking en begrippenlijst en het formuleren van
ontwikkelpunten/speerpunten per doelgroep; een verdere onderbouwing van de zorgvraag
en een meer eenduidige onderbouwing van de gehanteerde bekostigingscategorieën.
5. Gesprekken met andere belanghebbenden als SLO, CED, Inspectie etc.
Het doel van deze gesprekken is draagvlak te creëren voor deze producten, maar ook input
te krijgen voor mogelijke noodzakelijke/gewenste aanpassingen. In het kader van de
risicoanalyse door inspectie en het koppelen van leerlijnen/leermiddelen e.d. ziet de
stuurgroep interessante mogelijkheden voor doorontwikkeling.
6. Brede verspreiding van en communicatie over het doelgroepenmodel en het ontwikkelen van
een trainingsmodule voor het gebruik van het doelgroepenmodel door geïnteresseerde
leden.

