Voortgang samenwerking tussen LECSO en SBOwerkverband
Zoals bekend hebben LECSO en het SBOwerkverband al geruime tijd een traject in gang
gezet om beide verenigingen tot één nieuwe vereniging om te vormen. Aan de basis
daarvan stond de notitie ‘1+1=3’, waarin beide besturen onderbouwden waarom zij
intensieve samenwerking zo belangrijk vinden. De kern daarvan is sterk inhoudelijk
gedreven: het bundelen, borgen én delen van de aanwezige kennis, kunde en expertise
rond leerlingen met een intensievere onderwijsbegeleidingsbehoefte. Naar mening van
beide verenigingen (de intentie om nauw samen te werken werd in 2018 op ieders ALV
door de leden vrijwel unaniem bekrachtigd) is bundeling van krachten daarin van groot
belang; daarnaast kan er op het gebied van beleidsinput en belangenbehartiging met
elkaar een steviger vuist gemaakt worden dan dat ieder op zich doet.
Zaakjes op orde
T.a.v. dit laatste hechten beide besturen er aan nog eens te benadrukken dat deze
beoogde samenwerking niet tot doel heeft om als gespecialiseerd onderwijs een front te
vormen tegen passend onderwijs. Integendeel: de besturen willen vanuit deze
gezamenlijkheid nadrukkelijk de volgende stap richting het reguliere onderwijs kunnen
maken, zoals op een aantal plaatsen in Nederland al plaatsvindt tussen het sbo en het
bao. Maar daarvoor is wel nodig dat we als gespecialiseerd onderwijs onze zaakjes op
orde hebben in het denken over visie, diﬀerentiatiemogelijkheden, inclusie, financiering,
etc. Daarnaast onderschrijven beide besturen m.b.t. de belangenbehartiging de rol van de
PO-Raad: zij zijn de formele partij in de belangenbehartiging, maar dienen op de diverse
thema’s wel voortdurend gevoed te worden door en vanuit het gespecialiseerd onderwijs.
Tempo opvoeren
Op dit moment buigt de notaris zich over de verschillen tussen de statuten van beide
verenigingen. Gestreefd wordt om op beider ALV’s (29 november a.s.) hierover nadere
informatie te verstrekken. Tevens is besloten om het tempo van het samenwerkingstraject
op te voeren. Daartoe zal extra menskracht worden ingezet én een intensievere
verbinding worden gezocht met de leden in de vorm van een reflectiegroep, die dit proces
van dichterbij kan volgen en daarin kan adviseren.
Beide besturen anticiperen op dit moment al op de nieuwe situatie. Zo worden bestaande
of binnenkort vrijkomende vacatures binnen het bestuur van het SBOwerkverband en
LECSO aangehouden tot het moment dat de nieuwe vereniging een feit is. Daarnaast
wordt er nagedacht over de naam van de nieuwe vereniging. Kortom, er is veel in
beweging om de intentie te kunnen verzilveren; we houden jullie op de hoogte!

Evaluatie Passend Onderwijs
Er wordt wat af-geëvalueerd over passend onderwijs, deze maanden. Logisch, want
begin volgend jaar zal door de Kamer teruggekeken worden op dan 5 jaar passend
onderwijs. LECSO sluit daar waar het kan altijd aan bij de evaluaties, zoals die door de
PO- en VO-Raad worden gehouden, maar ook door allerhande andere partijen.

Wat is onze visie?
Op een onlangs gehouden bijeenkomst met diverse speciaal onderwijs-bestuurders werd
de wens uitgesproken om ook onder de LECSO-leden eens te peilen hoe wij dit traject nu
ervaren. Daarbij werd benadrukt dat het geen klaagzang zou moeten worden over wat er
allemaal wel niet goed gaat, maar vooral hoe wij, de vertegenwoordigers van het
gespecialiseerd onderwijs, nu tegen passend onderwijs aankijken: wat is onze visie, hoe
denken we over inclusie, hoe denken we over onze eigen positie, wat kunnen we
betekenen en vooral ondernemen in de samenwerking met het reguliere onderwijs, etc.
Afgesproken is dat een LECSO-voorbereidingsgroepje onder leiding van Hilbert de Vries
zich samen met de PO-Raad gaat bezighouden met de vraag hoe wij dit het beste
kunnen gaan vorm gaan geven. Wij zullen zo snel mogelijk met een voorstel komen!

Kennisteams en betrokkenheid leden
Ooit zei een vermaard Amerikaans president in een toespraak ‘don't think about what
your country can do for you, but what YOU can dor for your country!’ Nu willen we
LECSO zeker niet vergelijken met een land, maar de kern van die boodschap is wél van
toepassing op LECSO. LECSO en het SBOwerkverband willen als vereniging op twee
domeinen actief zijn: het wil er zijn voor alle leden en voor hen de belangen die het
gespecialiseerd onderwijs (kunnen) raken, behartigen.
Betrouwbare partner
Door enerzijds als betrouwbare netwerkpartner de PO-Raad continu te voeden met
hetgeen binnen onze sector om politieke en ministeriële aandacht vraagt, anderzijds,
wanneer dat om wat voor reden dan ook niet kan, onze eigen lijnen richting ministerie en
politiek te gebruiken. Daarnaast is het continu verwerven, maar ook het borgen en vooral
(laten) delen van kennis en expertise binnen onze sector een tweede belangrijk
beleidsdomein van de verenigingen.
Leden heel hard nodig
Voor zowel het eerste als het tweede domein hebben we onze leden heel hard nodig.
Onder onze leden is op beide domeinen geweldig veel kennis en kunde aanwezig. De
onlangs gehouden bijeenkomsten over zmolk'ers, gesloten jeugdinrichtingen, zorg en
onderwijs, maar ook over de nieuwe CAO, bewijzen dat op indrukwekkende wijze. De
eﬀecten van die aanwezige kennis en kunde kunnen echter een grotere impact hebben
wanneer we de afzender daarvan nadrukkelijker vanuit LECSO-perspectief kunnen delen
met derden. Of dat nu onze scholen (kennis, expertise) of ministeries, raden,
samenwerkingsverbanden of politiek (beleidsmatige zaken, knelpunten) zijn.
LECSO is onze leden
LECSO is niet alleen het bestuur en de medewerkers op het bureau; zij zijn faciliterend en
ondersteunend aan de vereniging. LECSO is veel meer dan dat: onze leden, ZIJ vormen
LECSO. Dat betekent dat wij de komende periode een beroep op onze leden gaan doen.
Bij hen gaan vragen wie er zitting willen nemen in de nader in te richten LECSOKennisteams. Op de onderwerpen Arbeidstoeleiding, EMB en gesloten jeugdinstellingen

is dat al gedaan, maar er is nog veel meer wat we daarin zouden willen. Zeer
waarschijnlijk gebeurt er m.b.t. diverse onderwerpen al veel meer in het land dan wij op
het bureau weten. We willen dat graag naar boven halen, het een gezicht geven als
Kennisteam, een LECSO-gezicht. In de volgende Nieuwsbrief komen we hier op terug;
kunnen jullie vast nadenken……….
Wim Ludeke, voorzitter LECSO

