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Beste collega’s,
We willen jullie niet overvoeren met informatie, maar de afgelopen dagen zijn er twee
ontwikkelingen geweest die o.i. de moeite waard zijn om te delen: de stand van zaken rond het vsoprotocol en het spoeddebat van woensdag 13 mei. jl. rond de moties over de Staatsexamens vso.
Stand van zaken vso-protocol
Zoals bekend heeft de PO-Raad het voortouw in het opstellen van de protocollen, zo ook voor het
vso-protocol. Dat doen zij in zeer nauwe samenwerking met LECSO, zodat er een protocol uitrolt dat
tegemoet komt aan de eigenheid van het gespecialiseerd onderwijs.
We zijn een heel eind gevorderd, maar m.b.t. een aantal zaken verlangen wij uitspraken van het
RIVM: zij zijn de deskundigen die in ieder geval over onderwerpen die de veiligheid en gezondheid
van onze leerlingen en schoolmedewerkers betreffen, uitspraken moeten doen. We tillen hier als
LECSO en PO-Raad zwaar aan, aansluitend op onze uitgangspunten, dat er geen ruis of
onduidelijkheid moet zijn rond zaken die de gezondheid raken.
In onze vorige brief van maandag jl. gaven wij aan dat de uitspraken van het RIVM op woensdag 13
mei verwacht werden en het vso-protocol daarop aangepast kon worden. Helaas bleek het RIVM,
ondanks aandringen van OCW, LECSO en PO-Raad niet in staat, op tijd te leveren. Belangrijke reden
daarvoor was dat zij wensen te wachten op uitspraken van het Outbreak Management Team (OMT)
en die worden zoals nu bij ons bekend pas op maandag 18 mei verwacht. Die uitspraken vormen
vervolgens de basis voor de standpuntbepaling van het Kabinet, dat op dinsdag 19 mei weer met
nieuwe informatie zal komen middels de persconferentie van de minister president.
Ontzettend jammer voor het voortgezet speciaal onderwijs, aangezien de tijd onderhand begint te
dringen. Aan de andere kant kiezen we ervoor om een protocol aan te leveren dat zo actueel
mogelijk is, zeker op de veiligheids- en gezondheidsaspecten.
Overigens is onderhand voor iedereen wel duidelijk waar de schoen wringt: de 1,5 meter afstand
regel. Wanneer deze gehandhaafd blijft (en daar lijkt het op, hetgeen ons terecht lijkt), dan is de
algemene opvatting nu dat het onmogelijk wordt om als vso-scholen alle leerlingen op 2 juni weer te
laten beginnen. In een eerste overleg met OCW werd dan ook al geconcludeerd dat het
oorspronkelijke uitgangspunt ‘alle scholen open voor alle leerlingen’ in die zin bijstelling behoeft, dat
‘alle leerlingen’ niet realistisch is. We hebben er erg voor gepleit om op dat vlak de scholen toe te
vertrouwen maatwerk te leveren, met als strak referentiekader de veiligheid en gezondheid (dus de
1,5 meter afstand).

1

Een tweede discussiepunt is het leerlingenvervoer. Suggesties zijn om leerlingen die daar gebruik van
maken mondkapjes te laten dragen, maar ook hier kleven vele bezwaren aan. Ook die discussie is dus
nog niet afgerond.
Samenvattend: het OMT doet op 18 mei uitspraken, die op 19 mei door het Kabinet worden vertaald
naar (nieuwe?) richtlijnen en op basis daarvan hopen wij zo snel mogelijk het vso-protocol met u te
kunnen delen.
Staatsexamens vso
In onze laatste update zijn wij uitgebreid ingegaan op het debat wat daarover in de Kamer is gevoerd.
Op vrijdag 8 mei heeft minister Slob de Kamer laten weten dat hij de ingediende moties over dit
onderwerp (diploma op basis van schoolresultaten) onuitvoerbaar achtte, waarop op woensdag 13
mei een spoeddebat over dat besluit volgde. Wij zijn blij dat de minister niet alleen uitstekend
ingevoerd was op dit thema, maar ook consequent is gebleven: tegemoet komen aan wat leerlingen
nodig hebben, maar daarvoor niet het stelsel van de Staatsexamens aanpassen.
Zoals gebruikelijk in het politieke spel werd er op 13 mei een compromis bereikt, waarin minister
Slob een vierde herkansing voor het volledige examen toevoegde en uitspraken deed over de
vervolgopleiding van eventueel in eerste instantie gezakte vso-leerlingen. Wij zetten de voorgestelde
aanpassingen (waarover nog officieel besloten moet worden, maar dat lijkt een formaliteit te zijn)
nog even op een rij:
•
•
•
•
•

er komt nóg een extra herkansing voor alle leerlingen en kandidaten die opgaan voor een
volledig diploma dit jaar en na de derde kans gezakt zijn; daarmee komt het aantal
herkansingen voor deze groep op vier herkansingen;
er wordt veel maatwerk geleverd bij het college-examen, waarin het op het gemak stellen
van de kandidaat geoptimaliseerd wordt;
voor deze groep gaat terwijl zij hun diploma nog moeten halen een voorlopige toelating
gelden in het vervolgonderwijs, Dit kan tot 1 januari 2021;
er worden afspraken gemaakt met het vervolgonderwijs om deze leerlingen goed te
begeleiden bij deze overstap, b.v. door ze ruimte te geven het diploma alsnog af te ronden.
toezegging in het kader van de motie (zie hieronder), die, als hij in stemming wordt gebracht
het oordeel ontraden of overbodig krijgt van de minister: ten aanzien van kandidaten die
opgaan voor deelcertificaten geldt dat als er ingewikkelde casussen zijn, die met aandacht
worden bekeken en er wordt gekeken of er ondersteuning mogelijk is.

Extra toezeggingen:
•
•
•

scholen en leerlingen zullen worden geïnformeerd over het bovengenoemde pakket
maatregelen. Er komt een brief (die voor het einde van de week gereed zal zijn), die we als
LECSO met jullie zullen delen;
OCW gaat niet alleen lessen trekken uit de examinering vso 2020, maar ook breder kijken
naar hoe de examinering in het vso georganiseerd is;
er komt snel een informatie-/contactpunt voor vso-leerlingen waar zij terecht kunnen met
vragen.
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Wij zijn tevreden over het uiteindelijke resultaat en danken iedereen die de afgelopen periode hun
input aan dit en andere onderwerpen hebben geleverd: zo stellen jullie LECSO in staat de juiste
aandachtspunten in te brengen bij OCW!
Met vriendelijke groet,

Wim Ludeke, voorzitter LECSO
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