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Secretariaat Platform VVVO 
Groningen 

 

Datum 11 november 2010 
Betreft Opheffing LPBO 
 
Geachte heer K., 
 
Begin september heeft u een brief geschreven waarin u het betreurt dat het 
Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) wordt opgeheven. Ook vindt 
u dat over het besluit tot opheffing overleg met het Platform VVVO plaats had 
moeten vinden.  
 
Ik wil eerst opmerken dat de betrokkenheid van het Platform VVVO bij het 
lerarenbeleid door dit besluit naar mijn mening juist versterkt kan worden. 
 
De afgelopen tijd is het beroep van leraar, is de beroepsgroep van de leraar, 
centraal komen te staan in onderwijsbeleid.  
Als het gaat om de kwaliteit van de leraar is binnen deze ontwikkeling voor de 
rijksoverheid de omzetting van de SBL in een coöperatie van groot belang. In die 
coöperatie participeren de relevante vertegenwoordigers van de beroepsgroep 
leraren, vertegenwoordigers die – net zoals u – namens de leraren praten, vanuit 
verschillende invalshoeken, in de betrekkingen met de werkgevers en de 
rijksoverheid. 
 
Uit uw brief blijkt dat u veel respect heeft voor wat het LPBO allemaal gedaan 
heeft. Ik deel dat respect, dat blijkt ook duidelijk uit mijn brief aan de Kamer over 
de opheffing. Niettemin is en blijft het voor mij belangrijk rechtstreeks(er) met de 
beroepsgroep te praten. Ik wil dat via de SBL doen. Ik blijf dus bij mijn besluit ten 
aanzien van het LPBO, en hoop dat u actief wilt bijdragen in de SBL aan een 
goede inbreng vanuit de vakinhoudelijke kant in het onderwijsbeleid de komende 
periode. 
 
In goed overleg met de voorzitter van het LPBO is besloten tot beëindiging van 
het LPBO nu de taken die die organisatie had, zijn volbracht. In dat licht leek het 
inwinnen van advies over de opheffing bij andere onderwijsorganisaties – zoals de 
uwe – niet per se noodzakelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
H. Zijlstra 
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