
Praktijkonderwijs in het nieuws 

Hoe yoga de leerprestaties op deze praktijkschool bevordert:  
‘Ze kunnen zich veel beter concentreren’ 

De Zonnegroet, Krijger en Maanhouding. Toen veel praktijklessen voor leerlingen 
van Praktijkschool De Sprong in Zwijndrecht wegvielen door corona, moest er 
worden gezocht naar een alternatief. Dat heeft de school gevonden in 
yoga. ,,Leerlingen leren er sterker door in hun schoenen te staan en zich bewust te 
worden van zichzelf. Het bevordert hun leerprestaties.’’ 

Al een tijd lang liep economiedocente Brenda Schot met de wens om yoga te 
introduceren op haar school. ,,Ik ben in 2012 afgestudeerd als Dru-yogadocente en weet 
welke positieve effecten yoga op een mens kan hebben. Dit wilde ik ook voor mijn 
leerlingen, maar binnen ons onderwijsaanbod was er eerder nooit ruimte voor.’’ 


Lees hier het artikel in 
het AD.





- + - + - + - +  

Week  15 
16 april 2021 

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Teamleider Rene 
Kilian en 
yogadocente Brenda 
Schot met op de 
yogamatjes 
leerlingen Anna en 
Maria. ,,We leren 
door yoga stevig in 
onze schoenen te 
staan en rustig te 
blijven.’’

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.ad.nl/dordrecht/hoe-yoga-de-leerprestaties-op-deze-praktijkschool-bevordert-ze-kunnen-zich-veel-beter-concentreren~abb372da/
https://www.ad.nl/dordrecht/hoe-yoga-de-leerprestaties-op-deze-praktijkschool-bevordert-ze-kunnen-zich-veel-beter-concentreren~abb372da/




Deze (wilde) dieren lopen ’s nachts door de tuin:  
Ciske en zijn klasgenoten filmden ze 

WINTERSWIJK - Welke dieren scharrelen er ’s nachts rond in de achtertuin? De 
eerstejaars leerlingen van praktijkschool Pronova in Winterswijk weten het nu. Ze 
namen deel aan het nieuwe wildcameraproject. 

In 35 tuinen in Winterswijk legden camera’s vorig jaar het wildleven vast. Inwoners konden 
zich voor dit project opgeven. Het zijn vaak dezelfde mensen die dat doen, zegt Arjen 
Poelmans, ecoloog van de gemeente Winterswijk.


Maar hoe bereiken ze een keer een andere doelgroep? Daar dacht hij met Silvavir 
ecologisch advies en Staring educatie over na. Het antwoord was door er een 
schoolproject van te maken. Ze ontwikkelden een lesprogramma voor basisscholen, 
praktijkscholen en groene vmbo’s in het gehele land.


Lees hier het artikel in De Gelderlander


+ - + - + - + 


Virtual Reality helpt leerlingen aan een baan 

Op het Schreuder College, locatie De Villeneuvestraat, in Rotterdam-Schiebroek zitten 
leerlingen tussen de 12 en 19 jaar. Ze hebben een licht verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen. In kleinere klassen worden ze voorbereid op zelfstandige deelname 
aan de maatschappij. Het is de eerste praktijkschool in Nederland die simulatoren inzet 
om leerlingen te helpen aan certificaten. Leraar en initiatiefnemer Sjoerd Nicodem vertelt 
ons vol enthousiasme over de voordelen van simulatieonderwijs.


https://www.gelderlander.nl/winterswijk/winterswijkse-tuinen-zitten-vol-wild-bewijst-de-wildcamera~a1f4f8b0/
https://www.gelderlander.nl/winterswijk/winterswijkers-gaan-wild-schieten-in-eigen-achtertuin~a3483aef/
https://www.gelderlander.nl/winterswijk/deze-wilde-dieren-lopen-s-nachts-door-de-tuin-ciske-en-zijn-klasgenoten-filmden-ze~afc08a46/
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/rotterdam/7980/schreuder-college-de-villeneuvestraat/#inhoud


 
10.000 jongeren in uitkeringssituatie 
Elk jaar komen zo’n 10.000 jongeren na het praktijkonderwijs in een uitkeringssituatie 
terecht. Dat is 45% van alle praktijkschoolleerlingen, wijzen recente cijfers van het CBS 
uit. Om het praktijkonderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt bieden 
simulatoren uitkomst. Sjoerd vertelt: ‘Door het opnemen van simulatoren in ons 
lesprogramma, kunnen leerlingen makkelijker certificaten halen. Ik ben ervan overtuigd 
dat we leerlingen zo een grotere kans geven om door te stromen naar de arbeidsmarkt. 
Een werkgever neemt tenslotte eerder iemand aan met certificaten en een rijbewijs, dan 
een werknemer zonder papieren.’ Simulatieonderwijs is een bewezen lesmethode in 
diverse branches. Bijvoorbeeld binnen de agrarische sector en de medische wereld.


Verder lezen
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https://www.onderwijsvanmorgen.nl/ovm/virtual-reality-helpt-leerlingen-aan-een-baan/

