Week 14
9 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 info its@praktijkonderwijs.nl

Van de voorzitter:

Nog veel onduidelijk over Nationaal Onderwijs Programma
Voor veel scholen was er, na de brief van Arie Slob van 23 maart 2021 (download
hier de brief) over het Nationaal Onderwijs Programma, veel onduidelijkheid. Wat
werd er nu van scholen verwacht? Ten aanzien van het in beeld brengen van de
vertragingen die leerlingen hebben opgelopen, ten aanzien van de interventies die
gepleegd moeten worden, maar ook ten aanzien van de verantwoording. Het bleef
voor veel scholen erg vaag.
Na ink wat overleggen tussen OCW en het veld is daar de afgelopen dagen uiteindelijk
grotendeels duidelijkheid over gekomen. Dit tre en jullie o.a. aan in de Q&A die ook in
deze Info its is gepubliceerd. Wij hebben, zoals gezegd, vooral aangedrongen op zo min
mogelijk extra administratieve last voor de scholen en gebruikmaking van bestaande
schooleigen kwaliteits- en leerlingvolgsystemen om de vertragingen in beeld te brengen.
Maatwerk
Zeker voor het Praktijkonderwijs is dit van belang, omdat wij maatwerk leveren en niet
zomaar in een uniforme ‘toetsmal’ te persen zijn. OCW heeft toezeggingen gedaan dat dit
inderdaad mogelijk is. Scholen krijgen hier aan het begin van het volgende schooljaar
alleen een aantal checkvragen over en moeten deze beantwoorden (zie Q&A). (Het is
nadrukkelijk dus niet de bedoeling dat er schoolscan’s moeten worden ingeleverd en
vooraf worden getoetst door OCW).
Echter, wij dringen er, samen met de VO-raad op aan, om vooraf duidelijkheid te geven
over de verantwoording van het totaal: dus scan, menukaart en nanciële
verantwoording. Dit wordt in de vervolggesprekken uitgewerkt.
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Webinar
Voor het (v)so is een aparte handreiking uitgewerkt, zoals iedereen kan zien. Zowel het
praktijkonderwijs als vmbo basis/kader kunnen hier grotendeels bij aansluiten (zie noot 1
van het stappenplan). OCW houdt binnenkort een webinar over deze onderwerpen.
Als sectorraad hebben wij a.s. dinsdag een extra regio-coördinatorenoverleg, en zullen
dan inventariseren of er, speci ek voor het praktijkonderwijs, van ons uit, als Sectorraad,
ook nog iets dergelijks nodig is speciaal voor onze leden.

Zelftesten
Verder is er inmiddels ook door de scholen een brief ontvangen over zelftesten.
(download hier de brief) Hierover komt nog een aparte brief van OCW voor de scholen
voor praktijkonderwijs en het vso, omdat wij waarschijnlijk meer ondersteuning mogen
vragen van de GGD. Deze brief volgt z.s.m., afhankelijk van het antwoord van de GGD.
Hierover houden we jullie op de hoogte.
Helpdesk NPO voor Pro
Als er vragen zijn: schroom niet deze te stellen. Wij hebben voor het NPO een helpdesk
ingericht, waar vragen die bij bureau@praktijkonderwijs.nl worden gesteld over het NPO
naartoe worden doorgeleid. Dan krijg je z.s.m. antwoord.
Tot zover even. Dit was een korte eerste re ectie op de gesprekken van afgelopen weken.
Ik wens alle scholen veel goede moed, om deze corona-eindsprint nog in te zetten. Want
ik mag toch wel hopen, dat ondanks alle vaccinatie-vertraging, het einde nu toch eindelijk
in zicht komt.
voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs
Sectorraad Praktijkonderwijs
Postbus 85246
3508 AE Utrecht
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