
Minister Wiersma wil vergoeding reiskosten 
voor leerlingen praktijkonderwijs 

Minister Wiersma wil een rechtszaak over OV-chipkaarten voor leerlingen op een 
praktijkschool in Den Haag voorkomen. Hij deed die toezegging in de Tweede 
Kamer na vragen van GroenLinks-Kamerlid Westerveld. AD/Haagsche Courant 
berichtte zaterdag over tien leerlingen van Praktijkschool De Einder die daar in 
deeltijd een mbo-opleiding volgen. 
Lees hier het verslag van de Tweede Kamer

Bekijk hier de LinkedIn-post van Lisa Westerveld met haar bijdrage in de Tweede Kamer
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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

Qamar en docent Hoogeveen met boetes die de leerlingen van De Einder kregen
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Zij kregen voor hun reiskosten een OV-chipkaart, net als mbo'ers, maar na enige tijd 
kregen ze een boete van de Dienst Uitvoering Onderwijs, omdat de kaart toch niet voor 
hen bestemd zou zijn. 


Reactie Sectorraad 
De Sectorraad Praktijkonderwijs heeft jarenlang gelobbyd voor een OV-kaart voor onze 
leerlingen, die de entree-opleiding volgen en zijn dan ook erg blij met de toezegging van 
de minister. (Ons uiteindelijke doel is dat alle leerlingen in het praktijkonderwijs van 16 jaar 
en ouder recht hebben op een ov-reisproduct. Zie: De Kracht van het Praktijkonderwijs) 
Dank aan GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld, die deze rechtsongelijkheid al enkele 
jaren, samen met de Sectorraad, op de politieke agenda zet. En hulde aan praktijkschool 
Den Einder dat ze deze kwestie op dit moment aanhangig heeft gemaakt.


Filmpje met wethouder Emmen 
De roep om een OV-kaart voor leerlingen van het Praktijkonderwijs begon ruim 3 jaar 
geleden met de actie Doe je met ons mee? Wij verdienen een OV! Een actie van leerlingen 
van Pro Emmen. Samen met hun directeur Nico van Luik en regionale bestuurders 
hebben zij deze kwestie destijds onder de aandacht van staatssecretaris Van Ark 
gebracht. 

Lees hier het bericht uit 2019 


In een filmpje vroeg Raymond Wanders, wethouder van de gemeente Emmen samen met 
leerlingen van Pro Emmen aandacht hiervoor. Tijdens de Pro-Dag begin 2020 hebben we 
het filmpje aan toenmalig minister Slob laten zien.

Bekijk hier het filmpje uit 2020.  

Heel wrang 
Zijn opvolger Minister Wiersma vindt dat het "heel wrang" uitpakt voor leerlingen van het 
praktijkonderwijs. Dat de leerlingen toch geen recht hebben op een OV-kaart, komt 
doordat een praktijkschool formeel onder het voortgezet onderwijs valt. De minister gaat 
met De Einder praten over een oplossing.


Wiersma wil ook op langere termijn kijken hoe leerlingen in een soortgelijke situatie 
kunnen worden geholpen met een tegemoetkoming in de reiskosten. Hij gaat met scholen 
overleggen hoe dat precies zou moeten. Volgens hem volgen zo'n duizend leerlingen van 
praktijkscholen ook een mbo-opleiding. "Dat zijn relatief kleine getallen", erkende hij.


We hebben steeds gewaarschuwd dat het een keer fout zou gaan. Jammergenoeg waren 
de boetes voor de leerlingen van Den Einder nodig om ervoor te zorgen dat het opgelost 
gaat worden. Dáár zijn wij heel blij mee en we zullen de minister houden aan zijn 
uitspraken.
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