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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 info its@praktijkonderwijs.nl

Sectorraad vraagt aandacht voor onbedoelde nevene ecten
van versterking samenwerking pro-mbo
Morgen 13 januari staat er bij de Vaste commissie OCW een algemeen overleg mbo (en
praktijkonderwijs) gepland waarin onder andere gesproken wordt over de versterking
samenwerking praktijkonderwijs en mbo. De doelstelling van de samenwerking –
stimuleren dat meer jongeren doorstromen naar mbo en arbeidsmarkt, onderschrijven wij
vanzelfsprekend. De uitwerking zoals de minister die echter voor ogen heeft kan
onbedoelde negatieve e ecten hebben.
Vanuit de Sectorraad Praktijkonderwijs is er een brief gestuurd naar de vaste
kamercommissie OCW met het standpunt van de sectorraad hierover.
"Het standpunt van de sectorraad praktijkonderwijs is dat een speci eke wettelijke
regeling niet noodzakelijk is. Pro-scholen en mbo-instellingen werken al sinds jaar en dag
samen waarbij veelal de artikelen 25a WVO respectievelijk 2.6aa WEB als formele
onderlegger dienen. Mede gelet op de werkwijzen die in de achterliggende decennia met
onder meer entreeopleidingen in het praktijkonderwijs zijn ontstaan, het feit dat
verschillende bewindslieden dit als zodanig hebben geaccepteerd en blijkens een recent
Inspectierapport deze samenwerkingsvormen als zodanig geen kwalitatieve vraagstukken
opleveren, kan de vraag worden gesteld of een speci eke wettelijke regeling noodzakelijk
is."
Lees hier de gehele brief.
Als bijlage bij de brief naar de vaste kamercommissie is het rapport SAMENWERKING
BEKOSTIGD PRO – ERKEND MBO van prof. dr. R van Schoonhoven verstuurd. Dit
rapport is op verzoek van de sectorraad samengesteld.
Lees hier het rapport.
Ook vanuit de PO-Raad is op het voorstel gereageerd. Lees hier het bericht: Versterk
samenwerking praktijkonderwijs en mbo zonder negatieve e ecten voor vso
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