
Van de voorzitter: "Het was me het weekje wel …" 

Collega’s, het was me het weekje weer wel. Voor de scholen, voor de sectorraad, en 
eigenlijk voor de samenleving als geheel. Nog drie weken extra lock-down. 
Natuurlijk zat het erin, maar als het dan zover is moet er ook direct weer van alles 
gebeuren. En als je dan even een momentje rust neemt, dringen alle consequenties 
ervan weer in volle hevigheid tot je door. Dat zal voor de scholen, de leerlingen, de 
ouders, de docenten, en voor jullie als schoolleiders en besturen van het 
Praktijkonderwijs niet anders zijn.  

In alle correspondentie met OC&W, met onze achterban en naar iedereen die het maar 
horen wil proberen we in deze Coronacrisis steeds een aantal zaken te benadrukken:


1.Ja, we willen open blijven voor die vakken die alleen fysiek gegeven kunnen 
worden. We zijn tot veel bereid om onze leerlingen geen achterstanden op te laten lopen. 
Dat geldt voor iedereen die in het Praktijkonderwijs werkzaam is, en dat zien we ook terug 
in de cijfers. Veruit de meeste scholen zijn open voor onze leerlingen op die manier.


2.Ja, we zijn open, maar niet tot elke prijs. Het moet organisatorisch realiseerbaar zijn. 
Dat laatste besluit ligt toch echt bij het bevoegd gezag van de school, en in voorkomende 
gevallen van besmettingen ook bij de GGD. 


3.Het moet wat ons betreft ook veilig zijn. We hebben deze week gepleit voor het naar 
voren halen van de vaccinaties bij docenten die in hun werkpraktijk veel en dichtbij 
leerlingen moeten komen. De minister heeft beloofd dit met zijn collega te bespreken.


4.Tot slot: in de communicatie van de overheid wordt in onze beleving net iets te veel 
benadrukt dat we kwetsbare leerlingen hebben. Als je het Praktijkonderwijs volgt ben 
je niet per definitie kwetsbaar!!!! We spannen ons als sectorraad tot het uiterste in om die 
twee zaken in de beeldvorming te blijven scheiden. Dat is de afgelopen periode wat ons 
betreft onvoldoende gebeurd in de overheidscommunicatie.


Laten we hopen dat we in de komende lock-down weken een iets rustiger periode 
tegemoet gaan, hoewel ik denk dat dat voor veel scholen helaas niet opgaat. 


Debat doorstroom pro-mbo 
En dan, was er nog een belangrijk debat voor onze sector in de tweede kamer! Afgelopen 
woensdagochtend vond er een debat plaats over de doorstroom pro-mbo. Veruit de 

Week 2 
15 jan. 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

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


meeste kamerleden vroegen de minister om dit wettelijk te regelen. Er was bij een grote 
meerderheid veel sympathie voor het pro en de huidige ontstane praktijk. Het advies van 
prof. Van Schoonhoven kon op veel waardering rekenen, en de minister is gevraagd ook 
in de wettelijke uitwerking dit advies mee te nemen. 


Wordt vervolgd, maar het is positief dat het praktijkonderwijs op zo’n goede manier en 
met zo veel waarderende woorden werd besproken door zowel coalitie als oppositie. Wie 
het debat terug wil kijken kan dat hier doen.


Namens het bestuur,
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