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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

Van de voorzitter: spannend werd het zeker!
Het einde van 2019 sloot ik af met de verwachting dat 2020 een spannend jaar zou
worden. De evaluatie passend onderwijs stond voor de deur, de opmaat naar de
verkiezingen met nieuwe kansen voor het onderwijs etc. etc.
Het liep allemaal anders. Spannend werd het zeker, maar niet op een manier die we
hadden kunnen voorzien. Er brak een coronacrisis uit, waar alles voor opzij moest. En wat
er vervolgens gebeurde had niemand kunnen bevroeden. Scholen dicht, scholen half
open, scholen helemaal weer open. En het onderwijs moest natuurlijk gewoon doorgaan.
Wat een prestatie
Wat een prestatie hebben scholen daarin geleverd. Ongekend. Onderwijs op afstand dat
in no-time was geregeld. Facebook-challenges voor leerlingen die thuis aan de slag
konden met praktisch onderwijs. Hulp aan leerlingen die niet de benodigde leermiddelen
hadden kwam in een hoog tempo van de grond. Fietsen werden geregeld voor leerlingen
toen ze bij de gedeeltelijke openstelling niet met het openbaar vervoer mochten.
De creativiteit om leerlingen toch onderwijs te geven, contact met ze te houden etc. bleek
welhaast onbegrensd. Het laat eens te meer zien, hoe scholen in het algemeen maar in dit
geval de Pro-scholen in het bijzonder, een enorme betrokkenheid hebben bij hun
leerlingen. Bij het leren van de jongeren, maar ook bij hun welzijn en welbevinden. Veel
aandacht werd er in de pers en het publieke debat gevraagd voor leerachterstanden en
zorg voor leerlingen in een kwetsbare positie.
Meer bewustwording
Aanvankelijk werd daar door veel scholen uit onze sector met enige verwondering en
soms irritatie naar gekeken. Scholen voor het praktijkonderwijs hebben immers met beide
zaken altijd al veel te maken. Maar als we per saldo de rekening opmaken na een aantal
maanden blijkt dit ook een positief punt. Er is meer bewustwording bij beleidsmakers en
in het publieke discours in de beeldvorming over leerlingen en het onderwijs. Niet iedere
leerling is er een die achter een bureautje keurig met zijn neus in de boeken leerstof tot
zich neemt, en zelfstandig thuis huiswerk maakt. Daar zijn meer mensen zich nu van
bewust.
En dan was er natuurlijk nog de sectorraad. Vanaf het begin van de coronacrisis werd al
snel duidelijk dat het praktijk- en beroepsgerichte onderwijs voortdurend bij de
beleidsmakers apart en extra onder de aandacht gebracht moest worden. Het was

daarom voor ons enorm belangrijk om steeds alert te blijven op protocollen die werden
gemaakt, afspraken omtrent geld etc. Inmiddels zitten we goed bij alle partijen aan tafel,
maar het blijft bij ieder dossier opletten geblazen.
Uitvoerbare afspraken
Wij hebben steeds, in nauw overleg met onze regiocoördinatoren getracht om voor het
Pro uitvoerbare afspraken te maken of te zorgen dat er geen onuitvoerbare afspraken
voor het Pro werden gemaakt door andere partijen. En dat is grotendeels ook gelukt, al
was ook dit een leerproces. Het service-document voor de scholen is daar een voorbeeld
van.
Voor het komende schooljaar gaan we op deze voet door. Uiteraard weten we niet wat
ons voor wat betreft het coronavirus te wachten staat. Wat we wel weten is dat de
verkiezingen eraan komen, en dat de politieke partijen zich opmaken voor een nieuwe
regeerronde. Voor het Pro betekent dat nieuwe kansen, en mogelijk nieuwe bedreigingen.
Dat laatste vaak vanwege onbekendheid met onze schoolsoort.
Delen van kennis
De uitbouw van het kenniscentrum zal ter hand worden genomen, de plannen daarvoor
hebben helaas de afgelopen maanden vertraging opgelopen. Maar ze zijn uiteraard niet
weg! Als corona ons iets heeft geleerd is het dat het delen van kennis omtrent
ontwikkelingen enorm belangrijk is.
Wij spreken elkaar in het nieuwe schooljaar. Ik wens alle scholen een welverdiende
vakantie, en een goede opstart voor het volgende schooljaar. Al weten we niet precies
wat het jaar ons gaat brengen, een ding weten we zeker. Samen kunnen we bergen
verzetten. En dat is en blijft goed nieuws. Vooral voor onze leerlingen.
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