
Terugblik van de voorzitter: 
Onze scholen bleken een rots in de branding 

Het zit er al weer (bijna) op, het schooljaar. Waar dat hoopvol begon, met fysiek 
onderwijs, kwamen we al snel weer in een situatie terecht waarin onze scholen 
weer moesten schakelen tussen fysiek en on-line onderwijs. Even stonden we als 
praktijkonderwijs in het brandpunt van de belangstelling toen we tijdens de 
persconferentie van Rutte werden genoemd als een van de weinige schoolsoorten 
die volledig open zou blijven. Het was een hardnekkig misverstand dat ons het hele 
jaar zou blijven achtervolgen.  

Gelukkig konden we samen met onze leden een duidelijke lijn inzetten: onze scholen zijn 
gebaat bij maatwerk. Ook in deze situatie. En die ruimte bleef er voor onze scholen dan 
ook. Zoveel mogelijk fysiek onderwijs voor in elk geval de praktijkvakken, gecombineerd 
met on-line onderwijs als alternatief waar dat mogelijk was. Dat we juist deze ruimte 
kregen resulteerde er, paradoxaal genoeg in, dat veel van onze scholen nagenoeg het 
gehele jaar open zijn geweest. Op de manier die voor hen en de leerlingen het beste was. 


Prestatie van formaat 
Dat was onder de gegeven omstandigheden met stijgende besmettingen en een 
onrustige samenleving een prestatie van formaat. Hiermee zijn onze scholen erin 
geslaagd om voor veel van onze leerlingen en hun ouders een rots in de branding te zijn 
in een voor velen van hen onoverzichtelijke situatie. Daar mogen we echt trots op zijn. 


Ondertussen stonden we als vereniging niet stil. Samen met de regio-coördinatoren, 
hebben we de beleidsmakers voorzien van informatie uit onze praktijk, zodat generieke 
vragen als testen, mondkapjes, on-line les etc. voor onze scholen uitvoerbaar waren. We 
hebben ons gezamenlijk ingezet voor het actieplan Jeugdwerkloosheid, voor aandacht 
voor beroepsgerichte vakken en het praktijkonderwijs in het Nationaal Programma 
Onderwijs. De korte lijnen die wij via de regio-coördinatoren met de scholen hebben zijn 
daarbij van onschatbare waarde geweest. 


Doorontwikkeling 
Daarnaast zijn wij als vereniging druk doende geweest om de doorontwikkeling die wij 
hadden ingezet zo veel mogelijk door te zetten. De voorbereidingen voor het 
Kenniscentrum zijn in vliegende vaart doorgegaan. Door corona hebben wij de afgelopen 
1,5 jaar minder gedaan aan sectorontwikkeling dan we zouden willen, maar het is tijd om 
daar volgend jaar vol de schijnwerpers op te zetten. Ook zijn we steeds nadrukkelijk bij 
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alle lopende discussies over passend en inclusief onderwijs betrokken gebleven, alsook 
over de discussies over de directe bekostiging, Entree-onderwijs binnen het Pro, de OV-
jaarkaart voor onze leerlingen etc. We hebben onszelf uitgevonden op het gebied van de 
webinars, wat goed is bevallen als korte en snelle informatievoorziening voor en van onze 
leden. Dat smaakt zeker naar meer.


Actualiteit: inburgering voor 18+ leerlingen 
Tot slot nog een vleugje actualiteit. Wij werden twee weken geleden geconfronteerd met 
maatregelen voor onze leerlingen met betrekking tot inburgering. De vrijstelling voor onze 
18+ leerlingen zou worden opgeheven. Wij bleken hier niet over geïnformeerd, net als 
onze overlegpartners. Wij hebben een brief aan de kamer geschreven, en er zijn twee 
moties ingediend (een door CU en GroenLinks en een door D66), waarvan de motie van 
D66 is aangenomen. ("Verzoekt de regering zich in te spannen dat jongvolwassenen in het 
praktijkonderwijs hun leertraject ook na het bereiken van het 18° levensjaar afronden 
wanneer zij geconfronteerd worden door de inburgeringsplicht.”)

Dat geeft ons in elk geval meer ruimte om naar een oplossing te zoeken. Wordt vervolgd.


Ik wens iedereen een hele fijne, zorgeloze vakantie. Het is belangrijk om de batterij weer 
op te laden. Daar is iedereen aan toe en het is ook nodig. We zien dat het einde van deze 
pandemie niet zomaar in zicht is; er zal waarschijnlijk weer een stevig beroep worden 
gedaan op onze flexibliteit het komende jaar.


Goede zomer, zie naar elkaar om en blijf gezond. 

Nicole Teeuwen 

Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z13152&did=2021D28173
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