
Van de voorzitter: 
Over structurele oplossingen, vrijstelling inburgeringsplicht  
en goede contacten met het LAKS 
 

Afgelopen week werden de middelen en het betaalritme van het nationaal 
programma onderwijs bekend. Gedetailleerde informatie hierover vindt u op 
www.nponderwijs.nl. Het Praktijkonderwijs is een van de onderwijssoorten waar 
binnen het kader van het programma veel geld wordt uitgetrokken om vertragingen 
bij onze leerlingen weg te werken.  

Natuurlijk zijn wij als sector blij en verheugd dat er zo goed is gedacht aan onze 
leerlingen. Het is bijna historisch te noemen dat er zo veel geld is uitgetrokken voor de 
sector onderwijs in het algemeen, en voor onderwijssoorten die extra aandacht behoeven 
in het bijzonder. Wij zien dit absoluut als blijk van waardering voor de sector. Echter, het is 
veel geld om in een korte tijd zinvol en verantwoord uit te geven. Dit signaal hebben wij 
als Sectorraad Praktijkonderwijs bij onze overleggen met het Ministerie van OCW 
telkenmale afgegeven. 


Structureel inzetten 
Wij zijn trouwens niet de enige. Alle betrokken onderwijspartijen brengen dit met 
regelmaat onder de aandacht van OCW. Wij hebben vooral gepleit voor het uitsmeren van 
deze gelden over meerdere jaren, of beter nog: de middelen structureel in te zetten om 
het onderwijs te verbeteren. Het lerarentekort en de werkdruk bijvoorbeeld zijn immers 
niet afgenomen de afgelopen periode, alleen maar toegenomen. Het structureel of 
meerjarig inzetten van deze middelen zou nu juist een kans zijn om grotere problemen 
binnen het onderwijs aan te pakken.


Evalueren 
Zoals in een eerdere Infoflits onder de aandacht is gebracht, heeft dit onderwerp ook 
politiek gezien de aandacht. Er zijn vorige week in de Tweede Kamer verschillende moties 
aangenomen waarbij is afgesproken om wel van start te gaan met het programma NPO 
zoals dat is bedacht, maar om in het voorjaar te evalueren hoe de voortgang van het 
programma verloopt. Dat zou een goed moment zijn om deze wens weer onder de 
aandacht te brengen. Na de zomervakantie, in september, hebben we als Sectorraad 
Praktijkonderwijs een ‘heidag’ met onze regio-coördinatoren om een aantal thema’s die 
het komende jaar gaan spelen strategisch onder de loep te nemen. Daar is dit onderwerp, 
het programma NPO, een onderdeel van.
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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

https://www.nponderwijs.nl
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Vrijstelling inburgingsplicht 
Daarnaast was er nog een onderwerp dat ons heeft bezig gehouden, nl. het vervallen van 
de vrijstelling inburgeringsplicht voor onze leerlingen die 18 jaar worden. Net voor het 
kamerdebat van 28 juni met minister Koolmees werd deze maatregel onder onze 
aandacht gebracht. Dit heeft ons, maar ook andere partijen als de VO-raad en zelfs OCW, 
volkomen overvallen. Wij hebben direct een brief aan de kamer gestuurd. Deze vindt u 
elders in deze Infoflits. Het is nodeloos te vermelden dat wij vinden dat dit niet zomaar 
kan. 


Als er al een nieuwe regeling komt dient dat ordentelijk te gebeuren met een 
overgangsregeling, en wel zodanig dat zowel de overgangsregeling als de nieuwe regeling 
geschikt zijn voor onze leerlingen. Het is triest dat deze maatregel zomaar, zonder enige 
vorm van overleg of kennis van de doelgroep waar wij mee werken wordt ingevoerd. Wij 
gaan er in elk geval alles aan doen om dit voor onze sector en leerlingen acceptabel te 
maken.


LAKS-monitor 
Tot slot was er ook nog positief nieuws! Eerdere jaren werd onze sector steeds 
opgeschrikt door de bevindingen van de LAKS-monitor. Iedere twee jaar neemt het LAKS 
een monitor af die zich altijd in veel publiciteit kan verheugen. De minister neemt de 
monitor in ontvangst, en de pers besteedt er altijd veel aandacht aan. De leerlingen in het 
praktijkonderwijs kwamen in de beeldvorming niet altijd positief uit deze monitor. De 
bevindingen stonden vaak ook haaks op onze eigen bevindingen door middel van 
bijvoorbeeld ProZo. 


De afgelopen periode hebben we regelmatig contact gehad met het LAKS. Over allerlei 
zaken rond corona uiteraard, maar ook over de monitor. Afgelopen woensdag is het LAKS 
te gast geweest in ons regio-coördinatoren overleg. We hebben afspraken kunnen maken 
over samenwerking op het gebied van de LAKS-monitor. In welke vorm dat gaat 
gebeuren is nog onderwerp van overleg, maar de basis is er! 


Onvermoeibaar 
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om daarvoor Nienke Luycks te bedanken. 
Nienke was de afgelopen twee jaar voorzitter van het LAKS, en heeft zich o.a. voor deze 
samenwerking hard gemaakt binnen haar organisatie. Daarnaast was zij onvermoeibaar 
altijd overal aanwezig waar de belangen van leerlingen gezien moesten worden. Zij deed 
dit ook met oog voor onze leerlingen, en ik ben blij dat zij dat zo actief op de kaart heeft 
gezet.

 

Nicole Teeuwen, 

voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs
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https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/archive-files/July2021/Brief%20aan%20Vaste%20Kamercommissie%20SZW%20over%20inburgering-1.pdf

