
Van de voorzitter 
De laatste Infoflits voor de zomer 
 

Alweer de laatste Infoflits van dit schooljaar. Het zit er bijna voor alle regio’s op. 
Alleen de scholen in regio Zuid wacht nog een snikhete laatste schoolweek. Want 
uitgerekend daar stijgt de temperatuur volgende week tot on-Nederlandse hoogte. 

In het afgelopen schooljaar kregen we stukje bij beetje ons leven terug van Corona. 
Ondanks alle ups en downs hebben onze leerlingen veel onderwijs gehad, zeker in 
verhouding met de Corona-jaren daarvoor. En dan zelfs vergelijkenderwijs nog altijd meer 
dan leerlingen in andere reguliere onderwijssoorten omdat onze leerlingen veel op school 
konden komen vanwege de praktijkgerichte vakken.


Doorbraak 
Het was het schooljaar waarin we een doorbraak zagen in Den Haag waar het gaat om 
onze onderwijssoort: eindelijk oprechte erkenning in het regeerakkoord dat we een 
zelfstandige schoolsoort zijn, met bijbehorende bekostiging. Ook in alle overleggen die 
we bijwonen en alle stukken die werden geproduceerd, zagen we steeds meer het besef 
doordringen wat onze schoolsoort precies is en wie onze leerlingen zijn.


En ook: veel belangstelling uit Den Haag: de minister die regelmatig bij onze scholen op 
werkbezoek ging, zelfs Maxima die aandacht besteedde aan een Pro-school. Minister 
Wiersma hield zelfs zijn kennismakingsgesprekken met het veld niet in een kantoortje bij 
het Binnenhof, maar op een Pro-school in Den Haag. Maar ook de lokale politiek liet zich 
niet onbetuigd: veel wethouders bezochten de Pro-scholen. 


Coalitie-akkoord 
In Amsterdam deed Marjolein Moorman dat, en in Roermond werd recent zelfs het 
coalitie-akkoord gepresenteerd op de Pro-school. We konden ons ook verheugen in 
aandacht van veel landelijke initiatieven: vanuit de wetenschap, door OCW, vanuit NOC/
NSF etc. We hebben aandacht gevraagd voor extra financiering voor de 
arbeidsmarkttoeleiding, en gekregen (althans als overbrugging), we hebben ons uiterste 
best gedaan om scholen zoveel mogelijk te ontlasten van bureaucratische 
verantwoording binnen NPO, maar ze juist handvatten te geven het geld zinvol te kunnen 
en mogen besteden.


Veel scholen hielden dit jaar voor onze leerlingen hun eerste echte gala en diploma-
uitreiking. Natuurlijk werden resultaten altijd wel gevierd, maar nu was het toch anders, 
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omdat ook Pro-leerlingen de vlag uit konden hangen. Zoals iedereen die een diploma 
kreeg.


Veel input 
Ik ben zelf weer op veel scholen geweest het afgelopen jaar. In de vakantie zal ik daar nog 
een mooi (foto)verslag van maken. Hierbij dank ik alle scholen die mij weer veel input 
hebben gegeven het afgelopen jaar. Voor mij is dat van wezenlijk belang omdat ik zelf 
geen bestuurder ben van een school, en dus afhankelijk ben van jullie input! Al met al kijk 
ik met ongelofelijk veel plezier en tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Ik hoop dat 
jullie dat ook doen. 


Volgend schooljaar kijken we uit naar een nieuwe mijlpaal: 25 jaar Praktijkonderwijs. We 
treffen er al de nodige voorbereidingen voor en hopen zeer op een spetterende viering. 


Voor nu wens ik iedereen die aan zijn vakantie begint een hele fijne tijd. En ik wens de 
scholen in de regio Zuid veel sterkte met de onwaarschijnlijk hoge temperaturen in de 
laatste schoolweek. De laatste loodjes wegen hier letterlijk het zwaarst. 

Een fijne zomer en tot na de vakantie!
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