






Een kritische blik op het Nederlandse onderwijssysteem 

Hoe gaat Nederland om met kinderen die onder de norm presteren? In de Fryslân 
DOK: 'Ik ben PRO - fouten maken mag niet' een kritische blik op onderwijs. Deze 
documentaire is een vervolg op de serie Ik bin PRO, die eerder door Omroep 
Friesland werd uigezonden. A.s. zaterdag vertoont de NPO Ik ben PRO met 
Nederlandse ondertiteling. 

Docent Jos Sleurink van praktijkschool De Compagnie in Heerenveen vindt dat het 
huidige onderwijssysteem niet aansluit op wat jongeren nodig hebben om te groeien in 
wie ze zijn en wat ze doen. Volgens hem worden sommige kinderen door het systeem 
eerder beschadigd dan geholpen. 


Hij ziet dat deze kinderen van de basisschool naar het praktijkonderwijs uitstromen. 
Kinderen die onder de norm presteren en daardoor een slecht zelfbeeld hebben 
ontwikkeld. "Al jarenlang hebben ze het gevoel niet te voldoen. Ze worden afgerekend op 
hun fouten en de dingen die niet lukken. Dat doet pijn."


In het praktijkonderwijs lukt het om kinderen een veilige leeromgeving te geven, waarin ze 
opbloeien en zich maximaal ontwikkelen. Jos Sleurink zocht naar het onderliggende 
probleem van het onderwijssysteem en verdiepte zich in een andere benadering: het 
'mediërend' leren.
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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

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


De Fryslân DOK 'Ik ben PRO - fouten maken mag niet' van documentairemaker Murk-
Jaep van der Schaaf geeft een kritische blik op onderwijs. Het is het vervolg op de Omrop 
Fryslân serie 'Ik bin PRO', waarvoor presentator Raynaud Ritsma een jaar meeliep op drie 
Friese praktijkscholen.


Zaterdag 6 juni, 15.30 uur, NPO2 (met Nederlandse ondertiteling, herhaling 7 juni 
13.10 uur) 
Zondag 7 juni, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur) 
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