
In memoriam: Jan Huisman 

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat op dinsdag 26 mei Jan Huisman is 
overleden in zijn woonplaats Nederhorst den Bergh. Jan Huisman is voor vele collega’s uit 
het praktijkonderwijs geen onbekende. Jan heeft veel betekend voor onze pro-leerlingen.


Jan is ooit begonnen als leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs, was leraar 
Nederlands/wiskunde, werkte bij de vakbond PCO en belandde uiteindelijk bij de 
Inspectie van het Onderwijs. Zijn praktijkervaring in het 'debielen en imbecielen'-
onderwijs kwam hem daar goed van pas! Jan heeft 23 jaar bij de Inspectie van het 
Onderwijs gewerkt. In die tijd maakt hij zich al sterk voor goed en passend onderwijs voor 
onze kwetsbare jongeren. Hij zocht regelmatig de politiek om inhoudelijk goed onderwijs 
te borgen voor deze kwetsbare doelgroep. 


Na zijn afscheid bij de Inspectie van het onderwijs was hij eerst actief als voorzitter van 
het project Kwaliteit van leerlingenzorg vmbo en praktijkonderwijs. Vanuit die functie werd 
hij voorzitter van het Platform Praktijkonderwijs. Samen met een aantal andere pioniers 
heeft hij vorm en inhoud gegeven aan het praktijkonderwijs anno 2020. 


Jan was een markant figuur. Ruwe bolster blanke pit. Het hart op de goed plek met liefde 
voor zijwindgevoelige jongeren. Zeker niet altijd rekening houdend met anderen maar 
altijd met het doel het goede te bewerkstelligen voor onze jongeren. Als hij ergens voor 
ging dan was hij bijna niet te stoppen.


Het is voor zijn dierbaren beslist niet gemakkelijk om tot een vorm van acceptatie te 
komen van deze onvermijdelijke gebeurtenis. Het is daarom duidelijk dat wij als 
Sectorraad Praktijkonderwijs ons medeleven willen delen met zijn naasten en hen veel 
sterkte toe willen wensen om het overlijden van Jan een plek te geven en de draad 
uiteindelijk weer op te pakken.

Wij zullen Jan gedenken als een van de grondleggers van het praktijkonderwijs in 
Nederland.


Jan Huisman is 78 jaar geworden.
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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
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