
Praktijkonderwijs in de media 

Column van Sofie van de Waart 
Lesgeven in praktijkonderwijs: geduld, toewijding en ‘out of the box’ denken


Mijn invalwerk in het praktijkonderwijs zit erop. Het was een leerzame periode met pieken 
en dalen – helaas waren mijn tekortkomingen uit mijn vorige column nog niet het 
dieptepunt van deze periode.


Toch ben ik blij dat ik dit gedaan heb. Het heeft me ontzettend veel inzicht gegeven in het 
lesgeven aan een uitdagende doelgroep. Daarnaast heeft het me een inkijkje gegeven in 
hoe leerlingen zich verhouden tot een wereld die ze eigenlijk niet goed begrijpen. Waar 
hoogbegaafde leerlingen superkritisch op docenten zijn en alles in twijfel trekken, zijn 
deze leerlingen gewend dat de leerkracht hen alles moet uitleggen en dat zij het zelf in 
ieder geval niet weten.


Lees hier de column in Trouw 


+ - + - + - +- + - +


Verkeersles bij praktijkonderwijs De Sprong 

SLIEDRECHT – Wethouder Ton Spek bezocht 
woensdag 15 februari praktijkonderwijs De Sprong. 
Ton Spek vindt verkeerseducatie voor jongeren een 
heel belangrijk thema.  

Ton Spek loopt iedere ochtend een rondje door 
Sliedrecht. Hij ziet dan dat veel jongeren niet op het 
verkeer letten, maar op hun telefoon kijken. Of ze 
fietsen met zijn drieën naast elkaar. Hij gaf de 
leerlingen mee: ‘Jullie zijn heel waardevol, dus let goed 
op jezelf. Je hebt nog een heel leven voor je’.


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Week 9 
3 maart 2023

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.trouw.nl/onderwijs/ik-val-in-bij-het-praktijkonderwijs-en-ik-bak-er-niets-van~b6442b56/
https://www.trouw.nl/onderwijs/lesgeven-in-het-praktijkonderwijs-geduld-toewijding-en-out-of-the-box-denken~b758bf0b/
https://merwertv.nl/verkeersles-bij-praktijkonderwijs-de-sprong/
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Fancy fair Praktijkschool levert ruim 1.600 euro op  
voor slachtoffers in Syrië en Turkije 

Op de Praktijkschool Westfriesland in Grootebroek is 
vorige week een fancy fair georganiseerd. De 
opbrengsten worden gedoneerd aan de slachtoffers 
van de zware aardbevingen in Syrië en Turkije. Tegen 
het einde van de middag is bekend geworden dat er 
ruim 1.600 euro is opgehaald.


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Praktijkschool Zwaaikom en Oelbert Gymnasium  
vinden elkaar in sponsorloop voor Turkije en Syrië 

OOSTERHOUT - De een met korte mouwen en sportschoenen, de ander met winterjas op 
hoge wandelschoenen. Bijna 400 leerlingen van het Sint-Oelbert Gymnasium en De 
Zwaaikom renden woensdagmiddag een sponsorloop van 5 kilometer rond de wielerbaan 
van De Jonge Renner in het Warandegebied.


Dat de gymnasiasten en praktijkschoolleerlingen elkaar hier vonden is niet zo onverwacht 
als het misschien lijkt, zeggen Auke van Ast (rector Oelbert) en Salo Timmermans 
(directeur Zwaaikom). ,,De leerlingen verschillen misschien, maar op beide scholen 
hebben we oog voor de wereld. Dat bindt ons. Wij stralen uit dat we dit samen doen.”


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Jonge hovenier Christian van Enschedese praktijkschool Het Stedelijk Diekman 
‘Druk mij maar iets in de hand en ik ga aan het werk’ 

Ondernemers uit Twente en de Achterhoek zoeken zich een ongeluk naar nieuwe 
krachten. Het aantal werklozen is historisch laag. Met een compleet nieuwe Twentse 
aanpak moet lukken wat voorheen niet lukte: per jaar 100 jongeren ‘met een afstand tot 
de arbeidsmarkt’ aan hun droombaan helpen én houden.


Bekijk hier de video op tubantia.nl 


+ - + - + - +- + - +


https://weeff.nl/fancy-fair-praktijkschool-levert-ruim-1-600-euro-op-voor-slachtoffers-in-syrie-en-turkije/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/praktijkschool-zwaaikom-en-oelbert-gymnasium-vinden-elkaar-in-sponsorloop-voor-turkije-en-syrie~a35dfe4e/
https://www.tubantia.nl/enschede/jonge-hovenier-christian-uit-enschede-heeft-helemaal-geen-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-druk-mij-maar-iets-in-de-hand-en-ik-ga-aan-het-werk~a19439f4/?referrer=https://www.google.com/
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