
Van de voorzitter: 
Over de Algemene Leden Vergadering 

Afgelopen woensdag hadden wij als sectorraad onze jaarlijkse Algemene 
LedenVergadering. Naast de gebruikelijke punten, zoals de jaarrekening, het 
jaarverslag en de (meerjaren)begroting, stonden er ook wat bijzondere punten op. 

Als eerste is het goed te vermelden dat we onze strategische visie voor de komende vier 
jaar hebben vastgesteld. De strategische visie, getiteld: Betrokken, bevlogen en met 
kracht! is voor de hele sector een leidraad voor de jaren 2023-2027. We zetten de visie 
volgende week on-line, zodat ie voor iedereen beschikbaar is. Als bestuur zijn we er trots 
op, dat we deze visie hebben kunnen vaststellen. Het is een document dat met breed 
draagvlak vanuit de sector tot stand is gekomen. Ik kan het niet vaak genoeg 
benadrukken. Doordat wij op zoveel thema’s zo eensgezind naar buiten kunnen treden, 
kunnen we veel makkelijker en beter voor de belangen van onze leerlingen opkomen daar 
waar dat nodig is. 


Personele wisselingen 
Daarnaast waren er flink wat personele wisselingen in het bestuur. Allereerst waren er 
twee herbenoemingen: Eric Bouwens en Chris Zaal zijn beiden voor resp. de derde en 
tweede periode benoemd. Daarnaast moeten we in het bestuur afscheid nemen van 
Andre Dokman, onze penningmeester. We gaan hem geweldig missen! Andre was niet 
alleen het collectieve geheugen van de sector, maar ook een zeer hardwerkend en loyaal 
bestuurslid, die ook zijn specifieke rol als penningmeester zonder veel omhaal en altijd tot 
in de puntjes goed geregeld vervulde. Daarnaast is hij ook een fijn mens, wiens 
hartelijkheid en onverwoestbare humor we zeker gaan missen.


Belangstelling 
Gelukkig was er ook dit keer aan belangstelling voor de bestuursfunctie geen gebrek. 
Omdat we als bestuur met een minimale bezetting toch behoorlijk wat werk verzetten, 
hebben we besloten om (binnen de statutaire kaders en die van de begroting) naast de 
vacature van Andre het bestuur uit te breiden met 1 bestuurslid. De nieuwe bestuursleden 
zijn Wilbert van Beukering van het Hofstede College uit Den Haag en Nico van Luik van 
Pro Emmen geworden. Omdat hiermee ook de vacature van aspirant bestuurslid vrij viel 
hebben we besloten om Marieke Haanschoten van Accent Nijkerk deze functie te laten 
vervullen. Volgende week zullen zij zich in de Infoflits voorstellen. 


Week 10 
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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


Adviesraad 
Tot slot zijn wij enorm verguld dat het ons is gelukt om een Adviesraad op te richten. De 
eerste Adviesraad wordt bemensd door Pierre Heinen, Ron Meyer en Renée van 
Schoonhoven. Pierre Heinen heeft zijn sporen verdiend in zowel de politiek als in het 
beroepsonderwijs. Hij heeft brede bestuurlijke ervaring als Tweede Kamerlid, wethouder 
Onderwijs in Den Haag en als bestuurder van het Mondriaan College. Ron Meyer is 
bekend als voormalig voorzitter van de SP, maar ook vanwege zijn onvermoeibare 
inspanningen voor mensen in een kwetsbare positie. Momenteel doet hij dat als directeur 
van het Nationaal Programma Heerlen Zuid. Tot slot is ook Renée van Schoonhoven 
toegetreden. Renée is voor velen een bekende binnen het praktijkonderwijs. Inmiddels is 
zij al enige tijd werkzaam in de wetenschap als hoogleraar Onderwijsrecht voor het 
beroepsonderwijs in de breedste zin, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 


Wij zijn enorm blij dat deze mensen onze eerste Adviesraad willen vormen. Het is een 
evenwichtige mix van bestuurlijke ervaring, betrokkenheid bij de doelgroep en kennis 
vanuit de wetenschap. Allen zijn goed bekend met de doelgroep en kunnen vanuit hun 
eigen expertise bijdragen aan onze sector. 


Al met al was het ALV waarbij weer een fundament is gelegd voor de komende jaren. We 
kunnen weer vooruit!


   Nicole Teeuwen
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