
 

Minister Wiersma overhandigt Werkagenda Praktijkonderwijs 

Week 20 
20 mei 2022 

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


Al eerder hebben we natuurlijk een werkagenda gemaakt met het ministerie. Als 
sectororganisatie kunnen wij niet, zoals de VO-raad of de PO-raad, een 
bestuursakkoord sluiten. Maar wij kunnen wel op het niveau van de sector een 
werkagenda maken met het ministerie van OCW. En dat hebben we nu voor de 
tweede keer gedaan. In deze agenda, die op onze ALV is vastgesteld, staan alle 
onderwerpen die voor onze sector relevant zijn en waar we de komende jaren met 
OCW aan werken. 

Afgelopen maandag 16 mei 2022 was minister Wiersma op werkbezoek bij Het Plein, 
Praktijkonderwijs in Amsterdam, onderdeel van Kolom. Daar kreeg hij een mooie 
rondleiding waar hij een gesprek had met de leerlingenraad. Deze leerlingenraad gaf 
bovendien een prachtige presentatie tijdens een heerlijke lunch over de verschillende 
aspecten van hun werk. Daarna was er ruimte voor een rondleiding waarbij de minister 
kennis kon maken met de verschillende opleidingen die toeleiden naar branche-
certificaten, hoezeer dit onderdeel is van het praktijkonderwijs en de basis vormt voor het 
portfolio waarmee onze leerlingen aan werkgevers kunnen laten zien welke kennis en 
vaardigheden zij hebben. (De foto-reportage van het werkbezoek met rondleiding vind je 
elders in deze Infoflits)


Werkagenda 
Tijdens het werkbezoek was er ook nog tijd om met elkaar te spreken over de 
werkagenda, en benadrukten wij de gezamenlijkheid tussen OCW en de Sectorraad 
Praktijkonderwijs van deze agenda door een formeel moment van overhandiging door de 
minister aan ons.


Natuurlijk zijn wij blij dat de werkagenda nu is vastgesteld en bekrachtigd door de 
minister met deze symbolische handdruk. De uitvoering ervan is nog een hele uitdaging, 
maar een start is gemaakt!


Download hier de werkagenda Praktijkonderwijs voor de komende 4 jaar. 


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/berichten/April2022/Werkagenda%20OCW-SRP%202022.docx

