
Van de voorzitter over een gedenkwaardige maandag 
Werkbezoek Dennis Wiersma en debat over kansen(on)gelijkheid 

Maandag was voor onze sector een gedenkwaardige dag. Minister Dennis Wiersma 
overhandigde ons de werkagenda waar we met OCW al een tijdje aan werken. 
Hierin staan de meeste onderwerpen die voor onze sector relevant zijn. Denk 
daarbij aan de naamsbekendheid van onze onderwijssoort, doorstroom po/vo en 
vo/mbo, maar ook meer materiële onderwerpen als de directe bekostiging voor 
onze schoolsoort. De werkagenda is deels een uitwerking van het regeerakkoord en 
deels een uitwerking van al langer lopende zaken. Er staat in wat we willen bereiken 
op alle onderdelen, wie het uitvoert en wanneer het af is. Verderop in deze infoflits 
tref je hierover meer informatie aan. 


Goed om hier ook te vermelden dat we een soortgelijk document maken met de 
ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur samen, waar weer 
andere onderwerpen op staan, zoals inburgering, ESF, arbeidsmarkttoeleiding etc. Ook 
deze werkagenda zal een dezer dagen formeel worden bekrachtigd. Maar voor nu, 
hadden we dus de mijlpaal met OCW! 


Onderwijs maakt het verschil 
Ook op een andere manier was afgelopen maandag een gedenkwaardige dag. Het was 
de dag waarop het maatschappelijk debat over kansengelijkheid eindelijk eens op een 
andere manier werd gevoerd dan gebruikelijk. Louise Elffers, directeur kenniscentrum 
Ongelijkheid, presenteerde haar nieuwe boek over kansengelijkheid in het Nederlandse 
onderwijs (Onderwijs maakt het verschil). Zij schetst daarin een perspectief over de 
combinatie van beroeps- en praktijkgericht onderwijs en theoretisch onderwijs waarbij zij 
een aanzet geeft om op een nieuwe manier naar ons onderwijsstelsel te kijken, waarbij 
ook eindelijk het praktisch en praktijkgericht onderwijs wordt meegenomen. VO-raad 
voorzitter Henk Hagoort schreef daar deze week een lezenswaardig blog over. (Lees hier 
de column). 


Maatschappelijk debat 
Ik zei het al, het betreft een eerste aanzet voor een maatschappelijk debat. Het voeren 
van dat debat op een andere manier is hard nodig. Want hoe het debat over 
kansengelijkheid momenteel wordt gevoerd raakt onze jongeren in negatieve zin. Veel van 
onze scholen hebben te maken met de ‘opwaartse’ maatschappelijke druk, 
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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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aangewakkerd door de aanmoedigingen van kansrijk adviseren in corona-tijd door het 
vorige kabinet. 


Kansrijk adviseren 
Natuurlijk kan het goed uitpakken als een kind met een pro/vmbo advies naar het vmbo 
gaat, maar veel vaker zien wij in het praktijkonderwijs de wrange gevolgen hiervan. 
Leerlingen die na drie leerjaren ‘afstromen’ naar het praktijkonderwijs, gedesillusioneerd 
en vaak ongemotiveerd door de faal-ervaringen die zij hebben meegemaakt. Omdat zij 
simpelweg van het begin af aan niet op het voor hen passende niveau geplaatst waren. 
Kansrijk adviseren wordt veelal als succes ervaren, maar alleen wij zien de keerzijde van 
deze medaille. De negatieve effecten worden immers alleen zichtbaar in een systeem 
waarbij je een ‘bodem’ hebt, en in dit systeem zijn wij dat. 


Hun goede plek 
Het is dan ook aan onszelf om dit punt te agenderen op de vele overlegtafels die er zijn 
over inclusie, passend onderwijs, basisvaardigheden, NPO etc. De werkgroep Inclusie 
van onze sectorraad zal dit onderwerp, kansrijk adviseren en kansengelijkheid voor 
leerlingen in het Pro, dan ook actief oppakken, zodat we hiermee verder kunnen. Wat 
werkt wel voor onze leerlingen? Hoe kunnen we voorkomen dat ze ‘afstromen’ en 
gefrustreerd raken? Wat kunnen wij zelf doen als sector om te zorgen dat met kansrijk 
adviseren alle leerlingen daadwerkelijk op hun goede plek terecht komen? 


Allemaal vraagstukken waar wij ook zelf als sector een antwoord op moeten formuleren, 
en het punt actief moeten blijven agenderen. En onszelf kennende gaan we dat ook zeker 
doen!


Ik wens iedereen een goed weekend!
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