
Van de voorzitter: 
Over een studiereis naar Finland … en toch ook weer corona 

Met een flink aantal Pro-directeuren en -bestuurders uit alle hoeken en gaten van 
Nederland togen we vorige week naar Finland. Het land van het bejubelde 
onderwijssysteem met goede Pisa-scores, inclusie en het late selectiemoment. 
Daarnaast kent Finland, net als wij, een vorm van praktijkonderwijs. Wij wilden zien 
hoe dat georganiseerd was, en ook wat het imago van het praktijkonderwijs daar is. 

We werden gastvrij ontvangen en hebben ongelofelijk veel indrukken opgedaan. We 
hebben scholen bezocht; we hebben een college gekregen op de universiteit van HAMK 
over de onderzoeken naar inclusie; het ministerie van onderwijs heeft ons veel verteld 
over de oorsprong van het Finse onderwijs (de enige weg uit de armoede van de jaren 
’70); de bijzonder gelukkige uitwerking ervan en de bijdrage aan de economische groei 
van het land. 


Inclusief Finland 
We hebben leer-werkplekken bezocht, campussen gezien, en tot slot de voormalige 
staatssecretaris van onderwijs gesproken, Pilvi Torsti. Als leider van de sociaal-
democratische partij had zij bovendien ook mee-geschreven aan het laatste regeer-
akkoord: Inclusief Finland. Door haar energieke presentatie kregen we een goede inkijk en 
goed beeld van de achterliggende gedachten van inclusie en inclusief onderwijs in 
Finland. 


We hebben er hard gewerkt: we hebben cijfers vergeleken, we hebben gezocht naar 
overeenkomsten en verschillen, we hebben bovenal gekeken: wat kunnen we hier als 
sector nu precies van leren? Op de eerste plaats is dat iets wat we als sector verder 
moeten uitpluizen. Wat kunnen we hier gebruiken van de in Finland opgedane inzichten, 
hoe moeten we het duizelingwekkend aantal cijfers dat we hebben gezien vergelijken met 
onze situatie? 


Congres op 9 maart 
We gaan daar met een initiatiefgroep mee aan de slag, hopelijk kunnen we op ons 
congres op 9 maart daar alvast iets over presenteren. Naast mensen uit onze eigen sector 
hadden we ook zelf nog gasten mee: van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-
raad, SPV en Sectorraad GO. Wij vinden het belangrijk dat ook zij met ons 'op denken' 
over de opgedane conclusies.
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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


Voor nu, zal ik in elk geval graag mijn eerste observatie delen. Na alles wat ik heb gezien 
en gehoord heb, en zeker gezien de cijfers van de thuiszitters en uitstroom naar werk in 
Finland, en die vergeleek met die van ons, dan denk ik dat we het in Nederland zo gek 
nog niet doen voor onze Pro-leerlingen. Bij iedere toekomstige transformatie van ons 
onderwijssysteem moeten we het goede van het praktijkonderwijs zien te behouden. Het 
feit dat onze leerlingen uiteindelijk toch veelal doorstromen naar de arbeidsmarkt, en veel 
van hen er ook in slagen een leercarrière op het MBO te verkrijgen, is een verdienste die 
we moeten koesteren. 


Toch weer corona 
En dan toch weer Corona. Terwijl we daar in de comfortabele Finse situatie van een zeer 
laag aantal besmettingen rondreisden tussen scholen, universiteit en ministerie, zagen we 
de besmettingen in Nederland in rap tempo oplopen. Gelukkig kwam vrijdag het 
verlossende woord dat er voor de scholen geen extra maatregelen zouden komen. Echter, 
het was natuurlijk een illusie te denken dat de situatie in de samenleving de scholen niet 
ook (hard) zou raken. Ook scholen kampen inmiddels weer met besmettingen, 
quarantaines, klassen die naar huis gestuurd worden. 


Echter, het overheidsbeleid (en dat steunen wij) is erop gericht om scholen open te 
houden, en het onderwijs doorgang te laten vinden. Er is momenteel een grote vrijheid 
onder scholen om dit zoveel mogelijk op hun eigen manier te doen. Daar zijn de 
meningen over verdeeld. Sommigen onder ons vinden dat prettig, anderen vragen om 
meer eenheid. Hoe het ook zij: het corona-overleg met OC&W is inmiddels weer 
geïntensiveerd. We houden jullie nauwgezet op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 
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