
Van de voorzitter: 
Over covid-19, maar (gelukkig) ook andere zaken 

Waar we voor en in de zomer nog hoopvol waren dat de scholen enige rust was 
gegund in de periode tot de herfstvakantie, moeten we nu constateren dat die hoop 
ijdel was. Waar we net waren begonnen met het leven met beperkingen, maar toch 
ook weer met wat ruimere mogelijkheden, moeten we ons nu alweer aanpassen als 
samenleving. 

Natuurlijk is het goed nieuws dat de scholen openblijven! Dit in tegenstelling tot andere 
sectoren, als sport en horeca. Echter, onze scholen staan niet los van de ontwikkelingen 
in de samenleving. Sterker nog: alles wat er in onze samenleving gebeurt, wordt direct en 
dubbel en dwars gevoeld op onze scholen.


Zolang dit virus zich blijft verspreiden zullen de scholen te maken krijgen met kinderen die 
besmet zijn, kinderen die mogelijk besmet zijn, kinderen met besmette gezinsleden. 
Hetzelfde geldt voor leraren en ander personeel. Halve klassen, of juist volle klassen 
zonder docent. We hebben het de afgelopen periode in een korte tijd allemaal voorbij 
horen komen. 


Grip krijgen 
Het kabinet heeft deze week een routekaart gepresenteerd waarbij de maatregelen per 
besmettingsniveau worden aangegeven. Dit helpt ons om enig grip te krijgen op de 
wereld om ons heen, en vooruit te kunnen blikken naar welke maatregelen we zelf ook 
moeten nemen. Daarnaast is er natuurlijk het kabinetsbesluit om mondkapjes in de 
scholen verplicht te stellen. 


Wij hebben dit besluit in de verschillende overleggen met het Ministerie van OC&W 
ondersteund, omdat wij zagen hoeveel discussie het eerdere ‘dringende advies’ om een 
mondkapje te dragen voor leraren en schoolleiding met zich meebracht. De juridische 
basis voor de plicht wordt in de wet ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ gevonden. 
Deze wet is reeds door de Tweede Kamer behandeld, en wordt op 26 oktober in de 
Eerste Kamer behandeld. Daarna zal formeel de mondkapjes plicht in gaan.


Positief nieuws 
Naast alle onzekerheden, en negatief nieuws is er ook nog positief nieuws te melden voor 
het Pro. In de Tweede Kamer is momenteel tijdens de begrotingsbehandeling veel 
aandacht gevraagd door verschillende politieke partijen voor het praktijkonderwijs. Dit zal 
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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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de komende periode zo blijven. De evaluatie Passend Onderwijs in november en een 
debat in januari over MBO en Praktijkonderwijs zullen ervoor zorgen dat het pro in de 
schijnwerpers blijft. Hopelijk met positieve uitkomsten voor onze leerlingen!


Het eerste amendement dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling gaat over de 
OV-jaar kaart voor pro-leerlingen die de entree-opleiding volgen en staat opgenomen in 
deze Infoflits. Op het moment van schrijven van dit stukje ken ik de uitkomst nog niet. 


Profiel aspirant bestuurslid 
Tot slot wil ik hier nog kort een interne aangelegenheid binnen de sectorraad aanstippen. 
Zoals tijdens de ALV in februari aangekondigd heeft het regio-coördinatorenoverleg zich 
twee weken geleden tijdens een vergadering gebogen over het inrichten van een 
procedure en het profiel van een aspirant bestuurslid die de geledingen van de sectorraad 
versterkt. Dit behoefde een aanpassing van het huishoudelijk reglement. Hierin hebben 
we nu opgenomen dat het aspirant lid aangesteld wordt door het bestuur, indien het 
aspirant lid voldoet aan het functieprofiel (zulks ter beoordeling door het bestuur) en de 
gelegenheid wordt geboden om een eventuele vacature in het bestuur te vervullen (indien 
vacant). Het gewijzigde huishoudelijk reglement is opvraagbaar bij het secretariaat.


Vertrouwen in onze sector 
Ik wens de scholen de komende tijd veel sterkte en wijsheid. Ik weet dat sommige 
scholen zwaar getroffen zijn door COVID-19, in de lerarenteams en onder leerlingen. Ook 
weet ik dat scholen tot veel in staat zijn (dat hebben we de afgelopen periode wel gezien) 
en ook tot veel bereid om onze leerlingen onderwijs te geven. Het zal de komende tijd 
spannend worden, omdat niemand precies weet wat ons te wachten staat. Echter, ik heb 
alle vertrouwen in onze sector, die als geen ander is gewend om met wisselende en 
onvoorspelbare omstandigheden om te gaan. 

Ik hoop dat iedereen nog wat op adem kan komen in de herfstvakantie (voor zover niet al 
begonnen), zodat we met hernieuwde energie de rest van het jaar tegemoet kunnen 
treden. 
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