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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 info its@praktijkonderwijs.nl

Brief over verankering Entree-opleiding
Geachte commissieleden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
Graag breng ik bij u de uitvoering van de motie van Meenen/van den Hul nr. 31
289-449 onder de aandacht. De motie, kamerbreed aangenomen op 25 februari
2021, wordt momenteel ambtelijk uitgevoerd.
Voor veel leerlingen in het praktijkonderwijs is het belangrijk dat zij de entreeopleiding
kunnen volgen in het praktijkonderwijs om succesvol door te kunnen stromen naar de
arbeidsmarkt of voor doorstroom naar het mbo. Er is een bestaande praktijk van
succesvolle samenwerkingsvormen die wij graag geborgd zouden zien. Hierover heeft uw
commissie gedebatteerd, waarbij de minister heeft uitgesproken om door middel van een
wettelijke verankering de samenwerking verder te borgen en te stimuleren.
Wettelijk verankeren
Daarna is bovenstaande motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om het
bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk te verankeren
en er voor zorg te dragen dat er geen negatieve nevene ecten ontstaan voor proleerlingen op het gebied van examinering en branchecerti cering en zonder dat er
kansenongelijkheid kan ontstaan voor leerlingen in verschillende delen van het land.
Hierbij spreken wij nogmaals de verwachting en wens uit dat de uitgangspunten, zoals
door prof. Van Schoonhoven zijn geformuleerd in haar advies, conform het besluit van de
kamer, zullen worden gehanteerd in het wetsvoorstel.
Verarming bestaande aanbod
Wij willen over de uitvoering van de motie en de vertaling daarvan naar een wetsvoorstel
andermaal onze zorg uitspreken. Het zou voor de leerlingen in het Praktijkonderwijs
absoluut een verarming van het bestaande aanbod betekenen, en bijdragen aan
kansenongelijkheid wanneer de motie niet conform de strekking en de bedoeling ervan
wordt uitgevoerd.

fi

ff

fl

Graag zouden wij nog e.e.a. toelichten in een gesprek met uw Kamercommissie. Ik hoop
dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt.

 


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs

Nicole Teeuwen voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs
Download hier de motie van de leden Van Meenen en Van den Hul
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