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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

Van de voorzitter

Business as usual, maar nog niet helemaal
Inmiddels is het schooljaar alweer de herfst ingerold. En heeft het leven zijn gewone
gangetje zo goed als hervat. Nog niet alles is weer terug bij het ‘oude normaal’ maar
het begint er erg veel op te lijken. Scholen hebben in de afgelopen periode zichzelf
opnieuw moeten uitvinden, ook weer in de opstart van dit schooljaar. Veel scholen
kregen te maken met een groepsvorming onder leerlingen die anders was dan
voorheen. Waarschijnlijk een van de e ecten van corona.
Inmiddels zijn de meeste scholen druk met ‘buiness as usual’ maar ook met de e ecten
op de leerlingen van het corona jaar. Het NPO-programma en de eisen die daaraan
worden gesteld spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer er vragen leven op scholen
over het programma waar je binnen de reguliere kanalen niet zomaar een antwoord op
kunt vinden, dan kun je je wenden tot je regio-coördinator.
Geweldige hei-dag
Als sectorraad hebben wij ook niet stilgezeten. Wij kunnen terugkijken op een geweldige
heidag met onze regio-coördinatoren. Deze dag mochten we houden op het Pro College
in Almere, waarvoor onze dank! We hebben een ink aantal zaken met de regiocoördinatoren uitgewerkt die in ons meerjaren-beleidsprogramma staan. Op de ALV in
maart koppelen we de resultaten daarvan terug.
Het volledige ochtenddeel hebben we besteed aan oriëntatie op het thema inclusie onder
leiding van Dolf van Veen. Dit onderwerp gaan we de komende periode zeker nog
uitdiepen. Hierover zullen we op verschillende momenten terugkoppelen.
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Een opening
Tot slot was het politiek gezien een roerige tijd. Jullie hebben de perikelen rond de
inburgering voor onze jongeren in de Info its kunnen volgen. (klik hier). Inmiddels hebben
wij een antwoord ontvangen van minister Koolmees (klik hier). Dit antwoord geeft in elk
geval een opening om voor de 45 gedupeerde leerlingen een oplossing te zoeken alsook
een opening om met de minister verder te praten over de positie van het Praktijkonderwijs
in de nieuwe wet Inburgering. Het blijft helaas nodig om constant de mogelijkheden en
onmogelijkheden van onze doelgroep onder de aandacht te brengen van ministeries. Het
is geen automatisme dat beleidsmakers en beslissers een beeld hebben van de e ecten
van hun wetgeving op onze doelgroep. Het is triest, maar waar.

Nog geen kabinet
Natuurlijk weten we allemaal dat er nog geen kabinet is. We zijn voor en achter de
schermen, druk bezig om onze punten kenbaar te maken aan de formerende partijen (klik
hier, en lees de brief over verankering Entree-opleiding elders in de Info its). Hopelijk
resulteert dit in een beter beeld van onze leerlingen bij onze volksvertegenwoordigers en
bestuurders al blijven het kleine stapjes.
Vooruitlopend op het regeerakkoord gaan we aan de slag om de werkagenda die we met
OCW hadden te actualiseren. Bekendheid met het Pro stond in de vorige werkagenda
tussen Sectorraad Praktijkonderwijs en OCW als laatste punt op de agenda. Nu hebben
we hem in de concept-versie bovenaan gezet. Het gebeurt te vaak, dat we door de
beleidsmakers over het hoofd worden gezien. Vanuit de sectorraad kunnen we veel
achteraf repareren, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
Werkbezoeken
Tot slot: nu alles weer ‘normaal’ is, wil ik graag weer de werkbezoeken die ik a egde
oppakken. Ik ben nog lang niet op alle scholen geweest, dus ik wordt graag uitgenodigd!
Alsook op de regio-overleggen die er zijn. Vanuit het secretariaat zullen scholen worden
benaderd, maar je kunt jezelf natuurlijk ook opgeven voor een bezoek bij:
bureau@praktijkonderwijs.nl. Ik hoop van harte dat jullie hier goed gebruik van maken. Ik
verheug me erop weer veel scholen van binnen te zien!
Ik wens iedereen een jne herfstvakantie!

Nicole Teeuwen
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Sectorraad Praktijkonderwijs
Postbus 85246
3508 AE Utrecht

