
Van de voorzitter: naast veel creativiteit ook zorgen 

Na wat een onrustige zomer is geworden is het schooljaar weer voor alle regio’s 
gestart. Na de start van het schooljaar in regio Noord, waar de scholen als eerste 
weer zijn begonnen, hebben we met veel regio-coördinatoren een eerste overleg 
gehad. Veel scholen geven weer blijk van veel creativiteit om in deze barre tijden de 
leerlingen toch op een goede manier les te kunnen geven. 


Zo is in Friesland het initiatief ontstaan om grote tenten op de schoolpleinen te zetten 
waardoor de leerlingen buiten kunnen pauzeren. Een initiatief dat op verschillende 
plaatsen navolging heeft gekregen (zie foto’s verderop in deze infoflits). 


Ook zorgen 
Naast creativiteit zijn er ook zorgen bij de scholen. Net als in veel andere 
onderwijssoorten hebben die zorgen vooral te maken met alles rondom mogelijke 
besmettingen. Sowieso is er het probleem van docenten met een mogelijke besmetting, 
die vaak lang moeten wachten op de testen bij de GGD, en op de uitslag ervan. Docenten 
zijn hierdoor soms dagen niet inzetbaar. En dat met een toch al nijpend lerarentekort!


Ook blijven er zorgen over de luchtcirculatie en ventilatie. En daarnaast blijft er de zorg 
over de stageplaatsen voor onze leerlingen. Blijven er die voldoende? En blijven er 
voldoende in de sectoren waarvoor de leerlingen zijn opgeleid? 


Geen pasklare oplossing 
Als sectorraad hebben we deze zomer onze energie vooral gericht op het aanhoudend 
benoemen en inbrengen van de zorgen die in onze sector leven. Daarbij trekken we 
blijvend nauw samen op met onze partners in het vo (SPV – VMBO, LECSO) en natuurlijk 
de VO-raad. Afgelopen dinsdag heeft u het nieuwe servicedocument toegestuurd 
gekregen waarin nieuwe richtlijnen staan. 


Al onze punten die wij hebben ingebracht zijn daarin meegenomen. Daarnaast worden 
ook onze andere zorgen rond testen, etc. herkend en meegewogen door OC&W, hoewel 
er niet voor alles een pasklare oplossing is.

Vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid wordt er ook aandacht besteedt aan 
Praktijkonderwijs. De bedragen daarvan zijn nog niet volledig bekend voor onze sector, 
maar die volgen z.s.m. 
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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


Tot slot: voordat Corona uitbrak hadden we natuurlijk een agenda naar de politiek. Die 
hebben we verwoord in ons document De Kracht van het Praktijkonderwijs (bijgevoegd). 
Inmiddels heeft dit weer de volle aandacht van verschillende Tweede Kamerleden, die een 
aantal van onze punten politiek willen maken. Dat is natuurlijk heel fijn! 


Dat betekent dat we nog deze periode voor de verkiezingen de nodige aandacht voor het 
Pro zullen krijgen, naar ik hoop in positieve zin. Ik weet dat velen van jullie dit ook op 
lokaal niveau doen. Ook dat blijft belangrijk. Samen staan we sterk voor het 
Praktijkonderwijs!
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