
Politiek forum interessante afsluiter 'goed-bezochte' Pro-dag  

Ondanks de corona-perikelen werd de Pro-dag afgelopen woensdag 3 maart goed 
'bezocht'. Iedereen, werkzaam of geïnteresseerd in het praktijkonderwijs, kon het 
openbare gedeelte van de Pro-dag via een stream vanuit het Theater aan de Slinger 
in Houten volgen. Daarvan werd flink gebruik gemaakt. Zo goed zelfs dat bij een 
fysieke Pro-dag niet iedereen in de zaal had gepast. 

Bekijk hier de stream van de Landelijke Pro-dag


Deze Pro-dag werd afgesloten met een politieke forumdiscussie waarbij de verschillen 
vooral in de nuances zaten. Wat ook weer niet zo verbazingwekkend was als we 
bedenken dat er vorige week vier moties voor het praktijkonderwijs kamerbreed zijn 
aangenomen.


Pro-dag 
5 maart 2021 

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

vlnr: Niels van den Berge (Groenlinks), Paul van Meenen (D66), Bart Smals (VVD) en Eppo Bruins 
(CU). Kirsten van den Hul (PvdA) nam via een online-verbinding deel aan het debat.

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://youtu.be/W_Pu_rL5aGQ


Een warm hart 
Dat bleek al bij de introductie van de kamerleden die deelnamen aan de forumdiscussie. 
Eppo Bruins (CU), Paul van Meenen (D66), Bart Smals (VVD), Kirsten van den Hul (PvdA) 
en Niels van den Berge (Groenlinks), allemaal benadrukten ze het praktijkonderwijs een 
warm hart toe te dragen. Ook over de eerste stelling over de incidentele bekostiging van 
de arbeidstoeleiding van de ESFgelden was iedereen het eens. Zulk een belangrijke taak 
moet structureel bekostigd worden.


Voorzitter Nicole Teeuwen verontschuldigde zich bij een volgende stelling 'dat het weer 
over geld gaat', maar dat was wel de reden dat deze stelling enige discussie opleverde. 


Stelling: 
Praktijkonderwijs moet, net als andere onderwijssoorten, niet te maken krijgen met een 

instroomplafond om de kosten te beheersen. Juist een onderwijssoort die gespecialiseerd 
is in het omgaan met achterstanden zou in deze tijd alle ruimte moeten krijgen. 

Bart Smals van de VVD vond dat de politiek er nu juist is om het geld te verdelen. Hij was 
het met de andere politici eens dat instroomplafond geen mooi, zelfs een bot instrument 
is, waar we wat anders voor moeten verzinnen, "maar het is te kort door de bocht om het 
zo maar af te schaffen. Er blijven grenzen aan wat betaalbaar is." 


Over een ov-jaarkaart voor leerlingen die de Entree-opleiding in het praktijkonderwijs 
volgen waren de politici het wel eens. De motie was immers ook kamerbreed 
aangenomen. 


Kansrijk adviseren? 
Bij de stelling over het 'kansrijk adviseren' van groep 8-leerlingen in deze corona-tijd 
ontstond nog een interessante discussie over het gebruik van de terminologie. Volgens 
Eppo Bruins van de ChristenUnie is het al vijf jaar not-done om de termen hoger of lager 
advies te gebruiken, maar heeft men het liever over praktische of theoretische 
opleidingen. Toch bleek in de discussie daarna dat het soms ook voor politici moeilijk is 
om zich daaraan te houden. 


Paul Meenen van D66 gaf nog maar eens aan dat de manier waarop we nu leerlingen van 
11 jaar laten kiezen voor hun vervolgonderwijs op de schop moet. "Het onderwijs is als 
een sjoelbak. Als je eenmaal in een bepaalde bak zit, kom je er niet meer uit."


Klassen 
Eerder had ook Paul Rosemöller, voorzitter van de VO-raad, hierop gewezen, toen hij de 
ALV toesprak. Ook hij vind de selectie voor vervolgonderwijs veel te vroeg. Als voorbeeld 
haalde hij de serie Klassen aan die hem erg had geraakt. "Bij alles zou het belang van de 
leerling voorop moeten staan."

Daarbij benadrukte hij het belang van goede samenwerking, bijvoorbeeld tussen vmbo en 
praktijkonderwijs.


Na de pauze was het woord aan Adnan Tekin voorzitter van de MBO-raad. Zoals hij het 
zelf zei, 'een trotste voorzitter die opkomt voor zijn studenten.' Vooral de hands-on 
mentaliteit op het mbo spreekt hem erg aan. "Studenten helpen mee in teststraten. En 
straks bij de verkiezingen. Daar ben ik trotst op."




Goede samenwerking 
Adnan Tekin had het over het belang van goede samenwerking; in dit geval tussen het 
praktijkonderwijs en het mbo. "Dat gaat in veel regio's erg goed. Het gedeelde belang van 
de studenten of leerlingen moet voorop staan. Als de samenwerking in sommige regio's 
niet zo goed gaat, dan wil ik mij er persoonlijk voor inzetten om die hobbels weg te 
nemen.


Patrick Hallink, landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding mocht hierna uit de doeken 
doen hoe hij denkt dat pro-leerlingen beter naar werk geleid kunnen worden. Daarvoor wil 
hij over twee jaar een landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatoren pro-vso, die 
aansluiten bij de infrastructuur van de 35 arbeidsmarktregio's. 

Momenteel zijn er al zes coördinatoren én een aantal mensen dat in feite functioneert als 
een regionaal coördinator, maar nog niet zo heten. Wie zich hiervoor in zijn regio wil 
inzetten kan contact met Patrick opnemen: p.hallink@vsopro.nl 


Nicole Teeuwen, die tijdens de alv was herbenoemd als voorzitter, sloot de bijeenkomst af 
met de woorden dat ze hoopte iedereen volgend jaar weer allemaal in levende lijve te 
zien. Natuurlijk hopen we daar allemaal op, maar inhoudelijk deed deze editie van de Pro-
dag geenszins onder voor de voorgaande edities.
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