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Aan de woordvoerder onderwijs van de vaste Kamercommissie OCW. 
 
 

Datum, 26 mei 2021 

Ref.nr.: 2021-0003 

Betreft: reactie op de versoepeling “Alle scholen volledig open en de afstand van 1,5 meter tussen 

leerlingen los te laten” 

 

Geachte woordvoerder van de vaste Kamercommissie Onderwijs,  

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Afgelopen zaterdag werden wij geconfronteerd 

met het besluit van het kabinet om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen los te laten en alle scholen 

volledig te openen.  

Allereerst willen wij opmerken dat dit goed nieuws is voor veel leerlingen die op dit moment niet 

naar school gaan. Het mag duidelijk zijn dat ook wij als Praktijkonderwijs de vaste overtuiging hebben 

dat het voor leerlingen het allerbeste is om onderwijs op school te krijgen. Met name in de praktijk- 

en beroepsgerichte vakken. Daarom is het Praktijkonderwijs gedurende vrijwel de gehele Corona-

crisis al steeds open geweest, in elk geval voor de beroepsgerichte en praktijkvakken. Onze leerlingen 

komen dagelijks op school. De scholen zijn reeds voor 70-80 % van de tijd open, waarvan een groot 

deel fysiek onderwijs wordt gegeven. 

Echter, het is juist in het belang van onze leerlingen dat wij ons tot u wenden. Om ons aan de 

Corona-regels te houden is steeds in kleine groepen gewerkt in praktijkvakken, en zijn de 

theoretische vakken waar nodig online gegeven. De eerste bevindingen van de scan die wij houden in 

het kader van het NPO zijn hoopgevend: het lijkt erop dat we op deze manier de achterstanden 

beperkt hebben kunnen houden en onze scholen nagenoeg open en dat we de besmettingen op deze 

wijze buiten de deur hebben kunnen houden. 

De maatregel die nu met een verplichtend karakter voor alle scholen is genomen is voor de scholen 

voor Praktijkonderwijs niet perse positief. Het nu omgooien voor een korte tijd van de roosters is 

voor onze leerlingen (en ouders) verwarrend en heeft het risico dat we de leerlingen achteruit in 

plaats van vooruit helpen. Leerlingen in het Praktijkonderwijs zijn namelijk gebaat bij een duidelijke 

structuur, regelmaat en continuïteit. De zoveelste verandering voor deze relatief korte periode is 

onwenselijk. Daarnaast brengt het veel scholen in de problemen met examinering en certificering, 

omdat onze roosters al volledig zijn aangepast om alle praktijkexamens en branchecertificeringen 

mogelijk te maken.  

http://www.praktijkonderwijs.nl/


De voorwaarden die zijn gesteld met betrekking tot de veiligheid, nl. het zelftesten, zijn voor onze 

doelgroep lastig zo niet ondoenlijk uit te voeren en zorgen voor schijnveiligheid. Uit een 

inventarisatie op meerdere Praktijkscholen blijkt dat leerlingen niet bereid zijn om de zelftesten uit 

te voeren. Als je daarbij bedenkt dat het afstand houden voor docenten in praktijk- en 

beroepsgerichte vakken in volle klassen niet mogelijk is, ontstaat er een ander beeld dan op de 

meeste VO-scholen. 

Wij pleiten ervoor om onze scholen de vrijheid te geven om, afhankelijk van de situatie, deze nieuwe 

maatregel in te vullen. Laat scholen zelf bepalen hoeveel extra fysiek onderwijs zij nog willen geven, 

waarbij zij met name continuïteit, stabiliteit van de school en het belang van de leerlingen als 

belangrijkste graadmeter hanteren.  

Wij hopen zeer dat u onze overwegingen in uw debat morgen mee wilt nemen. 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs 

 

 

Nicole Teeuwen   

voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs 

 

 

 


