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AANGETEKEND 
De Tweede Kamer 
t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie  
de heer J.W. Remkes en de heer W. Koolmees 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
ook via de website https://www.kabinetsformatie2021.nl/contact verzonden 
 

Datum, 11 oktober 2021 

Ref.nr.: 2021-0008 

Betreft: Aandacht voor het Praktijkonderwijs 

 

Geachte heer Remkes en Koolmees, 

Graag breng ik bij u, als informateur, het volgende onder de aandacht. Het Praktijkonderwijs (Pro) is 
een onderwijssoort die bij veel mensen onbekend is. Dit ondanks het feit dat het Pro een vorm van 
regulier voortgezet onderwijs is. De afgelopen vier jaar hebben wij als sector de krachten gebundeld 
in de sectorraad Praktijkonderwijs. Dit was nodig omdat het om een onderwijssoort gaat en vooral 
om een groep leerlingen die de onversneden aandacht en begeleiding van onze samenleving nodig 
heeft.  Dat moest beter en meer onder de aandacht van beslissers en beleidsmakers komen. Onze 
leerlingen kunnen veel, heel veel, mits zij de goede (school)begeleiding naar werk krijgen.  

Zoveel als er voor andere reguliere onderwijssoorten is geregeld (denk aan het VMBO, Havo, VWO) 
zo weinig is er voor het Pro bij wet geregeld. Enerzijds geeft dit veel vrijheid voor de scholen, 
anderzijds leidt dit soms voor onze scholen (zo’n 175) tot veel bureaucratische en administratieve 
last. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop de bekostiging van het Praktijkonderwijs plaatsvindt.  

Wij hebben vorig jaar een document uitgebracht met de voor onze sector belangrijkste punten (zie 
ook bijlage). We hebben dit overhandigd aan Minister Slob alsook ingebracht bij de diverse 
verkiezingsdebatten van en met de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Het zijn in 
financiële zin bescheiden punten, waardoor zij in iedere onderhandeling vergeten (dreigen te) 
worden. Echter voor de sector is het regelen ervan van groot belang. Ik hoop daarom dat u aandacht 
wil schenken aan de volgende punten: 

1. De huidige middelen voor arbeidsmarkttoeleiding (de ‘core-business’) zijn steeds incidenteel. 
Bij een reguliere schoolsoort past gewoon structurele bekostiging voor de kerntaak: 
arbeidsmarkttoeleiding. Wij zouden graag een opmerking hierover zien voor de volgende 
regeerperiode waarbij aangegeven wordt dat er een intentie is om dit goed te regelen. 



2. Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen het Pro en het MBO door het 
bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk te verankeren 
conform de kamerbreed aangenomen motie Van Meenen/Van den Hul (31289-447).  

3. Ondersteunen van initiatieven gericht op levenslange ondersteuning van oud-leerlingen. 
4. Rechtstreekse volwaardige bekostiging van het Pro, los van de samenwerkingsverbanden. 

Daarbij is het nodig om de landelijke criteria te behouden, zoals die nu gelden. 
5. Een OV-jaarkaart voor iedere leerling in het Praktijkonderwijs van 16 jaar en ouder. 

Hoewel een aantal van deze punten al is opgepakt in de afgelopen regeerperiode, verdienen met 
name de punten 1, 2, en 4 extra aandacht voor de komende periode. Wij hopen daarom dat de 
formerende partijen hier aandacht aan willen besteden. De doelgroep die bij ons onderwijs volgt 
verdient een goede plek in wet- en regelgeving, zodat ook zij meer kansen krijgen in onze voor hen 
toch vaak complexe samenleving.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs 

 

 

Nicole Teeuwen   
voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs 

 

 

Bijlage: De kracht van praktijkonderwijs 

 

 

 


