Koester de kracht van het praktijkonderwijs!

Praktijkonderwijs is een passende, goed functionerende en noodzakelijke onderwijssoort in het
onderwijsgebouw in Nederland. Kwetsbare leerlingen, die het beste leren in de praktijk, hebben
recht op professioneel onderwijs dat hen zo optimaal mogelijk voorbereidt op een zelfstandig
bestaan in onze maatschappij. Sterker nog, voor deze leerlingen hebben wij maatschappelijk
gezien een extra grote verantwoordelijkheid. Zij moeten zich namelijk op 18-jarige leeftijd al
zelfstandig gaan redden op de arbeidsmarkt. Daar waar andere leerlingen uit de andere richtingen
in het Voortgezet Onderwijs nog jarenlang kunnen doorleren, keuzes kunnen maken en extra
bagage kunnen verwerven voordat zij de arbeidsmarkt betreden, moeten
praktijkonderwijsleerlingen op 18-jarige leeftijd aan het werk. Dat zien wij als onze missie en daar
zetten wij ons volledig voor in. Dat juist het onderwijs voor die leerlingen een onzekere toekomst
tegemoet gaat en afhankelijk dreigt te gaan worden van besluitvorming per
samenwerkingsverband passend onderwijs is schrijnend. In plaats van de positie van deze
belangrijke schoolsoort te versterken wordt hiermee een pad ingeslagen dat het praktijkonderwijs
en de positie van de praktijkonderwijsleerlingen die het betreft zal verzwakken.
Standpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:
1.

Praktijkonderwijs is een reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs en daar hoort een
reguliere bekostiging bij.

2.

Geen verevening.

3.

Handhaven van de landelijke criteria.

1. Praktijkonderwijs is een schoolsoort met reguliere bekostiging.
Praktijkonderwijs is een reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs. Voor die status is niet
voor niets gekozen, aangezien het Pro een specifieke opdracht heeft, namelijk zorg dragen voor
arbeidsmarkttoeleiding voor een kwetsbare doelgroep. Dit betekent ten eerste dat de overheid een
verantwoordelijkheid toekomt ten aanzien van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Proaanbod in heel het land, en dat leerlingen die op dit aanbod zijn aangewezen, weten dat er
adequate scholen zijn waar zij terecht kunnen. Ten tweede: de beslissing of een leerling wel of niet
op het Pro aangewezen is, moet op een deskundig, onafhankelijk en objectief oordeel zijn
gebaseerd. Temeer daar Pro geldt als eindonderwijs. Zorgvuldigheid in die afweging is kortom
buitengewoon belangrijk.
Toelating tot het praktijkonderwijs gebeurt op basis van het leerniveau van de leerling en het
basisschooladvies net zoals VMBO, Havo en VWO. Dit geeft duidelijkheid aan alle betrokken
partijen maar vooral ook aan leerlingen en ouders. Leerlingen en ouders worden niet “van het
kastje naar de muur gestuurd” zoals wel wordt beweerd. Met de invoering van passend onderwijs
is er wat dat betreft niets veranderd. Ouders en leerlingen worden al op de basisschool op basis
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van overgangsprotocollen PO – VO uitgebreid geïnformeerd over het vervolgonderwijs en welke
aanmeldprocedure daar bij hoort. Doordat er sprake is van landelijke criteria voor de schoolsoort
Praktijkonderwijs is er daarbij sprake van ‘rechtsgelijkheid’ en duidelijkheid voor alle betrokkenen.
Bij een schoolsoort hoort ook een ongedeelde reguliere bekostiging rechtstreeks via het rijk en dus
een bekostiging die niet afhankelijk is of kan worden van de financiële belangen die spelen in de 75
samenwerkingsverbanden. Dit standpunt wordt mede gesteund door de VO-raad.
2. Geen verevening
Bij een reguliere schoolsoort hoort een ongedeelde reguliere bekostiging. Daarbij past geen
systeem van verevening. Er is immers ook geen sprake van verevening voor VMBO, Havo en VWO.
Al sinds het ontstaan van het praktijkonderwijs is er sprake van een landelijk stabiel deelname
percentage van ongeveer 2,8%. En net zoals in de andere vormen van voortgezet onderwijs zijn er
regionale verschillen in deelnamepercentages. Dat is nu juist een kenmerk van passend onderwijs,
iedere leerling heeft immers recht op een plek in de schoolsoort die het beste bij hem/haar past.
3. Handhaven van de landelijke criteria
Welk probleem lossen we op?
Waarom zou je criteria afschaffen die zich gedurende een lange periode bewezen hebben? Die
borgen dat de leerlingen waarvoor het praktijkonderwijs is opgericht daar ook in heel Nederland
naartoe kunnen. Die helderheid verschaffen aan leerlingen, ouders, werkgevers en toeleverend
basisonderwijs. Die zorgen voor transparantie, rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor alle
betrokkenen. En die ook een duidelijk kader verschaffen voor het toezicht door de
onderwijsinspectie. Die overigens telkenmale vaststelt dat de kwaliteit van het Praktijkonderwijs
uitstekend is.
Met het afschaffen van landelijke criteria schaf je Praktijkonderwijs als schoolsoort af want het
wordt voor leerlingen, ouders, andere scholen en werkgevers volstrekt onduidelijk waar deze vorm
van onderwijs voor staat want die kan namelijk per (aangrenzend) samenwerkingsverband volledig
gaan verschillen.
Hek om Pro?
Met het handhaven van de landelijke criteria komt er geen hek om het praktijkonderwijs. Voor het
mogelijk maken van samenwerking van Praktijkonderwijs met VSO en VMBO is het loslaten van de
landelijke criteria niet nodig. Ook binnen de huidige wettelijke mogelijkheden werken wij reeds op
constructieve wijze samen met zowel VSO, VMBO als de plusvoorzieningen in de
samenwerkingsverbanden. Door middel van ‘arrangementen’ worden leerlingen bediend die niet
binnen de criteria vallen maar wel gebaat zijn bij praktijkonderwijs.
Meer Bureaucratie
Het afschaffen van de landelijke criteria zal leiden tot een toename in bureaucratie en bestuurlijke
drukte. Regionale criteria leiden niet tot minder bureaucratie voor ouders en scholen. Er zal nog
steeds sprake zijn van toetsing op criteria, afgeven toelaatbaarheidsverklaring, afstemming met
ouders en basisscholen etc. Maar daar bovenop ontstaat een enorme extra bureaucratie omdat alle
75 samenwerkingsverbanden na afschaffing zelf criteria moeten gaan vaststellen. Werkgroepen en
experts zullen per samenwerkingsverband (dus alles keer 75) zich hierover gaan buigen en gaan
discussiëren. Vervolgens zal er per samenwerkingsverband bestuurlijke discussie ontstaan over de
criteria en de (financiële) belangen die daarmee gemoeid zijn. Bij handhaven van de landelijke
criteria is dit allemaal niet nodig.
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Geen oplossing voor krimp
Regionale criteria zijn geen oplossing voor krimp. Ook nu is samenwerking VSO en Pro en VMBO –
Pro al mogelijk, daar is geen wetswijziging voor nodig en daar zijn tal van goede voorbeelden van
in het hele land. Er is veel ruimte voor maatwerk en dat gebeurt ook al. Het samenvoegen van Pro
en VSO om daarmee de gevolgen van krimp te voorkomen zal moeten gebeuren op bestuurlijk
niveau door op dat niveau te fuseren of samen scholen te stichten. Op het niveau van de leerlingen
zou het samenvoegen van deze leerlingengroepen leiden tot grote problemen in de klas waarbij
deze vooral ten laste zullen komen van de vanwege hun intelligentie gemakkelijk beïnvloedbare Pro
leerlingen. Het is absurd om te stellen dat je bijvoorbeeld groepen leerlingen met ernstige
gedragsproblemen /psychische aandoeningen (cluster 4) zonder problemen kunt mixen met de Pro
leerlingen om daarmee de schaalgrootte van een school veilig te stellen.
Verschil VSO en Pro
Er is een groot verschil tussen Pro en VSO. Pro is een schoolsoort. VSO is een vorm van
ondersteuning. Toelating tot Pro gebeurt op basis van leerniveau en basisschooladvies zoals in de
andere schoolsoorten zoals VMBO, Havo en VWO. De criteria voor VSO hadden en hebben nog
steeds betrekking op de beperkingen en handicaps (de ondersteuningsbehoefte) van de leerlingen.
VSO is een aanvulling op het dekkende aanbod van het regulier onderwijs waar ook Pro bij hoort.
Als regulier niet kan dan kom je in speciaal onderwijs en dat verschilt per regio, afhankelijk van de
verschillende aanwezige expertise op de reguliere scholen. Als Pro verdwijnt dan is het reguliere
aanbod niet meer compleet. Een ander groot verschil is dat er in het VSO sprake was van een
grote groei in leerlingaantallen. Daar is in Pro geen sprake van. Het leerlingaantal in het Pro is,
juist vanwege de objectieve landelijke criteria, al jarenlang stabiel en beweegt mee met de
demografische ontwikkelingen. Je kunt om deze redenen Pro en VSO niet met elkaar vergelijken.
Uiteraard neemt ook het praktijkonderwijs zijn verantwoordelijkheid voor het realiseren en slagen
van passend onderwijs. Het overhevelen van de indicering naar de samenwerkingsverbanden (op
basis van landelijk uniforme criteria) hebben wij ondersteund. Daarmee is ook duidelijkheid voor de
ouders gerealiseerd en wordt aangesloten bij de werkwijze voor alle schoolsoorten. Op basis van
de zorgplicht zijn de scholen (dus ook de scholen voor praktijkonderwijs) verantwoordelijk voor het
bieden of realiseren van het juiste passende onderwijs voor iedere leerling. Het praktijkonderwijs
loopt daarbij voorop als het gaat om het leveren van maatwerk en gepersonaliseerd leren. Dat
moet voor de leerlingen behouden blijven.
Sectorraad Praktijkonderwijs
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