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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Het invoeringstraject Passend Onderwijs behelst het beschrijven van het Schoolondersteuningsprofiel door de 
scholen binnen het samenwerkingsverband. Het hier voorliggende document is daarvan de weerslag voor de 
Praktijkschool Apeldoorn. 
Naar het Schoolplan, Schoolgids, de volledige Ontwikkelagenda, de Uitstroommonitor en Vensters voor 
Verantwoording  kan onder andere worden verwezen als bronnen voor een completering van het beeld van de 
visie, het concept, de resultaten, de doelen en het ondersteuningsprofiel van de school. Indien nodig zijn meer 
documenten in te zien.      
 
In het praktijkonderwijs zijn onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte in elkaar verweven in het 
onderwijsaanbod, zoals dat hier is beschreven. Het is het onderwijsaanbod van een school voor 
praktijkonderwijs. Het onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs valt niet te ontrafelen. 
Daarop is de huidige directe bekostiging als schoolsoort en de hoogte van het bedrag per leerling gebaseerd.  
Het door de scholen voor praktijkonderwijs opgestelde Schoolsoortondersteuningsprofiel dient ook als zodanig 
te worden geïnterpreteerd. 
 
Rob van Lohuijzen, 
Directeur 
1 oktober 2013 
 
Hoofdstuk 2. Algemene gegevens 
 
2.1 Contactgegevens 

School:   Praktijkschool Apeldoorn, openbare school voor praktijkonderwijs     
Brinnummer:  26KV 
Directie:   Dhr. J.R. van Lohuijzen, directeur 
   Dhr. A. Koers, adjunct-directeur 
Adres:   Fabianusstraat 2, 7333 BM Apeldoorn 
   Postbus 712, 7300 AS Apeldoorn 
Contact school:  055-5332544 
   info@praktijkschool-apeldoorn.nl 
   www.praktijkschool-apeldoorn.nl  
Bevoegd gezag:   Stichting Leerplein055 Apeldoorn    
Adres bevoegd gezag: 2

e
 Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn 

   Postbus 10098, 7301 GB Apeldoorn 
Contactpersoon:  Dhr. H. Wegter, lid College van Bestuur 
Contact bevoegd gezag: 055-5393750 
   info@leerplein055.nl 
   www.leerplein055.nl 
 
2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept 
 
Ons onderwijs, het praktijkonderwijs, omvat de doelgroep moeilijk lerende jongeren, waarvan niet wordt 
verwacht dat zij een leerweg in het VMBO gediplomeerd afsluiten. Het praktijkonderwijs heeft de opdracht 
deze jongeren rechtstreeks voor te bereiden op een positie op de arbeidsmarkt. De Praktijkschool Apeldoorn 
beschouwt het als haar taak elke jongere bij het verlaten van de school te bemiddelen naar een situatie die 
hem of haar  in staat stelt naar vermogen maatschappelijk te participeren.  
Dit kan zijn door arbeid (al dan niet gesubsidieerd), een combinatie van arbeid en leren, begeleid wonen en 
werken en in een aantal gevallen een voltijds vervolgopleiding. Bij het verlaten van de school zijn daar waar 
mogelijk (branche-)erkende certificaten behaald.  
De school stelt de (hulp-)vraag van de leerlingen en hun mogelijkheden centraal. Ze is handelingsgericht.  
Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is richtinggevend voor het pedagogisch en didactisch handelen in de 
dagelijkse praktijk. Het is zo vaak als nodig onderwerp in het coachingsgesprek tussen leerling en groepsleraar 
en wordt tweemaal per jaar formeel vastgesteld door leerling, ouders en school middels ondertekening.  

mailto:info@praktijkschool-apeldoorn.nl
http://www.praktijkschool-apeldoorn.nl/
mailto:info@leerplein055.nl
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Het IOP in de leerlingbespreking voor schoolinterne verantwoording en sanctionering besproken. Het wordt 
tussentijds aangepast en bijgesteld. 
 
Het praktijkonderwijs richt haar onderwijs in binnen de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 
Alle vaardigheden gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid die belangrijk zijn om goed mee te kunnen 
doen in de maatschappij, komen hier aan bod. Deze vaardigheden zijn verwerkt in het lesaanbod in een eigen 
leerweg. Het uitgangspunt van de school is dat elke leerling zich zoveel mogelijk vaardigheden eigen maakt. De 
leerling leert aan zichzelf eisen te stellen en leert omgaan met de eisen die anderen aan hem of haar stellen. 
 
2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie de afgelopen 3 schooljaren 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Totaal aantal leerlingen 214 217 218 

Totaal leerlingen met LGF 2 9 7 

Cluster 2  0 1 2 

Cluster 3  3  

Cluster 4 2 5 5 

Leerlingen geplaatst in VSO  1  

Leerlingen geplaatst vanuit (V)SO  1  

Leerlingen geplaatste in DG/OSCAR 0 0 0 

    

 
De leerlingen van de afgelopen drie jaren zijn op de volgende manier uitgestroomd: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Werk of werk gecombineerd met scholing of ondersteuning 25 25 18 

Overstap naar 3 VMBO (LWT) 2 1 1 

Overstap naar een voltijdsopleiding op het ROC niveau 1 0 3 2 

Overstap naar een voltijdsopleiding op het ROC/AOC niveau 2 6 8 6 

Dagbesteding 3 5 3 

Werkzoekend via een reïntegratiebureau 3 3 3 

 
Uitstroom Praktijkschool Apeldoorn tussen 1999-2000 en 2012-2013 in % 
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Hoofdstuk 3. Basisondersteuning 
 
3.1  Preventieve en curatieve interventies 
 
1. Aanpassing onderwijssituatie 

A. De leerling heeft behoefte aan een samenwerkingsrelatie met de leraren en een vertrouwensband 

met zijn groepsleraar. 

Een groepsleraar ziet zijn leerling dagelijks in een lessituatie. 

De leerling heeft een vast aanspreekpunt binnen de school, waar hij dagelijks op terug kan vallen. 

De groepsleraar voert regelmatig geplande gesprekken (individueel) met de leerling. 

De groepsleraar stelt met leerling en ouders doelen op, waar in gesprekken aan gewerkt wordt. 

Voor elke leerling wordt er een IOP opgesteld, waarin de doelen van de leerling worden omschreven. 

De leerling kan wekelijks doelgerichte gesprekken hebben met de groepsleraar en indien nodig vaker 

(gelimiteerd). 

De leerling kan gebruik maken van een leerlingbegeleider/ counselor wanneer hij behoefte heeft aan 

gesprekken (gelimiteerd). 

De leerling kan gebruik maken van een orthopedagoog/psycholoog wanneer hij behoefte heeft aan gesprekken 

(gelimiteerd). 

 

B. De leerling heeft behoefte aan positieve aandacht, stimulans en feedback. 

De leraren geven feedback op concreet waarneembaar gedrag. 

De leraar benoemt positief gedrag en stimuleert dit zoveel mogelijk. 

De leraren kunnen feedback timen, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

De groepsleraar stimuleert de leerling bij het werken aan zijn doelen en bij het laten zien van positief gedrag. 

Leraren stimuleren de leerling, middels positieve aandacht en zijn in staat te zoeken naar positief gedrag bij 
leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert. 

De groepsleraar heeft oog voor wat er speelt in het leven van de leerling, en communiceert dit met de andere 
leraren indien nodig. 

 

C. De leerling heeft behoefte aan sturing van gedrag 

Er zijn positief geformuleerde gedragsregels voor de diversiteit aan onderwijssituaties en deze zijn bekend bij 
leerlingen en leraren. 

Onze leraren zijn in staat helder te benoemen wat er verwacht wordt in het gedrag van de leerling en daar 
gericht feedback op te geven. 

Het lerarenteam bespreekt de aanpak van de leerling  op basis van heldere criteria in de leerlingbespreking, 
zodat deze eenduidig is.  

Onze leraren en afdelingsleiders zijn in staat consequent regels te hanteren. 

Onze leraren hebben kennis van groepsdynamica, zodat zij het functioneren van groepen kunnen bevorderen 
zodat conflictsituaties waar mogelijk vermeden kunnen worden. 

Er is de mogelijkheid voor een time-out onder toezicht binnen de school, onder toezicht van een volwassene. 
Time-out wordt zeer incidenteel en kortdurend gehanteerd en is de mogelijkheid om een gedeelte van de les 
buiten de groep in een andere klas te volgen onder toezicht van een leraar. Het is geen structurele voorziening.  

Onze leraren zijn in staat de verschillende stappen van een time-out goed te hanteren (weloverwogen kiezen 
voor een time-out, daadwerkelijk time-out, nagesprek en vervolgafspraken maken). 

Wanneer er sprake is van fysieke of verbale agressie, is het voor leraren mogelijk om direct collega’s in te 
schakelen. 

Er is de mogelijkheid om expertise in te zetten om de leerling individueel te helpen inzicht te krijgen in zijn 
gedrag, oorzaak-gevolg te leren herkennen en vaardigheden te vergroten. 

Er is een samenwerking met politie/wijkagent bij delinquent gedrag van jongeren. 

Wanneer er sprake is van middelenmisbruik worden er gesprekken gevoerd met ouders om hen te bewegen in 
te stemmen met de inzet van verslavingszorg. 

Er is een samenwerking mogelijk met verslavingszorg. 
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D. De leerling heeft behoefte aan controle van de schoolgang. 

Bij afwezigheid van een leerling wordt dezelfde dag met ouders en/of leerling gebeld. 

Bij ziekte worden ouders gebeld, alleen zij kunnen hun kind toestemming geven om naar huis te komen. 

De groepsleraar signaleert ziekteverzuim en treedt in gesprek met ouders wanneer dit veel voorkomt. 

We hebben vastgelegde, consequente maatregelen bij ongeoorloofd verzuim. 

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij vermoedens van signaalverzuim. 

De groepsleraar en leerplichtambtenaar gaan in gesprek met leerling en ouders om te achterhalen wat de 

oorzaak is van het ziekteverzuim. 

Bij vermoedens van signaalverzuim vindt overleg  met betrokkenen plaats. 

 

E. De leerling heeft behoefte aan hulp bij concentratie en motivatie voor de lesstof. 

Leerlingen hebben een vaste plek in de klas. 

Onze leraren doen actief interventies om de leerling op gang te helpen bij motivatie en/of 
concentratieproblemen. 

Onze leraren maken bewuste keuzes bij het indelen van groepen in de diverse onderwijssituaties. 

Onze leraren zijn in staat gebrek aan motivatie te zien als een proces, waar actief aan gewerkt kan worden. 

Onze leraren hebben kennis van mogelijke hulpmiddelen die concentratie en motivatie bevorderen. 

Onze leraren zijn in staat af te wijken van hun lesplan, wanneer de leerling daar om vraagt. 

 

F. De leerling heeft behoefte aan ondersteuning in het nemen van verantwoordelijkheid. 

De groepsleraar overlegt met ouders/verzorgers over praktische zaken als schoolboeken, gymspullen e.d. 

De leraar leert de leerling hoe hij zijn schoolspullen op orde moet hebben en houden. 

De leraar coacht de leerling waar hij wat moet regelen en hoe hij dit kan aanpakken. 

De leraar coacht de leerling op gebied van werknemersvaardigheden in geval van stage. 

Er kan een intensieve, individuele, vorm van stagebegeleiding worden geboden. 

Wij kunnen leerlingen intensief begeleiden bij het kiezen van sector of beroepsrichting op basis van een 
loopbaanoriëntatieprogramma. 

 

2. Aanpassing leersituatie 

A. De leerling heeft behoefte aan controle op gebied van schoolwerk. 

Er is dagelijks de mogelijkheid om agendacontrole uit te voeren. 

De groepsleraar onderhoudt, zonodig, contact met de ouders over huiswerk. 

Het gemaakte en geleerde huiswerk krijgt altijd aandacht van de leerkracht. 

Extra ondersteuning 

De mogelijkheid om 1 op 1 met de leerling de dag voor- en na te bespreken (dagprogramma) 

 

B. De leerling heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van plannen en organiseren 

Hulp bij het opschrijven van huiswerk in de agenda. 

De leraar gebruikt de goede structuur om de leerstof overzichtelijk en gevarieerd aan te bieden. 

Hulp bij het maken van een planning en het organiseren van taken. 

De lessen zijn gestructureerd; de leerling weet wat hij aan het leren is. De leerling weet wat hij doet en 
waarom.  

Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om onder begeleiding huiswerk op school te maken. 

Er wordt begeleiding geboden op gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheidsbevordering. 
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3. Aanpassing lesmaterialen  

Op grond van de cognitieve capaciteiten (IQ tot 80) is de eis tot het behalen van reguliere eindtermen niet 

reëel. De leerling wordt echter uitgedaagd zo goed mogelijk te presteren. In het praktijkonderwijs wordt 

gesproken van streefdoelen binnen de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap en wordt de 

leerling zoveel als mogelijk beroepsgericht geschoold, waar mogelijk met een erkende afsluiting. Op basis 

van het opgestelde ontwikkelingsperspectief worden doelen opgesteld in het IOP. De leerstof, de instructie 

en de benodigde ondersteuning worden voortdurend afgestemd op de mogelijkheden en het 

(uitstroom)perspectief van de leerling.   

4. Aanpassing ruimtelijke omgeving 

A. De leerling heeft behoefte aan een overzichtelijke, prikkelarme werkomgeving 

De lokalen zijn opgeruimd, alles heeft een vaste plek. 

De leerling heeft in elk lokaal een vaste werkplek. 

De mogelijkheid om prikkels van buiten het lokaal te verminderen 

De leerling kan een buddy (medeleerling) aan zich gekoppeld krijgen wanneer hij moeilijk de lokalen kan 

vinden. 

De lokalen zijn voorzien van een klok en een time-timer (via digibord mogelijk). 

De leerling heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een koptelefoon. 

 

B. De leerling heeft een fysieke beperking en behoefte aan aanpassingen in de omgeving 

De school is rolstoeltoegankelijk 

Er zijn brede trappen in de school 

De kluisjes zijn goed toegankelijk 

Contrasten zijn aangepast bij een digibord 

Een leerling kan gebruik maken van audioapparatuur 

Een leerling kan gebruik maken van aangepast meubilair indien extern bekostigd 

 

C. De leerling heeft behoefte aan een gestructureerde invulling van vrije momenten (pauzes en 

tussenuren) 

Er zijn heldere pauzeregels (m.b.t. roken, bezoek supermarkt, gedrag op plein). 

Er zijn duidelijke consequenties bij het overtreden van de pauzeregels. 

Er is fysiek toezicht op de gangen, in de aula en op het plein. 

Er is een (stilte)ruimte waar de leerling heen kan tijdens vrije momenten; niet structureel. 

 

5. Inzet Expertise 

A. De leerling heeft behoefte aan een vroege signalering van problemen 

De leraar signaleert tijdig de onderwijsbehoefte van de leerling. 

De groepsleraar zoekt tijdig de zorgcoördinator op voor overleg. 

De leraar consulteert collega’s (signaleren zij hetzelfde?). 

De groepsleraar consulteert ouders (signaleren zij hetzelfde?). 

De zorgcoördinator en de groepsleraar bespreken ondersteuningsvragen in de Commissie van Begeleiding.. 

De zorgcoördinator heeft overzicht van verantwoordelijkheden van de betrokken zorgpartners. 
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3.2 Extra ondersteuning 
 
Bovenstaande omschrijving van het niveau van de basisondersteuning betekent niet dat de school niet zou zijn 
aangewezen op extra ondersteuning. Dat de basisondersteuning in het praktijkonderwijs zeer veel elementen 
heeft die elders in het onderwijs als extra worden verondersteld, heeft haar oorzaak in de onderwijsbehoefte 
van haar doelgroep, waarvoor een integraal, niet deelbaar, aanbod van onderwijs en ondersteuning is 
uitgewerkt met een daarbij passende directe bekostiging op het huidige niveau (01-10-2013). 
 
De huidige bekostiging en daardoor hoge niveau van basisinterventies maakt het mogelijk dat het 
praktijkonderwijs met leerlingen nu oplossingsgericht succesvol kan zijn. De interventies zijn afgestemd op de 
verstandelijke mogelijkheden van de leerlingen en de daarmee gepaard gaande specifieke 
ondersteuningsbehoeften.  
Desondanks is een aantal van deze leerlingen noodzakelijkerwijs aangewezen op de expertise vanuit het VSO.  
Voor moeilijk lerende jongeren met primair een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
externaliserend of internaliserend gedrag geldt dat hier ervaring mee is opgebouwd die haar duidelijke grenzen 
kent in de kwantiteit van deze leerlingen. Deze leerlingen vragen een tegenover gestelde benadering van de 
moeilijk lerende jongeren waar het praktijkonderwijs voor is ontwikkeld. Daadwerkelijke aanpassing van het 
onderwijs vraagt hier concrete maatregelen en permanente expertise die niet zijn te bekostigen uit de huidige 
middelen. Hier zal sprake moeten zijn van extra ondersteuning in combinatie met kwantitatieve maatvoering. 
Het is niet wenselijk het praktijkonderwijs zodanig om te vormen dat haar wettelijke opdracht uit het oog 
wordt verloren; moeilijk lerende jongeren toe te leiden naar werk. 
 
De intensieve extra ondersteuning ten aanzien van gedrag zal geboden moeten (blijven) worden door een 
externe deskundige op het gebied van gedrag en kan als volgt worden weergegeven.  
 
De leerling heeft behoefte aan intensieve sturing van zijn gedrag 

De deskundige heeft wekelijks gesprekken met de leerling 
- De leerling ontwikkelt inzicht in eigen gedrag (oorzaak-gevolg) 
- De leerling vergroot  zijn (sociale- en praktische) vaardigheden) 

De deskundige koppelt  de gesprekken met vaste regelmaat  terug naar de betrokken leraren (en ouders) van 
de leerling 

De deskundige observeert  de leerling in de context van de school en in relatie met leraren om de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld te brengen 

De deskundige adviseert en en/of coacht de betrokken leraren 

De deskundige voert gezamenlijke gesprekken met leerling, ouders, school en extern betrokkenen aan de 
hand van de opgestelde handelingsplannen 

 
Voor de volledigheid dient hier vermeld dat naast bovengenoemde behoefte aan extra ondersteuning op 
pagina 8 een aantal vormen van extra ondersteuning staat genoemd in haar ondersteuningsstructuur die de 
school uitsluitend uitvoert door middel van externe bekostiging. Vervalt deze, dan vervallen deze vormen van 
externe ondersteuning.  
 
3.3 Symbiose arrangementen (categorie 3) 
 
Met het MBO heeft de Praktijkschool Apeldoorn overeenkomsten om leerlingen de kans te bieden zich 
praktisch te scholen in een beroepsrichting tot aan het Entreeniveau. Dit betekent dat leerlingen één dag in de 
week de cursus volgen, terwijl onze school zorg draagt voor een daarbij passende stage, de begeleiding van de 
stage, de begeleiding van het bij de cursus behorende huiswerk en het overige onderwijs binnen de domeinen 
Werken, Wonen, Vrije Tijd en Burgerschap van het praktijkonderwijs.  
Het contractonderwijs met het MBO wordt uitgevoerd in samenwerking met alle scholen voor 
praktijkonderwijs in de Stedendriehoek. 
De Praktijkschool Apeldoorn verzorgt op dit moment zelf de opleidingen Horeca assistent, Assistent Bakker, 
Aankomend Verkoopmedewerker niveau 1.   
In samenwerking met  het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) kunnen leerlingen diploma’s halen voor 
verschillende lastechnieken.  
Indien bij de opleidingen plaats is naast de eigen leerlingen, kunnen leerlingen van andere scholen voor 
praktijkonderwijs hier gebruik van maken op basis van de hierboven genoemde samenwerking. 
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Leerlingen van de Van Voorthuysenschool (VSO cluster 3) nemen op individuele basis deel aan 
praktijkcursussen binnen de Praktijkschool Apeldoorn die door de sector praktijkonderwijs zijn ontwikkeld om 
leerlingen van het praktijkonderwijs een kwalificatie te geven die beroepsvaardigheden in een richting 
aantoont.  
 
Leerlingen hebben vanaf het 2

e
 schooljaar in de middenbouw de mogelijkheid in een keuzetraject op zoek te 

gaan naar welke praktische richting het best bij hen zou passen. De school verzorgt zelf het grootste deel van 
deze zogenaamde keuzepraktijk. Om het aanbod te completeren wordt daarnaast samengewerkt met een 
aantal scholen voor VMBO en met BouwStarters.   
  
In de toekomst willen we onderzoeken in hoeverre ook samenwerkingstrajecten gestalte kunnen krijgen voor 
leerlingen uit een cluster-4 school die qua cognitieve capaciteiten en leerachterstanden passen binnen de 
range van het praktijkonderwijs. Bij deze leerlingen is de ondersteuningsbehoefte wat betreft hun gedrag niet 
(meer) primair, maar de ondersteuningsbehoefte passend bij de beperkte  cognitieve mogelijkheden.    

 

3.4 Onderwijsondersteuningstructuur  
 

In de opdracht van de school en de wet- en regelgeving waar deze op is gebaseerd ligt besloten dat er sprake is 
van 100 % leerlingen die vragen om ondersteuning die passend is bij kinderen met beperkte cognitieve 
capaciteiten. Eenmaal op school leidt het algemeen orthodidactisch en orthopedagogisch kunnen van de 
school tot een uitstroom die beantwoordt aan de opdracht van het praktijkonderwijs; toeleiden naar werk. Al 
of niet in combinatie met verdere scholing of ondersteuning door andere regelingen (Zie de figuur op pagina 2).  
Bij leerlingen die in hun ondersteuningsvraag dit kunnen van de school overstijgen, spreken wij van risico-
leerlingen binnen onze context. De ingerichte ondersteuningsstructuur die hier is omschreven omvat echter 
alle leerlingen van de school.  
 

De school streeft er naar het niveau van haar basisinterventies zo hoog mogelijk te krijgen en daarmee uitval of 

verwijzing te minimaliseren. Dat streven heeft geleid tot een onderwijsconcept binnen de verplichte kaders, 

waarin de individuele leerroute van de leerlingen maximaal tot wasdom moet kunnen komen op grond van 

interesse in en een keuze voor het leren van de noodzakelijke basisvaardigheden en het volgen van een 

beroepsgericht traject. 

Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling is het middel, van waaruit het onderwijs rond elke 

leerling wordt georganiseerd op het niveau van de leerling, zijn onderwijsgevenden en de ouders. Deze 

basisstructuur van ons onderwijs is de funderende ondersteuning voor de leerlingen. Onderwijs dat zo is 

georganiseerd, kan niet werken in jaarlagen of klassen en kan niet aan alle interesse- en scholingsvragen 

voldoen zonder samenwerking met externe opleidingen. De school hanteert de leerling-leraar ratio (Max. 9) als 

kengetal om lesactiviteiten voor leerlingen te kunnen borgen en reserveert een deel van haar formatie om 

onderwijs bij andere opleidingen in te kunnen kopen (Contractonderwijs. Zie voor de partners pagina 9 

onderaan).    

Het vaak met de mond beleden belang van de kwaliteit van de leraar is hier voorwaarde. Een indicator 
daarvoor is het uiteindelijke streven dat 80% (Eind schooljaar 2013-2014 65 %) van de leraren een Master heeft 
afgerond (SEN of L en I) of een vergelijkbare opleiding gericht op het werken met de doelgroep.  
De ondersteuning voor de leraar bestaat verder uit: 

Er is begeleiding voor startende leraren door het werken in duo’s 

Er is begeleiding op het gebied van klassenmanagement 

Er is intervisie en casusbespreking 

Er is systematisch aandacht voor de ontwikkeling van docenten waarbij een variëteit aan arrangementen 

ingezet wordt. 

Er is begeleiding in de vorm van co-teaching. 

Er is begeleiding op het gebied van rapportage 

Er is begeleiding in de vorm van VIB (Beeldcoach) 

Er is begeleiding in de vorm van coaching 
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De andere pijler onder het onderwijsconcept en in de ondersteuning vormt het contact met de ouders over de 
schoolloopbaan van hun kind met als doel afstemming en dus meer kans op resultaat. In diverse 
oudercontacten, geformaliseerd in vaste momenten rond vaststelling en bespreking van het IOP en 
voortvloeiend uit tussentijdse afspraken rond scholing en stage, wordt deze afstemming beoogd.  Dat kan ook 
betekenen dat de school voor of van ouders ondersteuningsvragen signaleert die zij eventueel kan verder 
leiden. 
 

Er is intensief overleg met ouders. 

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief en handelingsplan wordt in overleg met de ouders gedaan. 

Evaluatie van het IOP gebeurt samen met de ouders en leerling 

De groepsleraar houdt de ouders op de hoogte, ook van positieve ontwikkelingen 

De groepsleraar benadert ouders als gelijkwaardige samenwerkingspartner 

    
Extra ondersteuning voor de leerlingen met meer specifieke ondersteuningsvragen in een individuele 
leerroute, maar nog behorend tot de vaste ondersteuning door de school. Hiervoor wordt het volgende 
ingezet;    
 
Ondersteuning die de school zelf uitvoert: 

 Specifieke begeleiding op het gebied van de sociaal-communicatieve vaardigheden 
(gespreksvaardigheden) 
(Interviewgroep) 

 Logopedie 

 Woordenschattraining plus 

 Training van de motoriek 

 Orthopedagoog / GZ psycholoog 

 Intensieve stagebegeleiding 

 Vertrouwenspersoon 

 Spreekuur MEE Veluwe 

 Nazorg (De school volgt leerlingen twee jaar na het verlaten van de school en bemiddelt bij eventuele 
ondersteuningsvragen of biedt zelf ondersteuning) 

 Eerste tranche van de bemiddeling naar werk vastgelegd in een Transitieplan 
 
Ondersteuning die de school samen met externe partners uitvoert (deels afhankelijk van externe financiering): 

 Weerbaarheidstraining 

 Buitenschoolse begeleiding (PSA-actief); op indicatie (AWBZ) 

 Grip op je gewicht; op indicatie (AWBZ) 

 Alcohol- blowmaat 

 Meidengroep 
 
In de opvang van vragen die de extra ondersteuning van de school overstijgen is voorzien door de 
aanwezigheid van: 

 De Commissie van Begeleiding  

 Een orthopedagoog / GZ psycholoog 

 Een schoolmaatschappelijk werker 
 

De Commissie van Begeleiding tracht antwoorden en acties te formuleren op hulpvragen die niet in de eerste 
lijn kunnen worden beantwoord. Ze coördineert tevens de verwijzing van leerlingen naar externe instanties en 
bepaalt in welke gevallen sprake is van een handelingsplan naast het IOP. Verwijzing van leerlingen binnen het 
gangbare kader, het ‘Opstromen’, valt onder de verantwoordelijkheid van de leerlingbespreking. 
De Orthopedagoog-GZ-psycholoog vervult de taak van zorgcoördinator.  

Binnen de Praktijkschool Apeldoorn zijn twee personen aanwezig die gespreksvaardigheden en sociaal-

communicatieve vaardigheden trainen.  
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De school heeft een diversiteit aan ketenpartners zoals schoolarts (GGD), MEE Veluwe, Leerplicht en politie. Er 

zijn lijnen met de GGZ, LVB Jeugdzorg, het CJG, Arkemeyde, Tactus en ambulante begeleiding vanuit cluster 2, 3 

of 4. Het beroep op  samenwerkingspartners is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van leerlingen.   

 

Er is regelmatig contact tussen school en de betrokken hulpverlening 

Er wordt gesignaleerd en initiatief genomen in het organiseren van een multidisciplinair overleg met de 

betrokken hulpverlening 

Intensief contact tussen school en betrokken hulpverlening 

De leerdoelen van een leerling worden afgestemd met de doelen vanuit de hulpverlening 

 

Er is een vast overleg bestaande uit Leerplicht, schoolarts, zorgcoördinator en een deel van de schoolleiding.   

Groeps- en vakleraren en ondersteuners nemen deel aan de leerlingenbesprekingen.  Deze teambrede 

besprekingen vinden vier keer per schooljaar plaats. De Commissie van Begeleiding heeft  maandelijks een 

leerlingbespreking.  

In de vaste teamvergaderingen, vakgroep vergaderingen (vakleraren) en het fase-overleg (groepsleraren), 

vormt intervisie over leerlingen een vast bestanddeel.  

 

Voor de eventueel benodigde ondersteuning in het verkrijgen of behouden van een werkplek, een kerntaak van 

de school, heeft de school een vaste overleg bestaande uit UWV, stagebegeleiders plaatsingsstage, 

groepsleraren 3
e
 fase en een deel van de schoolleiding. 

 

In de ondersteuningsstructuur van de school speelt de groepsleraar een essentiële rol. Hij / zij is voor leerling 
en ouders en de tweede en derde lijn de eerst aan te spreken vertegenwoordiger van de school. Naar collega’s 
toe zorgt hij / zij voor afstemming. Als zich een beroepsgericht traject ontwikkelt en / of algemene 
beroepsgerichte competenties belangrijker worden, ontstaat de vergelijkbare ondersteuningsrol voor de 
vakleraar. Het gewicht van de rol in de ondersteuning vindt haar uitwerking in de specifieke 
functieomschrijving, zoals die door de school is opgesteld.   
 
De Praktijkschool Apeldoorn werkt veel samen met andere scholen en opleidingen. Samen met deze 
organisaties, maar onder haar verantwoordelijkheid en regie beantwoordt de school aan de onderwijsvraag 
met betrekking tot beroepsgericht opleiden en kwalificeren waar dat enigszins mogelijk is.  
Het schooljaar 2013-2014 werkt de school samen met: 
Aventus Apeldoorn Deventer, Zutphen (mbo) 
Deltion College Zwolle (mbo) 
Helicon Opleidingen (mbo) 
AOC De Groene Welle Zwolle (mbo) 
AOC Oost Twello (vmbo en mbo) 
Edison College (vmbo) 
Bouwstarters (opleiding bouwsector) 
Rijn IJssel College Arnhem (mbo) 
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Hoofdstuk 4. Conclusie en ambities 

  

Dat moeilijk lerende jongeren een recht op  passend onderwijs hebben, is geen vanzelfsprekendheid. Pas in de 
nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs is dit erkend door de schoolsoort praktijkonderwijs in de wet op te 
nemen.  Het sluitstuk van een emancipatoire weg.  
Daaraan voorafgaand heeft het onderwijs aan deze jongeren zich vooral beantwoordend aan hun onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte in onderlinge samenwerking van een gehele onderwijssector tot een volwassen vorm 
van onderwijs ontwikkelt. Door de commissie Dijsselbloem genoemd als een (zo niet de enige) succesvol 
doorgevoerde onderwijsvernieuwing. Geheel op eigen kracht door en initiatief van de sector praktijkonderwijs. 
Niet door de politiek geïnitieerd en door de overheid van bovenaf omgezet in onderwijsbeleid.  
Passend Onderwijs is ingezet door de politiek uit een legitieme noodzaak van kostenbeheersing en de 
inhoudelijke wens elk kind zoveel mogelijk onderwijs thuisnabij aan te bieden te midden van de kinderen uit 
zijn omgeving, gebaseerd op wat hij / zij nodig heeft en niet op grond van een etiket. 
De inhoudelijke wens wordt door iedereen onderschreven. Het gevaar is aanwezig dat in combinatie met de 
noodzaak tot kostenbeheersing een cocktail wordt gebrouwen dat mislukking in zich bergt. 
  
Het antwoord van deze school is om de houding en koers te continueren die succes heeft gebracht voor de 
leerlingen onder onze hoede binnen het praktijkonderwijs. De houding is oplossingsgericht, handelingsgericht 
en gericht op samenwerking. De koers is consistent in het door ontwikkelen van de individuele leerroute en het 
organiseren van het onderwijs vanuit de onderwijsvraag van de moeilijk lerende jongere met een meer of 
mindere sociaal-emotionele problematiek. Gericht op het verkrijgen en houden van werk in combinatie met 
een zelfstandige deelname in de maatschappij. Deze koers drukt zich uit in de Ontwikkelagenda van de school.  
 
In zoverre is er geen reden tot zorg. Op een ander platform dan de school (Door het samenwerkingsverband of 
door alsnog een beleidswijziging bij de overheid) zal in de toekomst veilig gesteld en blijvend erkend moeten 
worden door voldoende facilitering dat de moeilijk lerende jongere passend onderwijs ontvangt. Het huidige 
directe niveau van bekostiging biedt daarvoor de beste garantie. De voorgenomen gesplitste variant is een 
heilloze en bureaucratische weg. Praktijkonderwijs heeft nu een prijs die het niet toevallig heeft.  
Ter geruststelling; het is in principe geen grote groep leerlingen en een stabiele groep leerlingen die op 
praktijkonderwijs zijn aangewezen.    
   
Een ander punt van zorg waar de school veel energie insteekt, terwijl haar concrete invloed op dit terrein niet 
anders dan gering kan zijn, is de afstemming met de hulpverlening rond ons onderwijs. Gemotiveerd in het 
contact als dat daar is, maar ook gebureaucratiseerd, versnipperd, het eigenaarschap aan de school latend en 
niet altijd gericht op of gefaciliteerd tot samenwerking, waardoor ieder op zijn terrein beter zou kunnen 
presteren en de ondersteuningsbreedte zou kunnen toenemen. De hulpverlening zou actief gericht moeten zijn 
op stabiliteit in het thuissysteem van de leerling en samen met ouders en leerling actief zijn in de 
samenwerking met school gericht op de toekomst van de leerling. 
 
Tot slot: 
 
In Hoofdstuk 5 zijn de voor de ondersteuningsstructuur en ondersteuningsbreedte van de school relevante 
doelen en ontwikkelingen weergegeven uit de Ontwikkelagenda van de school. De Ontwikkelagenda is het 
jaarlijks werkdocument bij het Schoolplan 2011-2015. 
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Hoofdstuk 5. Ontwikkelagenda 

  HOOFDTHEMA en Subthema’s UITVOERING 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

3. ONDERWIJSLEERPROCES             

  Basis; Invoering / uitbreiden / aanpassen leerlijnen             

                

  Nederlands en Rekenen / Wiskunde             

  Uitvoeren 0-meting; vaststellen leerlingniveaus voor baseren onderwijsvraag richting IVIO-ex RLO/EBO/AKZ/AK/LD           

13-14  IVIO Examen Nederlands / Rekenen invoeren AK           

13-14 Gebruik Deviant zichtbaar definiëren bij lln.;Welke lln. 1. alles of  2. maatwerk of 3. niet Overleg 2/3           

  Invoeren aspecten uit Pilot onderwijsbewijs in spellingonderwijs IB / KG           

  Invoeren instructiemap spelling IB/KG/Overleg 1           

13-14 Deelname aan proeftoetsing Cito voor PrO; later eventueel gebruik in school JS           

  ICT-vaardigheden en mediawijsheid             

  Ontwikkelen van een leerlijn ICT-vaardigheden Wg. ICT           

13-14 Samenstellen en ontwikkelen van een leerlijn mediawijsheid; omgang met sociale media Wg. ICT           

  Cultuur en Maatschappij             

13-14 Bewegingsonderwijs; Beoordelingskader maken met relatie beheersingsdoelen pro LDE/JDI           

13-14 Uitbouw VT-modules 2e fase; Levensechte situaties met relatie beh.doelen pro JDI / LD / Wg. S en VT           

  Praktijk en Loopbaan             

13-14 SOVA starten alle fasen; Ik en de Ander  1e,2e,3e fase           

13-14 Onderzoeken introductie Leefstijl; Studie gebruikers Overleg 2, 3           

  Controle gebruik leerlijn SOVA volgens onderwijsprogramma Wg.OKV / GK           

13-14 Gevraagde sociale competenties vastleggen; 01-10-13  GK/LD/JS           

  Beginnen met Bouw,Wonen,Inrichten (BWI = vervanging materiaal VOS) Vakgr. TE           

13-14 Opzetten lijn van digitale beroepentests ter vervanging huidige tests; test programma Icares EBO / EH           

  Vernieuwen onderwijsprogramma begin 2e fase praktijkvakken Vakgroepen           

13-14 Opzet van verbeterd programma (DDN-model) 2e fase consumptief GH/JE           

  Leerlijn Verzorging 2e fase modules; inzet op vraag leerlingen CA / SZ           

  Leerlijn Consumptief 2e fase modules; uitbreiding modules GH / JE           

  Opzet van verbeterd programma (DDN-model) 1e fase consumptief; vervanging PrOmotie Vakgr. VZ/CO           

  Pilot Start, Werk en Blijf veilig (SWB); scholing docenten / 1e tranche deelname leerlingen JW / DR           

13-14 Start, Werk en Blijf veilig verder invoeren in lesprogramma; voortzetting 20 lln.+20 nw. JW/DR           

  Veilig Op Stage (VOS) aanpassen DR / JJ           

  Uitbouw broepsgerichte leerroutes             

                

13-14 Starten keuzepraktijk schilderen Edison College AKZ/RL           

  Voortzetting keuzepraktijk schilderen; onderzoeken samenwerking Edison College RL           

  Inhoud schilderen 1e fase; toevoegen beroepsgerichte elementen Vakgr. TE           

13-14 Keuzepraktijk; Inhoud programma's / Beoordeling conform andere vakken AKZ           

  Voorloper en aanvulling lesstof leerroute logistiek; gebruik in 2e fase volgen DJ; Overleg 2           

  Voorloper winkelmedewerker; meer praktisch; gebruik in 2e fase DJ / JB           

13-14 Beroepsgerichte cursussen; tussentijdse verantwoording uitvoerder vastleggen AK           

13-14 Voorbereiden invoering cursus Woonhulp; Invoering 2014-2015 SZ/CA           

13-14 Opzetten BIB+cursus; tussenstap leerlijn Bakken GH           
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  HOOFDTHEMA en Subthema’s UITVOERING 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

3. Vervolg ONDERWIJSLEERPROCES             

13-14 Nieuwe opzet keuzepraktijk verzorging SZ/CA           

  "Horeca assistent" niveau 1 aanbod versterken m.b.v. SVH voor meer diepte als eindniveau JE           

13-14 Opzetten PALC (Praktijkschool à la carte); tussenstap leerlijn koken EBO           

13-14 Invoering nieuwe opzet leerlijn horeca-onderwijs JE           

  Leerling ‘regisseur’ van zijn leertraject = Individueel Ontwikkel Plan (IOP) en portfolio             

13-14 Start gebruik volglijsten met relatie beheersingsdoelen in Presentis Wg. LVS           

13-14 Invoeren LVS Presentis als 'drager' IOP = rapportage = portfolio Wg. LVS / Dir.            

  Toetsing kwaliteit opgestelde IOP's leerlingdeel  Groepsleraren / Dir.           

  Integratie van het ondertekende IOP in het rapport; januari 2012 voor het eerst GK / LD / Groepsler.           

  Individueel rooster is materiaal te komen tot leren plannen / zelfstandig werken Overleg 1,2           

13-14 Doelengesprekken; 2 cycli uitgevoerd; Voortzetting (Doel-Hoe-Resultaat vastleggen;nieuw doel) Wg.LVS           

  Uitbouwen tutorleren en in beschrijven waar JS           

13-14 Nieuw IOP in gebruik nemen in Presentis Wg.LVS           

13-14 Tips en Tops geïntroduceerd vakleraren; Voortzetting             

  Stage             

13 Stageplan actualiseren 3e Fase / AK           

13 Stageplan lezing en redactie; stageplan vaststellen 3e Fase / AK           

  Arbeidsvoorbereidende projecten opzetten en uitvoeren; structuur / planning  MM / Vakgroep TE           

  Netwerk arbeidsmarkt             

13-14 Oriëntatie op invoering Participatiewet RL/AK/3e fase           

  Informatie- en communicatietechnologie             

13-14 Schema's t.b.v. in Excel t.b.v. roosters gebruikersvriendelijk / efficiënter maken; expertise inhuren Extern/RL           

13-14 Gebruik HD-board stimuleren / optimaliseren (Dmv ELO en scholing; zie bij scholing) Wg.ICT           

  De zorg voor de leerlingen             

  Leerlingvolgsystematiek = IOP, eventueel ondersteund door Handelingsplan (HP)             

13-14 Start gebruik volglijsten met relatie beheersingsdoelen in Presentis Wg. LVS           

  Procedureafspraak HP indien besluit CvB onderzoeken op criteria tijdens werkwijze AS / Dir.           

  Nieuw IOP gebbouwd in Presentis Wg.LVS           

  Invoeren screening nieuwe leerlingen op ondersteunungsvraag MRT LDE           

13-14 Schoolbreed afstemmen alle groepsadministratie en vakadministratie Kg.OKV/CvB           

13-14 Invoeren LVS Presentis als 'drager' IOP = rapport = portfolio Wg. LVS / Dir.            

  Analyse gebruik SAQI AS / EBO           

13-14 Terugkoppeling SAQI en bepalen vervolstap en uitvoeren daarvan             

  Extra Hulp             

13-14 3 screeningsmanieren gespreksvaardigheden onderzoeken; vervolgens screening verbeteren KG/AP           

13-14 Invoeren MRT LDE           

  Starten naschoolse sport; PSA Sportief JDI / LD           

  Veiligheid             

13 Veiligheidsplan schoolspecifiek. Door alle geledingen vastgesteld. Deadline 27-08-12 AS / AK           

4. PERSONEELSBELEID             

  Invulling profielen LC (OIDS / Gedragsdeskundige / beschrijving vastgesteld Dir. / TEAM           

  Thema’s teamscholing              

  Lijn Communicatie en Competenties: Eigenaarschap eigen ontwikkeling Dir. / Wg. OKV           

  Coachings-(Ouder-) gesprekken Team           
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  HOOFDTHEMA en Subthema’s UITVOERING 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

3. Vervolg ONDERWIJSLEERPROCES             

13-14 Gebruik Leerlingvolgsysteem Presentis Team           

13-14 Gebruik Digi-bord Leraren+lln.geb OOP           

  Scholing SWB JW / DR           

  Scholing EQUIP; trainer sociale vaardigheden training op basis TA JS / AP           

13-14 Master-opleiding JW/GH/JN/KH           

13-14 Scholing Leefstijl             

13-14 Studiedag LWV-PrO; Regio 6a Team           

13-14 Terugkoppeling EQUIP             

5. ONDERSTEUNENDE PROCESSEN       

13-14 Plaatsingscommissie SLAR RL           

  Denktank 'zeer goede scholen praktijkonderwijs' vanuit Platform Praktijkonderwijs RL           

13-14 Lid Platform Praktijkonderwijs; Ontwikkeling Curriculum Praktijkonderwijs RL           

6. INTEGRALE ZORG VOOR KWALITEIT             

  Invoering nieuwe Cito-toetsen Wg. OKV           

  Visitatie door groep voor pilot uitmuntende praktijkschool vanuit Platform Praktijkonderwijs RL           

  Deelname project ‘Stimulans’; kwaliteitsverbetering praktijkonderwijs AS / AK           

  Procedureafspraak HP indien besluit CvB onderzoeken op criteria tijdens werkwijze AS / Dir.           

  Opstellen uitstroomprofielen; verkennen wat dit inhoudt / uitstroomgegevens in kaart Dir.           

13-14 Vaststellen schoolondersteuningsprofiel RL/SLAR           

13-14 Inventarisatie Opbrengsgericht werken RL/Kg.OKV/DH           

13-14 Deelname project knelpuntregio i.c.m. PrO Zutphen op grond inventarisatie AK/Wg. LVS           

13-14 Project Curriculum Praktijkonderwijs RL/AK/Team/PPRO           

13-14 Keuzepraktijk; Inhoud programma's / Beoordeling conform andere vakken AKZ           

13-14 Invoering introductiegesprekken begin schooljaar Leraren           

13-14 Invoering dagafsluiting en startmoment Leraren           

Toelichting: 

        

      
          Gepland / In uitvoering 

        Gerealiseerd 

        Inschatting risico uitvoering 

        Niet uitgevoerd 

        Aanhouden / Vervalt 

       
  


