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samen leren
zelf doen
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De Praktijkschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055



praktijkonderwijs op maat 
De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. Deze vorm van voortgezet onderwijs is 
bedoeld voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met theoretisch leren. Leerlingen komen uit 
groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. 
De Praktijkschool Apeldoorn biedt leerlingen een eigen leerweg op hun eigen niveau. Op de Praktijkschool Apeldoorn 
bereiden zij zich via stage voor op werk en een zelfstandig leven. De school begeleidt haar leerlingen naar een vorm van 
betaald werken en zelfstandig meedoen in de maatschappij, met alle rechten en plichten die daarbij horen. 

het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn
Vanuit een open omgeving stimuleert de Praktijkschool Apeldoorn leerlingen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Daarbij gaat de school uit van mogelijkheden van leerlingen en het zo goed mogelijk benutten daarvan. 

Eigen leerweg
Het leren op de Praktijkschool Apeldoorn concentreert zich rond de thema’s werken, wonen en vrije tijd. Alle onderwerpen 
die belangrijk zijn om goed mee te kunnen doen in de maatschappij, komen met deze thema’s aan bod. De thema’s komen 
ook terug in de vijf leerlijnen Nederlands, rekenen/wiskunde, mediawijsheid, cultuur & maatschappij en praktijk & loopbaan 
(praktijkvakken en stage als beroepsvoorbereiding). Leerlingen volgen hun eigen leerweg langs deze leerlijnen.

Tijdens de loopbaan op school wordt het onderwijs steeds meer afgestemd op de (leer)behoefte van de leerling. De 
school houdt in deze ontwikkeling rekening met wat de leerling aankan en met de basiskennis van praktijk en theorie die 
de leerling nodig heeft om keuzes te maken. Alle lesactiviteiten of vakken passen in de eigen leerweg van de leerling. 



Individueel Ontwikkelings Plan (IOP)
Op de Praktijkschool Apeldoorn heeft iedere leerling een individueel ontwikkelingsplan (IOP).
In het IOP benoemt de leerling wat hij of zij wil leren, waar de (beroeps)interesses liggen, wat de leerling kan en nog nodig 
heeft (aan competenties) voor de gekozen richting en vakken, hoe hij of zij dat wil bereiken en welke successen al zijn 
behaald. De leerling doet dit in overleg met de groepsleraar.

Programma in drie fasen
De eerste fase duurt één schooljaar. In dit eerste schooljaar volgen leerlingen een breed onderwijsprogramma. Zij maken in 
dit schooljaar kennis met zoveel mogelijk praktijkrichtingen: koken en bakken, verzorging, textiel, hout, schilderen, metaal, 
handvaardigheid, techniek en groene ruimte. Deze kennismaking helpt hen bij het ontdekken van hun eigen interesses 
voor een praktijkrichting. De school besteedt in de eerste fase veel aandacht aan reken- en taalvaardigheid. Er wordt 
geoefend met het onder woorden brengen van eigen leerdoelen in het coachingsgesprek. 

De tweede fase duurt twee tot drie schooljaren. In het begin van de tweede fase maken leerlingen een keuze uit prak-
tische leeractiviteiten. Ze scholen zich extra in deze praktijk en ontdekken of zij er misschien hun beroep van kunnen 
maken. Dit heet keuzepraktijk. Met de start van de keuzepraktijk begint de eigen leerweg van de leerling vorm te krijgen. 

Leerlingen in de tweede fase oriënteren zich op beroepen en werk en maken testen om hun interesse voor beroepen te 
onderzoeken. Tijdens excursies leren zij werkplekken kennen. In de interne en oriënterende stage worden leerlingen 
beoordeeld op hun (sociale) vaardigheden voor dit werk. Bij een goede beoordeling mogen ze door naar een externe stage. 
Als het bij het IOP van de leerling past, wordt de keuzepraktijk tijdens de tweede fase steeds meer beroepsgericht leren. 
De leerling kan hiervoor erkende certi� caten halen en eventueel verder gaan met een cursus of opleiding in de derde fase. 

In de tweede fase speelt ook het ontwikkelen van praktische vaardigheden voor meer zelfredzaamheid een grote rol. Vanaf 
het midden van de tweede fase kunnen leerlingen kiezen uit een groot aanbod van praktijkmodules, die deze zelfredzaam-
heid bevorderen. 
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In de derde fase bereiden de leerlingen zich voor op de overstap naar het maatschappelijk leven. In de meeste gevallen 
betekent dit werk, eventueel met ondersteuning. Van leerlingen in de derde fase wordt verwacht dat zij de school binnen 
een á twee jaar zullen verlaten. Deze leerlingen volgen een externe stage, die bij voorkeur is gekoppeld aan een beroeps-
gerichte opleiding of cursus. De beroepsgerichte opleiding of cursus wordt gegeven in samenwerking met het middelbaar 
beroepsonderwijs en branches. De opleidingen worden aangeboden in opdracht van de Praktijkschool Apeldoorn en 
andere scholen voor praktijkonderwijs in de regio. De leerling blijft onder de begeleiding en verantwoordelijkheid van de 
school. 

begeleiding

Op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Structuur en vertrouwen zijn de beste basis voor het werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en praktische vaardig-
heden. De Praktijkschool Apeldoorn biedt een overzichtelijk schoolklimaat met duidelijke leefregels op basis van respect 
voor elkaar, kleine groepen en een vaste groepsleraar. Ouders, en ook anderen die ondersteuning bieden, hebben het eerst 
en meest contact met de groepsleraar van de leerling. De groepsleraar voert de coachingsgesprekken met de leerling en 
koppelt terug naar de ouders.  

Extra ondersteuning
Naast de dagelijkse intensieve begeleiding van de leerlingen biedt de school ook andere vormen van professionele 
onder-steuning, waaronder: logopedie/gespreksvaardigheden, weerbaarheidstraining, extra sociale vaardigheidstraining 
en begeleiding door bijvoorbeeld orthopedagoog, GZ-psycholoog en/of maatschappelijk werk. 

Stagebegeleiding
Leerlingen die stage lopen, krijgen minimaal één keer per twee weken bezoek van hun vaste stagebegeleider op hun 
stageadres. Deze stagebegeleider heeft ook contact met de begeleiders op de stageplaats. De groepsleraar blijft als eerste 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. 





Na de school
Iedere leerling van de Praktijkschool Apeldoorn verlaat de school met een duidelijk vervolg! De overgang naar werk, 
naar verdere opleiding of een combinatie van werk en scholing gebeurt in overzichtelijke stappen en onder zorgvuldige 
begeleiding. De school volgt de leerling de eerste twee jaar na het verlaten van de school. Als het nodig is, biedt de 
school de ouders en leerling hulp.

samenwerking
Met haar partners, dat zijn onderwijsinstellingen, opleiders, gemeente(n), brancheorganisaties, ondersteunende 
organisaties en stagebedrijven, werkt de Praktijkschool Apeldoorn samen om iedere leerling van de praktijkschool op 
weg te helpen naar een goede toekomst. Daar heeft de school ook de ouders van leerlingen bij nodig. Goed overleg 
en duidelijke afspraken zijn de basis voor de samenwerking die de Praktijkschool Apeldoorn graag met ouders aangaat.

aanmelding
De toelating tot praktijkonderwijs gaat anders dan bij andere vormen van voortgezet onderwijs. Aanmelding gebeurt 
rechtstreeks bij de school. Voor de toelating tot de Praktijkschool Apeldoorn is een beschikking praktijkonderwijs nodig. 
De Regionale Verwijzings Commissie (RVC) beslist of een leerling een beschikking krijgt. Deze beslissing wordt genomen 
op basis van informatie die de Praktijkschool Apeldoorn verzamelt. De leerachterstand en het IQ van de leerling zijn 
hierin bepalend. Het gaat er daarbij om of de Praktijkschool Apeldoorn de beste omgeving is voor de leerling om zich 
te ontwikkelen. 



informatie
Wilt u meer weten over de Praktijkschool Apeldoorn? Of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? 
Neem dan contact op met dhr. J.R. van Lohuijzen, directeur of dhr. A. Koers, adjunct-directeur. (055) 533 25 44. 

Na het praktijkonderwijs 
Vanuit de Praktijkschool Apeldoorn stappen leerlingen over naar
 werk
 werk met ondersteuning 
 combinatie van werk en beroepsgerichte scholing met kwali� cering
 dagbesteding

De Praktijkschool Apeldoorn biedt
 een eigen leerweg voor iedere leerling
 een leeromgeving, gericht op wat leerlingen wél kunnen (leren)
 onderwijs dat is aangepast aan het niveau van de leerling
 leerlingen de kans eigen keuzes te maken en doelen te stellen
 een deskundig, gemotiveerd en betrokken schoolteam
 een breed aanbod aan praktijkvakken en beroepsgerichte cursussen
 constante aandacht voor meer reken- en taalvaardigheden
 begeleiding in meer (zelf )verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
 intensieve leerlingbegeleiding met een gedegen leerlingvolgsysteem
 begeleiding naar het vinden van werk vanuit uitgebreide stages
 leerlingen de kans over te stappen naar andere vormen van onderwijs
 begeleiding na het verlaten van de school
 een veilige school in een modern en open gebouw
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