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1. INLEIDING  
1.1. Voorwoord 

Voor u ligt het schoolplan van de Praktijkschool Apeldoorn, openbare school voor praktijkonderwijs. 
Het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes wij op deze school voor de 
schoolplanperiode 2015-2019 maken.  
De Praktijkschool Apeldoorn valt bestuurlijk onder Leerplein055 en is de enige school voor voortgezet 
onderwijs onder dit bevoegd gezag. Het schoolplan van de Praktijkschool Apeldoorn is tevens het 
strategisch beleid van Leerplein055 voor deze vorm van onderwijs. Het motto van het strategisch 
beleidsplan 2015-2019 van Leerplein055 ‘Leren doe je samen’ zingt door in de inhoud van dit plan 
‘leren (samen)werken’. Dit motto is toegesneden op de bijzondere hulpvraag van de doelgroep en de 
doelstelling van het praktijkonderwijs; toeleiden naar werk en maatschappelijke integratie.  
Per beleidsterrein worden de doelstellingen benoemd die het schoolteam de komende vier jaar 
(verder) wil realiseren. Dit kunnen nieuwe doelstellingen zijn maar kunnen ook voortzettingen zijn uit 
het vorige beleidsplan 2011-2015.  
 
In studiemiddagen heeft het schoolteam de doelstelling van het vorige schoolplan geëvalueerd, 
nieuwe trends en ontwikkelingen besproken en de missie en visie vernieuwd en vastgesteld.  
Er zijn diverse gegevensbronnen geraadpleegd, zowel voor het vaststellen van de ontwikkeling tot 
dusver als voor het stellen van doelen naar de toekomst:  
 

 Resultaten tevredenheidspeilingen 

 Ontwikkelagenda van de school 

 Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek vastgesteld dd. 10-03-2014 

 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 

 Wet- en regelgeving m.b.t. het voortgezet onderwijs, i.c. het praktijkonderwijs 

 Passend Onderwijs 

 Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (SWVVO25-05) 

 Wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de doelgroep; niet zijnde onderwijswetgeving 

 Gemeentelijk of regionaal beleid m.b.t. de doelgroep 

 Platform Praktijkonderwijs  

 Managementvenster Vensters voor Verantwoording 

 Onderwijsliteratuur, Scholing 
   
Een relatie met school overkoepelend beleid en documenten van Leerplein055 is vanzelfsprekend 
aanwezig en wordt met inachtneming van specifieke wet- en regelgeving (Wet VO, CAO VO) 
beleidsmatig gevolgd, zoals de klachtenregeling, het veiligheidsplan en het managementstatuut. 
 
De kwaliteit van de school wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van haar medewerkers. Door 
het bieden van professionele ruimte en het borgen van de invloed in de beleidsvorming wordt dit 
gestimuleerd. Deze visie vereist dat verantwoordelijkheid wordt gegeven en genomen en dat het 
afleggen van verantwoording vanzelfsprekend is. In de vastgelegde werkwijze van de organisatie 
komt dit tot uiting. De school als Lerende Organisatie. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
De directie stelt het schoolbestuur op de hoogte van de te bereiken en bereikte doelen door middel 
van de jaarlijkse Ontwikkelagenda (Bijlage 1) vervat in het Jaarcontract, de halfjaarlijkse 
managementrapportage en het Jaarverslag. 
 
Niet alles is meetbaar. Het gaat hier om jonge mensen en hun toekomst. Er zijn onmisbare, maar niet 
in cijfers meetbare factoren om te komen tot goed opbrengstgericht praktijkonderwijs. Zoals het 
werkelijke contact met kind en ouders en de grote aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.  
Niet over, maar samen met hen. Ieder in de eigen verantwoordelijkheid. In het werkelijke contact met 
hen schuilt de grootste kracht voor het succesvol toeleiden naar werk en maatschappelijke integratie.  
 
Namens het team van de Praktijkschool Apeldoorn 
Rob van Lohuijzen 
Directeur 
 

Met opmaak: Links
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1.2. Monitoring en verantwoording 

Het schoolplan wordt na de besprekingen in het schoolteam en de medezeggenschapsraad 
vastgesteld door het bestuur voor een periode van vier jaar. De beleidsvoornemens worden door 
middel van de ontwikkelagenda omgezet in concrete jaardoelen voor de organisatie, die als indicator 
gelden voor het behaalde resultaat. Dit vindt plaats binnen de cyclus planning en control van 
Leerplein055 de functie vervullend van Jaarcontract, halfjaarlijkse managementrapportage (marap) en 
Jaarverslag in de relatie tussen het management van de school en het bestuur. 
In deze cyclus van evaluatie ligt besloten dat er tussentijdse aanpassing of bijstelling van het plan kan 
volgen. Uitsluitend bij fundamentele wijzigingen van het strategisch beleid wordt hiervan expliciet 
verslag gedaan. Is dat niet het geval, volstaan de hierboven genoemde documenten. 
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2. MISSIE 
 
2.1. De school in haar specifieke situatie 

De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs (PrO). Het 
praktijkonderwijs valt als schoolsoort onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs, meer in het 
bijzonder als de arbeidsmarktgerichte leerweg in het VMBO. 
Ze heeft een specifiek in deze wet opgenomen opdracht (WVO, par. 10f) en kan alleen bezocht 
worden door leerlingen voor wie ‘overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering 
is geboden’ vastgelegd in wettelijke toelatingscriteria.  
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 met ondersteuning), 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 bewijzen, certificaten en kwalificaties behaald.  
De school stelt de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hun mogelijkheden centraal. Ze is 
handelingsgericht.  
Het individueel ontwikkelingsplan of IOP is richtinggevend voor het pedagogisch en didactisch 
handelen en baseert zich op het bij intrede in de school geformuleerde ontwikkelingsperspectief. Het 
is zo vaak als nodig onderwerp in het coaching gesprek en doelengesprek tussen leerling en leraar 
en wordt door de leerlingbesprekingen voor schoolinterne verantwoording en door periodieke 
bespreking met en ondertekening door ouders gesanctioneerd.  
 

 De Praktijkschool Apeldoorn is in de regio Apeldoorn de enige openbare school voor 
praktijkonderwijs en is gelegen aan de Fabianusstraat 2 in Apeldoorn. Zij is een onderdeel van de 
Stichting Leerplein055 voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs. 

 De school valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Leerplein055 Apeldoorn – Postbus 
10098  7301GB Apeldoorn – welke ook de openbare basisscholen in de gemeente Apeldoorn en 
een school voor (V)SO bestuurt. 

 De Praktijkschool Apeldoorn heeft een personeelsbestand bestaande uit 36 personen, verdeeld 
over schoolleiding, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in 10 schoolspecifiek 
beschreven functies; groepsleraar praktijkonderwijs, vakleraar praktijkonderwijs, leerwerkmeester, 
logopedist, orthopedagoog / GZ-psycholoog, conciërge, algemeen administratief medewerker, 
leraar LC, adjunct-directeur en directeur.   

 Per 1 oktober 2014 is het leerlingenaantal 220.  

 Leerlingen zijn tot 01-01-2016 toelaatbaar tot het praktijkonderwijs met een beschikking 
praktijkonderwijs die wordt afgegeven door de regionale verwijzingscommissie (RVC). Vanaf 01-
01-2016 zijn leerlingen toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgegeven door het 
samenwerkingsverband. De toelatingscriteria blijven vooralsnog ongewijzigd tot 01-08-2018. 

 De Praktijkschool Apeldoorn participeert in het (interzuilair) samenwerkingsverband voor 
voortgezet onderwijs in Apeldoorn, Epe en Voorst, genaamd SWVVO25-05 om begeleiding en 
ondersteuning te bieden aan alle leerlingen van 12-18 in het voortgezet onderwijs die daarvoor in 
aanmerking komen en aan hen allen een passende onderwijsplek te bieden (Passend Onderwijs).  
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2.2. Leerlingenpopulatie 

De leerlingen vormen een evenredige afspiegeling van de schoolbevolking binnen andere scholen 
voor VMBO. Het aandeel meisjes in de leerling-populatie is de afgelopen jaren gegroeid, maar ligt 
onder de helft.  
De leerlingen zijn voor het merendeel afkomstig uit de gemeente Apeldoorn. Daarnaast uit de 
gemeente Epe, gemeente Brummen en  de gemeente Voorst. De school vervult daarmee ook een 
regiofunctie.  
Wij constateren dat de ingezette lijn tot versterken van het eigenaarschap van de leerling voor het 
eigen onderwijsleerproces leidt  tot versterking van de pedagogische cultuur, meer gerichte uitstroom 
en versterking van het professioneel handelen van de medewerkers. De implementatie van 
individuele leerroutes en de zichtbaarheid daarvan door het individueel ontwikkelingsplan van elke 
leerling gekoppeld aan een bewijzenmap heeft,  naast de versterking van de ondersteuningsstructuur 
hier sterk aan bijgedragen en is voortdurend onderwerp van verdere ontwikkeling.  
De problematiek in leefsituaties lijkt, indien aanwezig, weinig beïnvloedbaar door maatschappelijke 
instanties. De school heeft geleerd hier strategie te ontwikkelen om de voortgaande ontwikkeling van 
de leerling op school zoveel mogelijk te borgen. Deze strategie bestaat er uit om tussen hulpverleners 
onderling het contact en de samenwerking te stimuleren en de school als belangrijke partner te zien, 
omdat de leerling daar immers naast de thuisomgeving de meeste tijd doorbrengt, waarbij ieder in de 
eigen rol en verantwoordelijkheid blijft of komt. Dat betekent voor de school dat zij zich verder leert 
afgrenzen in haar taak met het naar behoren kunnen bieden van de schoolinterne ondersteuning.  
De invoering van de beschikking voor het praktijkonderwijs (Vanaf 01-01-2016 
‘toelaatbaarheidsverklaring’ voor het praktijkonderwijs) en het heldere doelgroepenbeleid heeft geleid 
tot een leerlingenpopulatie die beantwoordt aan de doelstelling van deze onderwijssoort. Voor de 
toekomst na 01-08-2018, de datum tot waar de criteria zijn gehandhaafd, is de school voornemens 
handhaving van deze criteria vast te leggen. Indachtig de toelichting bij het amendement in de 
Tweede Kamer dat de criteria handhaaft, dat de handhaving uiting is van de intentie om de criteria na 
01-08-2018 vast te leggen.  
Tegelijkertijd wordt vanuit de opdracht van Passend Onderwijs en op initiatief van het 
praktijkonderwijs door het opbouwen van ervaring door good practice gewerkt met arrangementen 
voor leerlingen tussen praktijkonderwijs en vmbo en praktijkonderwijs en vso. 
Dat betekent dat de basispopulatie (met haar al grote diversiteit) ongewijzigd blijft (inclusief een 
stabiele bekostiging) en zich daaromheen een schil (in aantal beperkt) kan vormen van leerlingen, 
voor wie de expertise van de school samen met andere scholen het onderwijs van die leerlingen vorm 
geeft. 
In absolute aantallen wordt een demografische daling van het leerlingenaantal voorzien. De lichte 
daling van de afgelopen drie schooljaren volgt vooralsnog deze prognose.   
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2.3. Onze missie: waar we voor staan – onze identiteit en ons profiel 

 Wij hebben het bijzondere voorrecht te leven in een vrij en democratisch land. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet.  
De bevolking van Europa, waarvan wij deel uitmaken, heeft hiervoor in haar lange geschiedenis veel 
offers gebracht. Uiteindelijk is het gemeenschappelijke besef ontstaan dat we alleen kunnen 
voortbestaan als we elkaar erkennen en niet ontkennen.  
 
In de loop van eeuwen zijn afspraken gegroeid die het mogelijk maken als gelijken in vrijheid in een 
vreedzame samenleving te leven. Deze afspraken zijn verwerkt in onze grondwet als grondrechten, 
zoals:  

 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld 

 De vrijheid van meningsuiting 

 De vrijheid van godsdienst 

 De vrijheid van vergadering, vereniging en betoging 

 De bescherming van het lichaam, de persoonlijke levenssfeer en het eigen bezit 
 
Daarnaast is in de grondwet vastgelegd hoe de overheid, het parlement en de rechterlijke macht in 
verhouding tot elkaar staan om bovenstaande rechten te waarborgen. Belangrijke kenmerken: 

 De scheiding tussen geloof en overheid 

 De scheiding tussen het bestuur van de samenleving, de wetgever en de rechter 

 Een gekozen bestuur op grond van algemeen stemrecht 
 

Al deze afspraken drukken het besef uit dat de mens alleen vrij kan zijn als hij de vrijheid van de 
andere mens erkent en beschermt. Ze gelden voor mij en dus ook voor de ander. Dat is burgerschap.  
 
Onze school voor openbaar onderwijs is een uiting van deze cultuur. De mens die deze afspraken 
naleeft of deze in zich op wil nemen, toont daarmee respect voor de ander en is van harte welkom op 
onze school. Dat geldt voor leerling, ouder en leraar.  
Het personeel heeft als vertegenwoordiger van deze school voor openbaar onderwijs de bijzondere 
verantwoordelijkheid de hierboven genoemde waarden op school te waarborgen.   
  
Als school voor praktijkonderwijs wil de Praktijkschool Apeldoorn haar leerlingen begeleiden naar een 
vorm van betaald werken en een zelfstandige deelname aan de samenleving met de rechten en 
plichten die daarbij horen. Kortom; naar volwaardige deelname aan de samenleving. 
De school richt zich op concreet, praktisch, samenhangend en competentiegericht leren en werken, 
zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Het onderwijs staat in het teken van vier levensgebieden 
of ‘domeinen’:  

 wonen 

 werken 

 vrije tijd besteden 

 burgerschap 
Vanuit de beschermde omgeving van de school wordt de leerling uitgedaagd en geleerd om de 
zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid te ontwikkelen en de eigen 
mogelijkheden volledig te leren gebruiken. 
Het aanbieden van individuele leerroutes aan de leerlingen en een grote mate van eenduidigheid 
tussen de leraren onderling in pedagogisch en didactisch handelen,  zijn het middel waarmee wij 
onze doelstelling willen bereiken. Ons handelen kenmerkt zich door reflectie en het maken van 
keuzes op grond van ontwikkelde en te ontwikkelen en uit te wisselen vaardigheden en kennis.  
 
Wij zijn ons bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. Zij zijn een door hun 
ontwikkeling extra kwetsbare groep die zich bij ons op school in een fase van het leven bevindt, 
waarin de eerste stappen worden gezet voor de ontplooiing van hun deelname aan onze  
samenleving. Deze kwetsbaarheid betekent dat wij het contact blijven onderhouden met de leerling 
als zij de school verlaten hebben. De school onderhoudt voor dat doel contacten met alle instanties 
en organisaties die een functie hebben bij het verwerven en behouden van een werkplek in de 
werkzame samenleving, waardoor onder meer de situatie van de "praktijk"-jongeren op de 
arbeidsmarkt kan verbeteren en er (meer) kansen voor ze worden gecreëerd. 
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2.4. Onze visie: waar we voor gaan 

Uit peilingen en andere bronnen genoemd in dit plan en door benchmarking met het overige 
praktijkonderwijs blijkt dat de school boven het gemiddelde tot op een aantal onderdelen zeer goed 
scoort.  
Het rapport van bevindingen van de inspectie uit 2014 (laatste) constateert dat het onderwijs op alle 
onderzochte indicatoren van voldoende tot goede kwaliteit is. Van de 12 onderzochte indicatoren 
hebben 4 indicatoren de hoogste score (4=goed) en 8 indicatoren worden als voldoende (=3) 
beoordeeld. Een heel goed resultaat. 
De Uitstroommonitor en de vergelijking in Vensters voor Verantwoording laat zien dat de leerlingen 
van de Praktijkschool Apeldoorn twee keer zoveel erkende bewijzen, certificaten en kwalificaties 
halen dan gemiddeld in het praktijkonderwijs. De uitstroom naar en het behoud van de arbeidsplek is 
gedurende 15 jaar hoger dan gemiddeld in het praktijkonderwijs.   
 
Wij toetsen ons onderwijs aan het volgende kader: 
Ontwikkeling en leren: 

 Focus op de kerntaak; toeleiden naar de arbeidsmarkt en volwaardige deelname aan de 
samenleving 

 Het onderwijs is planmatig en doelgericht vormgegeven in individuele leertrajecten 

 De individuele leertrajecten geven uiting aan de erkenning van de grote verschillen tussen 
leerlingen (IQ tussen 50 en 80, persoonlijkheidskenmerken, gedrag, motivatie en 
maatschappelijke achtergrond) 

 Het individuele leertraject is vastgelegd in een individueel ontwikkelingsplan (IOP) van breed 
oriënterend naar specifieke arbeid 

 Het IOP baseert zich op het bij intrede in de school vastgestelde ontwikkelingsperspectief 

 De beredeneerde voortgang van het individuele leertraject heeft voorrang op het bij intrede 
opgestelde ontwikkelingsperspectief  

 Er is bondgenootschap met ouders door gemeenschappelijke bespreking en ondertekening van 
het IOP  

Onderwijs: 

 De inhoud van het leertraject behelst de competenties binnen de vier levensgebieden of 
‘domeinen’; wonen, werken, besteden vrije tijd en burgerschap  

 Het is maximaal mogelijk erkende bewijzen, certificaten en kwalificaties te behalen ondersteund 
door een breed aanbod van beroepsvoorbereidende praktijkscholing en stages 

 Het onderwijs is vernieuwend en volgt de ontwikkeling van de maatschappelijke omgeving en van 
het praktijkonderwijs 

 ICT-voorzieningen zijn uitstekend ingericht en worden verder uitgebouwd, de huisvesting wordt 
voor het onderwijs optimaal gehouden  

 Er is geen uitval van onderwijstijd  
Opbrengsten: 

 In coaching- en doelengesprekken met de leerling worden de doelen in het IOP cyclisch 
opgesteld; niet volgend, maar stimulerend      

 De individuele leertrajecten worden systematisch en cyclisch vastgelegd op basis waarvan acties 
worden vastgesteld en beredeneerde keuzes worden gemaakt 

 Beredeneerde keuzes en leerresultaten worden vastgelegd op groeps-niveau en in het IOP 
binnen een schoolbreed leerlingvolgsysteem op individueel leerlingniveau 

 IOP en Bewijzenmap zijn voor leerling, ouders en derden het centrale document voor het 
aantonen van behaalde vaardigheden 

 Behalen van bewijzen, certificaten (branche- erkend) en kwalificaties (Entree)   

 Processen en resultaten worden geëvalueerd op basis van regelmatig uitgevoerde valide 
peilingen, toetsen en testen 

 Stages in alle facetten dienen het hoge uitvoeringsniveau te houden in de benchmark ten opzichte 
van het landelijk praktijkonderwijs 

Schoolklimaat 

 Er is een veilig schoolklimaat getoetst door objectieve metingen 

 Sociale vaardigheden van leerlingen worden specifiek getraind en gestimuleerd 

 Er is een pestprotocol en een antipest-programma verweven in de door school ingezette methode 
voor sociale vaardigheden, gepraktiseerd in de dagelijkse schoolpraktijk 
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Netwerkschool 

 Er is een uitgebreid netwerk met het scholenveld, bedrijven en instellingen en nieuwe contacten 
worden gezocht op basis van onze doelstelling 

 We komen onze afspraken na 
Personeel 

 Er wordt gewerkt vanuit de kenmerken van de Lerende Organisatie / Professionele 
leergemeenschap 

 Alle medewerkers stellen bij hun professioneel denken en handelen het perspectief van de 
leerlingen en de ontwikkeling van dit perspectief centraal 

 Personele en materiële middelen worden doelmatig en efficiënt benut 

 Er is sprake van eenduidige uitvoering door alle medewerkers van de pedagogische en 
didactische afspraken   

 De organisatie legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en heeft één managementlaag 

 Er is goede opvang, begeleiding en scholing voor op school beginnende leraren en zittende 
leraren 

 Er is breed draagvlak voor het onderwijskundige beleid 

 Er is een goede samenhang tussen de onderdelen van de onderwijsorganisatie 
Beheer 

 De school kan door eigen begroting en jaarrekening over het volledige budget direct sturen op 
ontwikkelingen ten gunste van haar leerlingen 
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2.5. Interne en externe analyse 
 
Intern 
Sterk Op weg naar sterk  

Individuele leertrajecten Concreet in korte doelen leerling; planningsgericht 
Keuzemogelijkheden voor leerlingen Beheersen proces tussen ‘moeten’ en ‘mogen’ 
Behaalde bewijzen, certificaten en 
kwalificaties  

Eigenaarschap leerling; bewust zijn van wat ik heb 
geleerd 

Beroepsgerichte praktijk Overzicht individueel traject leerlingen 
Ontwikkeling bepaalt stap; geen jaarklassen Efficiënt organiseren uitvoering individueel traject  
Pedagogisch klimaat / schoolcultuur Versterken van de driehoek leerling-ouders-school 

d.m.v. het IOP in Presentis  
Kwaliteitszorg Lange termijn perspectief leerling kunnen zien en 

vertalen naar de actie nu 
Uitstroom Loslaten van structuurdenken 
Zeer laag ziekteverzuim personeel Ervaringsopbouw jong, nieuw team 
Kleinschalig Inbedden curriculum PrO zonder verlies sterkte van 

individuele leertrajecten 
Handelingsgerichte school  
Visie  
  
  
 
Extern 
Kans Bedreiging 

Onderwijsarrangementen PrO-VMBO-vso Demografische krimp 
Diensten verlenen (Vanuit expertise) Terugtrekken in verzuilde structuren 
Ondersteuning leerproces door ICT Loslaten criteria PrO 
Gemeente regie Participatiewet en WMO Kleine basispopulatie openbaar (s)bao 
Zelfstandige school voor PrO binnen het vo Administratieve last (Verantwoording / Gegevens) 
Netwerkschool Participatiewet en WMO; beperking 

ondersteuningsmogelijkheden betaald werk en 
dagbesteding  

Horizontaal keten denken; bundelen van 
kennis en handelen (onderwijs-jeugdzorg) 

Referentieniveaus in geval van 
scholingsmogelijkheden  

Behoud van de criteria PrO Risicomijdend gedrag door protocollering 
Afscheid van ‘slachtoffer’-denken Beperking middelen extra ondersteuning 
 
 

 
2.6. Speerpunten voor de meerjarenplanning  

 
Kwaliteit van het personeel bij het uitvoeren van de individuele leerroute 

In de afgelopen planperiode is een grote ontwikkeling tot bestendiging gekomen. De school heeft de 
ontwikkeling van de individuele leerroute volledig ingebed in haar onderwijs. Waar nu in het 
voortgezet onderwijs gesproken wordt over gepersonaliseerd leren, is dit op deze school de praktijk 
van alledag. 
Dit stelt zeer hoge eisen aan het vermogen van de medewerkers het onderwijs te organiseren, het 
overzicht te behouden en het onderwijs inhoudelijk te volgen en ontwikkelen. Voor het 
organisatorische aspect heeft de school zelf m.b.v. Excel een systematiek ontwikkelt die het mogelijk 
maakt de individuele leerroute van de leerling om te zetten in een individueel rooster. 
De meest praktische wijze voor het volgen van de leerling binnen dit concept van de individuele 
leerroute is een model waarbij iedereen die bij de leerling betrokken is, gebruik kan maken van 
eenzelfde leerlingvolgsysteem of daar in kan kijken. Zonder ondersteuning met ICT is dat onmogelijk. 
Het bijzondere karakter van het pro en het geringe volume van de doelgroep maakte dat pogingen in 
het land tot zo iets te komen, bleven steken in of wel te gesloten systemen of wel technisch te 
onvolkomen systemen of wel beide. Met de ontwikkeling van Presentis is daar verandering in 
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gekomen. Deze software maakte het mogelijk een school specifiek leerlingvolgsysteem te bouwen. In 
de afgelopen vier jaar is hier met volle kracht aan gewerkt en is dit voor het grootste deel voltooid.  
In Presentis is het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geïntegreerd in het Individueel 
Ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling. Tegelijkertijd zijn de beheersingsdoelen van de domeinen 
wonen, werken, vrije tijd en burgerschap geïntegreerd in het systeem en is de 
competentieontwikkeling te volgen. Daarnaast worden doelen afgesproken met de leerling voor de 
komende periode.  
Door ingebruikname van Presentis gekoppeld aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de 
individuele leerroute kan nu gesteld worden dat de school er onderwijskundig heel duidelijk staat.  
Het gaat er nu om de kwaliteit van het proces verder te verbeteren. De belangrijkste factor in dat 
proces is het personeel en we beogen de kwaliteitsverbetering daar op te focussen. Het gaat dan om:  
 

 Het vermogen het perspectief te kunnen analyseren van de leerling en hierop in het nu de juiste 
acties inzetten 

 Het leren vastleggen en beargumenteren van de beredeneerde keuze in de individuele leerroute 

 Het verbeteren van intercollegiaal delen, consulteren en verantwoorden van beslissingen 

 Het verbeteren van het zelf-organiserend vermogen op het niveau leraar 

 Het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven in relatie tot het onderwijskundig concept (Zie 
ook § 6.1.2.) 

 
Wat maakt de leerlingen sterk 

Flexibiliteit, autonomie en zelfvertrouwen van onze leerlingen komt naar voren uit peilingen en 
onderzoek. Een belangrijk deel van wat nu de ‘21 century skills’ (21e eeuwse vaardigheden) worden 
genoemd, worden door ons concept met de keuze van de leerling in de individuele leerroute, 
geprikkeld.  
De toekomstige arbeidsmarkt maakt het op het niveau van laaggeschoold werk noodzakelijk dat 
werknemers over de goede vaardigheden beschikken om op verschillende plekken inzetbaar te zijn. 
Het sterkt ons in de strategische keuze voor het zoeken van talent, prikkelen van de eigen keuze en 
het eigenaarschap van de leerling van zijn leerroute. 
Voor de komende planperiode gaan wij door op die weg en zullen bezien welke elementen 
toegevoegd kunnen worden of versterkt.  
 
Behoud van de goede uitstroom 

De nieuwe Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben hun gevolgen voor de 
uitstroom van de leerlingen. Door gemis aan ondersteuning op de werkplek voor werkgevers 
vanwege ontbrekende financiën en doordat een nieuwe structuur wordt gebouwd met de gemeente 
als regievoerder. 
De school heeft van oudsher een stevig netwerk opgebouwd binnen het lokale bedrijfsleven, het 
scholenveld en ondersteunende instanties. Dat is nu een voordeel. Zij is actief betrokken in het 
overleg over de wijze van invoering van de Participatiewet waar het gaat om de relatie (praktijk-
)onderwijs-arbeidsmarkt.  
De school heeft de volgende uitgangspunten in dit proces:    
 

 De al goed werkende processen van de huidige structuur overzetten in de nieuwe 

 Streven naar korte lijnen 

 Zo min mogelijk optuigen van nieuwe organisaties 
    
Opvangen van krimp zonder verlies aan kwaliteit 

Praktijkonderwijs laat zich qua leerlingenaantal moeilijk prognosticeren, maar het staat vast dat er in 
totaal minder leerlingen het VO zullen bezoeken en men mag aannemen ook het pro. Prognoses 
(Gemeente, DUO) veronderstellen dit. 
Hierop zien wij een tweeledig antwoord: 
Anticiperen op krimp en er tegelijkertijd zorg voor dragen dat het maximale is gedaan de school tot de 
keuze te maken voor leerlingen die praktijkonderwijs behoeven. 
 
Het anticiperen op krimp gebeurt door een aantal strategieën te volgen of voort te zetten: 

 Inzet van personeel op behoefte gebaseerd op een kengetal voor de leraar-leerlingratio met een 
directe relatie met de schoolbegroting in geld voor de totale in- en uitgaven 
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 Het hanteren van een flexibele schil van contractonderwijs, enerzijds op onderwijsinhoudelijke 
grond, maar tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid tot snel meebewegen 

 De school heeft tot 1,5 miljoen euro (exclusief weerstandsvermogen) aan reserve opgebouwd 
binnen de algemene reserve van het bestuur. Er kan zodoende een reële afweging gemaakt 
worden voor behoud van personeel en kwaliteit richting een personeelssterkte die gewenst is 
(zachte landing). 

 
De Praktijkschool Apeldoorn als vanzelfsprekende schoolkeuze vraagt: 

 Doorlichten van de pr en communicatie en hier verbetering zoeken in permanente zichtbaarheid 

 Profilering van het onderwijsconcept; De school behoort bij de voorhoede van het 
praktijkonderwijs. 

 
Met deze speerpunten voor de meerjarenplanning denken wij de kwaliteitsontwikkeling van onze 
school te borgen en de ontwikkelingslijn te continueren. 
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3. TOEKOMST 
 

Onze school kent een handelingsgerichte cultuur. Als school ‘aan de rand’ van het reguliere onderwijs 
met een doelgroep zonder vastomlijnd curriculum heeft ze geleerd naar mogelijkheden en 
oplossingen te zoeken. In zoverre sluit ook het denken van Passend Onderwijs aan bij haar cultuur en 
onze visie op het onderwijs. 
Vast staat dat de doelgroep afgezien van haar omvang permanent aanwezig is en een bijpassende 
onderwijsvoorziening vraagt. Het praktijkonderwijs is de onderwijsvoorziening die daarvoor in het 
leven is geroepen en zij heeft die rol met succes in de afgelopen decennia op zich genomen. In 
zoverre is de toekomst van deze onderwijsvoorziening gewaarborgd, maar nooit vanzelfsprekend. Zij 
zal zich altijd moeten bewijzen als de voorziening die bij uitstek weet hoe maximaal schoolsucces te 
bereiken bij deze doelgroep.     
 
Voor de toekomst zijn daarbij een aantal kaders richtinggevend: 
 
3.1. 21e-eeuwse vaardigheden en praktijkonderwijs 

Communiceren, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, sociale en 
culturele vaardigheden en digitale geletterdheid. Zie daar de 21e Century skills. De gebieden met 
onderliggende vaardigheden die van groot belang zijn voor de redzaamheid in de complexe 
informatiemaatschappij van nu en de toekomst. Heel herkenbaar voor onderwijs waar 
maatschappelijke redzaamheid het wezen van het curriculum vormt in de leefgebieden wonen, 
werken, vrije tijd en burgerschap en de daarbij behorende streef- en beheersingsdoelen. Heel nabij 
met de onderwijskundige inrichting van het onderwijs waar de school voor heeft gekozen. Wij menen 
dat dit schoolplan laat zien dat wij zijn doordrongen van het feit dat de toenemende complexiteit van 
de samenleving het voor onze leerlingen moeilijker maakt zich adequaat te handhaven en dat wij daar 
de onderwijskundige antwoorden voortdurend op blijven zoeken.    
 
3.2. Toelatingscriteria 

Als een doelgroep te diffuus is omschreven en niet wordt gedefinieerd zal het onderwijs aan deze 
doelgroep en de samenstelling van de doelgroep zo diffuus worden dat maatwerk niet voldoende 
kwalitatief gegarandeerd kan worden.  
Het definiëren van de doelgroep maakt dat er zich in de afgelopen jaren een duidelijk curriculum heeft 
ontwikkeld in het praktijkonderwijs (levensgebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap). Elke 
leerling kan hier met een individueel plan in leren. Het curriculum richt zich expliciet op een doelgroep 
met formeel een licht verstandelijke beperking, waarmee maatwerk geleverd kan worden en waardoor 
middelen efficiënt worden ingezet. Het maakt mogelijk te zien waar en voor welke leerling vervolgens 
een meer specifiek ingevuld aanbod dan voor de hoofdstroom van de doelgroep noodzakelijk is. Bij 
het formuleren van dit aanbod kunnen meerdere schoolsoorten betrokken zijn met het 
praktijkonderwijs als regievoerder.  
 
3.3. Schoolgrootte om diensten te kunnen blijven leveren 

Het vraag gestuurd lesaanbod op grond van het individueel ontwikkelingsplan van de leerling 
verondersteld dat alle voor de leerling relevante mogelijkheden worden ingevuld en noodzakelijk 
(extra) ondersteuning wordt gegeven. Dat vraagt een bepaalde massa in leerlingenaantal.  
Voor het praktijkonderwijs geldt momenteel een opheffingsnorm van 70 leerlingen.  
Op grond van onze eigen ervaringen en ambitie aangaande wat we leerlingen bieden, is een 
leerlingenaantal van 150 een kwalitatief gezonde basis.  
Zowel formeel als op grond van wat wij wenselijk achten (kwalitatief), is de huidige zelfstandige 
school voor praktijkonderwijs zeer levensvatbaar.  
De huidige prognose gaat uit van een demografische daling van het leerlingenaantal naar 183 (DUO 
2014) in 2020-2021. Het leerlingenaantal was 2014-2015 220 en zal het schooljaar 2015-2016 
vergelijkbaar zijn.  
 
3.4. De rol richting PO-VSO-VMBO 

Passend Onderwijs vraagt aan het praktijkonderwijs hierop te anticiperen. Voorkomen moet worden 
dat de wens tot het bieden van maatwerk wordt verwisseld met het uitstoten naar een andere 
onderwijssoort (PrO) als de ene minder toegankelijk wordt (VSO, met name cluster 4). Dan gebeurt 
wat bij 3.2. is geschetst in de eerste zin. Dat is slecht voor leerlingen.  
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Vanuit die gedachte is met het regionale vmbo het overleg opgestart om bij toelating, tijdens een 
schooljaar en bij een wens tot verwijzing zorgvuldig te bepalen of de onderwijsbehoefte van de 
leerling volledig PrO vraagt, met onze ondersteuning bij b.v. stages voortzetting in het VMBO kan 
plaats vinden (leerling blijft ingeschreven in vmbo) of dat de leerling gedeeltelijk het programma van 
het VMBO volgt dat hij aan kan (ingeschreven bij het praktijkonderwijs). Uiteindelijk kan de conclusie 
dan zijn dat vso geboden is, maar in dit nieuwe proces worden de onderwijsbehoefte en het lange 
termijn perspectief van de leerling de maat. Eenzelfde lijn wordt gehanteerd richting het vso. 
Op dit moment wordt door het opbouwen van goede praktijk met dit middel gewerkt. Het is te voorzien 
dat dit in de komende jaren een grotere rol gaat spelen. De handelingsverlegenheid van scholen 
neemt daarmee af. De basisondersteuning wordt versterkt en er blijft duidelijk zicht op wat wat is en 
wie waar verantwoordelijk is. 
Formeel kunnen al deze samenwerkingsvormen in overeenkomsten worden vervat aangaande het 
verzorgen van onderwijs die scholen in het vo en mbo met elkaar kunnen sluiten. 
Ook zullen we nastreven in een vroeg stadium ondersteunend te zijn aan het po, waar vaak om 
velerlei motieven een worsteling is aangaande de ‘keuze’ voor het vervolgonderwijs. Informatie en 
meedenken vanuit onze expertise kan hier helpen om zowel school, ouders en leerling tot een goed 
beslisproces te laten komen. 
  
3.5. De rol richting mbo-arbeidsmarkt 

De nieuwe Entree opleidingen en de nieuwe eisen daaromtrent hebben er vooralsnog niet toe geleid 
dat de goede samenwerking bij het opleiden van onze leerlingen onder contractonderwijs met een 
passende afsluiting in het geding is. Het behalen van een startkwalificatie is niet het doel van het 
praktijkonderwijs en instroom in het mbo dus ook niet. Leerlingen die onverhoopt goed presteren in de 
Entree en voldoen aan de nieuwe eisen kunnen alsnog door naar niveau 2. Waar de eisen van 
Nederlands en Rekenen zijn opgeschroefd daalt de inhoud van de beroepsgerichte scholing in de 
Entreeopleiding. Deze wordt nu bewaard tot in de Niveau 2 opleiding. Eis is en blijft de meerwaarde 
van de Entreeopleiding voor de leerling en diens kansen op de arbeidsmarkt. De kans is aanwezig 
dat de Entreeopleiding als hulpmiddel daarmee daalt naar het eind van de tweede fase en de school 
daarna in de 3e fase met branches verder werkt aan beroepsgerichte verdieping en versterkte stage. 
Het kan ook betekenen dat de entreeopleiding niet meer relevant genoeg is voor de scholing van de 
leerlingen. 
Essentieel is dat het praktijkonderwijs in dit proces eindverantwoordelijk is en blijft voor de leerling.  
De school heeft voor haar leerlingen de weg naar de arbeidsmarkt en alles wat daarvoor nodig is, 
altijd goed weten te vinden.  Met de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn er 
twee grote veranderingstrajecten op gang gekomen die onze leerlingen direct en indirect raken. Ook 
hier geldt, zoals bij Passend Onderwijs, dat wij de inhoudelijke motieven onderschrijven, maar dat de 
uitvoering en de bezuinigingseisen grote negatieve gevolgen voor de toekomst van onze jeugd 
kunnen hebben en uiteindelijk juist hogere maatschappelijke kosten.  
In dit stadium van invoering baart een goede invoering onder regie van de gemeente de grootste 
zorgen. Bestaande, goed werkende structuren in het traject onderwijs arbeidsmarkt, waarbij 
werkgevers zo min mogelijk werden belast en de jongere de juiste ondersteuning kreeg, moeten 
overgezet of opnieuw ingericht. Ondanks intensief voorbereidend overleg tussen de partijen met 
concrete afspraken, geven eerste concrete acties een ander en zorgelijk beeld. 
Het feit dat PrO en ook vso-scholen een jarenlange ervaring met een leerling hebben en een 
zorgvuldig dossier hebben opgebouwd over zijn mogelijkheden en belemmeringen tot en met de 
werkplek hebben geleid tot de goede landelijke conclusie dat de kennis van deze scholen een grotere 
rol moet spelen in het verdere traject, waarbij bepaald wordt welke ondersteuning een schoolverlater 
al dan niet behoeft op de werkplek.  
Daarvoor zijn ook plaatselijk concrete acties ingezet. Het lijkt er nu in de praktijk op dat oude 
structuren (met medewerkers) zich positioneren in dit proces en de rol van deze scholen, althans in 
deze gemeente zelfs kleiner wordt dan voorheen.  
Het is niet ondenkbaar dat onze energie de komende jaren voor een belangrijk deel besteed wordt 
aan het komen tot een goed flankerend proces van plaatsen van leerlingen op de arbeidsmarkt in 
plaats van aan het daadwerkelijke plaatsen. Een behoorlijke belasting voor de organisatie in termen 
van negatieve energie. Het belang van onze leerlingen zorgt voor de juiste motivatie.  
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3.6. De wijze waarop de school zich verantwoord 

(Opbrengsten praktijkonderwijs) 
Landelijk werkt het praktijkonderwijs aan het zichtbaar maken van het curriculum praktijkonderwijs in 
haar onderwijs. De domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Zichtbaar maken betekent het 
laten zien van de opbrengsten bij een leerling in het verwerven van de beheersingsdoelen en de 
doelen richting arbeid (werknemerscompetenties) naast de doelen in het beroepsgericht opleiden. 
Alles vervat in een individueel ontwikkelingsplan. 
Een school kan er voor kiezen dat in een concept te doen in de vorm van jaarklassen. Wij denken dat 
dit niet logisch is. Een individueel ontwikkelingsplan en een enorme verscheidenheid in capaciteiten 
van leerlingen (IQ tussen 50 en 80) vereisen een individuele benadering om maximaal recht te doen 
aan individuele mogelijkheden van leerlingen voor maximaal succes. De uitstroomcijfers en de mate 
waarin kwalificaties worden behaald ten opzichte van het landelijke PrO laten zien dat deze keus 
terecht is. 
Tegelijkertijd vraagt dit concept een enorme inspanning als wij inzichtelijk en volgbaar willen maken 
wat de leerling kan en wil gaan kunnen en welke beredeneerde keuzes hebben plaats gevonden in 
dat traject. Zichtbaar aan de leerling, de ouders, de leraren, de inspectie en anderen. 
Met het systeem Presentis is en wordt een leerlingvolgsysteem gebouwd dat recht doet aan dit 
onderwijsconcept en de zichtbaarheid van opbrengsten. Nu als infrastructuur gereed. De komende 
jaren zullen besteed worden aan verdere verbetering in wat het kan en moet bieden.   
    
3.7. Versterken van de kwaliteit van de leraren 

(Basisondersteuning) 
Onze leerlingen, ons onderwijsconcept, de samenhangende implementatie van Presentis en in 
mindere mate de invoering van Passend Onderwijs, vragen meer dan gemiddeld van de leraar op 
onze school. Voor leraren in ons onderwijs is echter ook meer dan gemiddeld sprake van een zeer 
bewuste keuze. De motivatie en betrokkenheid en het eigenaarschap is hoog.  
Het onderwijsconcept vereist dat de leraar in staat is om dichtbij de leerling het onderwijs te 
organiseren met de juiste aandacht voor de kwaliteit van instructie en het perspectief van de leerling 
in plaats van dit van bovenaf is ingericht. 
Middelen die voor verbetering van die kwaliteit worden ingezet, zijn; Masterstudie en andere scholing, 
coaching, intervisie, begeleiding en de rol van de Leraar LC te midden van zijn collega’s. 
Het spreekt voor zich dat deze school een lerende organisatie wil zijn en dat ook is, maar zich daar in 
kan blijven verbeteren. 
 
 



   

 

4. ORGANISATIE  

  

4.1. Bestuurlijke organisatie 

De volgende structuur laat de positie van de school zien binnen Leerplein055 

 

 

Specifiek voor de Praktijkschool Apeldoorn is deze als volgt: 

 

 

 

 

 

  

 

4.2. Strategisch beleid praktijkonderwijs binnen Leerplein055 

In de functieomschrijving van de directeur van de Praktijkschool Apeldoorn is opgenomen dat deze de 
visieontwikkeling en het strategische beleid voor deze onderwijssoort binnen Leerplein055 verwoordt. 
Dit schoolplan is het beleidsdocument dat dit strategisch beleid beschrijft.  
Daarmee is geborgd dat het beleid van de school is toegesneden op de doelstellingen van het 
praktijkonderwijs en het wettelijk kader van de wet op het voortgezet onderwijs en de CAO voortgezet 
onderwijs.  
 
4.3. Schakel bestuur en schoolleider 

De op basis van dit schoolplan geformuleerde ontwikkelagenda van de school vormt de basis voor 
het jaarcontract, managementrapportage en jaarverslag tussen college van bestuur en het 
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management van de school. De handelingsruimte van de schoolleider is beschreven in het 
managementstatuut.  
 

4.4. Resultaatgerichtheid 

Binnen de managementfilosofie van Leerplein055 is resultaatgerichtheid een centraal begrip. Hierbij 
gaat het minder om hoe de resultaten worden bereikt, maar om wat het behaalde resultaat is. Het 
sturen op resultaten vindt plaats via de ontwikkelagenda als zijnde het jaarcontract en de monitoring 
van de daarin genoemde indicatoren. 
 

 

 
4.5. Inrichting schoolorganisatie 

De schoolorganisatie is vierledig: 
 
1. Er is een lijn ten behoeve van de besluitvorming 
2. Er is een lijn ten behoeve van de organisatie van de onderwijsactiviteiten  
3. Er is een lijn gericht op een doelmatige inrichting van de ondersteuningsstructuur 
 
4.   Er zijn werkgroepen en individuele medewerkers ingezet op thema’s uit de Ontwikkelagenda 

 betrekking hebbend op de ontwikkeling van het onderwijs en de kwaliteit  

 betrekking hebbend op de goede gang, het pedagogische klimaat van de school 
 
Alle medewerkers zijn op elkaar betrokken in wisselende rollen als lid van een organisatorische 
eenheid volgens een jaarlijkse cyclus van taakverdeling.  
 
Ad 1.  
De besluitvormende lijn wordt gevormd door: 
 

 College van bestuur 

 Directie 

 Thema-teamvergadering  
 
De thema-teamvergadering is indien nodig besluitvormend over teruggekoppelde voorstellen uit de 
overige drie lijnen. 
 
Ad 2. 
De lijn voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten wordt gevormd door: 
 

 Directieoverleg 

 Overleg fase 1, fase 2 en fase 3 

 Overleg vakgroepen consumptief/verzorging, techniek en bewegingsonderwijs 

 Gezamenlijk overleg vakgroepen  
 
Elk schooljaar wordt afgewogen wat de beste organisatorische eenheid is ten aanzien van de grootte 
van Overleg 1,2 en 3 in relatie tot de fase in de schoolloopbaan waarin de leerlingen in een groep 
zich in hoofdzaak bevinden. Het overleg in deze lijn heeft als werkoverleg een centrale rol in de 
organisatie met betrekking tot de uitvoering van de individuele leerroute. 
 
Ad 3. De lijn voor de ondersteuningsstructuur wordt gevormd door: 
 

 De toelatingscommissie  

 De leerlingbespreking en het leerlingendeel van Overleg 1, 2 en 3 

 De commissie van begeleiding 
 
Ad 4. (Tijdelijke) werkgroepen of individuele medewerkers ingezet op thema’s en ontwikkeling 
 
In deze lijn wordt de school doorontwikkeld, vernieuwing verder gebracht en de goede schoolcultuur 
en de kwaliteit gestimuleerd. 
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Vanuit de vier lijnen vindt bij besluitvorming terugkoppeling plaats naar de teamvergadering ter 
afronding van besluitvorming.  
 
Bij de commissie van begeleiding en de leerlingbespreking is sprake van besluitvorming voor zover 
het de directe leerlingenondersteuning betreft. De medezeggenschapsraad is autonoom in haar 
functioneren, hetzij met het recht op het geven van advies dan wel het geven van instemming of het 
inwinnen van informatie. 
De schoolleiding draagt de verantwoording voor een goede afstemming tussen de vier lijnen en stuurt 
op resultaat. 
 
4.6. Organogram Praktijkschool Apeldoorn 

 
4.7. Inrichting schoolleiding  

De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De directeur is eindverantwoordelijk. 
Directeur en adjunct-directeur spreken jaarlijks een taakverdeling af.  
Ten behoeve van de afstemming tussen het management met betrekking tot het uit te voeren  
beleid en / of het initiëren daarvan voert de directie het volgende structurele overleg:  

 

 Directieoverleg 

 Directieoverleg in het bijzijn van de ondersteuningscoördinator 

 Commissie van begeleiding 

 Toelatingscommissie 

 Directeurenberaad van Leerplein055 

 Managementgesprekken met het college van bestuur; jaarcontract, marap, jaarverslag 

 Directeurenberaad samenwerkingsverband 

Directie 

Ontwikkeltaken 
-Organisatorisch overleg  
-Aparte werkgroep 
-Aparte individuele taak 

Thema-teamvergadering 

Overleg 1, 2 en 3 
 

Schooltaken 
-Werkgroep 
-Individueel 

Toelatingscommissie 
-Ondersteuningscoördinator 
-Directie 

 

Organisatie 
2 

Ondersteuning 
3 

Ontwikkeling 
4 

Besluitvorming 
1 

Ondersteuning 
        -Niet-leerlinggebonden 

Comm. van Beg. 
-Ondersteuningscoördinator 
-Directie 
-MEE, CJG, GGD 

Overleg Techniek 
 

Overleg Verzorging 
 

Ondersteuning 
-Leerlinggebonden 
-Overleg   
gespreksvaardigheden 
 

Leerlingbespreking 
 

Overleg Gym 
 

Intervisiedeel 
Vakgroep- 

/Fase-overleg 
 

Overleg LC-Directie 
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4.8. Visie op leidinggeven 

 
De school wil werken als een lerende organisatie. Zij wil de kenmerken van de professionele cultuur 
nastreven en uitstralen. Een logisch gevolg van de visie op het onderwijs van de school en wat voor 
de verwezenlijking van het onderwijsconcept nodig is aan kwaliteiten en gedrag van medewerkers. 
Een hiërarchische inrichting met een functionele tussenlaag van teamleiders en/of coördinatoren is in 
deze visie en voor dit onderwijsconcept contraproductief en werkt verstarrend. Daarnaast vraagt een 
personeelsbestand van voor het overgrote deel hoogopgeleide medewerkers een hoog niveau van 
geven en nemen van verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de professie; professionele 
autonomie. Daarmee wordt de kans op permanente kwaliteitsverbetering en ontwikkeling substantieel 
vergroot.  
Voor het handhaven van de goede kwaliteit van de school worden (semipermanente) werkgroepen en 
overlegvormen ingesteld die, naast ook individuele teamleden, verantwoordelijkheid nemen voor de 
uitvoering van de doelen van de Ontwikkelagenda (Zie bijlage 1) of de vaste Schooltaken. De 
jaarlijkse Ontwikkelagenda baseert zich vanzelfsprekend op het schoolplan en de jaarlijkse cycli 
binnen de school. (Zie § 5.15), waarbinnen ook de verdeling van de werkzaamheden wordt 
vastgelegd. 
Waar het taken betreft die een leidinggevend element in zich dragen of die de verantwoordelijkheid 
voor een schoolbreed taakgebied uitdrukken, zou op dat moment voor dat onderdeel gesproken 
kunnen worden van het middenkader van de school.  
Zo ontstaat een model, waarbij medewerkers in wisselende samenstellingen met erkenning van hun 
vaardigheden hun kennis of expertise kunnen inzetten.  
 
4.9. Rol Leraar LC 

Met de uitvoering van de functiemix wil de school de invulling van de rol van de Leraar LC passend 
laten zijn binnen bovenstaande visie op leiding geven. De uitwerking van het profiel van deze functie 
is hierop gebaseerd. De praktische invulling van deze uitwerking is gestart in het schooljaar 2015-
2016.   
 
4.10. Wat willen we bereiken 

De inrichting van de organisatie staat. Gebruik van de Ontwikkelagenda en de diverse kwaliteitscycli 
zijn gedurende een aantal jaren ingebed en geborgd in de organisatie.  
De verdieping van de organisatie zal zich afspelen rond de thema’s: 
 

- Rol van de Leraar LC 
- Vernieuwen ondersteuningsstructuur in het licht van Passend Onderwijs 
- Positie van de school binnen Passend Onderwijs 
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5. ONDERWIJS  

 
5.1. Het wettelijk kader voor ons onderwijs 

De Wet op het Voortgezet onderwijs geeft onder Artikel 10f een beknopte beschrijving voor wie het 
praktijkonderwijs is bedoeld, wat onder praktijkonderwijs mag worden verstaan en wat het  doel is van 
het praktijkonderwijs; 

 
‘Praktijkonderwijs is onderwijs voor leerlingen voor wie vaststaat dat; 
b. een overwegend orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden, en 
c. het volgen van het onderwijs in één van de leerwegen………….al dan niet in combinatie met 
het volgen van leerwegondersteunend onderwijs……..niet leidt tot het behalen van een diploma of 
getuigschrift voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 
Praktijkonderwijs bestaat uit een gedeelte waarin aangepast theoretisch onderwijs, 
persoonlijkheidsvorming en het leren van sociale vaardigheden worden verzorgd en een gedeelte 
waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. 
Praktijkonderwijs wordt zodanig ingericht  dat de kerndoelen van de basisvorming zo veel 
mogelijk kunnen worden bereikt. Praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op functies binnen 
de regionale arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistentenopleiding….’ 

 
Een omschrijving, die de onmogelijkheden van deze kinderen omschrijft en zich vervolgens richt op 
wat hen aan onderwijs nog ‘rest’. 
Het is onze taak om juist de mogelijkheden van de leerlingen tot uitgangspunt te nemen voor het 

onderwijs dat hen wordt aangeboden en dit door hen, hun ouders / verzorgers en andere 
professionals te laten ervaren. 
Wij willen dat de leerlingen zich met een maximale hoeveelheid aan vaardigheden zelfstandig in het 
maatschappelijke leven kunnen handhaven. Begeleiding en ondersteuning zijn er op gericht om de 
leerling niet te koesteren met een passieve houding als gevolg, maar richt zich op het ontwikkelen 
van initiatief en het leren maken van keuzes. 
 
5.2 Uitgangspunten voor de ontwikkeling en inrichting van ons onderwijs  

      Curriculum praktijkonderwijs      

 Het curriculum praktijkonderwijs voor volwaardige deelname aan de samenleving;  
de te verwerven competenties binnen de vier levensgebieden of ‘domeinen’;  
wonen 
werken 
vrije tijd 
burgerschap 
De ontwikkeling van leerlingen in beeld (Opbrengsten) 

 Het ontwikkelingsperspectief van de leerling 

 Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) om daar naar toe te werken 

 De bewijzenmap van de leerling, waarin de behaalde opbrengsten zijn vastgelegd 

 De ouder als bondgenoot bij het behalen van de opbrengsten 
Werkwijze 

 Een planmatig individueel leertraject met een aanwijsbare initiërende rol voor de leerling 

 Het streven de leerling tot regisseur van zijn leertraject te maken binnen een kader van 
(burgerlijke) rechten en plichten  

 Leren in een context van levensechte situaties; de leerling weet wat hij leert en waarom en de 
leraar weet waarom de leerling dat leert 

 De capaciteiten, de onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag van de leerling zijn de norm 
voor het pedagogisch en didactisch handelen 

 Het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vanuit een veilig en overzichtelijk 
schoolklimaat 

 De onderwijsinhoud is aangepast aan het niveau van de leerling 

 De leerling heeft gedurende de schoolloopbaan een overzicht van en inzicht in zijn vaardigheden 

 De leraar draagt niet alleen kennis over, maar weet zich sterk in een begeleidende en coachende 
rol, de organisatie van het onderwijsleerproces van zijn leerlingen en het inzicht in het perspectief 
van de leerling. 
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5.3. Wat willen we bereiken 
Referentie Ontwikkelagenda; 5. ONDERWIJS 

 
5.3.1. Sociale vaardigheden 

Op het terrein van sociale vaardigheden is het speerpunt de inbedding van een methodiek specifiek 
toegesneden op het praktijkonderwijs die als leerlijn door de hele school gebruikt zal worden. 
Het betreft de methode ‘Vreedzame School’ die in een pilot met de uitgever en ontwikkelaar vanaf 
2015-2016 in school wordt ingevoerd.  
Het tot heden gebruikte materiaal voldeed niet aan de wens voor een schoolbrede methodiek, die 
tevens past bij de wijze, zoals wij vanuit het onderwijsconcept en in de cultuur van de school om 
willen gaan met leerlingen die worden opgeleid voor arbeidsmarkt en maatschappelijke deelname. 
Een verkenning van materiaal heeft uitgewezen dat de Vreedzame School hier geestverwant is.  
Met de invoering wordt tevens voldaan aan de eis een vorm van anti-pestmethodiek  te introduceren.   
 
5.3.2. Nederlands en rekenen 

Vanaf het ontstaan van het praktijkonderwijs is het door de enorme niveauverschillen tussen 
leerlingen en hun mogelijkheden een enorme opgave gebleken het goede materiaal, goede leerlijnen 
en de goede context te bepalen om daarmee planmatig aan de mogelijke reken- en taalontwikkeling 
van onze leerlingen te blijven werken op een zinvolle manier. Passend in hun 
ontwikkelingsperspectief. 
We hebben nu definitief in gang gezet dit op te gaan lossen. De Werkgroep Opbrengsten Rekenen en 
Nederlands werkt stapsgewijs aan deze vernieuwing die een aantal jaren in beslag zal nemen. 
Het uiteindelijk resultaat zal zijn dat leerlingen in een doorgaande lijn met passend materiaal op elk 
niveau met de juiste instructie gerelateerd aan hun ontwikkelingsperspectief en met inzichtelijk 
gemaakte opbrengsten en beredeneerde keuzes aan hun reken- en taalvaardigheid zullen werken. 
Een zin die, indien dit wordt verwezenlijkt, een enorme prestatie weergeeft.  
De opzet en werkwijze van het leerlingvolgsysteem Presentis, de streef- en beheersingsdoelen voor 
het praktijkonderwijs, het werken met een IOP, de context van de aanpalende Entree-opleidingen en 
de context van het beroepsgericht scholen geven deze ontwikkeling een impuls die deze ambitie kan 
doen slagen.   
 
5.3.3. ICT-vaardigheden en mediawijsheid 

De komende jaren wordt het aanbod aan ICT-vaardigheden verder vormgegeven in 
opdrachtmodules. Behaalde vaardigheden worden onderdeel van de Bewijzenmap 
De problematische omgang van onze doelgroep met social media mag niet de hoofdrol spelen. Het 
zinvol en nuttig gebruik van social media zal binnen de ICT-competenties benadrukt worden. De 
relatie zal gelegd worden met de methode de Vreedzame School.  
 
5.3.4. Cultuur en Maatschappij 

Vanuit het domein Vrije Tijd wordt beoogd dat leerlingen de competenties verwerven die hen in staat 
stellen buiten de werktijd deelgenoot te zijn van het maatschappelijk leven, waar dat geaccepteerde 
vormen van invulling betreft. Wat hen wederom behoedt voor de negatieve gevolgen van activiteiten 
die niet maatschappelijk zijn geaccepteerd. 
Inmiddels heeft de school in instrumentele zin een scala aan activiteiten ontwikkeld., waarbij 
leerlingen in staat zijn te ontdekken wat de vrije tijd hen kan bieden in bovenstaande zin. 
De verdiepingsslag van de komende jaren zal de bewustmaking zijn bij leerlingen in het verbinden 
van mogelijke vrije tijdsactiviteiten met wat het je als persoon aan positieve ervaringen brengt. 
Daarnaast zal hier de connectie gemaakt worden met het positieve aspect van het leveren van 
inspanningen ten behoeve van anderen. Kortom; de verbinding met de competenties binnen het 
domein Vrije Tijd staat de komende jaren centraal. In de eerste fase is nu deze veranderingsslag 
ingezet in het lesaanbod. Na evaluatie wordt dit verder in school doorgezet. Projectstages, zoals het 
project Buursaam, als tweede stap in de lijn van het doen van stages laten leerlingen de positieve 
aspecten ervaren van het belangeloos verrichten van activiteiten voor anderen. Het zeer succesvolle 
project Buursaam wordt de komende jaren geborgd. 
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5.3.5. Praktijk en Loopbaan 

De dagelijkse beroepspraktijk hecht een terecht steeds grotere waarde aan de bewustwording van 
veilig werken. Daarom doorlopen alle leerlingen van de school een leerlijn op het gebied van veilig 
werken en het herkennen van onveilige situaties op de werkvloer en leren hier naar te handelen. In 
deze leerlijn zit een aantal te behalen en deels erkende certificaten. Het hoogst haalbare en 
maatschappelijk erkende certificaat is het VCA.  
Het voor het praktijkonderwijs ontwikkelde traject Start, werk en blijf veilig (SWB), wordt de komende 
jaren verder verbeterd. De school draagt bij aan de ontwikkeling van dit traject. Het aantal geslaagden 
hier is nu 60% (Voorheen tussen 30 en 40%). Het streven is dit verder te doen stijgen naar 90% in de 
komende jaren. Het aantal geslaagden voor het VCA zal moeilijk stijgen. Op de ontwikkeling van 
SWB heeft de school de meeste invloed. Op de uitvoering van het VCA is deze meer gering. Het 
doen stijgen van het aantal geslaagden is gelegen in het voorkomen dat het cursusmateriaal en met 
name de examinering een toets begrijpend lezen wordt en niet de kennis rond veiligheid toetst. 
Daarnaast kan wat SWB betreft het resultaat verbeteren door betere integratie van de lessen in het 
lesrooster, ondersteund door digitaal lesmateriaal. De komende jaren loopt dit door. Intussen is SWB 
ook erkend, wat de status ten goede komt en wie weet op termijn de plek van het VCA kan innemen.  
Het VCA blijft vooralsnog te star in de wijze van toetsen. Verbetering van de training richting het 
examen biedt hier nog enige ruimte. Intussen zal de school blijven terugkoppelen dat er diverse 
manieren zijn waarop leerlingen getoetst kunnen worden op hun kennis zonder dat dit een eerste 
beroep op de taalvaardigheid doet.  
Een verdere stap zal zijn dat leerlingen een Risico Inventarisatie en Evaluatie (R,I en E) tijdens 
technieklessen leren doen; onderdeel van de leerlijn veiligheid en belangrijk voor het kunnen 
herkennen van onveilige situaties.    
De algemene redzaamheid en zelfstandigheid (Domein Wonen) wordt verder versterkt door het 
aanbod van de Praktijkmodules voor leerlingen in het eind van de 2e en in de derde fase uit te 
bouwen richting een volledige dekking van de hier te verwerven competenties. 
 
5.3.6. Beroepsgerichte leerroutes 

De wijze waarop de school de leerlingen de gelegenheid biedt interesses en talent te ontwikkelen 
richting een beroepsinvulling, is haar grootste succes. Meetbaar door het aantal erkende kwalificaties, 
certificaten en bewijzen dat wordt behaald en het succes in plaatsing op de arbeidsmarkt en de 
bestendigheid van de leerlingen in het behoud van een arbeidsplek.  
Er worden twee keer zoveel erkende kwalificaties, certificaten en bewijzen behaald dan het landelijk 
gemiddelde in het praktijkonderwijs. De uitstroom is al een tiental jaren net boven dit landelijk 
gemiddelde en het behoud van de arbeidsplek of bestendigheid eveneens. Vensters van 
Verantwoording en de Uitstroommonitor praktijkonderwijs laten dit beeld zien. 
 
Ontwikkelingen Keuzepraktijk 
De eerste stap in het vinden van een beroepsgerichte praktijkrichting is voor leerlingen de 
‘Keuzepraktijk’ vanaf het tweede leerjaar. De inhoud van de programma’s zal hier beter beschreven 
worden en de beschrijving geharmoniseerd, zodat duidelijker wordt wat er geleerd wordt en de 
doorgaande lijn wordt verdiept. Er zal worden begonnen met het ontwikkelen van doelengesprekken 
voor de Keuzepraktijk en de cursussen die volgen op de Keuzepraktijk. 
 
Ontwikkelingen contractonderwijs 
Voor de kwalificering van leerlingen zet de school contractonderwijs in tot een hoogte van rond de 8 à 
9 % van haar gehele budget. Een gevolg van de individuele leerlijn en de ambitie leerlingen maximaal 
in hun mogelijkheden te laten groeien en kwalificeren. Het contractonderwijs wordt verzorgd door 
VMBO- en mbo-instellingen en brancheorganisaties. 
De aandacht zal zich de komende jaren voornamelijk richten op de bestaande samenwerking met de 
mbo-instellingen en de positionering van de Entree-opleidingen binnen het kwalificerende raamwerk 
van ons onderwijs. Daartoe is een overleg ingericht tussen PrO en MBO in de regio. Het voert te ver 
hier mogelijke toekomstige ontwikkelingen te schetsen vanwege het grote aantal opties. Kader blijft 
voor een te volgen scenario de meerwaarde voor kwalificering en het vergroten van de kansen op de 
arbeidsmarkt van de leerlingen.  
Verder staat vast dat het praktijkonderwijs de eigenaar is en blijft van het contractonderwijs. Het 
behoort tot haar onderwijs en tot haar verantwoording. 
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5.3.7. Stage 

Stage is als werkvorm de ruggengraat van het praktijkonderwijs, waarbij de leerling binnen het 
domein Werken de algemene werknemerscompetenties verwerft.  
Daarbij onderscheiden we de eerste stappen die een leerling maakt op het gebied van stage richting 
de stage die hem op de arbeidsmarkt brengt. 
Voor de eerste stappen in de stage wordt in de komende jaren verder gewerkt aan de inhoudelijke en 
didactische kwaliteit van de Interne Stage (Stage in de eigen schoolomgeving) en het project 
Buursaam (Stage in de vorm van burenhulp in de buurt). Bij beide stagevormen is sprake van een 
lesactiviteit onder directe verantwoording van een leraar van de school. De eisen hieraan gesteld 
benaderen dan ook de eisen die aan lessen worden gesteld. Denk aan de opbouw, de leerdoelen, 
instructie en beoordeling. 
Bij de stage in bedrijf of instelling valt logischerwijs de directe verantwoording van de leraar weg.  
De ontwikkeling richt zich hier op het verbeteren van het leerproces tussen stageplek en school met 
name in de directe relatie tussen de leerdoelen en opdrachten op de stageplek en het vertalen 
daarvan naar het leren in school, cursus, opleiding.  
 
5.3.8. Ondersteuning / Kwaliteit van de lessen 

Voor alle leerlingen in de school is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en 
vanzelfsprekend hebben alle leerlingen op school een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Deze zijn 
geïntegreerd binnen het leerlingvolgsysteem Presentis. Door IOP en Bewijzenmap krijgt het 
eigenaarschap van de leerling over zijn leertraject steeds meer gestalte en worden de opbrengsten 
van het onderwijs zichtbaar. De school zit met de manier waarop zij vorm geeft aan individuele 
leerroutes en het curriculum praktijkonderwijs in de voorhoede van het praktijkonderwijs. 
 
Waar de stage als werkvorm de ruggengraat is, is de wijze waarop de school Presentis heeft ingericht 
en inricht de ruggengraat van de relatie tussen de verantwoorde ontwikkeling (doelstellingen) van de 
leerling en de verwezenlijking van de invloed die de school daarop uitoefent door haar medewerkers. 
Daarnaast wordt in Presentis de verbinding toegepast tussen de te behalen competenties binnen de 
leefgebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap (Het curriculum praktijkonderwijs) met de 
gerichte scholing op grond van het talent en de keuze van leerlingen richting kwalificaties, 
getuigschriften en bewijzen en de werkplek die bij hen past.  
Bovenstaande ontwikkelingen worden de komende jaren doorontwikkeld en verdiept en volledig 
uitgespreid over alle leerjaren.  
 
We noemen hier: 
- de digitale toegang voor leerling en ouders in het IOP 
- de zichtbaarheid van de relatie doel en resultaat in het IOP 
- de zichtbaarheid van de beredeneerde keuze in het IOP 
- het uitstroomproces   
- de verbetering van de dialoog tussen leerling en leraar op grond van wat Presentis biedt in alle 
situaties in school tussen leerling en leraar; in gesprekken / in de lessen 
- de zichtbaarheid van doel en resultaat in alle lessituaties en gesprekken tussen leraar-leerling   
 
5.3.9. Ondersteuningsstructuur 

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 (Allen een OPP).  
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. De ingerichte 
ondersteuningsstructuur omvat alle leerlingen van de school. Als basisondersteuning van de 
Praktijkschool Apeldoorn beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
Bij leerlingen die in hun hulpvraag dit kunnen van de school overstijgen, spreken wij van risico-
leerlingen, c.q. extra ondersteuning binnen onze context. 
De Commissie van Begeleiding stelt vast om welke leerlingen het gaat en wat eventuele maatregelen 
kunnen zijn.  
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De verbeteringen in de ondersteuningsstructuur, richten zich naar binnen en naar buiten. 
Intern: 
De verbetering van het proces van signalering tot eventuele maatregel; 
- bewaken van afspraken 
- samenstelling CvB  
De ondersteuning van medewerkers: 
- uitwerken ondersteunende rol Leraar LC 
- scholing van medewerkers  
Extern: 
- het opbouwen van good practice in het gemeenschappelijk uitvoeren van arrangementen voor 
leerlingen door PrO en VMBO 
- het nakomen van afspraken door bij leerlingen betrokken jeugdzorg (resultaatgericht) 
 
5.4. De onderwijskundige inrichting van de school; waar ben ik goed in 

Het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn is zo ingericht, dat leerlingen zich zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. Het praktijkonderwijs heeft daartoe als sector 
in vier domeinen of levensgebieden geformuleerd wat de belangrijkste competenties zijn die de 
moeilijk lerende jongere kan verwerven van belang voor volwaardige maatschappelijke deelname; 
uitgewerkt in streefdoelen en beheersingsdoelen. Dat noemen we het Curriculum Praktijkonderwijs.  
Tegelijkertijd is de belangstelling van leerlingen en zoeken waar hun talent ligt de aanwijsbaar 
vruchtbare voedingsbodem voor gemotiveerd leren en werken en een goede uitstroom.  
Dat laatste vereist onderwijskundig maatwerk op het moment dat dat gevraagd wordt. Dat betekent 
dat niet in jaarklassen wordt gewerkt, maar in ontwikkelingsfasen van leerlingen, waarbij leerlingen 
een individuele leerroute doorlopen, waarin de keuze voor en oriëntatie op beroepsgerichte 
praktijkscholing een groeiend deel van de onderwijstijd in beslag neemt naarmate de schoolloopbaan 
vordert.    
Vanuit het oogpunt van motivatie wordt ook het lesaanbod gericht op zelfredzaamheid vanaf het 3e 
schooljaar ingericht op basis van belangstelling.  
Daarmee kiest de school duidelijk voor de kracht van het zoeken en vinden van de sterkste kanten 
van leerlingen boven het verplicht doorlopen van een curriculum. Daarin bevestigd door de uitstroom 
en de hoeveelheid kwalificaties die leerlingen weten te behalen en daarmee hun maatschappelijke 
kansen vergroten. 
Om te bewaken dat er geen onverantwoorde omissies zouden ontstaan in te leren vaardigheden uit 
het curriculum, zijn binnen het gebouwde leerlingvolgsysteem Presentis de te behalen competenties 
gekoppeld aan het lesaanbod  gebaseerd op keuze en het verplichte lesaanbod dat steeds minder 
onderwijstijd in beslag neemt naarmate de schoolloopbaan vordert. Per individuele leerling kan zo 
worden vastgesteld hoever de beheersing van de vaardigheden is en kan het onderwijs daarop 
gepland worden tussen leerling en leraar. 
     
5.5. Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap; de vier levensgebieden of domeinen 

De domeinen zijn, met hun doelen, verbonden met de vakken die de leerlingen krijgen op school. 
Voor alle vakken en activiteiten heeft de leerling leerdoelen. Met het onderwijs in domeinen zorgt de 
school ervoor dat leerlingen alles leren binnen hun mogelijkheden wat nodig is om goed mee te 
kunnen doen in de maatschappij en aan het werk te kunnen. Zo leren de leerlingen zelfredzaamheid. 
 
5.5.1. Streefdoelen- en beheersingsdoelen ondergebracht in het onderwijsaanbod 

De bij de lessen gebruikte beoordelingslijsten zijn gescreend op de connectie met de streef- en 
beheersingsdoelen van de domeinen. Er wordt zorg voor gedragen dat het volledige curriculum zo is 
gedekt.  
 
5.6. Individuele leerroute en Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) 

Het onderwijs binnen de individuele leerroute ontwikkelt zich tijdens de schoolloopbaan van 
overwegend aanbod-gestuurd naar overwegend vraag-gestuurd. Rekening houdend met de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling en de basiskennis van praktijk en theorie die hij/zij nodig 
heeft om keuzes te kunnen maken. De jongste leerlingen zullen bijvoorbeeld eerst kennis van 
verschillende materialen in verschillende praktijkvakken moeten hebben om hun belangstelling te 
kunnen ontwikkelen. De oudste leerlingen zullen hun belangstelling tijdens een stage aan een 
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beroepsgerichte praktijkcursus willen koppelen. Alle lesactiviteiten of vakken passen in een 
individuele leerroute.  

 
Een individuele leerroute ontstaat door bestaande gegevens en geleverde prestaties van de leerling 
aan nieuwe doelen te koppelen. Aan de start van de schoolloopbaan spelen de gegevens uit het 
onderwijskundig rapport van de (speciale) basisschool de grootste rol. Op dat moment spreken we 
nog niet van een IOP, maar van het Startdocument. Gedurende het eerste jaar op school wordt dit 
document omgezet in het IOP als resultaat van het contact tussen leerling en leraar in de vorm van 
het coaching gesprek en het doelengesprek, de eerste leerprestaties en in het contact met de ouders.  
Het IOP wordt tweemaal per jaar door leerling, ouders en school gezamenlijk besproken en (met 
eventuele aanpassingen) vastgesteld en ondertekend. De eerste keer tijdens het huisbezoek tussen 
herfst en kerstvakantie en de tweede keer tijdens het adviesgesprek in april-mei. Het IOP wordt 
geïntegreerd met het rapport en portfolio. 
Professioneel wordt het IOP intern verantwoord tijdens de leerlingbespreking (4 x per jaar). 
 
5.6.1. Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) geïntegreerd in het IOP 

Wie dacht dat het Startdocument en het IOP een voldoende stevige basis vormen voor goed 
onderwijs, komt bedrogen uit. Van elke leerling wordt tevens een ontwikkelingsperspectief 
vastgesteld, waarin is vastgelegd wat de verwachte uitstroom zal zijn en waarin de belemmerende en 
bevorderende factoren worden genoemd van de leerling en de daaraan gekoppelde 
onderwijsbehoeften. Het ontwikkelings perspectief plan is op de Praktijkschool Apeldoorn 
geïntegreerd in het IOP en wordt binnen zes weken na het begin van de schoolloopbaan besproken 
met ouders en vastgesteld middels ondertekening. 
Deze integratie dient er met name voor niet de focus en het overzicht te verliezen aangaande de 
individuele leerroute van de leerling en groei van administratieve last tegen te gaan.  
 
5.6.2. Coaching gesprek en doelengesprek 

Twee keer per jaar heeft de leerling met de groepsleraar een coaching gesprek. Ze bespreken dan de 
leerweg die de leerling heeft gekozen of gaat kiezen. Ook praten ze over hoe het met de leerling gaat 
en hoe het leren op school gaat. Het gaat er om dat leerlingen leren terugkijken op wat ze hebben 
gedaan en geleerd. En dat zij leren benoemen wat ze gaan doen om zichzelf verder te ontwikkelen. 
Het coaching gesprek helpt daarbij. 
Uit het coaching gesprek komen (nieuwe) leerdoelen en leerpunten, die worden opgeschreven in het 
IOP. De ouders van de leerling lezen het IOP ook en ondertekenen dit. Dit gebeurt tijdens het 
huisbezoek in het najaar en tijdens het adviesgesprek in april of mei. Tussendoor heeft de leerling 
iedere zes weken een doelengesprek met de groepsleraar. In het doelengesprek bespreken ze 
samen de doelen en de leerpunten. Ook kijken ze of deze aangepast moeten worden. De leerling 
leert zo om zichzelf (leer)doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren van 
deze doelen.  
Voor ‘Keuzepraktijk’ en ‘Cursussen’ (Beroepsgericht) wordt het voeren van doelengesprekken door 
vakleraren voorbereid en in schooljaar 2015-2016 opgestart.  
 
5.6.3. Bewijzenmap en rapport 

Alle bewijzen die de leerling haalt op school worden verzameld in de Bewijzenmap. Bijvoorbeeld 
foto’s van werkstukken en beoordelingen van vaardigheden. De bewijzen worden, in de tijd 
dat de leerling op school zit, steeds officiëler. Aan het einde van de leerweg op school zijn de 
bewijzen stage beoordelingen, behaalde werknemerscompetenties en getuigschriften en/of 
branche-certificaten. De Bewijzenmap is nu een CV geworden. De leerling kan dit CV laten zien 
bij werkgevers waar hij of zij wil gaan werken. 
Ook krijgt de leerling twee keer per jaar een rapport: in januari en in juli. In dit rapport staan de 
resultaten van de verschillendealle leeractiviteiten vakken op dat moment. 
  
5.7. Drie fasen binnen de individuele leerroute 

De individuele leerroute kent een opbouw in drie fasen, waarbij een leerling in zijn ontwikkeling kan 
worden ingeschat als behorend tot een fase. Het raamwerk is daarbij ondergeschikt aan het criterium 
onderwijsbehoefte. Met andere woorden; een leerling kan activiteiten hebben die binnen verschillende 
fasen liggen. Eenmaal op school wordt in de laatste leerlingbespreking van het schooljaar vastgesteld 
tot welke ontwikkelingsfase de leerling voor het grootste deel kan worden gerekend. 
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5.7.1. De individuele leerroute in beeld 
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5.8. Eerste fase 

In het eerste jaar volgen leerlingen een zo breed mogelijk onderwijsprogramma. Het is belangrijk om 
in het begin van de middelbare schoolloopbaan met zoveel mogelijk praktijkrichtingen kennis te 
maken. Dat helpt bij het ontdekken van de specifieke interesse en talent voor een praktijkrichting. 
Gezien het grote belang voor de ontwikkelingskansen van de leerling ligt daarnaast het accent op de 
basis van de reken- en taalvaardigheid en de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.  
Er is genormeerde toetsing van begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen op beheersingsniveau.  
Er is een eerste beroepsinteressetest. 
Er is een eerste oefening met het formuleren van eigen leerdoelen.  
Het IOP is nog overwegend aanbod gestuurd. De eerste fase duurt één schooljaar en is voor die 
leerlingen die de overstap vanuit het (speciaal) basisonderwijs maken. 
N.B. Het ontwikkelen van de sociale vaardigheid van de leerling vormt het kader bij alle 
schoolactiviteiten en is daarnaast een onderdeel van het onderwijsprogramma tot en met de derde 
fase. 
 
5.8.1. Onderwijsaanbod eerste fase (één jaar) 

 Nederlands 

 Rekenen/wiskunde 

 ICT-vaardigheden en mediawijsheid 

 Cultuur en Maatschappij 

 Praktijk en loopbaan 
o Schilderen 
o Houtbewerking 
o Metaalbewerking 
o Groene ruimte 
o Verzorging 
o Koken en bakken 
o Textiele technieken 
o Handvaardigheid 
o Beroepsinteresse test 

 Sociale vaardigheden 

 Bewegingsonderwijs 

 Vrijetijdsbesteding 
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5.8.2. De eerste fase en jaaragenda in beeld 
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5.9. Tweede fase 

 
Keuzepraktijk 

In het begin van de tweede fase maken leerlingen een keuze uit maximaal drie extra praktijkvakken 
met de bedoeling zich daarin extra te scholen en te ontdekken of zij er misschien hun beroep van 
kunnen maken. Wij noemen dit keuzepraktijk. Voornaamste domein; werken. 
De leerling maakt samen met de groepsleraar en onder diens eindverantwoordelijkheid het lesrooster 
op grond van de doelen in het IOP. De individuele leerroute krijgt gestalte.  
Indien passend bij het plan van de leerling ontwikkelt de keuzepraktijk zich tijdens de tweede fase tot 
een steeds meer beroepsgerichte scholing, waarvoor erkende certificaten kunnen worden gehaald. 
Eventueel met een voortzetting in een Entreeopleiding in de derde fase. 
 
Praktijkmodules 

In de tweede fase speelt ook de ontwikkeling van praktische vaardigheden die de zelfredzaamheid 
bevorderen een grote rol. Voornaamste domeinen; wonen en vrije tijdsbesteding. In het begin van de 
tweede fase zijn deze lessen verplicht om de basiskennis te waarborgen. Vanaf halverwege begin 
tweede fase is er de keuze uit een groot aanbod van praktijkmodules. Deze worden aangeboden in 
periodes van zes tot zeven weken in de gebieden techniek, verzorging, consumptief en 
bewegingsonderwijs. Dit laatste noemen wij praktijkmodules. De kennismaking met mogelijke 
invullingen van de vrije tijd buiten het werken, krijgt gestalte door modules VT-besteding. 
 
Loopbaanoriëntatie en stage 

Leerlingen leren in de tweede fase meer over beroepen en werk. Ze maken testen om te 
onderzoeken welke beroepen of welk werk ze interessant vinden. Ze gaan op excursie en leren zo 
werkplekken kennen. Ze doen interne stages in de school en projectstage(s). Vanaf 15 jaar (midden 
tweede fase) is er een oriënterende stage in het werk dat ze interessant vinden. De school kijkt dan of 
de leerlingen zich al goed kunnen redden op dit werk. Het vervolg van de oriënterende stage is een 
externe stage, die kan leiden tot een plaatsingsstage. De projectstage, oriënterende stage, externe 
stage en plaatsingsstage zijn stages buiten de school. 
 
Buursaam; werken en burgerschap 
Ze nemen deel aan het project Buursaam, een projectstage die het leren van 
werknemersvaardigheden koppelt aan het verrichten van werkzaamheden voor het algemeen belang. 
Voornaamste domeinen; burgerschap en vrije tijdsbesteding. 
 
Basisgeletterdheid 
Verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheid en taalvaardigheid blijft van belang. De genormeerde 
toetsing van deze vaardigheden op beheersingsniveau vindt plaats tot en met het derde schooljaar en 
daarna vaak ook nog op initiatief van de leerling.  
 
De tweede fase duurt twee tot drie schooljaren. 
 
5.9.1. Onderwijsaanbod tweede fase (twee tot drie jaar) 

 

 Nederlands 

 Rekenen/wiskunde 

 ICT-vaardigheden en mediawijsheid 

 Cultuur en Maatschappij 
o Sociale vaardigheden 
o Bewegingsonderwijs 
o Vrijetijdsbesteding 

 Praktijk en loopbaan 
o Keuzepraktijk (begin tweede fase) 

 Schilderen 
 Houtbewerken 
 Metselen 
 Lassen/metaalbewerking 
 Fietstechniek 
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 Groene ruimte 
 Verzorging 
 Koken 
 Bakken 
 Textiel 
 Bloemsierkunst 

o Praktijkkeuze voor meer zelfredzaamheid (midden tweede fase) 
 Techniek 
 Koken 
 Bakken 
 Verzorging 
 Mode en kleding 
 Bewegingsonderwijs 
 Werken in de kinderopvang 

o Beroepsgerichte cursussen (eind tweede fase) 
 Schoonmaak in de groothuishouding 
 Werken in de keuken 
 Werken in de zorg 
 Banktimmeren en machinale houtbewerking Stichting Hout en Meubel 
 Winkelmedewerker 
 Werken in de logistiek 
 Autopoetsen I en II 
 Groen VMBO Praktijk en vaktheorie 
 Lassen Mag 1 NIL 

o Scholing in veilig werken 
 Start, Werk, Blijf Veilig (SWB) 
 Bouw, wonen en interieur (BWI) 
 VCA Basisveiligheid (VCA) 

 
o Stage begin tweede fase 

 Interne stage 
 Projectstage / Project Buursaam 

o Stage midden en eind tweede fase en derde fase 
 Oriënterende stage 
 Externe stage 

 
5.9.2. Stage nader toegelicht 

In de tweede fase bereidt de school de leerlingen voor op het doen van een stage in een 
bedrijf of organisatie. In het eerste schooljaar doen een aantal leerlingen voor het eerst een 
stage. Dit is de interne stage in de school. In het begin van de tweede fase doen alle leerlingen een 
interne stage. Daarna gaan ze een projectstage doen. Dat kan met een groep, maar leerlingen 
kunnen de projectstage ook alleen doen. De projectstage is de eerste werkervaring buiten de school. 
In deze stage leren leerlingen vaardigheden die voor een werknemer belangrijk zijn: op tijd komen, 
overleggen met collega’s en bespreken hoe je opdrachten uitvoert. Wij noemen dit een beschermde 
stage. Na de projectstage doen de leerlingen een oriënterende stage. Dit is een stage in het werk dat 
de leerling zou willen gaan doen. De vakken van de keuzepraktijk passen hier vaak bij. Als de 
oriënterende stage goed gaat, mag de leerling hiermee doorgaan. In dat geval spreken we van een 
externe stage. De externe stage kan een plaatsingsstage worden als: 

 de externe stage blijft passen bij het werk dat de leerling wil gaan doen 

 de werkgever tevreden is over de leerling 

 de werkgever verwacht dat de leerling kan gaan werken bij het stagebedrijf. Dit wordt ook de 
werkplek van de leerling. 

Leerlingen die stage lopen, krijgen minimaal één keer per twee weken bezoek van hun vaste 
stagebegeleider op hun stageplek. De stagebegeleider heeft ook contact met de begeleiders op de 
stageplek. De groepsleraar blijft als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. 
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5.9.3. De tweede fase en jaaragenda in beeld 
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5.10. Derde fase 
Schoolverlater, transitieplan, getuigschrift praktijkonderwijs en CV 
Van leerlingen in de derde fase wordt verwacht dat zij de school binnen een à twee jaar zullen 
verlaten. Hetzij in de loop van het schooljaar, aan het einde daarvan of kort daarna. Deze leerlingen 
volgen een externe stage die bij voorkeur is gekoppeld aan een beroepsgerichte opleiding of cursus.  
Praktijkschool Apeldoorn begeleidt de schoolverlaters intensief bij de plaatsing op een werkplek en/of 
opleiding. Ook geeft de school ouders en leerling advies. Afspraken worden vastgelegd in het 
transitieplan. 
Leerlingen die de school overeenkomstig hun IOP hebben doorlopen en worden geplaatst ontvangen 
het getuigschrift praktijkonderwijs bij het verlaten van de school. Hun bewijzenmap heeft zich 
ontwikkeld tot een CV. 
Een deel van de leerlingen maakt een start met regulier betaald werk. Anderen krijgen via speciale 
bemiddeling in samenwerking met andere instanties een arbeidsovereenkomst aangeboden. Weer 
anderen, voor wie dit echt noodzakelijk is, komen in een aanmeldingsprocedure voor de SWV 
(Sociale Werkvoorziening). Leerlingen die zich zodanig ontwikkelen dat zij (na het 2e leerjaar) een 
niveau bereiken dat hen in staat stelt zich via het VMBO volledig te kwalificeren voor intrede in een 
opleiding op niveau 2, krijgen voor deze overstap de ondersteuning van de school. 
 
Beroepsgerichte scholing 
Een groot aantal cursussen is op niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs1. In dat geval is de 
leerling 16 jaar of ouder. De cursus of opleiding wordt onafhankelijk getoetst of geëxamineerd en 
houdt direct verband met de dagelijkse stagewerkzaamheden. De opleidingen op niveau 1 worden 
uitgevoerd door het MBO in opdracht van de Praktijkschool Apeldoorn en andere scholen voor 
praktijkonderwijs in de Stedendriehoek. Deze constructie waarborgt dat de leerling onder de 
begeleiding en verantwoordelijkheid van de school blijft. Wij spreken vanaf schooljaar 2015-2016 niet 
meer van Niveau 1, maar van Entreeopleidingen.  
De Praktijkschool Apeldoorn kan ook zelf opleidingen op niveau 1 verzorgen. Toetsing hiervan vindt 
plaats door het MBO. Voortdurend is het streven gericht op verbreding en verdieping van het aanbod 
van cursussen. Dit betekent ook de anticipatie op het referentiekader taal en rekenen, zodat 
leerlingen die dit zouden kunnen alsnog kunnen doorgaan in niveau 2.  
 
Nazorg 

De eerste twee jaar na het verlaten van de school volgt de school hoe het met de leerling gaat bij de 
werkgever of op de nieuwe school. Als het nodig is, biedt de school de leerling en ouders 
ondersteuning.    
 
5.10.1. Onderwijsaanbod derde fase (één tot twee jaar) 

 

 Nederlands 

 Rekenen/wiskunde 

 ICT-vaardigheden en mediawijsheid 

 Cultuur en Maatschappij 
o Sociale vaardigheden 
o Bewegingsonderwijs 
o Vrijetijdsbesteding 
o Wonen: voorbereiding zelfstandig (begeleid) wonen 

 Praktijk en loopbaan 
           Beroepsgerichte opleidingen op niveau 1 

Opleiding      Uitvoerder    Toetsing 
o NIL-lasdiploma     Praktijkschool Apeldoorn  NIL 
o Assistent logistiek     Aventus Apeldoorn   VTL 
o Assistent fietstechniek    Deltion College  Deltion 
o Assistent bouw, wonen en onderhoud  Aventus Apeldoorn   Fundeon 
o Assistent schilder     Schilders sCOOL   Sch.sCOOL 
o Assistent verkoop en retail    Aventus Zutphen   Aventus 
o Assistent horeca, voeding of voedingsind.  Aventus Apeldoorn   SVH 

                                                
1
 Bij niveau 2 is sprake van de startkwalificatie 

Met opmaak: Links
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o Assistent bakker     Praktijkschool Apeldoorn  Deltion 
o Assistent dienstverlening en zorg   Aventus Apeldoorn   Aventus 
o Assistent plant (of groene) leefomgeving  Helicon Apeldoorn   Aequor 
o Assistent mobiliteitsbranche    Aventus Apeldoorn  Aventus 

 
            Meer beroepsgerichte scholing    

o Rijvaardigheidsbew. hef- /reachtr.chauffeur Broeder opleidingen 
o Rijvaardigheidsbewijs tractor   AOC Oost Twello 
o Scholing in veilig werken 

 VCA (technische richtingen)   Praktijkschool Apeldoorn Tutorial 
 

o Sollicitatietraining  
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5.10.2. De derde fase en jaaragenda in beeld 
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5.10.3. De positie t.a.v. de Entreeopleidingen 

Het blijkt dat het merendeel van de leerlingen maximaal een Entreeopleiding behaalt, mits daartoe 
goed ingeleid en begeleid door de school, kan behalen. Het is vrijwel zeker dat de expertise die het 
praktijkonderwijs biedt in de begeleiding in combinatie met de onderwijsinhoudelijke vernieuwing sterk 
aan deze ontwikkeling heeft bijgedragen en daarmee de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep 
belangrijk heeft vergroot.  
De Praktijkschool Apeldoorn zet scholing i.s.m. het MBO in op een drietal manieren: 

 Door deze scholing groepsgewijs in te kopen bij het MBO 

 Door voor individuele leerlingen deze scholing in te kopen bij het MBO.  
Toelichting: De school voor praktijkonderwijs is ‘eigenaar’ van de bovenste twee vormen scholing. 
Uitsluitend het lesgeven in het vakgebied wordt gevraagd. De totale begeleiding blijft in handen 
van de school voor praktijkonderwijs om het beoogde succes te kunnen halen. 

 Door intern deze scholing aan te bieden.   
Voor het grootste deel van de kandidaten is scholing op niveau 1 het hoogst haalbare. Een klein  deel 
slaagt er in om niveau 2, de startkwalificatie, te bereiken.  
Toeleiden naar werk blijft het voornaamste doel, maar wie zich verder kan scholen, moet daartoe 
worden uitgedaagd.  
 
Er is een principeafspraak gemaakt tussen Aventus en het praktijkonderwijs in de Stedendriehoek dat 
het ons gezamenlijk belang is om in het belang van de kwalificatie van onze doelgroep tot nieuwe 
invullingen te komen. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Het is onzeker of dit kan worden voortgezet en 
wat de positie van de Entreeopleidingen binnen het aanbod wordt.   
Ons principe scholing te bieden tot waar het niet meer gaat in combinatie met toeleiden naar werk 
blijft daarbij recht overeind. 
 
5.11. Onderwijstijd en lesrooster 

De leerlingen ontvangen 1000 klokuren onderwijs per jaar. Binnen de reguliere lestijd is er geen 
sprake van uitval in de vorm van tussenuren. In het uitzonderlijke geval dat uitval plaats moet vinden, 
zijn de oudste leerlingen als eerste op individuele basis en niet groepsgewijs lesvrij om alsnog de 
uitval tot het uiterste te beperken.  
Het lesrooster voor de groep wordt op de eerste schooldag van het schooljaar uitgereikt. Vervolgens 
wordt dit rooster aangepast aan de individuele leerroute van de leerling. Met dit individuele rooster is 
sprake van een verantwoord onderwijsaanbod zoals dat in de wet is vastgelegd. Begin- en eindtijden 
van stages of lessen keuzepraktijk staan zowel vermeld in het rooster als in het stagecontract of de 
overeenkomst keuzepraktijk. Stagetijd is lestijd en als zodanig in het weekrooster verwerkt. Dit rooster 
is dusdanig opgebouwd dat de stagiair niet te zwaar wordt belast en toch goed op de arbeidsmarkt 
kan worden voorbereid. 
 
5.12. Beschrijving onderwijsprogramma en materiaal 

De gekozen invalshoek (onderwijs op maat) en de grote verschillen tussen de leercapaciteiten van de 

leerlingen maken het onontkoombaar dat wordt geput uit een grote hoeveelheid lesmateriaal en 

inzetten van werkvormen. Teneinde het gebruik weloverwogen te laten plaatsvinden, vindt jaarlijks 

een beschrijving plaats en worden nieuwe lesmaterialen en werkvormen ingevoerd volgens 

afgesproken besluitvorming.2 Dit wordt vastgelegd in een digitaal bestand. 
 
5.13. Ouder als bondgenoot 

Het partnerschap met ouders / verzorgers bepaalt in zeer belangrijke mate het succes in de 
schoolloopbaan van de leerlingen en in de arbeidsvoorbereiding. Met hen proberen we in een zeer 
vroeg stadium een bondgenootschap te sluiten. Het individueel ontwikkelingsplan is daarin het 
ankerpunt. De school kiest voor het niveau leerling – ouder – leraar waar het gaat om 
ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid op instellingniveau kan hier uit voort komen, maar is niet 
voorwaardelijk voor een goed resultaat. Daarnaast is het in veel gevallen al winst als de 
ouderbetrokkenheid op het niveau van het eigen kind goed gestalte krijgt. Uit de OTP blijkt de 
handelwijze van de school op instemming te kunnen rekenen.   

                                                
2
 De beschrijving onderwijsprogramma is op aanvraag op school verkrijgbaar 
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De groepsleraar is in deze systematiek de eerst verantwoordelijke die beschikbaar is voor het contact 
met de ouders en draagt er zorg voor dat vragen correct en afdoende worden beantwoord of worden 
verder  geleid.   
 
Naast het bovengenoemde contact zijn er de volgende vaste momenten voor het contact tussen 
ouders en school:  
 

 Een ouderavond voor de zomervakantie voorafgaand aan het nieuwe schooljaar voor nieuwe 
leerlingen 

 Een kennismakingsgesprek in de eerste zes weken  

 Een huisbezoek in principe tussen de herfst- en de kerstvakantie 
(1e ondertekening IOP) 

 Een oudergesprek op school in april of mei m.b.t. de advisering voor het nieuwe schooljaar 
(2e ondertekening IOP) 

 Een gesprek (gesprekken) met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen 

 Een gesprek (gesprekken) met ouders bij wisselingen van stages, start van cursussen  

 Een ouderavond voor ouders van leerlingen op het eind van de tweede fase en van de derde fase 
waarop instellingen hun mogelijkheden presenteren ten aanzien van hulp bij het betreden van de 
arbeidsmarkt 

 Een gesprek (Gesprekken) met ouders in het kader van de begeleiding van het verlaten van de 
school door de leerling; het transitieplan  

 Een ouderavond voor de ouders van de leerlingen die deelnemen aan het schoolkamp 

 Een ouderavond waarop officieel afscheid wordt genomen van de schoolverlaters 

 De uitreiking van cursusdiploma’s en certificaten  
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5.14. Ondersteuningsstructuur van de school 

Dit deel beschrijft de ondersteuningsstructuur op de Praktijkschool Apeldoorn. Allereerst wordt de 
achtergrond beschreven van waaruit de ondersteuningsstructuur is opgebouwd. Vervolgens wordt er 
een schematische weergave gegeven van de ondersteuningsstructuur, alvorens deze zal worden 
toegelicht in respectievelijk de basisondersteuning in § 2.2 en de leerling specifieke ondersteuning in 
§ 2.3. 
 
5.14.1. Verantwoording werkwijze; Handelingsgericht werken in zeven uitgangspunten 

De Praktijkschool Apeldoorn werkt voornamelijk handelingsgericht. Deze werkwijze sluit aan bij het 
handelingsgerichte praktijkmodel van Pameijer en Van Beukering (      ) en is gebaseerd op zeven 
samenhangende uitgangspunten: 
 
De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.  

De onderwijsbehoeften worden opgesteld aan de hand van kindkenmerken en bieden handvatten 
voor de leraar om leerlingen te begeleiden. Bij de onderwijsbehoeften gaat het om wat de leerling 
nodig heeft om zijn/haar doelen te behalen. De onderwijsbehoeften van de leerlingen op de 
Praktijkschool Apeldoorn staan beschreven in het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP).  
 
Het gaat om afstemming en wisselwerking. 
Leerlingen verschillen en ook leraren, scholen en ouders verschillen. Leerlingen ontwikkelen zich in 
verschillende systemen: op school met leraren en medeleerlingen, thuis met ouders, broertjes/zusjes 
en andere familie en betrokkenen en in hun vrije tijd. Leerlingen ontwikkelen zich in interactie met hun 
omgeving. Op school is onder ander sprake van een wisselwerking tussen leerlingen onderling en 
tussen leerling en leraar. Het is belangrijk om oog te hebben voor de verschillen en de wisselwerking 
tussen de leerling en de omgeving.  
De leerlingen op de Praktijkschool Apeldoorn hebben een eigen leerlijn. Hiermee krijgt iedere leerling 
de begeleiding en het onderwijs die bij de leerling past. De leraren proberen de begeleiding van de 
leerling aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. De ene leerling heeft 
bijvoorbeeld behoefte aan opdrachten waarbij voorbeelden helemaal uitgewerkt zijn en de andere 
leerling heeft behoefte aan opdrachten waarbij de leerling iets moet doen om de taak te snappen.  
 
De leraar doet er toe. 

De leraar is op de Praktijkschool Apeldoorn de spil in de begeleiding van de leerlingen. Leraren 
hebben veel invloed op de leerlingen. Het is belangrijk om te kijken wat leraren aan ondersteuning 
nodig hebben om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
 
Positieve aspecten zijn van groot belang. 

Door in te gaan op de positieve aspecten wordt een situatie beter begrepen en kunnen doelen beter 
worden geformuleerd. Positieve aspecten bieden handvaten voor de begeleiding van leerlingen. In de 
samenwerking en begeleiding worden de eigen krachten en mogelijkheden van leerlingen, leraren en 
ouders als kansen benut. De positieve aspecten van leerlingen staan als bevorderende factoren in 
het Ontwikkelingsperspectief Plan van iedere leerling. De belemmerende factoren worden in positieve 
zin in doelen omgezet.  
 
Er wordt constructief samengewerkt. 
Een goede samenwerking en communicatie tussen school en ouders heeft een positief effect op de 
ontwikkeling van de leerling. De groepsleraren op de Praktijkschool Apeldoorn hebben op een aantal 
structurele momenten contact met ouders. Daarnaast is er veelvuldig incidenteel contact vanuit 
diverse beweegredenen. Leraren, ouders én leerlingen hebben ieder hun eigen kennis en ervaring. 
Deze kennis en ervaring moet optimaal worden benut.  
 
Het handelen is doelgericht. 

De begeleiding en het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn zijn gericht op de doelen die de 
leerling samen met de groepsleraar heeft opgesteld in het Individueel Ontwikkelingsplan. Door middel 
van deze doelen kan de leerling gerichte feedback krijgen en kan de voortgang van de leerling 
worden geëvalueerd.  
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De werkwijze is systematisch en transparant. 
De leerlingen worden gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteem Presentis. Hierin staan onder 
andere het Individueel Ontwikkelingsplan van de leerling en de behaalde vaardigheden op aan de 
hand van de volglijsten voor de gevolgde vakken. De behaalde vaardigheden zijn gekoppeld aan de 
competenties in de vier leefgebieden.  Het Individuele Ontwikkelingsplan wordt regelmatig met ouders 
besproken. Ouders en leerlingen kunnen daarnaast, startend in 2015 voor de leerlingen in de eerste 
fase, digitaal vanuit huis in het leerlingvolgsysteem. 
In de Bewijzenmap bouwt de leerling het dossier op van behaalde vaardigheden. Uiteindelijk vormt dit 
het CV voor de leerling bij het schoolverlaten. 
 
5.14.2. Schematische weergave ondersteuningsstructuur 
 

 
Figuur: Schema ondersteuninsstructuur, Heller 2015 

5.14.3. Basisondersteuning 

Met basisondersteuning wordt de ondersteuning bedoeld die voor iedere leerling in meer of mindere 
mate geldt. De basisondersteuning is opgedeeld in de ondersteuning voorafgaand aan de school, aan 
het begin van de school, tijdens het schooljaar, bij het verlaten van de school en na het verlaten van 
de school. 
 
5.14.4. Basisondersteuning; Voorafgaand aan de school 
Schoolkeuze 

De ondersteuning voor de leerling begint voordat hij of zij de school gaat bezoeken met het zo 
zorgvuldig mogelijk verstrekken van schoolinformatie. Door middel van een informatieavond voor 
ouders, leerlingen, leraren van groep 8, intern begeleiders en andere belangstellenden op het 
moment dat het adviseringstraject in het (speciaal) basisonderwijs loopt. Door deelname aan de 
onderwijsmarkt van het vo en een Open Huis.  
 
Leerlingen van de school brengen in dezelfde periode een bezoek aan leerlingen van het speciaal 
basisonderwijs waarmee informatie over de school op leerling-niveau wordt uitgewisseld.  
Alle ouders en basisscholen worden in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan het besluit tot 
aanmelding op individuele basis met de ondersteuningscoördinator en / of de schoolleiding een 
gesprek te hebben over de school en de toekomstige schoolloopbaan van hun kinderen.  
 
 
 
Aanmelding 

Met opmaak: Links



Schoolplan Praktijkschool Apeldoorn 2015-2019     Strategisch beleid praktijkonderwijs Leerplein055  42 van 71 
 

 
De formele procedure met betrekking tot de aanmelding, de gegevensverwerking en de aanvraag 
voor de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs laten we hier terzijde. Deze is in te zien op 
school. 
 
Overdracht 
Voor de zomervakantie wordt aan de verzamelde gegevens de informatie toegevoegd van de school 
waar de leerling tot dan toe heeft verbleven. De overdracht vindt plaats in een bespreking met een 
vertegenwoordiger van deze school die in direct contact met de leerling heeft gestaan, meestal de 
groepsleraar gesecondeerd door de intern begeleider. De gesprekken worden volgens een vaste 
structuur gevoerd door de groepsleraren van de eerste fase en door ondersteuningscoördinator en 
(adjunct-)directeur. 
  
Ouderavond ouders van nieuwe leerlingen en kennismaking 
Op de ouderavond voor ouders van nieuwe leerlingen worden ouders voor de zomervakantie 
geïnformeerd over de start van het schooljaar en wat we van elkaar verwachten. Op de 
kennismakingsdag ontmoeten alle nieuwe leerlingen elkaar en het schoolteam en er is een eerste 
instructie voor de start van het schooljaar naast vertrouwd maken met en geruststellen op de 
overstap. De kennismakingsdag dient tevens als een observatie ten behoeve van het samenstellen 
van de groep.   
 
Startdocument 

Aan het begin van het schooljaar zijn de gegevens door de orthopedagoog verwerkt in het 
Startdocument. De groepsleraar heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de afstemming 

daarvan met andere bij de leerling betrokken teamleden. Hij is tevens verantwoordelijk voor de 
omzetting naar het IOP. 
 
5.14.5. Basisondersteuning; Tijdens de schoolloopbaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Cyclus basisondersteuning leerlingen, medewerking  Heller 2015 

Groepsleraar en leerling; Coaching gesprek en doelengesprek  

Twee keer per jaar heeft de leerling met de groepsleraar een coaching gesprek. Ze bespreken dan de 
leerweg die de leerling heeft gekozen of gaat kiezen. Ook praten ze over hoe het met de leerling gaat 
en hoe het leren op school gaat. Het gaat er om dat leerlingen leren terugkijken op wat ze hebben 
gedaan en geleerd. En dat zij leren benoemen wat ze gaan doen om zichzelf verder te ontwikkelen. 
Het coaching gesprek helpt daarbij.  
  

Kennismakingsgesprek 

Coaching gesprek 1 

Leerlingbespreking 1 

Huisbezoek 
IOP ondertekend 

Leerlingbespreking 2 

Doelengesprek   

Coachingsgesprek 2 

Adviesgesprek 
IOP ondertekend 

 

Doelengesprek  

Leerlingbespreking  3 
september 

oktober 

november 

december 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

Doelengesprek   

Doelengesprek   
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Uit het coaching gesprek komen (nieuwe) leerdoelen en leerpunten, de worden genoteerd in het IOP. 
De ouders bespreken het IOP samen met de leerling en de groepsleraar en ondertekenen dit. Dit 
gebeurt tijdens het huisbezoek in het najaar en tijdens het adviesgesprek in april of mei. Tussendoor 
heeft de leerling iedere zes weken een doelengesprek met de groepsleraar. In het doelengesprek 
bespreken ze samen de doelen en de leerpunten. Ook kijken ze of deze aangepast moeten worden 
De leerling leert zo om zichzelf (leer)doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor het 
uitvoeren van deze doelen. 
 
Groepsleraar, leerling en ouders; kennismakingsgesprek, huisbezoek en adviesgesprek 
Aan het begin van het schooljaar, binnen zes weken, heeft de groepsleraar een 
kennismakingsgesprek op school met leerling en ouders. Het OPP wordt besproken (1e jaars) en 
ondertekend. Het uitstroomprofiel (her-)bevestigd. De verwachtingen van de leerling en ouders 
worden (nogmaals) afgestemd met school. Het belangrijkst is dat aan het begin van het schooljaar 
alle neuzen dezelfde kant op staan. 
 

Na de 1e leerlingbespreking, in oktober/november, gaat de groepsleraar op huisbezoek bij de leerling. 
Het IOP, dat dan loopt, wordt besproken en/of door de leerling gepresenteerd. Ouders ondertekenen 
het IOP. 
 
Na de 2e leerlingbespreking, in januari/februari, volgt het adviesgesprek met leerling en ouders op 
school waarin het IOP wordt besproken en/of door de leerling gepresenteerd, zoals dat in het nieuwe 
schooljaar in het nieuwe schooljaar zal voortgaan. 
 
Vakleraar en leerling 
De vakleraar geeft de beoordelingen aangaande de praktijk gericht op de zelfredzaamheid en de 
beroepsgerichte praktijk.  
De vakleraar geeft de Tips en Tops die van belang zijn voor de voortgang van de leerling in de 
praktijkrichting of het praktijkvak. Hij bespreekt deze in de les met de leerling en zij worden verwerkt 
in het IOP van de leerling.  
Voor de beroepsgerichte praktijk bespreekt de vakleraar naast de Tips en Tops de geschiktheid voor 
de richting, van belang voor de arbeidsmarktrelevantie van de gevolgde richting.  
De volglijsten van de praktijkvakken zijn door de vakleraar gekoppeld aan de competenties van de 
domeinen binnen Presentis. Het voeren van doelengesprekken met leerlingen door vakleraren zal 
voor Keuzepraktijk en Cursussen (Beroepsgericht) starten, geïntegreerd in het IOP. 
  
Stagebegeleider en leerling 
De stagebegeleider bezoekt de leerling tenminste één keer per twee weken in de stage. Als hij/zij niet 
de groepsleraar is van de leerling, wordt alle relevante informatie teruggekoppeld naar de 
groepsleraar.  
De voortgang van de stage wordt bewaakt door alle voorkomende afspraken die een goede stage 
bevorderen te doen nakomen of initiëren; zoals stageopdrachtenstage opdrachten, verslaglegging en 
houdingsaspecten. 
 
Vertrouwenspersoon, Aandachtsfunctionaris en Pestfunctionaris 

De school heeft altijd een zeer grote waarde gehecht aan het waarborgen van het gevoel van 
veiligheid en het hebben van vertrouwen als voorwaarde voor succesvol leren.  
Inmiddels heeft de maatschappelijke aandacht voor dit thema er toe geleid dat een en ander 
vastgelegd is in wet- en regelgeving die naast beleid ook specifieke functionarissen voorschrijft. De 
school heeft deze functionarissen binnen haar team en zij vormen gezamenlijk de werkgroep die over 
dit thema waakt en hier coördineert. 
Veiligheidscoördinator 
Het algemene veiligheidsbeleid; R,I en E met jaarlijks Plan van Aanpak en evaluatie, 
Incidentregistratie, Veiligheidsplan met daarmee samenhangende protocollen en BHV is 
ondergebracht bij de Veiligheidscoördinator.  
 
Leraren onderling en met ondersteuning 
Voor de dagelijkse voortgang van het werk zijn overlegsituaties ingericht in een organisatorische, 
besluitvormende en ondersteunende lijn. Deze zijn weergegeven op pagina 21. 
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IIn de cyclus op pagina 42 wordt de begeleiding van alle leerlingen professioneel verantwoord en 
gewaarborgd.  
 
5.14.6. Basisondersteuning; Bij het verlaten van de school 
Transitieplan 

Bij schoolverlaten wordt het IOP omgezet in een transitieplan naar de werkplek. De school legt in dat 
plan met alle benodigde partijen de contacten voor de overstap en voert daartoe met hen gedurende 
het schooljaar structureel overleg. 
 
Getuigschrift of Verklaring 

Als de leerling de school verlaat overeenkomstig zijn of haar IOP ontvangt deze een Getuigschrift 
wegens het met goed resultaat afsluiten van de school. 
Leerlingen die, wegens omstandigheden, de school niet volgens het IOP verlaten, ontvangen een 
verklaring als bewijs dat zij de school hebben gevolgd. Leerlingen die uitstromen met een Verklaring 
voldoen niet aan één van de erkende wijzen van uitstroom. 
Getuigschrift of verklaring zijn voorzien van een bijlage, waarin de stage-ervaring staat vermeld, 
welke beroepsgerichte certificaten, kwalificaties of bewijzen zijn behaald, of de algemene 
werknemerscompetenties matig / voldoende of goed zijn verworven en wat het niveau van het 
Nederlands en Rekenen is. Dat laatste om de juiste informatie te verstrekken t.b.v. de mogelijkheid 
voor nog te volgen verdere scholing. 
Voorts gaat het getuigschrift vergezeld van de CV van de leerling, d.i. de eindfase van de 
Bewijzenmap. 
 
Nazorg 
De leerlingen worden na het verlaten van de school twee jaar gevolgd, volgens een structurele 
procedure. Daarbij worden hulpvragen beantwoord door de school zelf of verder geleid. De gegevens 
uit deze nazorg dienen tevens als bron voor het schoolbeleid. 
 
5.14.7. Extra ondersteuning 

Boven de basisondersteuning biedt de school extra ondersteuning . Deze extra ondersteuning hoort 
bij de vaste ondersteuning van de school en kan worden ingezet bij specifieke ondersteuningsvragen 
in een individuele leerroute. Er kan binnen de school extra ondersteuning gegeven worden door het 
personeel van de school zelf of in samenwerking met externen. Bij ondersteuningsvragen die de extra 
ondersteuning van de school overstijgen, kunnen een aantal partijen worden geraadpleegd . 
Uit reguliere screening, leerlingbespreking, intervisiedeel fase- en vakgroep-overleg komt naar voren 
of leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning. De extra ondersteuning richt zich op de leerling zelf 
of op zijn omgeving en ligt op het gebied van de sociale- en communicatieve vaardigheden, de 
motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. De basisondersteuning biedt de ondersteuning op 
didactisch gebied (remediale ondersteuning).   
De extra ondersteuning kan zich op de leerling zelf richten door groepstrainingen of individuele 
begeleiding of de extra ondersteuning richt zich op de ouders. 
 

Orthopedagoog/GZ-psycholoog en Ondersteuningscoördinator 
De orthopedagoog/GZ-psycholoog draagt zorg voor de verzameling van de gegevens benodigd voor 
de toelaatbaarheidsverklaring. Doet daarvoor onderzoek en doet onderzoek bij 
ondersteuningsvragen. Hij/zij is tevens de ondersteuningscoördinator en lid van de 
toelatingscommissie en Commissie van Begeleiding. Vanuit de laatste hoedanigheid verricht  hij/zij 
doorverwijzingen naar externe (zorg-)instanties. 
Hij/zij draagt zorg voor de opstelling van het OPP en indien nodig het OPP+ (Voorheen 
handelingsplan) naast het Startdocument en verricht individuele begeleiding van leerlingen en leraren 
bij ondersteuningsvragen.  
 
Sociale en communicatieve vaardigheden 
Op het terrein van sociale en communicatieve vaardigheden worden drie vormen van ondersteuning 
geboden. De interviewgroep voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven bij het spreken en 
luisteren in dagelijkse situaties.  
Specifieke woordenschattraining bovenop de woordenschattraining in de groep. Logopedie en 
gespreksvaardigheden (sociale vaardigheden) in de stage-situatie, vgl. Interviewgroep.  
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Motorische Remedial Teaching 
 
Eerste jaars leerlingen worden gescreend op hun motorische vaardigheid. Hieruit kan volgen dat MRT 
noodzakelijk is. 
 

Intensieve stagebegeleiding 
Elke leerling wordt minimaal één keer per twee weken bezocht op de stageplek na een 
aanloopperiode, waarin dit wekelijks kan zijn. Er zijn leerlingen die er bij gebaat zijn dat de wekelijkse 
begeleiding zich voortzet en die aanvullende terugkoppeling vraagt met de thuisomgeving en 
aanvullende terugkoppeling op school. Bij hen spreken we van intensieve stagebegeleiding. 
 
Weerbaarheidstraining 

Voor leerlingen voor wie de sociale vaardigheidstraining in de groep onvoldoende perspectief biedt op 
voldoende weerbaarheid in situaties met anderen, waardoor zij risico lopen in het dagelijks contact 
met anderen. 
 
Schoolmaatschappelijk werk; spreekuur MEE  

Op dit spreekuur kunnen  leerlingen en ouders hun vragen stellen over opvoeding, wonen, leren en werken en 
vrije tijd.  De schoolmaatschappelijk werker geeft informatie, advies en verwijst door naar andere hulpverleners.  
De schoolmaatschappelijk werker staat ook ten dienste van ondersteuningsvragen vanuit de school  aangaande 
de leefsituatie van leerlingen. 
 
Jeugdarts 
De school werkt samen met de schoolartsen van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. Ouders kunnen ook 
zelf contact opnemen met deze dienst. De schoolarts doet de gezondheidsonderzoeken bij de leerlingen op school.  
 
Alcohol-blow-game maat 

De school biedt in samenwerking met Tactus, verslavingszorg, leerlingen de mogelijkheid een aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten te volgen waarin ze bewust worden gemaakt van de risico's die het 
gebruik van alcohol, drugs en veelvuldig gamen met zich meebrengen.  
 
Meidengroep 

Meisjes kunnen indien gewenst deelnemen aan de 'Meidengroep'. De meisjes krijgen een tiental 
lessen aangeboden waarin thema's aan de orde komen die met vriendschappen, relaties en 
seksualiteit te maken hebben. De lessen worden in samenwerking met MEE-Veluwe gegeven. 
 
5.14.8. Overstijgen van de extra ondersteuning; Commissie van Begeleiding 

In de opvang van ondersteuningsvragen die de extra ondersteuning overstijgen, is voorzien door de 
aanwezigheid van de Commissie van Begeleiding bestaande uit: 
 
- Een lid van de schoolleiding 
- Orthopedagoog/GZ-psycholoog, tevens Ondersteuningscoördinator 
- Groepsleraar indien gewenst 
- Jeugdarts 
- Schoolmaatschappelijk werk , tevens Centrum voor Jeugd en Gezin 
- Leerplicht 
 
De Commissie van Begeleiding tracht antwoorden en acties te formuleren op ondersteuningsvragen 
die niet door de extra ondersteuning kunnen worden beantwoord.  
Ze coördineert tevens de verwijzing van leerlingen naar externe instanties, waaronder het VO-
zorgloket en bepaalt in welke gevallen sprake is van een OPP+.  
 
5.14.9. Schoolondersteuningsprofiel 

In het Schoolondersteuningsprofiel heeft de school beschreven welke basisondersteuning en extra 
ondersteuning zij kan bieden.  
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Voorwaardelijk is of een leerling deel kan nemen aan een traject dat leidt naar werk in de zin van de 
uitstroomprofielen met als belangrijkste onderwijsbehoefte komen tot groeiende zelfstandigheid 
middels verminderen van de afhankelijkheid van direct toezicht.  
 
 
5.15. Kwaliteitsbewaking 

De school heeft de bewaking van haar kwaliteit vorm gegeven in een aantal cycli die elk jaar worden 
doorlopen en met elkaar zijn verbonden; Ontwikkelagenda, Management, Personeelsbeleid en 
Financiën. Zij volgt in haar werkprocessen het PDCA-principe en werkt volgens de kenmerken van de 
lerende organisatie, waarbij zij zich ten volle realiseert dat hier altijd verbetering en verdieping 
mogelijk is.    
 
5.15.1. Ontwikkelagenda 

De Ontwikkelagenda is het centrale werkdocument voor de (kwaliteits-)ontwikkeling van de school. Zij 
beschrijft de jaarlijkse doelstellingen, ziet terug op het resultaat van doelstellingen en blikt waar nodig 
vooruit. De Ontwikkelagenda bevat het huidige jaar, kijkt twee jaar terug en twee jaar naar voren en 
omspant zo een tijdsperiode van vijf jaar. De doelen moeten worden gerealiseerd door individuele 
personeelsleden en werkgroepen. De schoolleiding waakt over de discipline van eenieder om binnen 
de kaders van de ontwikkelagenda te opereren. Niet in de laatste plaats om de schoolorganisatie te 
behoeden voor korte termijn politiek en overbelasting. 
De doelstellingen baseren op het actuele schoolplan en op de analyse vanuit de kwaliteitscycli.  
De Ontwikkelagenda wordt halfjaarlijks geëvalueerd en aan het begin van elk schooljaar opnieuw 
vastgesteld. 
 
De Ontwikkelagenda is zelf ontwikkeld en is gepubliceerd als managementinstrument bij het thema 
‘Professionele ruimte’ binnen het project ‘Succes in Beeld’.  
 

De Ontwikkelagenda vormt de basis voor Jaarcontract, de Marap en het Jaarverslag in de jaarcyclus 
tussen College van Bestuur en directeur. 
 
5.15.1.1. Cyclus Ontwikkelagenda 

Twee keer in het jaar vindt er een evaluatie plaats. De behaalde resultaten worden benoemd, dan wel 
aangepast, gewijzigd of voortgezet. Nieuwe doelen kunnen worden opgenomen in de 
Ontwikkelagenda. Schoolintern wordt de Ontwikkelagenda voorgelegd aan de MR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Cyclus Ontwikkelagenda 

5.15.2. Cyclus personeelsbeleid 

2e evaluatie Vaststellen operationele jaardoelen; 
Ontwikkelagenda 

MR 

1e evaluatie 
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De taakverdeling tussen de directeur en de adjunct-directeur wordt jaarlijks opgesteld en 
geëvalueerd. Deze taakverdeling is de vertaling van de managementtaken naar de schoolsituatie. 
Zowel de taakverdeling van de schoolleiding als de taakverdeling van het team worden jaarlijks 
voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR (PMR) ter instemming en voor advisering aan de 
oudergeleding. 
De inrichting van het taakbeleid wordt uitgevoerd op basis van het taakbeleidsplan. Dit gebeurt in een 
jaarlijkse cyclus. Tijdens de personeelsgesprekken wordt het taakbeleid besproken.  
Elk personeelslid krijgt de gelegenheid om rooster- en taakwensen in te dienen bij de directie. 
Vervolgens stelt de directie een voorstel van de taakinvulling op. Dit wordt besproken in het 
schoolteam en is er gelegenheid om te reageren op het voorstel. Naar aanleiding hiervan kan het 
voorstel worden aangepast. Als dit het geval is, wordt het gewijzigde voorstel nogmaals voorgelegd 
aan het schoolteam en wederom besproken. Hierop volgt het eindvoorstel van de taakverdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Cyclus Personeelsbeleid 

 
 

Taakboek 
Alle informatie die samenhangt met het taakbeleid is digitaal opgenomen in het voor personeel 
toegankelijke schoolnetwerk waar de informatie is te vinden.  
Het wordt jaarlijks geactualiseerd.  

 
Door elk jaar zorgvuldig het proces met betrekking tot personeelsbeleid / taakbeleid te doorlopen, 
wordt op een verantwoorde wijze invulling gegeven aan een evenwichtige taakbelasting.  
 
5.15.3. Cyclus personeelsgesprekken 

Er is jaarlijks een functioneringsgesprek en één keer per drie jaar een beoordelingsgesprek. 
Van het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt door het betrokken personeelslid en dit 
wordt na mogelijke toevoegingen door de directeur ter instemming / gezien ondertekend door het 
personeelslid. Het verslag van het beoordelingsgesprek wordt opgesteld door de directeur. Het 
personeelslid krijgt de gelegenheid op het conceptverslag te reageren. De directeur past het verslag 
eventueel aan en stelt het vast. Het personeelslid tekent ter kennisname.  
Voor elke functie zijn school specifieke competenties opgesteld. Zowel voor het functionerings- 
popgesprek als het beoordelingsgesprek is een school specifiek format vastgesteld. De uitvoering van 

Vaststellen taakverdeling 

Personeelsgesprekken 

 

Taakwensen 

Voorstel taakinvulling 

Reactie voorstel 

Eindvoorstel 

(P)MR 

Formatieplan 

Teldatum 
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de functie (en het welbevinden daarin), de participatie in de Ontwikkelagenda en de schooltaken 
staan centraal in deze gesprekken. Er wordt een concreet benoembaar niveau gehanteerd.  
Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van 360º - graden feedback door twee kritische 
secondanten en de leidinggevende op basis van de school specifieke competenties.  
Beoordelingsgesprekken zijn ontwikkelingsgericht. 
 
5.15.4. Cyclus Financiën 

De begroting omvat alle baten en lasten die aan het brinnummer. van de school worden toegekend. 
De financiële resultaten worden besproken per kalenderjaar. De begroting en jaarrekening moeten 
worden goedgekeurd door het College van Bestuur. De directeur stelt de conceptbegroting en 
conceptjaarrekening op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Cyclus Financiën 

5.15.5. Cyclus management 

Elk jaar vinden er gesprekken plaats tussen de directeur en een lid van het College van Bestuur met 
betrekking tot het Jaarcontract en het Jaarverslag. Het Marap-gesprek halverwege het schooljaar is 
met het College van Bestuur als geheel. De Ontwikkelagenda wordt omgezet naar het Jaarcontract 
en is als zodanig de basis voor de halfjaarlijkse managementrapportage en het Jaarverslag.  
 

 
 
                                                                                                                              Juni  
      Mei/juni 
 
                                                                                                                                    Aug./sept. 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 
  
                                                                                                                                       Januari   

Jaarverslag 
Volgt op 2e evaluatie 

Ontwikkelagenda 

Vaststellen Jaarcontract 
Op basis nieuwe Ontwikkelagenda 

Marapgesprek 
Volgt op 1e evaluatie 

Ontwikkelagenda 
 

MR 

MR 

   

Personeelsbeleid ONTWIKKELAGENDA Financiën 

Conceptbegroting 

Teldatum 

Begroting 
Conceptjaarrekening 

MR 

CvB 
MR 

CvB 

Jaarrekening 

Opstellen  
nieuwe Ontwikkelagenda 

Evaluatie Ontwikkelagenda 
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5.16. Presentis; het vervoermiddel (De fiets) van de individuele leerroute 

Bij de start van het schoolplan 2011-2015 viel de volgende tekst te lezen onder de kop ‘Bewaken van 
de kwaliteit gericht op de leerling’: “Intussen wordt de verkenning voortgezet naar een goed 
gedigitaliseerd volgsysteem voor het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs in Zutphen heeft daarbij 
een product gecreëerd dat aan onze verwachtingen lijkt te kunnen voldoen. De samenwerking in deze 
is reeds opgestart. Mocht dit een majeure financiële investering vragen dan is dat zeker het 
overwegen waard.” 

We zijn nu vier jaar verder en de reden dit hier te vermelden is dat er in die vier jaar zo’n grote stap is 
gemaakt dat je zou vermoeden dat hier veel meer jaren mee gemoeid zijn geweest. Zeker voor alle 
direct betrokkenen een ‘Aha-Erlebnis’ en een groot compliment. 
 
De school wil door versterken en borgen van de individuele leerroute op basis van de sterke kanten 
en het talent van de leerling maximaal eigenaarschap van de leerling bereiken. Gebleken is dat deze 
aanpak leidt tot een betere uitstroom en veel hogere mate van kwalificatie vergeleken met die van het 
gemiddelde praktijkonderwijs in Nederland. Het motiveert leerlingen voor hun leren en maakt hen 
daardoor (zoveel mogelijk) tot eigenaar. De keuze voor deze richting is zeer bewust gemaakt door het 
toenmalige schoolteam in 2003. De aanleiding vormde het merkbare onbehagen in de verhouding 
tussen leraren en leerlingen, gepaard gaande met ordeproblemen, repressie en onduidelijke 
resultaten.   
Deze wijziging van de richting heeft voor elk deel van het onderwijsproces een groot aantal 
consequenties, zoals voor de houding, kennis en de wijze van lesgeven van de leraar, de (logistieke) 
organisatie van het onderwijs (o.a. loslaten van jaarklassen, taakbeleid, functiegebouw, 
managementvisie), de huisvesting en de wijze waarop we ons onderwijs kunnen volgen en plannen.  
De belangrijkste concrete consequentie is het loslaten van het jaarklassensysteem en de leerling zien 
in zijn fase van ontwikkeling in de school richting het toeleiden naar werk of zijn/haar 
uitstroomperspectief en daar het onderwijs op aanpassen. Het IOP dat het gehele praktijkonderwijs 
nu voor elke leerling verplicht dient te hebben, is een vanzelfsprekende stap. Een stap die de school 
twee jaar voordat dit verplicht werd, heeft gezet. 
Het is het loslaten van een structuur die iedereen werkelijk sinds mensenheugenis kent als beeld van 
het onderwijs; de klas die als een blok in voorgeschreven jaren en met een in jaren opgesneden 
aanbod door de school schuift. Het behoeft geen betoog meer dat de onderwijsvisie van de school, 
maar inmiddels ook het landelijk voorgeschreven principe van het IOP, onverenigbaar is met dat 
laatste. 
Het andere kernpunt van de school is dat we onze leerlingen willen uitdagen te leren door hen 
keuzevrijheid te bieden, hen inzicht willen geven in behaalde resultaten en tegelijkertijd (daaruit 
voortkomende) eisen aan zichzelf te leren stellen. Het is het kennen en vinden van de balans tussen 
het ‘mogen’ en het ‘moeten’ die in elk leven zit besloten. Het is ‘Wie A zegt, moet ook B wel doen en 
leren afmaken’ en dat laatste met alle te leren geaccepteerde intermenselijke variaties van 
communicatie. 
 
Deze twee kernpunten, de individuele leerroute en keuzevrijheid vergezeld van het stellen van eisen, 
vragen om een leerlingvolgsysteem dat; 
-  de ontwikkeling en het niveau van leerlingen registreert en volgt (Ontwikkelingslijnen) 
- laat zien hoe op basis daarvan doelen worden gesteld en resultaten worden behaald 
  (Opbrengsten/Plannen) 
- de beredeneerde keuzes laat zien bij het wijzigen van richting 
- alle betrokkenen; de leerling zelf en iedereen daar omheen, een centraal punt geeft, waar alles rond 
  het leren van de leerling is te vinden (Overzicht/Samenwerking) 
Naar een vervoermiddel dat aan deze eisen kon voldoen is zeer lang gezocht. Eerst in uitsluitend 
papieren versie en vervolgens pré-digitaal naast papier.  Er is veel geleerd, veel energie en tijd in 
gestoken, totdat het niveau van de huidige ICT i.c.m. met de juiste mensen en middelen er toe heeft 
geleid dat het instrument Presentis voor en door het praktijkonderwijs is ontwikkeld. 
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Presentis maakte het mogelijk vanaf 2012 een school-specifiek leerlingvolgsystematiek te bouwen dat 
voldoet aan de hierboven genoemde eisen. 
 
Op dit moment biedt Presentis: 
- Startdocument 
- Ontwikkelingsperspectiefplan of OPP 
- Individueel ontwikkelingsplan of IOP (Geïntegreerd met het OPP) 
- Algemene Werknemerscompetenties  
- Volglijsten voor elk praktisch onderwijsaanbod gerelateerd aan de streef- en beheersingsdoelen van 
  de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap 
- Volglijsten stage 
- Doelenlijsten Nederlands en rekenen 
- Doelen stellen en volgen 
- Leerlingenondersteuning 
- Bewijzenmap 
- Rapport 
- Nazorg 
- Stagemodule 
- Koppeling Uitstroommonitor PrO 
- Administratiesysteem (Zal magister vervangen) 
 
In ontwikkeling: 
- Volglijsten voor Nederlands en rekenen gerelateerd aan niveau 1F van het Referentiekader 
- Digitale toegang voor leerlingen en ouders vanuit de thuissituatie wordt vanaf dit schooljaar 
  mogelijk, te beginnen voor de leerlingen in de eerste fase.  
- Op korte termijn zal Presentis dienst doen voor de leerling-administratie en vervangt daarbij  
  Magister. 
- OPP+ (Voorheen Handelingsplan) integreren in Presentis 
 
5.17. Veiligheid 

De school zit in het proces het veiligheidsplan van Leerplein055 en bijbehorende protocollen school 
specifiek te vertalen. Er zijn voldoende teamleden tot BHV-er geschoold. De conciërge ziet toe op de 
praktische veiligheid van de installaties en het gebouw. De leerwerkmeester voor wat betreft de 
veiligheid en onderhoud van het machinepark in de werkplaats en de technieklokalen. De vakleraren 
consumptief zien toe op de veiligheid en onderhoud van de keukenapparatuur. De 
veiligheidscoördinator ziet toe op de actualisering van het veiligheidsplan, de protocollen, de checklist 
veilige school en het plan van aanpak R, I en E. 
De vertrouwenspersoon speelt op deze school een bijzonder voorname rol. Met een verscheidenheid 
aan hulpverleningsinstellingen wordt structureel nauw contact onderhouden.  
De ondersteuning voor leerlingen is een specifieke lijn in de school onder de verantwoordelijkheid van 
de zorgcoördinator (gz/psycholoog - orthopedagoog) en schoolleiding. Leraren en ondersteuners zijn 
de eerstelijns functionarissen die direct toezien op de veiligheid van de leerlingen en elkaar. Jaarlijks 
worden peilingen verricht onder personeel en leerlingen aangaande de sociale veiligheid. 
Een centraal element in het veiligheidsbeleid is de voortdurende gerichte aandacht voor het 
pedagogische klimaat en de onderlinge communicatie. Er is een aandachtsfunctionaris en 
pestfunctionaris. De schoolleiding ziet toe op de algehele veiligheid van leerlingen en medewerkers 
en het gebouw. 
 
5.18. Pestbeleid 

Er is een pestprotocol vastgesteld en ingevoerd. De nieuwe methode voor sociale vaardigheden ‘De 
Vreedzame School’ is tevens een erkende antipestmethode. In een pilot met de makers wordt deze 
methode toegesneden op de leerlingen van het praktijkonderwijs. De methodiek is uitgekozen 
vanwege het schoolbrede karakter, het bestrijkt de gehele schooldag en de werkwijze past bij de 
pedagogische cultuur van de school.  
 
5.19. Instrumenten kwaliteitsbewaking  

 
Tevredenheidspeilingen: 
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LTP  = Leerlingen     1 x per 2 jaar 
OTP  = Ouders      1 x per 2 jaar 
STP = Stagebedrijven     1 x per 3 jaar 
PTP  = Management en Personeel  1 x per 3 jaar 
NTP = Partners in de Omgeving (Netwerk) 1 x per 3 jaar 
 
Pedagogische en didactische kwaliteitsinstrumenten jaarlijks ingezet bij alle leerlingen: 
 
SAQI    = welbevinden leerlingen 
CITO    = begrijpend lezen, en inzichtelijk rekenen en spellen (t/m 3e schooljaar) 
Methode gebonden  = spelling (t/m 1e schooljaar) 
IVIO                                  = niveaubepaling rekenen en Nederlands t.a.v. 1F (3e jaars leerlingen) 
Sociale veiligheid  = vragenlijst sociale veiligheid (leerlingen en medewerkers)   
 
Loopbaanoriëntatie: 
KIWIT    = beroepsinteresse 1e fase 
AWIT    = beroepsinteresse begin 2e fase 
SIWIT    = beroepsinteresse midden / eind 2e fase 
 
Extra ondersteuning: 
Screening gespreksvaardigheden          = in 1e fase voor bepaling eventuele extra ondersteuning 
Screening motorische remedial teaching     = in 1e fase voor bepaling eventuele extra ondersteuning 
 
Cyclus personeelsgeprekken: 
 
School specifiek format functionerings-pop gesprek = 1 x per jaar 
School specifiek format beoordelingsgesprek  = 1 x per 3 jaar 

Met opmaak: Superscript



Schoolplan Praktijkschool Apeldoorn 2015-2019     Strategisch beleid praktijkonderwijs Leerplein055  52 van 71 
 

6. PERSONEEL 
Referentie Ontwikkelagenda; 6.  PERSONEEL 
 
6.1. Wat willen we bereiken 

 
6.1.1. Eigenaarschap van de professionele ontwikkeling verder bevorderen 

In de komende jaren zal het eigenaarschap van de medewerker voor zijn/haar professionele 
ontwikkeling verder centraal staan. Een bekwaamheidsdossier / de loopbaan / het portfolio / 
deelname aan het lerarenregister is de primaire verantwoordelijkheid van de medewerker, niet van de 
baas. 
Zoals met leerlingen, zo ook met de leraren / het personeel. Een school die de leerlingen uitdaagt 
door het bieden van keuzes en het (zichzelf leren) stellen van eisen, is vergelijkbaar uitdagend op het 
niveau van het personeel door het bieden van verantwoordelijkheid in de vormgeving van het werk 
(professionele autonomie) en het vragen daarover verantwoordelijkheid af te leggen (het stellen van 
eisen). Het eerste en het tweede maakt toenemende samenwerking en elkaar feedback geven 
noodzakelijk. Hieruit ontstaat de aandacht voor de eigen ontwikkeling die nodig is om zo goed 
mogelijk te voldoen aan de eisen van het werk. 
Dit vliegwiel is in beweging. De waarneembare toename van deelname aan vormen van scholing op 
eigen initiatief en de mate van betrokkenheid bij de school(-ontwikkeling) laat dit zien. 
 
6.1.2. Kwaliteit van de lessen 

Op elk niveau van contact leraar-leerling (groepsgewijs, individueel, les of gesprek), willen we 
waarneembaar bij elkaar kunnen constateren dat er een proces plaats vindt van doel-resultaat-
voortzetting.  
Hoe beantwoordt de les aan de onderwijsbehoefte / doelenlijst. 
Lesbezoek bij elkaar in twee- of drietallen van jaarlijks wisselende samenstelling op basis van 
gezamenlijk opgestelde kijkwijzer(s) wordt hiervoor ingezet. 
 
6.1.3. Leraar LC als olievlek 

Ondersteunen van collega’s tijdens het werk, dialoog aangaan ‘op de steiger’. 
Ondersteunen bij gedragsproblemen. 
De rol in de praktijk van de Leraar LC wordt vorm gegeven. 
 
6.1.4. Deelname aan het lerarenregister 

Aan het eind van deze schoolplanperiode zijn de leraren geregistreerd in het lerarenregister (Als de 
overheid dat toestaat qua bevoegdheid) en voldoen daarbij aan de gestelde criteria van herregistratie, 
etc. 
 
6.1.5. Alle leraren een masteropleiding 

90% in 2019; nu 70% 
 
6.1.6. Opstellen meerjarenformatiebeleid 

Het formatieplan geldt nu voor één jaar. Door een andere aanpak bij het opstellen van de begroting is 
het streven een meerjarenformatiebeleid op te stellen en vooral hoe met de consequenties om te 
gaan, aangezien prognosticeren in leerlingaantallen niet voldoende realistisch mogelijk is.  
 
6.1.7. Taakboek actualiseren 

Het zogenaamde Taakboek (Zie pagina) actualiseren en weer jaarlijks tot vast onderdeel van de 
cyclus maken. 
 
6.2. Uitgangspunten personeelsbeleid: 

 De kenmerken van de professionele cultuur zijn leidend 

 De school dat zijn wij  

 Personeelsbeleid toegesneden op de lange termijn visie op goed praktijkonderwijs binnen het 
kader van de voor het VO geldende regelgeving en de CAO VO. 

 Hoge kwaliteit van de medewerkers door eigenaarschap van medewerkers van de eigen 
professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de school 

 Het maximaal en efficiënt benutten van formatieruimte op basis van kengetallen.  
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 Alle medewerkers hebben een minimale aanstelling van drie dagen voor maximale betrokkenheid 
en participatie. 

 
Gezien het gegeven dat de school de enige school voor voortgezet onderwijs binnen Leerplein055 is, 
is de efficiëntie van de beleidsvoering er het meest bij gebaat dat het schoolleiding van de 
Praktijkschool Apeldoorn er voor zorg draagt dat het beleid van de school is getoetst en aangepast 
aan de wenselijkheden en voorwaarden van het voortgezet onderwijs, in het bijzonder het belang van 
het praktijkonderwijs op de lange termijn.  
Dat heeft de volgende consequenties: 
- De school zou voor deskundige ondersteuning en het tijdig aanleveren van specifiek voor het 
voortgezet onderwijs bestemde informatie en regelgeving aangewezen moeten zijn op het stafbureau. 
Het is een gegeven dat door het geringe aandeel van het vo binnen het geheel niet verwacht mag 
worden dat alle kennis op bestuursniveau aanwezig is en de schoolleiding actief anticipeert en 
samenwerkt met het stafbureau door eigen initiatief en / of gebruik maakt van andere kanalen m.b.t. 
de schoolsoort.  
- De medezeggenschap wordt gewaarborgd door een medezeggenschap op schoolniveau die voor 
het voortgezet onderwijs van Leerplein055 de medezeggenschap invult. Daarmee staat zij formeel 
naast de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair onderwijs (Zie pag. 19).  
 
Ambities van personeelsbeleid zijn op bovenschools niveau (Aan de hand van de CAO PO) 
geformuleerd in het strategisch beleidsplan “Leren doe je samen”. Het daar gepresenteerde beeld 
Lerende Organisatie onderschrijven wij. Het denken in opbrengsten, nastreven van hoge kwaliteit, 
een open cultuur, zoeken naar voortdurende verbetering en ondernemend binnen een duidelijke visie 
op wat modern praktijkonderwijs op de lange termijn moet zijn, is eigen aan onze schoolcultuur.   
 
 

6.3. Vormgeving functiebouwwerk 

Er is gekozen voor een organisatie met korte lijnen en brede functies waardoor een gering aantal 
functies en geen functioneel middenkader benodigd is. Verantwoordelijkheden zijn laag in de 
organisatie belegd. Hiermee wordt de slagvaardigheid, flexibiliteit en expertfunctie van de organisatie 
bevorderd. Een zo min mogelijk gelaagde organisatie, waarbij de afzonderlijke leden zo goed mogelijk 
gekwalificeerd zijn, vormt hiervoor de basis. Daarmee is het functiebouwwerk een uitwerking van de 
visie op onderwijs   Functionaliteiten die  vanuit het onderwijsconcept noodzakelijk, maar te gering in 
grootte zijn om op te nemen in het functiebouwwerk, worden extern bezet. 
Het schoolteam mag bijzonder geprezen worden voor de wijze waarop er in de voorbije 
schoolplanperiode verder aan de kwaliteit van de school is gebouwd. Vanzelfsprekend worden daarbij 
fouten gemaakt en zijn er (persoonlijke) grenzen. In een lerende organisatie als deze wordt dit erkend 
en zijn dit aanknopingspunten voor verdere schoolontwikkeling. 
 
6.3.1. Functiebouwwerk Praktijkschool Apeldoorn 

In school vinden we de volgende tien functies: 
Onderwijs 

 Groepsleraar praktijkonderwijs 

 Vakleraar praktijkonderwijs 

 Leraar LC  
 
Onderwijsondersteunend personeel 

 Conciërge 

 Algemeen administratief medewerker 

 Leerwerkmeester 

 Logopedist 

 Orthopedagoog / GZ-psycholoog 
 
Schoolleiding 

 Adjunct-directeur 

 Directeur 
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6.3.2. Externe functies; niet behorend tot de schooleigen formatie 

 Schoolmaatschappelijk werk (MEE) 

 Therapie  

 Contractonderwijs 
 
6.4. Inrichting taakbeleid 

Elk personeelslid beschikt met betrekking tot het taakbeleid over het Taakboek Praktijkschool 
Apeldoorn. Daarin wordt verwezen naar de relevante schooldocumenten en afspraken rond het 
taakbeleid. Het taakbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld. Hierbij wordt de procedure 
gevolgd op basis van de 2/3 meerderheid-regel.   
Het taakbeleid wordt uitgevoerd volgens een jaarlijkse cyclus (Pag.47), waarin de volgende 
onderdelen zijn opgenomen: 

 

 De evaluatie van het taakbeleid en vaststelling van de procedure 

 De personeelsgesprekken  

 De evaluatie van taken (Eind schooljaar en midden schooljaar) 

 De verantwoording van resultaten en doelen (Eind schooljaar en midden schooljaar) 

 Het indienen van roosterwensen en taakwensen 

 Het voorstel van taakverdeling 

 De bespreking van het voorstel van taakverdeling in het schoolteam 

 De eventuele aanpassing van het voorstel van taakverdeling en bespreking van de aanpassing in 
het schoolteam 

 De vaststelling van de taakverdeling  

 Het ter instemming voorleggen van de taakverdeling aan de PMR 
 
De evaluatiemomenten zijn vanzelfsprekend verweven met de jaarlijkse cyclus van evaluatie en 
vaststelling van de ‘Ontwikkelagenda’ 
De zorgvuldige benadering van het proces van taakverdeling heeft tot doel om op een verantwoorde 
wijze invulling te geven aan een evenwichtige taakbelasting in relatie tot de uitvoering van de 
‘Ontwikkelagenda’. Daardoor kunnen individuele verschillen worden onderkend en organisatorisch 
verwerkt.  
 
6.5. Personeelsbeleid op maat 

Bijzondere aandacht is er voor teamleden waar het de leeftijdsfase betreft, waartoe zij behoren en 
andere bijzondere omstandigheden. De personeelsgesprekken met de schoolleiding vormen de basis 
voor het maken van afspraken daaromtrent.  
 
6.6. Gesprekkencyclus 

Er is een school specifiek format vastgesteld voor functionerings-popgesprek en beoordelingsgesprek 
en er is een regeling functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.  
Elke medewerker heeft jaarlijks een personeelsgesprek (Functionerings-popgesprek of 
beoordelingsgesprek).  
Voor een afwisseling in beoordelings- en functioneringsgesprekken is gezorgd doordat elk jaar een 
derde deel van het team een beoordelingsgesprek heeft. Elke medewerker heeft eens in drie jaar een 
beoordelingsgesprek. De gesprekkencyclus is ingebed in de cyclus personeelsbeleid, zodat 
afspraken uit de personeelsgesprekken kunnen worden meegenomen bij de af te spreken inzet.  
 
6.7. Ontwikkelingsgericht beoordelen 

De beoordeling staat in het teken van de verdere ontwikkeling van de medewerker ondergebracht in 
de volgende onderdelen; de school specifieke competenties, de uitoefening van de schooltaken, de 
uitoefening van ontwikkeltaken en de deskundigheidsbevordering.  
Er is sprake van een voorbereiding van het gesprek door betrokkene, waarbij het een vereiste is bij 
leraren en leerlinggebonden onderwijsondersteunend personeel dat tenminste 2 kritische 
secondanten hun mening en opmerkingen geven aan de hand van de school specifiek competenties 
voor de functie, zodat sprake is van 360º feedback.  
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6.8.Beoordelingsgesprekken nieuw benoemd personeel 

Elk personeelslid in tijdelijke dienst dat is benoemd in een reguliere vacature heeft binnen 
zesentwintig weken na aanvang van de aanstelling een beoordelingsgesprek met de directeur. Dit 
gesprek dient als (tussentijdse) afsluiting van het begeleidingstraject (zie hieronder) dat start bij 
intrede in de school. In dit gesprek maakt de directie haar oordeel kenbaar over de geschiktheid van 
de  betrokkene voor de functie. Bij gebleken geschiktheid zal bij voldoende formatieruimte en met 
inachtneming van de voorgeschreven procedurele regels een voordracht volgen voor een vaste 
benoeming.  
Acht de directie de betrokkene niet geschikt dan zal de tijdelijke benoeming niet worden verlengd.  
Indien de verwachting is dat het personeelslid voldoende leerbaar is om door middel van een 
voortzetting van het begeleidingstraject de geschiktheid voor de functie te verwerven, dan zal een 
dienovereenkomstig voorstel volgen. Hierin is een afspraak opgenomen voor een volgend 
beoordelingsgesprek als afsluiting van het verlengde traject. 
   
6.9. Begeleiding personeel 

Nieuw onderwijzend personeel 
Elk nieuw personeelslid krijgt een begeleider toegewezen. De begeleiding van nieuw onderwijzend 
personeel is vastgelegd in een document. Hierin staat hoe de begeleiding is ingericht en zal verlopen, 
hoe de verslaglegging plaatsvindt, waar de begeleiding zich op richt en wat de rol is van begeleide en 
begeleider. 
 
Een nieuwe groepsleraar zal, mits dit organisatorisch of onderwijsinhoudelijk mogelijk is, worden 
ingezet samen met zijn of haar begeleider in een duobaan in de eerste fase. Het onderwijs in de 
eerste fase biedt qua inhoud, opbouw en organisatie aan een nieuw personeelslid de beste 
mogelijkheden om inzicht te verwerven in de speciale doelgroep en de eigen pedagogisch-
didactische geschiktheid ten aanzien van de doelgroep ten volle ten toon te spreiden.  
Tevens ontstaat inzicht in de voor de doelgroep geschikte theoretische leerstof en in de complexe 
organisatie van de school. 
 
Een nieuwe vakleraar zal, mits dit organisatorisch of onderwijsinhoudelijk mogelijk is, een vakleraar 
als begeleider krijgen toegewezen uit hetzelfde vakgebied en evenwichtig worden ingezet in de 
eerste, de tweede en eventueel derde fase. De betrokkene kan zo een goed inzicht verwerven in de 
doelgroep en krijgt de gelegenheid de daarmee samenhangende pedagogische en didactische 
kwaliteiten te tonen zonder dat een eenzijdig beeld ontstaat van de starter. Tevens ontstaat de 
mogelijkheid om inzicht in de specifieke inhoud van het vakgebied en de plaats daarvan binnen de 
opbouw van de schoolorganisatie te verwerven.      
 
Nieuw onderwijzend personeel wordt binnen het taakbeleid in het eerste jaar niet belast met school- 
en ontwikkel-taken of het moet zo zijn dat betrokkene hier zelf om verzoekt en dit verzoek 
aanvaardbaar wordt geacht.   
 
Nieuw onderwijsondersteunend personeel 
Nieuw onderwijsondersteunend personeel krijgt, indien dit organisatorisch mogelijk is, een begeleider 
toegewezen binnen de personeelsgroep met een verwante taak. Als dit niet mogelijk is, zal de 
schoolleiding de begeleiding vorm geven. Het uitgangspunt blijft daarbij dat de begeleider voldoende 
in staat moet zijn om de betrokkene ook inhoudelijk te begeleiden naast het dienen als klankbord en 
het wegwijs maken in de organisatie. 
 
Zittend onderwijzend personeel en leerlingebonden onderwijsondersteunend personeel 
Jaarlijks worden door het onderwijzend personeel en het leerlinggebonden onderwijsondersteunend 
intervisiegesprekken gevoerd. Daarnaast zijn de personeelsgesprekken een bron voor de begeleiding 
van het onderwijzend personeel.  
Op grond van afspraken uit het personeelsgesprek of op eigen initiatief kan intern een begeleider 
worden toegewezen of coaching geboden en er kunnen externe vormen van ondersteuning worden 
afgesproken. 
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Zittend niet-leerlinggebonden onderwijsondersteunend personeel 
 
De personeelsgesprekken en het werkoverleg zijn hier de bron voor de begeleiding.  
 
Instrumenten begeleiding van personeel: 

 

 Begeleider of coach  

 Intervisie  

 Feedback geven en krijgen van collega’s 

 Personeelsgesprekken 

 Lesbezoek  

 Video interactiebegeleiding  

 Collegiale consultatie  

 Specifieke begeleiding of scholing 
 
Begeleidingsmogelijkheden in het kader van het ziekteverzuim zijn hier buiten beschouwing gelaten.   

 
6.10. Deeltijdbeleid 

Alle medewerkers hebben wettelijk het recht hun functie in deeltijd te vervullen. In het taakbeleid is 
vastgelegd dat de organisatie bepaalt binnen de daarvoor vastgestelde kaders in wetgeving en CAO 
VO op welke momenten in de week het werk wordt uitgevoerd. Uit het oogpunt van continuïteit van de 
organisatie en van het leerproces en de begeleiding van de leerlingen is in dit beleid vastgelegd dat 
de school er naar streeft om de begeleiding van een groep aan niet meer dan twee groepsleraren op 
te dragen en het aan school verbonden personeel ten minste een aanstelling van drie werkdagen 
heeft. 
 
6.11. Ziekteverzuimbeleid, vervanging en lesuitval 

Het ziekteverzuimbeleid wordt uitgevoerd, zoals omschreven in het ziekteverzuimprotocol, en valt 
onder de verantwoordelijkheid van de directeur. 
Bij frequent (drie keer binnen 12 maanden) voorkomend ziekteverzuim heeft de medewerker een 
frequent verzuimgesprek met de directeur. De medewerker wordt in navolging van de leidinggevende 
gesignaleerd over het aanstaande gesprek, bereidt dit gesprek voor en maakt een afspraak met de 
leidinggevende voor het gesprek. Het frequent verzuimgesprek met de betrokken medewerker dient 
om te bezien of er afspraken kunnen worden gemaakt of anderszins maatregelen nodig zijn die 
bijdragen aan het terugdringen van het verzuim of dit helpt voorkomen. 
 
De school heeft een beleid ontwikkeld, waarmee het kortdurend ziekteverzuim met zo min mogelijk 
gevolgen voor leerlingen en personeel kan worden opgevangen. Dit beleid stoelt op het principe dat 
de meeste rust bij de leerlingen en als gevolg daarvan de best mogelijke taakbelasting wordt bereikt 
als de opvang schoolintern door het vaste, ervaren, team wordt uitgevoerd. 
 
De volgende (combinatie van) oplossingen staan ons daarvoor ten dienste: 

 Er wordt een verzoek aan deeltijdwerkers van de school gedaan om in te vallen. 

 De organisatie van het lesrooster in groepsonderwijs en vakonderwijs biedt mogelijkheden  
leerlingen te verdelen en aan een groep toe te voegen. 

 De organisatie in lesuren met groeps- en vakonderwijs biedt mogelijkheden voor het uitvoeren 
van een invallesuur door leraren door het combineren van groepen zonder de norm te 
overschrijden.  

 Er zijn groepsleraren die gerechtigd zijn bepaald vakonderwijs te verzorgen, waar gebruik van kan 
worden gemaakt. 

 Vakleraren mogen worden ingezet voor groepsonderwijs. 

 Een roostervrije leraar wordt gevraagd lessen op zich te nemen wat resulteert in een tijdelijke 
uitbreiding 
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In het uiterste geval wordt er toe overgegaan om de lessen van een groep leerlingen uit te laten 
vallen. Als het enigszins kan, is de omvang van de uitval één lesuur tot een dagdeel en niet meer. De 
leerlingen krijgen hiervan een op naam gestelde schriftelijke mededeling voor de ouders. Leerlingen 
die thuis niet kunnen worden opgevangen, worden alsnog, maar dan niet in een lessituatie, op school 
ondergebracht. 
Het schoolteam is er trots op dat zij de lesuitval tot een minimum (Meestal 0) weet te beperken door, 
zonder dat daarbij roofbouw wordt gepleegd op de teamleden. 
Ten aanzien van vervanging is binnen het taakbeleid een systematiek geformuleerd die leidt tot een 
tijdelijke uitbreiding en die past binnen de overige kaders van het taakbeleid. 
 
6.12. Beleid ten aanzien van stagiaires 

De school is graag beschikbaar als stageplaats voor stagiaires (leraarfunctie en niet-leraarfunctie, 
zoals orthopedagogiek en logopedie) en als werkplek voor een leraar in opleiding. De 
begeleidingsstructuur op de school is hiervoor beschikbaar.  
Er wordt vanuit lerarenopleidingen beperkt gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. De oorzaak is 
gelegen in het feit dat het lesgeven in het praktijkonderwijs niet goed past bij de uitstroomkwalificaties 
van de opleidingen. Zowel de lerarenopleidingen als de PABO. Stagiaires zijn het meest afkomstig 
van de (C)ALO, opleiding logopedie of studie orthopedagogiek.  
De school heeft in het verleden geïnvesteerd in relaties met PABO’s, maar dit stond niet meer in 
verhouding tot de belangstelling van de opleidingen om voornoemde redenen. 
Er is een grote bereidheid en deskundigheid om collega’s die het vak willen leren te begeleiden en de 
begeleidingsstructuur blijft klaar voor de opvang.  

 

6.13. Formatiebeleid 

Binnen het meerjarenformatiebeleid van Leerplein055 is de Praktijkschool Apeldoorn, het VO-deel 
van Leerplein055, niet opgenomen.  
Door de directeur is na het tot stand brengen van afspraken met het bovenschools management over 
de wijze waarop de begroting en jaarrekening van de school worden opgesteld en vastgesteld, een 
koppeling gemaakt met het eigen gecreëerde formatieplan op grond van kengetallen. Daarmee is een 
belangrijke risicofactor geneutraliseerd en kan grotendeels worden voldaan aan de plichten die er ten 
aanzien van de medezeggenschap liggen. Van een meerjarenformatiebeleid is geen sprake. In deze 
planperiode dient hier verdere uitwerking plaats te vinden. Dit kan niet zonder professionele kennis 
binnen het stafbureau of als deze niet aanwezig is, met derden. Het verdient de voorkeur dat het 
stafbureau over deze kennis beschikt.  
 
Ten aanzien van het (op te stellen) formatieplan gelden bij het vaststellen van het formatieplan de 
volgende uitgangspunten: 

 Het personeel valt onder de CAO voor het voortgezet onderwijs. Er werken leraren die een grote 
verwantschap voelen met het werken met deze doelgroep en deze leeftijdsgroep en daarvoor een 
bewuste keuze hebben gemaakt. De groepsleraren zijn in principe inzetbaar in het primair 
onderwijs, maar zien dat niet als hun loopbaan, de vakleraren zijn niet inzetbaar in het primair 
onderwijs. Het gaat om het behoud en ontwikkelen van kwaliteit voor het praktijkonderwijs. 
De school is dan ook extra zorgvuldig als het gaat om de inzet van de formatie en streeft er naar 
de continuïteit voor betrokkenen binnen de eigen schoolorganisatie te garanderen. 

 De school kent op haar begroting een budget van 8 tot 9% toe ten behoeve van 
contractonderwijs, de leerlingenondersteuning en het schoolmaatschappelijk werk buiten de 
gebruikelijke reserveringen, voorzieningen en verplichtingen. 

 Bij het vervullen van vacatures prevaleert het vinden van de geschikte kandidaat boven het 
tijdsaspect.  

 Het functiebouwwerk is toegesneden op onze visie hoe het praktijkonderwijs vorm te geven. Dat 
betekent niet dat dit daarmee onveranderbaar is vastgelegd. Regelmatig zal de vraag gesteld 
kunnen worden in hoeverre de aanwezige en noodzakelijke functies voldoende tegemoet kunnen 
komen aan deze vernieuwing of dat vrijkomende of toegevoegde personele middelen door andere 
als nu aanwezige functies zullen worden ingevuld. 

 Bij de school is vanaf haar ontstaan geen sprake geweest van krimp. In deze planperiode zal hier 
op basis van demografische cijfers rekening mee gehouden moeten worden. Op basis van de in 
het functiebouwwerk genoemde functiecategorieën in relatie met de continuïteit van het aan te 
bieden onderwijs zal dit beleid gestalte krijgen. 

Met opmaak: Links

Met opmaak: Links

Met opmaak: Links, Tabstops: Niet op
 1,27 cm



Schoolplan Praktijkschool Apeldoorn 2015-2019     Strategisch beleid praktijkonderwijs Leerplein055  58 van 71 
 

 
  
 

 
 
6.14. Taakbeleid 

Het taakbeleid is er op gericht om deskundigheid van teamleden optimaal te benutten en te 
ontwikkelen. Met uitzondering van beginnende teamleden, wordt van iedereen verwacht dat hij of zij 
zich inzet voor één of meer schooltaken. Dit wordt geborgd door de cyclus taakverdeling. Door dit 
proces wordt beoogd het aantal op te nemen taken te relateren aan de zwaarte van de afzonderlijke 
taak en de taakbelasting van betrokkene. 
De wijze waarop de taken worden verdeeld, maakt het mogelijk om aan elke gekozen ontwikkeling 
het hoofd te bieden. Er worden structurele of thematische werkgroepen ingericht of individuele 
teamleden nemen een schoolbreed thema onder hun verantwoordelijkheid.  
De veelheid aan taken maakt het teamleden mogelijk om een afwisselend takenpakket in te richten 
dat tegemoetkomt aan de eigen belangstelling en deskundigheid.  
 
Om een goed taakbeleid te kunnen voeren, zijn de volgende elementen ingevoerd:  

 informatievoorziening met betrekking tot de inhoud van de taak   

 een heldere procedure met betrekking tot het proces van taakverdeling met voldoende momenten 
voor het indienen en bespreken van verzoeken   

 de inbedding van de gesprekkencyclus in het proces van taakverdeling 

 een cyclus van jaarlijkse evaluatie en bijstelling van het taakbeleid 
 
De organisatie is er tot dusver in geslaagd om uitdagend te zijn voor degene die invulling wil geven 
aan een brede professionaliteit en heeft mensen aan kunnen trekken die dit ambiëren. De organisatie 
accepteert niveauverschillen tussen medewerkers en stelt zich op het standpunt dat daar waar het 
niveau toereikend moet zijn voor de taak de houding moet worden gekenmerkt door een bereidheid 
tot leren. De school wil een lerende organisatie zijn en door haar taakbeleid er voor zorg dragen dat 
ze dit wordt en zal blijven.  
 

 De lijnen dienen kort te zijn om het planmatig handelen en de resultaatgerichtheid te bevorderen. 
Invloed (kunnen) hebben op de beleidsvaststelling is een voorwaarde voor een doelgericht team. 
Een zo min mogelijk gelaagde organisatie, waarbij de afzonderlijke leden zo goed mogelijk 
gekwalificeerd zijn, vormt hiervoor de basis. 

 
Het niveau van zelforganisatie van het onderwijs binnen vastgestelde kaders (professionele 
autonomie) is in de afgelopen planperiode verder gegroeid door het verder invullen van het concept 
rond de individuele leerroute van leerlingen.  
 
6.15. Professionalisering 

De scholing van het personeel van de Praktijkschool Apeldoorn valt onder de begroting op 
schoolniveau. Het is beleid van de school om scholing ruimhartig te faciliteren. Voor de verlangde 
Master-studies als schooldoelstelling (Master SEN en Master Leren en Innoveren) hoeft de 
lerarenbeurs niet te worden aangesproken. 
 
6.16. Teamscholing 

De kernvraag bij opbrengstgericht praktijkonderwijs kunnen beantwoorden ‘Wat heb ik geleerd?’ 
vraagt een manier van lesgeven, coachen en onderwijskundig ontwerpen die voortdurend om 
verdieping vraagt (Zie § 6.1. Wat willen we bereiken). Daar komt bij dat het team zich sinds 2008 voor 
meer dan een derde heeft vernieuwd en het is essentieel dat de gemeenschappelijke basis wordt 
geleerd, gedeeld, gedragen en versterkt vanuit de teamscholing. 
 
6.17. Loopbaan  

De versterking van het beroep van leraar heeft de afgelopen planperiode de nodige aandacht en 
uitwerking gekregen in diverse plannen die we hier niet gaan noemen.  
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Het is altijd onze visie geweest dat het leraarsberoep haar status mede verkrijgt door deze ook in 
gedrag uit te stralen en voor te leven. Een sterke beroepsidentiteit draagt bij aan het ontvangen van 
respect. En uit zich door taakvolwassenheid, professionalisering en waardering. 
De wijze waarop wij het taakbeleid inrichten wil de taakvolwassenheid uitdagen en stimuleren. De 
wijze waarop scholing wordt gefaciliteerd en teambreed wordt ingevuld wil aan de professionalisering 
een basis geven. De waardering is tweeërlei; immaterieel en materieel. Immaterieel in de ontmoeting 
met leerlingen, ouders, collega’s, collega-scholen, de aandacht die we voor elkaar hebben en door 
peilingen en rapporten. En door de wijze waarop de ‘goede gang’ in school is ingericht aangaande 
vieringen en voorzieningen. 
In de inrichting van de loopbaan komt de materiële waardering tot uiting in relatie tot de functie die 
men kan en wil uitoefenen binnen de school. 
 
6.18. Functiemix 

Het proces van invoering van de functiemix is afgerond.  
Kernpunten zijn: 
 LD-functies zijn ingewisseld tegen LC-functies 
 Er is een algemene LC-functie Leraar LC met gekoppeld twee profielen die worden ingevuld; 

gedragsdeskundige en opleider in de school 
 Elke Leraar LC is daarnaast gehouden te ondersteunen bij probleemgedrag 
 Benoeming is ontwikkelingsgericht 
 In- en uittrede wordt mogelijk gemaakt en intern geborgd 
 De rol wordt in de praktijk vorm gegeven in een proces van het formuleren van de volgende stap, 

uitvoeren, terugkoppelen en formuleren van de volgende stap in het overleg tussen Leraren LC en 
schoolleiding. 

 
6.19. Interne mobiliteit 

Nu de grootste personele wisselingen zijn voltooid, moet worden voorkomen dat personeel 
onvoldoende mogelijkheden heeft zich binnen school op diverse gebieden in te zetten. De veelheid 
en afwisseling van taken in de school is zeer uitgebreid en bied aan iedereen de mogelijkheid zich 
naar vermogen, wens en kwaliteit in te zetten. 
Er is de mogelijkheid om deel te nemen in de mobiliteitscyclus van Leerplein055 als geheel.  
 
6.20. Het beleid gericht op arbeidsomstandigheden en veiligheid 

De school werkt aan een schoolspecifiek veiligheidsplan en daarmee samenhangende protocollen, 
gebaseerd op het bovenschools veiligheidsplan.  
De zorg voor het personeel valt onder de verantwoording van de directeur.  
Er is een veiligheidscoördinator en de checklist veiligheid wordt gevolgd. De conciërge ziet toe op de 
praktische veiligheid van installaties en het gebouw onder supervisie van de veiligheidscoördinator. 
Het Plan van Aanpak R,I en E wordt voortdurend geactualiseerd. Nascholing BHV vindt bovenschools 
plaats. Er zijn voldoende BHV-ers.  
Er is een vertrouwenspersoon die regelmatig wordt bijgeschoold samen met een reserve.  
Alle leerlingen volgen een scholing gericht op veiligheid op het werk. 
Bovenschools wordt zorg gedragen voor tijdige verplichte keuringen ten aanzien van de huisvesting 
en elektrische apparatuur. De school vult dit aan met onderhoud en keuringen van specifiek tot de 
school behorende inventaris (werkplaats, gymzaal, keuken, liften) 
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7. PR en COMMUNICATIE 
Referentie Ontwikkelagenda; 7 
 
7.1. Wat willen we bereiken 
De school wil zichtbaar zijn als de ‘merknaam’ voor praktijkonderwijs in Apeldoorn en omgeving. We 

willen er naar streven dat de Praktijkschool Apeldoorn het eerste is waar mensen aan denken als zij 
denken aan praktijkonderwijs. En dat zonder stigmatisering.  
Daartoe gaat zij haar communicatie met de buitenwereld onder de loep nemen en vernieuwen: 
- op het niveau van leerling en ouders 
- op het niveau van de toeleverende scholen en de informatievoorziening vanuit het vo 
- op het niveau het netwerk scholing en ondersteuning 
- op het niveau van het netwerk arbeid en ondersteuning 
 

Gebruik maken van ICT zal daarbij een zeer belangrijke, maar zorgvuldig afgewogen rol spelen. 
 

7.2. PR en Imago  

Onze school profileert zich door professioneel informatiemateriaal en een professionele schoolgids en 
professioneel optreden (ambassadeurs) van haar medewerkers als een school voor voortgezet 
onderwijs, in het bijzonder een professionele school voor praktijkonderwijs.  
De uitstraling van de school als school voor voortgezet onderwijs is door de moderne huisvesting 
sterk verbeterd.  
De school zoekt de publiciteit niet in wervende zin. Ze wil mensen informeren over de wijze waarop zij 
het praktijkonderwijs invult. Voor hen die op praktijkonderwijs zijn aangewezen ontstaat zo de 
mogelijkheid tot een goede keuze.  
Uit de tevredenheidspeilingen blijkt dat de grootste imagosterkte zit in de waardering die haar relaties 
hebben voor het nakomen van afspraken. Dit lijkt een eenvoudige factor, maar de bijzondere 
waardering laat tegelijkertijd zien dat dit niet zo is. We blijven ons er van doordringen hier het niveau 
te handhaven. 
Binnen haar eigen sector heeft de school een goede naam en behoort bij de voorhoede van 25% en 
draagt bij aan de ontwikkeling van het landelijk praktijkonderwijs.  
Ze functioneert in een breed relationeel netwerk. Haar imago moet gebaseerd zijn op 
betrouwbaarheid, integriteit, openheid en de goede resultaten van onderwijs. Het brede relationele 
netwerk is noodzakelijk om onderwijs van een kwalitatief hoog niveau te kunnen leveren.  
Het blijft beleid van de school om kansen en mogelijkheden om de school naar buiten positief te 
presenteren te benutten. 

 
7.3. Praktijkschool Apeldoorn is een netwerkschool 

Onze school heeft een grote hoeveelheid externe contacten op elk niveau van de organisatie, waarbij 
natuurlijk de contacten in het kader van de stage en de voorbereiding op de arbeidsmarkt de 
voornaamste zijn. Het is hier niet relevant al deze dagelijkse externe contacten te benoemen.  
We beperken ons tot het noemen van overlegsituaties die een goed beeld geven van het netwerk van 
de school naast de dagelijkse externe contacten m.b.t de stage en de diverse scholen en opleidingen 
en het contact binnen Leerplein055. 
 
Het betreft in een niet-limitatieve opsomming: 
 

 Overleg met individuele bedrijven/instellingen ten behoeve van plaatsing 

 Overleg met ondersteunende instanties ten behoeve van plaatsing 
(Opsomming instanties en partijen) 

 Overleg met het MBO 

 Regionaal stageoverleg 

 Lid directeurenberaad samenwerkingsverband 

 Lid Platform Praktijkonderwijs 

 Lid gemeentelijke expertgroep onderwijs en arbeid 

 Lid gemeentelijke satellietgroep jonggehandicapten 

 Lid Zorgloket VO voor toekenning van TLV’s  

 Inloopspreekuur MEE Veluwe  
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 Overleg in het kader van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs 

 Overleg in het kader van de Veilige School 

 Overleg met instellingen voor jeugdzorg; voogdij, jeugdreclassering 

 Overleg met de GGD 

 Overleg met het CIZ 

 Overleg in het kader van aangeboden trainingen op indicering 

 Overleg met de politie 

 Overleg ten behoeve van het ESF 

 Overleg in het kader van kwaliteitszorg (Project Stimulans) 

 Met het project Buursaam een goede relatie met de buurt 

 Jaarlijkse Netwerk / Bedrijvendag 
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8. HUISVESTING 
Referentie Ontwikkelagenda; 8 
 
8.1. Wat willen we bereiken 
Gebouw en omgeving 

Het schoolgebouw is in 2016 10 jaar oud. De school is als school voor praktijkonderwijs door veel 
zelfwerkzaamheid in staat de kwaliteit van het gebouw goed te houden en wil dat de uitstraling van 
het gebouw en haar directe omgeving aantrekkelijk blijft. 
In de komende periode zal: 
- een trap in een lokaal worden verplaatst en waarmee een efficiënt gebruik van het lokaal en een 
  uitgebreide opslagmogelijkheid ontstaat 
- de grijze betonuitstraling binnen worden aangepast met het schilderen in kleur van wanden 
- de uitstraling van de entree en de kantine worden verfraaid en de zitmogelijkheid uitgebreid 
- de groenvoorziening op het plein worden uitgebreid, waardoor meer zitmogelijkheid ontstaat 
 
Inventaris 
Er is een investeringsbegroting met zicht op welke inventaris voor vervanging in aanmerking komt. 
Wat betreft de inventaris van de les- en horecakeuken blijkt door de slijtage van deze inventaris door 
het intensieve gebruik dat deze vervanging eerder plaats zal vinden. Daarmee wordt voorkomen dat 
door deelvervanging en veelvuldige reparatie in totaal hogere kosten ontstaan. 
   
8.2. Het schoolgebouw 

Door de ingebruikneming van het nieuwe schoolgebouw in 2006 beschikt de school over een gebouw 
dat specifiek is toegerust voor het praktijkonderwijs. Onder praktijkscholen is het één van de fraaie 
voorbeelden hoe visie op onderwijs in steen kan worden vertaald. Transparant, open, flexibel en 
uitdagend. Sinds de bouw zijn verbeteringen in en rond het gebouw aangebracht zoals; verbeteren 
geluidssituatie en aanpassen lokaal twee, tegelvloer restaurant en aankleding restaurant, een kleine 
kas voor de groene lessen, doeltjes op het plein, hekwerk afscherming inrit werkplaats en standplaats 
schoolbus, zolders in de berging techniek, kastenwanden voor interne stage, spiegelwand met kasten 
voor uiterlijke verzorging, vitrinekasten op de overloop en zonwering, betere binnenklimaat door 
openslaande ramen, uitbreiding groenvoorziening op het plein, wijziging van het plantsoen voor 
school voor verkeersluwte. 
Al deze verbeteringen zijn in eigen beheer uitgevoerd door eigen medewerkers en leerlingen. Zij zijn 
ook degenen die er voor zorgen dat de huisvesting in een algeheel goede staat blijft en dat behoeft 
een groot compliment. Daarnaast is het een bewuste keuze de algehele staat op een goed niveau te 
houden uit oogpunt van een goed pedagogisch klimaat.   
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9. FINANCIËN 
Referentie Ontwikkelagenda; 9 
 
9.1. Wat willen we bereiken 

Begroting en jaarrekening 
De cyclus van begroting en jaarrekening congruent laten lopen aan het kalenderjaar, zoals 
gebruikelijk, en niet vertraagd tot de vaststelling in juni, zoals nu. 
 
Meer-jaren formatiebeleid 
Een meer-jaren formatiebeleid opstellen op basis van de begroting met een school specifieke 
benadering aangaande de geringe waarde van prognoses voor deze vorm van onderwijs in relatie 
met continuïteit van het personeelsbeleid gericht op behoud van kwaliteit en gebruik van investering 
in personeel. 
 
Overeenkomsten (contract-)onderwijs 
Onderliggende documenten voor inkomsten en uitgaven dienen aanwezig te zijn in de administratie, 
geactualiseerd en vastgelegd.  
 
9.2. Financieel beleid 

De school valt onder de bekostigingsregels van het voortgezet onderwijs. In de afgelopen planperiode 
is veel geïnvesteerd in het tot stand brengen van afspraken aangaande de financiële positie van de 
school en de wijze van beheer. Een risico-analyse wordt periodiek uitgevoerd. 
 

 Op het brinnummer van de school komen de gelden binnen die onder de bekostiging voor het 
voortgezet onderwijs zijn gegenereerd. In de formeel door het bevoegd gezag goedgekeurde 
begroting en jaarrekening op schoolniveau, waarin de volledige personele en materiële inkomsten 
en uitgaven zijn samengebracht, wordt verantwoording afgelegd. 

 Het benodigde weerstandsvermogen van de school is bepaald op 15%.  

 Van de reserves die als surplus boven de 15% door de school zijn gegenereerd en die in de 
algemene reserve van Leerplein055 zijn gevloeid is een overzicht beschikbaar vanaf het jaar 
2006. Dit overzicht wordt jaarlijks bijgehouden. 

 De uit ESF verkregen subsidie valt buiten de berekening van de weerstandsreserve. M.a.w. aan 
de school valt jaarlijks toe te rekenen de weerstandsreserve + ESF 

 De eerste inrichting is beschikbaar gesteld door de gemeente en wordt dientengevolge niet 
geactiveerd.   

 De vervanging van de eerste inrichting is gegarandeerd door Leerplein055 op het moment dat de 
investeringsbegroting dit aangeeft. 

 De tweede inrichting wordt geactiveerd en in de begroting opgenomen. Komt de volledige tweede 
inrichting tot activering dan volgt daaruit dat de begroting jaarlijks een verlies mag laten zien, 
waardoor de in voorgaande jaren weggevloeide reserves alsnog ten dele worden ‘terugverdiend’.   

 Ten aanzien van centrale inkoop wordt gezien het specifieke karakter van de school in overleg 
tussen controller, beleidsmedewerker huisvesting en directeur bezien waar de school wel of niet 
aan deel kan nemen en hoe dit administratief wordt afgehandeld door bovenschoolse afdracht of 
facturering. 

 Voor een goed financieel beleid is het noodzakelijk dat er een meerjarenformatieplan wordt 
opgesteld. Er moet doorrekening plaats vinden van de kosten van invoering van de functiemix vo, 
verkorting van de salarislijnen, etc., etc. De directie is van mening dat de jaarlijkse gegenereerde 
positieve saldo’s op de jaarrekeningen een te florissant beeld geven van de situatie en dat de 
school deze geldstromen in de toekomst nodig zal hebben om de begroting voldoende sluitend te 
maken en aan noodzakelijke verplichtingen te voldoen. 

 
De school kan bij al deze afspraken niet zonder een VO-deskundige ondersteuning van het 
stafbureau of anderszins, waartoe zij bovenschools afdraagt. Waar deze deskundigheid ontbreekt, 
mag niet worden verwacht dat zij deze als school zelf gaat invullen, noch hier bij herhaling om moet 
verzoeken. De verantwoording voor een goede dienstverlening ligt bij het stafbureau. Is deze in 
redelijkheid niet te verwachten, gezien het specifieke karakter van de school, dan is het aan de orde 
hierover overleg te voeren met de school en een deel van de bovenschoolse afdracht elders in te 
zetten om deze ondersteuning te verkrijgen.  
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9.3. Sponsoring 

Het bestuursbeleid volgt het landelijk afgesloten convenant sponsoring. Onze school onderschrijft dit 
convenant. Het convenant is te vinden via: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-
voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html 
 
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de 
school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. 
Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
De GMR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. 
 
Tevens zijn de volgende principes van kracht: 
Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  
Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  
De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke 
en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.  
De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html


Schoolplan Praktijkschool Apeldoorn 2015-2019     Strategisch beleid praktijkonderwijs Leerplein055  65 van 71 
 

10. MEERJARENPLANNING 
 

Al in dit schoolplan genoemde beleid wordt vertaald in jaarlijkse doelstellingen verwerkt in de 
Ontwikkelagenda van de school. De Ontwikkelagenda laat naast de doelstellingen voor het actuele 
beleidsjaar het resultaat zien van de twee voorgaande beleidsjaren. Waar dit in tijd gezien 
noodzakelijk is en toch SMART twee jaar vooruit worden gepland. 
 
 
11. ONTWIKKELAGENDA 
 
11.1. Toelichting Ontwikkelagenda  

De Ontwikkelagenda koppelt met de indeling van het schoolplan. In een kleurencode wordt de stand 
van zaken aangegeven met betrekking tot de doelstellingen op het moment van hetzij de start van het 
schooljaar, de evaluatie halverwege of het eind van het schooljaar. 
Hoe het met doelstellingen is gelopen, wordt twee schooljaren weergegeven als terugblik. Het 
originele document is in Excel en staat toe in de velden verwijzingen met commentaar toe te voegen. 
De kop Uitvoering moge duidelijk zijn. Hieronder staat of staan de verantwoordelijken voor de 
uitvoering van de doelstelling. De kop ‘Relatie S.t.’ staat voor ‘relatie schooltaak’. Indien hier een 
nummer staat, is hier de relatie genoemd met de bij de nummering behorende vaste 
schooltaak/werkgroep in de organisatie. Staan er meerdere nummers, zijn hier meerdere 
schooltaken/groepen bij betrokken. Staat hier Ontw’.ag., dan betekent dit dat er geen relatie met 
vaste werkgroepen/schooltaken is.   
Op deze werkwijze wijze houden we de vinger aan de pols van de schoolontwikkeling op grond van 
het schoolplan. 
 
 

  Gepland / In uitvoering 

  Gerealiseerd 

  Inschatting risico uitvoering 

  Niet uitgevoerd 

  Aanhouden / Vervalt 
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    UITVOERING 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Relatie S.t. 

5. ONDERWIJS               

  Basis; Invoering / uitbreiden / aanpassen leerlijnen curriculum praktijkonderwijs               

  Sociale vaardigheden               

15-16 Start Pilot Vreedzame School (Op maat voor het PrO). Wij zijn pilotschool Team           37 

15-16 Modules leerjaar 1, 2 en 3 Vreedzame School in gebruik nemen Fase 1,2,3           37,6,7,8 

15-16 Competentielijsten sova aanpassen aan methode Wg. SOVA           37 

  Competentielijst sociale vaardigheden onderverdelen in 1e fase, 2e fase, 3e fase Wg. SOVA             

  Invoeren Danny in 1e fase, begin 2e fase (1 jaar) (A,B,C,D) Overleg 1 / Wg. SOVA             

  2e fase midden voortzetting Ik en de Ander (lln. 3e schooljaar; E,F,G,H) Overleg 2             

  2e fase eind voortzetting Ik en de Ander; keuze uit onderwerpen (I,J) Overleg 3             

  3e fase voortzetting Ik en de Ander; onderwerpen aansluitend bij werknemercompetenties (K,L) Overleg 3             

  Methode-onderzoek en keuze (Voor gehele school / Integratie met anti-pestprogramma) Wg. SOVA             

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

  Terugkoppeling scholing EQUIP naar team JS             

  Onderzoeken introductie Leefstijl; Studie gebruikers Overleg 2, 3             

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

  Nederlands en Rekenen               

15-16 Nieuwe doelenlijsten NE en RE in gebruik nemen; opstellen didactische doelen per lln. Fase 1,2,3 / Wg.Opbr.           6,7,8,22 

15-16 Afstemming van de huidige werkwijze NE en RE binnen parallelgroepen Wg.Opbr.NE-RE           22 

15-16 Stappenplan te komen tot nieuwe Richtlijnen / Werkwijze voor het team Wg.Opbr.NE-RE           22 

15-16 Nieuwe Richtlijnen / Werkwijze NE en RE ontwikkelen (Onderwijsbehoefte ind. lln. is leidend) Wg.Opbr.NE-RE           22 

15-16 Opbrengsten (bewijzen-toetsen-resultaten) vastleggen bij nieuwe werkwijze Wg.Opbr.NE-RE           22 

15-16 Nieuwe doelenlijst NE en RE in Presentis opnemen Wg.Opbr.NE-RE/Wg.LVS           22,4 

15-16 IVIO resultaten opnemen in Presentis Wg.LVS/Team           6,7,8,9,10,4 

15-16 Besluit bewaren gegevens proeftoetsing Cito JS           Ontw.ag. 

15-16 Besluit of we gaan werken met de uit ontwikkelde Cito-toetsen en zo ja hoe Team/Dir.           Ontw.ag. 

  Vaststellen competenties rekenen en Nederlands  Wg.Opbrengsten RE/NE             

  Inventarisatie huidig aanbod t.o.v. vastgestelde competenties Wg.Opbrengsten RE/NE             

  Leerlijn Ned. en Rek. in kaart brengen op alle leerlingniveaus; gebruik materiaal RLO / EBO /AKZ             

  IVIO Examen Nederlands / Rekenen invoeren beginsituatie AK             

  IVIO examens structureel invoeren in één leeftijdsjaarlaag JS/AK             

  Gebruik Deviant zichtbaar definiëren bij lln.;Welke lln. 1. alles of  2. maatwerk of 3. niet Overleg 2/4             

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

  Voorzetting deelname proeftoetsen Cito voor PrO; digitale versie - geeft dit de goede gegevens JS             

  ICT-vaardigheden en mediawijsheid               

15-16 Aanbod ICT-vaardigheden wordt vormgegeven in opdrachtmodules en ingevoerd Wg.ICT           11 

15-16 Beoordeling ICT-competenties in bewijzenmap; besluit opnemen in Presentis Wg.Ict/Wg.LVS           11,4 

15-16 Aanbod ICT-opdrachten verder vorm geven Wg.ICT           11 

  ELO leerlingen = Digitale Leerstofbak Wg. ICT (CO)             

  ELO leerlingen opruimen Wg. ICT             

  ELO leraren = Digitale bak 'Schoolwerk' en 'Educatief'voor leraren Wg. ICT (CO)             

  ELO leraren opruimen en actualiseren Wg. ICT             

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

  Start van gebruik van aan ict-competenties gekoppelde opdrachten Wg. ICT / Overleg 1,2,3             

  Cultuur en Maatschappij               

15-16 Gebruiken nieuwe beoordelingslijsten CUMA 1e, 2e, 3e fase Fase 1,2,3           6,7,8 

15-16 Gebruik nieuwe beoordelingslijsten bij PMLO Vakgr.LO           Ontw.ag. 

15-16 Herschrijven/Aanpassen vakwerkplan LO LDE           Ontw.ag. 

15-16 Gebruiken nieuwe beoordelingslijst VT na vaststelling  Wg. VAC/Wg. LVS           Ontw.ag. 

Met opmaak: Afstand van voettekst

tot rand:  0,4 cm
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5. Vervolg ONDERWIJS UITVOERING 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Relatie S.t. 

15-16 Praktijkmodules K/B updaten; besluit doorontwikkelen in de lijn van DDN JE/GH           Ontw.ag./10 

15-16 Praktijkmodule zwangerschap en kinderverzorging vernieuwen CA/SZ           Ontw.ag./10 

15-16 VT 1e Fase nieuwe opzet ontwikkelen (In relatie met competenties domein VT) Wg.VAC/Fase 1           38,6 

15-16 Ontwikkelen werkboeken verzorging 2e jaars CA/SZ           Ontw.ag./10 

  Voortzetten beoordelen competenties bewegingsonderwijs pro in 2e fase LDE/JDI             

  Bewegingsonderwijs; Beoordelingskader maken met relatie beheersingsdoelen PrO LDE/JDI             

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

  VT-activiteiten in relatie met beheersingsdoelen domein Vrije tijd; beoordelen / bewijzenmap Wg.VAC             

  Invoeren schilderen creatief JW             

  Inbedden schilderen creatief in competenties PrO JW             

  Praktijk en Loopbaan               

15-16 SWB voortzetten naar 90% geslaagden (Inmiddels 60%) Vakgroep TE           Ontw.ag. 

15-16 Invoeren R,I en E tijdens technieklessen 2e fase (SWB) Vakgroep TE           Ontw.ag. 

15-16 Pilot VCA digitaal; Bruikbaar programma zoeken en testen met een groepje lln. JW           Ontw.ag. 

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

  Beroepsgerichte leerroutes               

15-16 Beknopte beschrijving inhoud programma interne keuzepraktijkvakken; tbv info llln. en derden AKZ/JN           Ontw.ag. 

15-16 Programma SVA Groen in keuzepraktijk Groen Helicon (Delen van examen SVA Groen einddoel) AKZ/Helicon lkr.           21 

15-16 WidKinderopvang wordt onderdeel WidZ met theorie Woonhulp CA/SZ           10/Ontw.ag. 

15-16 Alle 3e jaars leerlingen volgen verplicht de Praktijkmodule Mijn lijf  CA/SZ/Groepsleraren           10/Ontw.ag. 

15-16 Verslag lln. keuzepraktijk VZ updaten aansluiting bij lessen  CA/SZ           10/Ontw.ag. 

15-16 Halfjaarlijkse beoordeling Entree-opleiding Leraren mbo/AK/3e F           8/Ontw.ag 

15-16 Vastleggen en starten nieuwe manier examinering Winkelmedewerker EBO/LD           Ontw.ag. 

15-16 Doelengesprekken ontwikkelen voor KP en cursussen Vakgr.TE/Vakgr.CO/VZ           9,10 

  Beknopte beschrijving inhoud programma externe keuzepraktijkvakken; tbv info lln. en derden AKZ/JN             

  Starten keuzepraktijk schilderen Edison College AKZ/RL             

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

  Competentielijsten ass.opl. in Presentis a.d.h.v. kwalificatiedossiers entreeopleiding Wg. LVS             

  Gebruik competentielijsten ass.opl. Presentis in (tussen)-rapportage leerling (IOP) Wg. LVS             

  Beroepsgerichte cursussen; tussentijdse verantwoording uitvoerder vastleggen AK             

  Invoeren cursus Woonhulp CA/SZ             

  Invoeren kp/cursus Werken id Kinderopvang CA/SZ             

  Afstemming keuzepraktijk vz 2 met keuzepraktijk vz 3 CA/SZ             

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

  Programma BIB+ laten aansluiten bij ABA GH             

  Opzetten BIB+cursus; tussenstap leerlijn Bakken GH             

  Nieuwe opzet keuzepraktijk verzorging SZ/CA             

  Keuzepraktijk Koken 2 update inhoud JE             

  Nieuwe theorie PALC i.c.m. werken in het restaurant JE             

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

  Invoering nieuwe opzet leerlijn horeca-onderwijs JE             

  Stage               

15-16 Stagemodule in Presentis invoeren en gebruiken Wg. LVS           4 

15-16 Interne stage; start nieuwe opzet   KH/SJ/AV/SK           41 

15-16 Interne stage; opstellen contract en invoeren KH/SJ/AV/SK           41 

15-16 Interne stage; beoordeling opnemen in Presentis KH/SJ/AV/SK/Wg.LVS           41,4 

15-16 Stageplan lezing en redactie; stageplan vaststellen Stagebeg. / AK           Ontw.ag. 

15-16 Project Buursaam voortzetten; Vrijwilliger aanspreekpunt tijdens met leraar als eindverantwoordelijke Vrijw./SJ           Ontw.ag. 

15-16 Project Buursaam; Contract lln. invoeren (Projectstage) KH/SJ/AV/SK           Ontw.ag. 
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15-16 Project Buursaam; Opnemen bewijzen / beoordelingen in Presentis KH/SJ/AV/SK           4/Ontw.ag. 

  Inrichting begeleiding Interne Stage in 2015-2016 voorbereiden,n.a.v. vertrek RHO  RHO/KH/RL             

  Gebruik 1e dagformulier, doelenkaart en werkmap door alle begeleiders Interne Stage  Begeleiders IS             

  Concrete aanpassingen (verbeteringen) in IS uitvoeren, vastleggen, zichtbaar en kenbaar maken KH/RHO             

  Stageplan actualiseren Stagebeg. / AK             

  (Vrijwilligers-)werk leren door: 'Project Buursaam'; verbeteren begin stage KH/JN/SJ             

  Ondersteuning / Kwaliteit van de lessen               

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

15-16 Reflectieformulier van een les TE/VZ/CO/TX harmoniseren Vakgr./GH/JW           9,10 

15-16 Bewijzenmap gaat zich vullen (school-breed) Team/Wg.LVS           6,7,8,9,10 

15-16 OPP relatie belemmerende factoren met doelen en resultaat zichtbaar in IOP Wg.LVS/AS/Dir.           4/Ontw.ag. 

15-16 OPP+ (Voorheen Handelingsplan) integreren in IOP Wg.LVS/AS/Dir           4/Ontw.ag. 

15-16 Vormgeving Presentis school-specifiek Wg. LVS           4 

15-16 Wat, Waarom, Hoe en Resultaat-cyclus (DDN) zichtbaar in lessen; onderwerp lesbezoek Leraren+lln.geb OOP           6,7,8,9,10 

  Start gebruik volglijsten met relatie beheersingsdoelen in Presentis Wg. LVS             

  Invoeren LVS Presentis als 'drager' IOP = rapportage = bewijzenmap Wg. LVS / Dir.              

  Nieuw IOP in gebruik nemen in Presentis Wg.LVS             

  Start gebruik volglijsten met relatie beheersingsdoelen in Presentis Wg. LVS             

  Laatste competentielijsten opstellen Team / Wg.LVS             

  OPP inpassen in IOP Wg. LVS             

  Stagemodule in Presentis invoeren Wg. LVS             

  Competentielijst sollicitatietraining in Presentis KG/AP             

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

  Doel les bij start bewust bij leerling k/b 1e en 2e fase (Denken uit Denken, Doen, Nakijken) GH/JE             

  Invoeren reflectieformulier eind van de lessen TE (Nakijken uit Denken, Doen, Nakijken); 1e,2e fase,PM Vakgroep TE             

  Doelen gespreksvaardigheden met lln. SMART en ingebed in Presentis KG/AP             

  Invoering kennismakingsgesprekken begin schooljaar Leraren             

  Invoering dag-afsluiting en startmoment Leraren             

15-16 Beschrijving onderwijsprogramma; gebruiksvriendelijk maken document AKZ/CO/RLO/AV           Ontw.ag. 

15-16 Verbeterplan administratie ondersteuning gespreksvaardigheden uitvoeren KG/AP           Ontw.ag. 

15-16 Bewaken afspraken samenstelling leerling-roosters Fase 1,2,3           6,7,8 

15-16 Invoeren MRT sociaal LDE           Ontw.ag. 

15-16 Veiligheidsplan school-specifiek. Door alle geledingen vastgesteld AS / AK           Ontw.ag. 

15-16 Schoolplan 2015-2019 formuleren RL/Team           Ontw.ag. 

15-16 Ondersteuning LC-ers in hun ondersteunende rol RKS/Dir./AS           Ontw.ag. 

  Borgen digitale lijn beroepentests; 1e fase KITV en 2e, 3e fase SIWIT EBO / EB             

  Examinering door Randstad sollicitatietraining naar 100% (Geen 100%, wel behaald) AP/KG             

  Praktijkmodules koken/bakken van losse onderwerpen naar een lessenserie in de periode GH/JE             

  Handelingsplan-leerlingen in kaart AS / Dir. / Ext.RKS             

  Schoolbreed afstemmen alle groepsadministratie en vakadministratie Kg.OKV/CvB             

  Bewaken groepsadministratie en vakadministratie in jaaragenda Overleg 1,2,3 en Vakgroepoverleg Overleg 1,2,3,Vakgr./Dir.             

  Bewegingsonderwijs; Beoordelingskader maken met relatie beheersingsdoelen PrO LDE/JDI             

  Klassenmanagementformulier RE/NE invoeren in eind 2e fase en 3e fase Overleg 3             

  Inventarisatie Opbrengsgericht werken RL/Kg.OKV/DH             

  Deelname project knelpuntregio i.c.m. PrO Zutphen op grond inventarisatie; Wg. Opbrengsten RE/NE Wg.Opbrengsten RE/NE             

  Borgen digitale lijn beroepentests; 1e fase KITV en 2e, 3e fase SIWIT EBO / EB             

  Terugkoppeling SAQI en bepalen vervolgstap en uitvoeren daarvan               

  Passend Onderwijs               

15-16 Eventuel financiële uitwerkingen rond lln.arrangementen PrO-V(S)O/V(S)O-PrO RL/V(S)O/SWV           Ontw.ag. 
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15-16 Opbouwen van Good practice in vormgeven individuele arrangementen voor lln. i.s.m. VO             Ontw.ag. 

  Procedureafspraken met vmbo rond vroegsignalering uitvoeren  Ed.Coll. / AS / RL             

  Inrichten arrangementen met afgestroomde lln. vmbo i.s.m. toeleverend vmbo Ed. Coll./RL/AK/AS             

  Vaststellen schoolondersteuningsprofiel RL/SLAR             

  Commissie van begeleiding               

  Samenstelling CvB wijzigen (O.a. CJG, LPl, Schoolarts) / Samenvoegen met Overleg Leerplicht AS / AK / RL             

  Proces van signalering naar handelingsplan in kaart; concrete wijzigingen aanbevelingen AS / Dir. / RKS             

  Handelingsplannen opstellen AS / RKS / Gl.kr.             

  Extra Ondersteuning               

  3 screeningsmanieren gespreksvaardigheden onderzoeken; vervolgens screening verbeteren KG/AP             

  Invoeringsplan MRT; o.a. 2 groepen (motorisch / sociaal) / plan i.o.m. ouders LDE             

  Werkmap logopedie actualiseren KG/AP             

  Veiligheid               

  Antipestprogramma: verkennen en keuze passend in hoe school nu doet en handelt Wg. SOVA             

  Vertrouwenspersoon / Aandachtsfunctionaris meldcode / Pestfunctionaris AS/AB/EBO/GK/JS             

6. PERSONEEL               

  Ontwikkelingen personeelsbeleid               

15-16 Format B-gesprek leerwerkmeester, algemeen administratief medewerker, conciërge RL           Ontw.ag. 

15-16 Regeling beoordelingsgesprekken vaststellen RL / PMR / Team           Ontw.ag. 

15-16 Uitwerking in de praktijk van de profielen LC Dir. / LC-ers           Ontw.ag. 

15-16 Laatste tranche invoering functiemix; 4e fase (Doel WTF 2,01) RL/PMR           28 

  Format F-Gesprekken vernieuwen; gericht op bijdrage en resultaat RL             

  Taakbeleid               

15-16 Taakbeleid uitgebreide evaluatie en opnieuw formuleren RL / PMR / Team           Ontw.ag. 

15-16 Taakboek omzetten naar verwijzingen schoolnetwerk; papier naar digitaal RL           Ontw.ag. 

  Formatiebeleid               

  Nieuwe berekening wtf leerlinggebonden personeel RL             

  Vereenvoudiging systematiek en berekeningen taakbeleid  RL             

  Thema’s teamscholing (Meer dan één collega)               

15-16 Uitleg hoe resultaten IVIO interpreteren AK/JS/Team           Ontw.ag. 

15-16 Evaluatie gebruik doelenlijst NE-RE (Opstellen en werken met didactische doelen) evalueren Wg.Opbr.NE-RE/Team           Ontw.ag. 

15-16 Scholing in Dariuz loonwaardeinstrument Aantal leraren           Ontw.ag. 

15-16 Praktische gevolgen Participatiewet voor de leerlingen in onze regio 3e Fase/Team           Ontw.ag. 

15-16 Bij elkaar gericht op lesbezoek; 1 collega bij 1 collega en vice versa Leraren+lln.geb OOP           Ontw.ag. 

15-16 Scholing SWB; JJ examinator / JW Train de trainer JJ/JW           Ontw.ag. 

15-16 PPSI; scholing vertrouwenspersonen EBO/EB/AS           Ontw.ag. 

15-16 Cursus Pesten GK/JS           Ontw.ag. 

15-16 Meldcode/Vertrouwenspersoon/Pestfunctionaris; betekenis en invulling schoolnivo Wg.VAP/Team           Ontw.ag. 

15-16 Examinator WidL en WM EBO/LD           Ontw.ag. 

15-16 Terugkoppeling Schoolplan 2015-2019 Team/RL           Ontw.ag. 

15-16 Presentis als lln.administratie (Vervangeen Magister) HS/AB           Ontw.ag. 

  Gebruik LVS Presentis Team             

  Gebruik Digi-bord Leraren+lln.geb OOP             

  Tekstschrijven voor web-site Wg. Web-site             

  Studiedag LWV-PrO; Regio 6a Team             

  Terugkoppeling EQUIP JS             

  Stagebeleid               

15-16 Master-opleiding (Streven 70% in 2015 bij einde huidige Schoolplanperiode) SK/JJ 61%     72%   Ontw.ag. 
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  Relationeel beleid / Netwerk arbeidsmarkt / Netwerk onderwijs               

  Netwerk arbeidsmarkt               

15-16 Lid Expertgroep onderwijs-arbeidsmarkt jonggehandicapten; vertegenwoordigen PrO RL           Ontw.ag. 

15-16 Vernieuwen jaarlijkse schoolnetwerkbijeenkomst AK           Ontw.ag. 

15-16 Contact met 's Heerenloo over banen op niveau onze leerlingen IB           Ontw.ag. 

15-16 Verkennen traject Felua aangaande 'Facilitair' IB/AK           Ontw.ag. 

15-16 Lid Brede satellietgroep onderwijs-arbeidsmarkt; vertegenwoordiger school IB           Ontw.ag. 

  Oriëntatie op invoering Participatiewet RL/AK/3e fase             

  Deelname gemeentelijke expertgroep onderwijs-arbeidsmarkt; afspraken vanaf 01-01-15 AK/IB             

  Deelname gemeentelijke expertgroep onderwijs-arbeidsmarkt; afspraken vanaf 01-01-15 AK/IB             

  Netwerk onderwijs               

15-16 Lid Zorgloket SWV; vertegenwoordigen PrO AS           Ontw.ag. 

15-16 Voorzitterschap Stageoverleg Regio 6a RLO           Ontw.ag. 

  Lid Ondersteuningsplanraad personeelsgeleding EBO             

  Uitvoering Entreeopleiding i.r.t.contractonderwijs vanuit doelstelling PrO vormgeven Overleg ROC/PrO             

  Workshops door Praktijkschool Apeldoorn t.b.v studiedag Regio 6a LWV-PrO JW/RL             

  Plaatsingscommissie SLAR RL             

  Omzetting van mijn.schoolvo.nl naar mijn.venster.nl JS/AB/RL             

  Lid Platform Praktijkonderwijs RL             

  Uitvoering Entreeopleiding i.r.t.contractonderwijs vanuit doelstelling PrO vormgeven Overleg ROC/PrO             

  PR en Imagobeleid               

15-16 Schoollogo met ondertekening (En disclaimer) direct onder e-mails aanpassen Wg. ICT / RL           11 

15-16 Website met dronefilmpje van interieur schoolgebouw Wg.Website           25 

15-16 Communicatie naar buiten van school herzien (profilering, presentatie, positie in regio) RL/RvD/Karin G/JB/EB           Ontw.ag. 

15-16 Opdracht LIONS; periodiek in schooljaar catering 60 broodjes JE           Ontw.ag. 

15-16 KPC maakt gebruik van onze locatie voor 4-dgse docententraining; school verzorgt facilitair JE/RL           Ontw.ag. 

  Schoolgids nieuw vormgegeven EB / RL           Ontw.ag. 

  Web-site interactief (leerlingen, ouders, medewerkers) attractief Wg. ICT             

  Afspraken rond actueel houden web-site opstellen en uitvoeren Wg. Website             

  Bouw nieuwe web-site Wg.ICT/Extern             

  Certificaat sollicitatietraining in lijn vormgeving school KG/AP             

8. HUISVESTING               

15-16 Overzicht gereedschap + machines behorende bij Technieklokaal 1, 2, 3, Werkplaats en Groene Ruimte MM           Ontw.ag. 

15-16 Overzicht onderhoud en keuring machines behorende bij Technieklokaal 1,2,3 en Groene Ruimte MM           Ontw.ag. 

15-16 Doorlopend overzicht projectstages en opdrachten inclusief facturering indien van toepassing MM / Vakgr.TE           9/Ontw.ag. 

15-16 Aanpassen inrichting lokaal verzorging CA/SZ/RL/RLI           Ontw.ag. 

15-16 Uitvoeren verplaatsen trap Technieklokaal 1 naar gereedschap en materialen opslag RL/RLI/Aannem.           Ontw.ag. 

15-16 Binnenzijde hoofdgebouw betonwanden voorzien van kleur RL/RLI/Ruud van Dijk           Ontw.ag. 

15-16 Uitbreiding zitmogelijkheid aula in vensterbanken RLI/RL           Ontw.ag. 

15-16 Inrichting horeca- en leskeuken vervangen (Vooruitgeschoven investering) JE/GH/RL/LP055           Ontw.ag. 

15-16 Toevoegen plantenbak (zitmogelijkheden) op plein voor hoofdgebouw RLI/RL           Ontw.ag. 

15-16 Installatie beheersoftware verwarmingsinstallatie RLI/RL           Ontw.ag. 

  Invoeren logboek gebruik schoolbus (Wie, wat, wanneer) MM             

  Herstel betonvloer gymzaal; constructie of afwerkingsfout               

  Voorbereiden verplaatsen trap Technieklokaal 1 naar gereedschap en materialenopslag RL/RLI/Gobas/LP055             

  Klimaat schoolgebouw kerkzijde (ventilatie) wordt verbeterd door plaatsen opengaande ramen RL/RLI             

  Vloer hal vernieuwen RLI             

  Informatie- en communicatietechnologie               

15-16 Presentis digitaal extern benaderbaar door lln. / ouder 1e fase (Pilot) Wg.LVS/Wg.Website           Ontw.ag. 
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8. Vervolg HUISVESTING UITVOERING 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Relatie S.t. 

15-16 Voorbereiding Presentis ook als leerlingadministratie (Vervangen Magister) Wg.LVS/Wg.ICT           Ontw.ag. 

  Schema's/Formats in gebruik in school in Excel/Word gebruikersvriendelijk maken; expertise inhuren Extern/RL             

  Invoeren i-pad als onderdeel ICT-scholing team Wg. ICT / Dir.             

  Web-site interactief (leerlingen, ouders, medewerkers) attractief Wg. ICT             

  L2S invoeren als vervanger  Wg.ICT/AP/KG/JN             

  Afspraken rond actueel houden web-site opstellen en uitvoeren Wg. Website             

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

9. FINANCIËN               
15-16 Gelden schoolkamp onderbrengen los van school RL           Ontw.ag. 

15-16 Opstellen begroting naar december LP055/RL           Ontw.ag. 

  Voorbereiden verplichte ouderbijdrage lesmaterialen invoeren 2014-2015 RL/Regio 6a LWV-PrO             

  Risico-analyse Stafbureau             

  Uitputtingsoverzichten binnen school gebruiken RL             

  Deelname ESF 2014-2016 nieuwe vorm AK             

 


