1. MISSIE en VISIE
1.1.

Missie: waar we voor staan – onze identiteit en ons profiel

Wij hebben het enorme 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.
•
•
•
•
•

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld
De vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van vergadering, vereniging en betoging
De bescherming van het lichaam, de persoonlijke levenssfeer en het eigen bezit
De vrijheid van godsdienst

Daarnaast is in de grondwet vastgelegd hoe de overheid, het parlement en de rechterlijke macht zich tot
elkaar verhouden om bovenstaande rechten te waarborgen. Belangrijkste 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 helpt beschermen. Ze gelden voor mij en dus ook voor de ander. Dat is echt burgerschap.
Als school voor openbaar onderwijs is onze school een uiting van deze cultuur. Iedereen die deze waarden
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 deze waarden op school te waarborgen.
Als school voor praktijkonderwijs wil de Praktijkschool Apeldoorn haar leerlingen begeleiden naar een
zelfstandige en zelfredzame deelname aan deze democratische samenleving met de rechten en plichten die
daarbij horen. Kortom; naar volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven met als basis een passende
vorm van arbeid; geheel zelfstandig of met een mate van passende ondersteuning.
Leerlingen die in het praktijkonderwijs instromen, kunnen in hun jonge leven zijn gaan twijfelen aan het eigen
kunnen. Zij zijn soms terughoudend en afwijzend tegenover school en leren komen te staan. De wil tot leren,
nieuwe dingen ontdekken en open staan naar de wereld en de mensen om hen heen die elk kind eigen is,
moet weer opbloeien. De Praktijkschool Apeldoorn zal er alles aan doen dit samen met hen te bereiken en de
wereld voor hen te openen.
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1.2.

Visie: waar wij voor gaan

De school richt zich op concreet, praktisch, betekenisvol en competentiegericht leren en werken, binnen en als
vanzelfsprekend buiten het schoolgebouw. Het onderwijs staat in het teken van vier levensgebieden of
‘domeinen’:
•
•
•
•

wonen
werken
vrije tijd besteden
burgerschap

En een domein dat zich specifiek richt op verbeteren en/of onderhouden van de geletterdheid en
gecijferdheid:
•

leren

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 onderwijs op onze school staat in het teken van het eigenaarschap van de leerling over de eigen
ontwikkeling. Met het verkrijgen van een eigen werkplek als het ultieme doel. Geheel regulier, ondersteund,
beschermd of in een combinatie van werken en leren. Eigenaarschap door intrinsieke motivatie. Intrinsieke
motivatie door met leerlingen voortdurend in gesprek te zijn over wat zij willen leren en hen te laten kiezen en
te laten ondervinden wat het beste bij hun mogelijkheden past. Het leren is daarvoor in zeer hoge mate
gepersonaliseerd in individuele leerroutes. Een ontwikkeling die de school vanaf 2003 als een bewuste stap
heeft ingezet.
Deze wijze van werken vereist en veronderstelt een hoge mate van eigenaarschap van leraren. Zij stemmen
voortdurend het pedagogisch en didactisch handelen rond de leerling met elkaar af om het maximale te
bereiken en verantwoorden dit naar elkaar en ouders.
Om dit goed te kunnen doen is eigenaarschap over de eigen professionele ontwikkeling onontkoombaar. Het
handelen kenmerkt zich door reflectie en het maken van keuzes op grond van ontwikkelde en te ontwikkelen
en uit te wisselen vaardigheden, kennis en inzicht. De professionele leergemeenschap als middel.
De school werkt handelingsgericht. Als school ‘aan de rand’ van het reguliere onderwijs heeft ze geleerd naar
mogelijkheden en oplossingen voor leerlingen te zoeken. Er is daardoor sprake van een compleet en
voortdurend geactualiseerd curriculum en onderwijsaanbod. Het denken over Passend Onderwijs sluit aan bij
onze visie en deze cultuur.
Onze doelgroep is permanent en het praktijkonderwijs, zoals wij dat in ons onderwijsconcept gestalte geven, is
daarvoor de bij uitstek passende onderwijsvoorziening en biedt daarnaast de mogelijkheid andere leerlingen
die baat ondervinden bij dit concept te ondersteunen.
In zoverre is de toekomst van deze onderwijsvoorziening gewaarborgd, maar niet vanzelfsprekend. Wij zullen
ons altijd moeten willen bewijzen als de voorziening die als geen ander weet hoe maximaal schoolsucces te
bereiken bij onze doelgroep.
Wij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. Zij vormen een extra kwetsbare groep.
Dit betekent dat wij het contact blijven onderhouden als zij de school verlaten hebben om indien nodig
ondersteuning te bieden.
De school onderhoudt een uitgebreid netwerk met alle instanties, organisaties, bedrijven en instellingen die
een functie hebben bij het verwerven en behouden van de werkplek. Zij zoekt voortdurend naar kansen om
de situatie van de "praktijk"-jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren en kansen voor hen te creëren.
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2. UITGANGSPUNTEN
Communiceren, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, sociale en
culturele vaardigheden en digitale geletterdheid. De gebieden met onderliggende vaardigheden die van groot
belang zijn voor de redzaamheid in de complexe informatiemaatschappij van nu en de toekomst.
Ons onderwijsconcept gaat in op deze uitdaging, toegesneden op de cognitieve mogelijkheden van onze
leerlingen waar maatschappelijke redzaamheid het wezen van het curriculum vormt in de leefgebieden
wonen, werken, vrije tijd en burgerschap met de daarbij behorende streef- en beheersingsdoelen binnen het
onderwijsaanbod.
Wij zijn ons bewust dat de toenemende complexiteit van de samenleving het voor onze leerlingen moeilijk
maakt zich adequaat te handhaven en dat wij daar de onderwijskundige antwoorden voortdurend op moeten
blijven zoeken.
Onderwijsproces:
• Bevorderende factoren worden uitgedaagd, belemmerende factoren worden begrepen en begeleid
• Niet het systeem is de maat, maar de leerling en zijn onderwijsbehoeften zijn de maat
• Het leren is gepersonaliseerd om recht te doen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling
• Het onderwijsaanbod volgt maximaal de onderwijsvraag van de leerlingen, waar nodig met
contractonderwijs
• Het onderwijs is betekenisvol, activerend en volgt de vraag van de leerlingen en de ontwikkeling van de
maatschappelijke omgeving en van het praktijkonderwijs
• De inhoud van het leertraject baseert zich op de streef- en beheersingsdoelen binnen de vier
levensgebieden of ‘domeinen’; wonen, werken, besteden vrije tijd en burgerschap en een zo goed
mogelijke beheersing van rekenen en Nederlands
• Het is maximaal mogelijk erkende bewijzen, certificaten, kwalificaties en (deel-) diploma’s te behalen
ondersteund door het aanbod van beroepsvoorbereidende praktijkscholing en stages, rekenen en
Nederlands
• De didactiek richt zich op het effectief leren van leerlingen
• Er is geen uitval van onderwijstijd
Zicht op ontwikkeling:
• 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 bij intrede in de school op de informatie van de ouders en de toeleverende school. Dit
wordt vastgelegd in het startdocument
• 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 tijdens het leertraject worden vastgelegd in het IOP
• Processen en resultaten worden geëvalueerd op basis van regelmatig uitgevoerde valide peilingen,
toetsen en testen
• Individuele resultaten worden vastgelegd op het niveau van de groep in de werkmap en vorderingen en
beoordelingen worden per leerling vastgelegd in het leerlingvolgsysteem
• Het individuele leertraject wordt continu aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerling, waardoor
het bij intrede vastgestelde uitstroombestemming kan veranderen
• Er is bondgenootschap met ouders door gemeenschappelijke bespreking en ondertekening van het IOP
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Schoolklimaat
• Er is een veilig schoolklimaat getoetst door objectieve metingen
• Sociale vaardigheden van leerlingen worden specifiek getraind en gestimuleerd
• Er is een antipestprotocol en een antipest-programma geïntegreerd in de door school ingezette methode
Democratie kan je leren voor sociale vaardigheden
• Wij houden ons aan de Gouden Regels
• Leerlingen zijn actief betrokken in het goede schoolklimaat; leerlingbemiddelaars, inzet van tutoren,
leerlingenraad
Resultaten
• Gericht op de kerntaak; toeleiden naar de arbeidsmarkt en volwaardige deelname aan de samenleving
• Leerlingen verzamelen bewijzen van hun activiteiten en behaalde resultaten in hun Bewijzenmap
• Bewijzenmap en rapport zijn voor leerling, ouders en derden het centrale document voor het aantonen
van behaalde vaardigheden en resultaten
• Het behalen van zoveel mogelijk beroepsgerichte bewijzen, certificaten (branche-erkend) en kwalificaties
(Entree-diploma, SBB/Boristraject)
• Elke leerling wordt bij het verlaten van de school een bij het uitstroombestemming passende plek geboden
Netwerkschool
• Er is een uitgebreid netwerk met het onderwijs, bedrijven en maatschappelijke instellingen
• Nieuwe contacten worden actief gezocht op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
• Niet het systeem is de maat, maar de leerling is de maat
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
• 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 breed draagvlak voor het onderwijskundige beleid
• Personeelsbeleid volgt de onderwijsbehoeften van de doelgroep
• Er is goede opvang, begeleiding en scholing voor op school beginnende leraren en zittende leraren
• Alle medewerkers zijn eigenaar van hun eigen professionele ontwikkeling
• Er is een goede samenhang tussen alle onderdelen van de onderwijsorganisatie
Beheer
• De school kan door een eigen begroting en jaarrekening over het volledige door het brinnr gegenereerde
budget direct sturen op ontwikkelingen ten gunste van haar leerlingen
• Personele en materiële middelen worden doelmatig en efficiënt benut
• De huisvesting en inventaris wordt voor het praktijkonderwijs optimaal gehouden
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3. AMBITIES
Naast het grote aantal jaarlijkse acties die wij ter verbetering van ons onderwijs inzetten, noemen wij hier in
het bijzonder de ontwikkelingen die wij in de komende vier jaar centraal willen stellen. Wij werken gericht aan
de verbetering van onze onderwijskwaliteit, neergelegd in de jaarlijkse cyclus van de Ontwikkelagenda van de
school. Een afwisseling tussen smart geformuleerde doelen en meer open geformuleerde doelen is daarbij
onvermijdelijk en noodzakelijk. Immers, als we exact zouden weten waar een ontwikkeling ons vier jaar later
zou brengen, zouden we het direct nu kunnen doen. Dan is van ontwikkeling, leren en innovatie geen sprake
en gaat het leerproces van het verkrijgen van grotere kennis en inzicht verloren.

3.1.

Ambitie ‘De goede les’

Op elk niveau van interactie leraar-leerling (groepsgewijs, individueel, les of gesprek), leraar-ouder en leraarleraar willen we waarneembaar kunnen constateren dat er een proces plaats vindt van doel-in zich opnemenresultaat-vervolg (Plan Do Check Act of vergelijkbare didactische, gedragsondersteunende of
gesprekstechnische routines ).
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.
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 een leerlingvolgsysteem,
waarbij de leerling volledig centraal kan staan.
Gebaseerd op de mogelijkheden die de ICT inmiddels biedt, is dit door de ontwikkeling van Presentis realiteit
geworden. Dit speciaal door en voor het praktijkonderwijs ontwikkelde programma biedt de mogelijkheid een
schoolspecifiek leerlingvolgsysteem te bouwen. In de afgelopen jaren is hier met volle kracht aan gewerkt en is
dit voltooid.
In Presentis is het Ontwikkelperspectief (OPP) met de doelen en de begeleiding geïntegreerd in het Individueel
Ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling. De competentieontwikkeling van alle lesactiviteiten (vakken) is te
volgen, terwijl tegelijkertijd de beheersingsdoelen van de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap
geïntegreerd in het systeem op de achtergrond worden gevolgd. De cyclus tussen leerling en school met
betrekking tot het plan van de leerling in doelen- en coachingsgesprekken, hangt hier als een paraplu boven.
Daarnaast is een leerlingenrapport gerealiseerd dat rechtstreeks is gelinkt met het leerlingvolgsysteem.
Daarmee is de infrastructuur rond het volgen van de leerling vrijwel volledig gerealiseerd. Hier zijn onderhoud
en doorontwikkeling nu de voornaamste taak.
Het gaat er nu om de kwaliteit van het proces tussen de leerling en de leraar verder te verbeteren en te
borgen met alle middelen die ons nu ten dienste staan rond het volgen van de leerling. Met andere woorden;
er is nu een fantastische fiets, maar de fietser maakt het verschil. En de fietser dat is de leraar in het dagelijks
contact met de leerling.
Verder verbeteren van het onderwijsproces binnen ons onderwijsconcept stelt zeer hoge eisen aan het
pedagogisch en didactisch vermogen van de medewerkers, het vermogen het onderwijs inhoudelijk te volgen
en door te ontwikkelen, het vermogen het onderwijs op de werkvloer te organiseren en het vermogen het
overzicht te behouden.
De kern van waar uit deze verbetering kan worden gerealiseerd, wordt gevormd door de kwaliteit van alle
interactie die zich tussen de leraar en de leerling voltrekt. En die kwaliteit wordt bepaald door de
vaardigheden en de kennis van de leraar en hoe hij deze inzet. De focus op het altijd hebben van een cyclus
van doel-in zich opnemen-resultaat en vervolg, zoals bovenaan de pagina verwoord, biedt de beste borging
van dit verbeterproces.

Concreet in de volgende situaties:
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1. Bij het lesgeven in alle vormen die wij kennen in school; individueel of in groepjes.
1.1. Didactische kwaliteit
1.1.1.Activiteiten; onderlinge lesbezoeken, gebruik kijkwijzer, gebruik PH-meter, scholing
2. Bij de coachings- en doelen-gesprekken, adviesgesprekken en andere oudergesprekken
2.1. Gesprekstechnieken
2.1.1.Activiteiten; observatie collega, collegiale consultatie, scholing
3. Bij de besprekingen met en verantwoording aan collega’s aangaande het perspectief van de leerling
3.1. Het vermogen het perspectief te kunnen analyseren van de leerling en hierop in het nu de juiste
acties inzetten
3.2. Het leren vastleggen en beargumenteren van de beredeneerde keuze in de individuele leerroute
3.2.1.Activiteiten; leerlingbesprekingen volgens procesafspraak gebruik van het IOP, steekproeven van
IOP’s,

3.2.

Ambitie doelgericht samenwerken

De natuurlijke partner van de ambitie verwoordt in ‘De goede les’ is de kwaliteit van de samenwerking tussen
de medewerkers op school gericht op het beste resultaat (opbrengsten) voor de leerling.
Kernelementen in het verbeteren van die kwaliteit zijn:
1. Een professionele cultuur met gedeelde normen en waarden die focust op het leren van de leerlingen
(doel) en de professionele ontwikkeling (middel) die dat vraagt
1.1. Elkaars kwaliteiten kennen en bewust leren inzetten
1.1.1.Activiteiten; trainen van feedback geven en ontvangen, lesbezoeken, teamscholing uitgevoerd
door leraren
2. Gerichtheid op elkaar ondersteunen
2.1. Activiteiten; intervisie, gebruik PH-meter, inzet gedragsondersteuners, elkaars lessen bezoeken
3. Gebruik maken van een informatiesysteem met de focus op het leren van de leerlingen en het verbeteren
van de resultaten
3.1. Activiteiten; in elk fase-overleg volgens een vaste methodiek aan de hand van het IOP leerlingen
bespreken, het daardoor leren gebruiken en analyseren van de veelheid aan beschikbare data

3.3.

Focus op opbrengsten

Landelijk heeft het praktijkonderwijs gewerkt aan een curriculum dat het maatschappelijke leven van de
leerling omvat in de leefgebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Binnen elk domein geformuleerd
in streef- en beheersingsdoelen. Achter elke lesactiviteit in de school ligt de relatie met een domein besloten.
Daarmee is gewaarborgd dat een leerling maximaal wordt geschoold voor volwaardige maatschappelijke
deelname.
Het domein werken is voor onze school met uitstek het belangrijkste domein. Dat is een zeer bewuste keuze.
Het hebben en behouden van een betaalde- dan wel onbetaalde werkplek geeft een gevoel van eigenwaarde
en stabiliteit dat maakt dat het leven op de andere terreinen met grotere weerbaarheid tegemoet wordt
getreden. Dat is de opdracht van onze school.
De benodigde vaardigheden voor een werkplek zijn daarnaast ondersteunend in alle andere domeinen en last
but not least is een werkplek, te bereiken vanuit een keuzetraject met de leerling als eigenaar, eventueel
gecombineerd met scholing is een intrinsieke motivator zonder weerga.
Op de drie vaardigheidsgebieden; werknemerscompetenties, beroepsgericht opleiden en de beheersing van
het rekenen en het Nederlands focussen wij op een aantal activiteiten, waarvan wij verwachten dat deze tot
een verbetering van de opbrengsten leiden.
1. Bij de werknemerscompetenties
1.1. De verbetering van de verbinding tussen leren op school en in de stage
1.1.1.Activiteit; kwaliteit stageopdrachten in wisselwerking tussen school en stage verbeteren
1.1.2.Docentenstages in bedrijven, stagebegeleiders uit bedrijven in school
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2. Bij het beroepsgerichte opleiden
2.1. Verdiepen oriëntatie leerlingen op werken in de techniek en technische scholing
2.2. Ontwikkeling van werken in de zorg naar werken in de facilitaire dienst en dienstverlening
2.3. Kwaliteit van het leren bij deelname aan Entree vergroten:
2.3.1.Focus op het praktijkdeel in het MBO en rekenen en Nederlands in de eigen school
2.4. Contractonderwijs op maat met het MBO in niveau 2 en verder
2.5. Branchegericht opleiden en certificeren blijven stimuleren
3. Bij de voor elke leerling maximaal mogelijke gecijferdheid en geletterdheid
3.1. De voltooiing van het traject opbrengstengericht werken rekenen en Nederlands
3.2. De ervaring vanuit de pilot NT2 voor tweetalige leerlingen in het pro omzetten in beleid in de school
ten behoeve van alle leerlingen
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4. BASISKWALITEIT
4.1.

ONDERWIJSPROCES

Het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn is zo ingericht, dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. Daartoe is 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 en 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 te
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.
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4.1.1. Eigen aspecten van kwaliteit van ons onderwijs
De school is in het bijzonder trots op volgende aspecten van haar onderwijs en organisatie:
1. Gepersonaliseerd leren
a. Het loopbaan- en keuzetraject van de school dat hen naar de arbeidsplek leidt
i. Beschreven in het rapport bij het predicaat Excellente School (2016-2019)
b. De op bovenstaande ingerichte individuele leerroute van de leerlingen; leren door
eigenaarschap van de leerling
i. Beschreven in de onderwijskundige inrichting van de fasen
ii. Beschreven en gevisualiseerd in hoofdstuk 3 van de schoolgids
iii. Zichtbaar in de leerlingtevredenheidspeiling van 2018-2019
c. De ontwikkeling bepaalt de stap; geen jaarklassen
i. Beschreven in de onderwijskundige inrichting van de school
ii. Beschreven en gevisualiseerd in hoofdstuk 3 van de schoolgids
d. De inrichting van het schoolspecifieke leerlingvolgsysteem Presentis dat volledig recht doet
aan het volgen van het individuele traject van elke leerling
i. Zichtbaar in het Individueel Ontwikkelingsplan
ii. Zichtbaar in de wijze waarop alle lesactiviteiten en de domeinen wonen, werken, vrije
tijd en burgerschap binnen het leerlingvolgsysteem op de achtergrond met elkaar zijn
verweven
2. Sociale veiligheid en sociale vaardigheid
a. Het hoge niveau van sociale veiligheid dat door de leerlingen wordt ervaren
i. Afwisselend zichtbaar in de leerlingtevredenheidspeiling inclusief sociale veiligheid of
de peiling Sociale veiligheid
1. Buitengewoon zichtbaar in de leerlingtevredenheidspeiling van 2018-2019
b. Het programma Democratie kan je leren dat voor het gebied sociale vaardigheden in
samenwerking met de CED-groep is ontwikkeld
i. Beschreven in de onderwijskundige inrichting van de school
ii. Zichtbaar in leerlingen als bemiddelaar, het gebruik van de Gouden Regels, de Gouden
Weken bij de start van het schooljaar
iii. Ingebed in de lessen sociale vaardigheden
3. Resultaten:
a. De hoge aantallen van erkende beroepsgerichte kwalificaties die de leerlingen behalen
(branche-certificaten, getuigschriften).
i. Zichtbaar in Vensters voor Verantwoording
b. In de Bewijzenmap bouwt de leerling het dossier op van behaalde vaardigheden, uitmondend
in het CV voor de leerling bij schoolverlaten
c. De uitstroom van > 90% naar een plek overeenkomstig de doelstelling van de school (arbeid,
arbeid en leren)
i. Zichtbaar in de Uitstroommonitor
d. De mate van bestendigheid van de leerlingen op de werkplek / of in de route van uitstroom
i. Zichtbaar in de Uitstroommonitor
4. Kwaliteitszorg
a. Het gebruik van het zelf ontwikkelde instrument Ontwikkelagenda in de kwaliteitscyclus van
de school
i. Zie het document Ontwikkelagenda
ii. Zie de cyclus rond de Ontwikkelagenda van opstellen, halfjaarlijkse evaluatie,
eindevaluatie en opstellen nieuwe Ontwikkelagenda
b. De wijze waarop de cyclus van de Ontwikkelagenda, de cyclus van de taakverdeling, de cyclus
personeelsgesprekken en de managementcyclus in elkaar zijn verweven
c. De wijze waarop het personeel is betrokken in de onderwijskundige vormgeving van de school
en haar professionele autonomie heeft
i. Zie de cyclus rond de Ontwikkelagenda en de taakverdeling
ii. Zie het Professioneel Statuut
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d. Het lage ziekteverzuim van het personeel
i. Zie de verzuimcijfers en de benchmark in Vensters van Verantwoording

4.1.2. 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.

4.1.2.1. Streef- 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.

4.1.3. Drie fasen tijdens de schoolloopbaan in een eigen route
De individuele leerroute kent een opbouw in drie fasen, waarbij een leerling in zijn ontwikkeling kan worden
gezien 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 in hoofdzaak kan worden gerekend.
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4.1.3.1. De eigen leerroute in beeld
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4.1.3.2. 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.

4.1.3.2.1.
•
•
•
•
•

•
•
•

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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4.1.3.2.2.

De eerste fase en jaaragenda in beeld
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4.1.3.3. Tweede fase
De tweede fase duurt twee tot drie schooljaren.
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 op het eind van de tweede fase of 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
De leerlingen 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.
Basis geletterdheid en basis gecijferdheid
Verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheid en taalvaardigheid blijft van groot belang. De genormeerde
toetsing van deze vaardigheden op beheersingsniveau vindt plaats tot en met het derde schooljaar en daarna
ook nog op initiatief van de leerling.
Ontwikkelpunt: Verder beschrijven gebruik IVIO / gebruik Cito-PrO toetsing. Vanaf wanneer tot wanneer en
hoe gaan we er mee om?
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4.1.3.3.1.
•
•
•
•

•

Onderwijsaanbod tweede fase

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
▪ 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

o

Stage begin tweede fase
▪ Interne stage
▪ Projectstage / Project Buursaam
Stage midden en eind tweede fase en derde fase
▪ Oriënterende stage
▪ Externe stage
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4.1.3.3.2.

De tweede fase en jaaragenda in beeld
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4.1.3.4. 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 en het diploma 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
Voor leerlingen van 16 jaar en ouder zijn er een groot aantal cursussen is op niveau van de Entree-opleiding
van het middelbaar beroepsonderwijs. De cursus of opleiding wordt onafhankelijk getoetst of geëxamineerd
en houdt direct verband met de dagelijkse stagewerkzaamheden. Deze Entree-opleidingen 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.
De Praktijkschool Apeldoorn kan ook zelf Entree-opleidingen 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.
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4.1.3.4.1.
•
•
•
•

•

Onderwijsaanbod derde fase (Eén 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
o
NIL-lasdiploma
Praktijkschool Apeldoorn
o
Assistent logistiek
Aventus Apeldoorn
o
Assistent fietstechniek
Deltion College
o
Assistent bouw, wonen en onderhoud
Aventus Apeldoorn
o
Assistent schilder
Schilders sCOOL
o
Assistent verkoop en retail
Aventus Zutphen
o
Assistent horeca, voeding of voedingsind.
Aventus Apeldoorn
o
Assistent bakker
Praktijkschool Apeldoorn
o
Assistent dienstverlening en zorg
Aventus Apeldoorn
o
Assistent plant (of groene) leefomgeving
Helicon Apeldoorn
o
Assistent mobiliteitsbranche
Aventus Apeldoorn

Toetsing
NIL
VTL
Deltion
Fundeon
Sch.sCOOL
Aventus
SVH
Deltion
Aventus
Aequor
Aventus

Meer beroepsgerichte scholing
o
Scholing in veilig werken
o
VCA (technische richtingen)

Tutorial
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4.1.3.4.2.

De derde fase en jaaragenda in beeld
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4.1.3.4.3.

De positie t.a.v. de Entreeopleidingen en niveau 2

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.
Toeleiden naar werk blijft het voornaamste doel, maar wie zich verder kan scholen, moet daartoe worden
uitgedaagd.
Er is een principe-afspraak 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 sterkere inhoudelijke
invullingen en meer geboden maatwerk door met name deze MBO-instelling te komen. Het niveau van Entree
ligt ons inziens aantoonbaar beneden de totale competenties die onze leerlingen binnen het praktijkonderwijs
verwerven. Desondanks wordt een Entreediploma maatschappelijk gezien als hoger gewaardeerd; ook door
professionals in het reguliere onderwijs. De invoering van het diploma praktijkonderwijs zal ongetwijfeld deze
discussie doen opleven. Dat is een goede prikkel om de inhoudelijke verbetering los te maken.
Aventus heeft een relatieve monopoliepositie en van daaruit de maatschappelijke verplichting in staat te zijn
tot deze gevraagde vernieuwing. Dat zal een behoorlijke uitdaging vormen voor deze instelling. Daarnaast is de
hoge financiële toerekening aan het praktijkonderwijs door dit MBO een voortdurend punt van zorg. Wij zijn
meer klant als participant als puntje bij paaltje komt.
Ons principe scholing te bieden tot waar het niet meer gaat in combinatie met toeleiden naar werk blijft
daarbij recht overeind.
In de samenwerking met het SBB in het bereiken van erkende kwalificering voor onze leerlingen hebben we
inmiddels een sterk kwalitatief alternatief voor onze leerlingen in het palet van het scholingsaanbod.

4.1.4. Onderwijsaanbod nader belicht
4.1.4.1. Sociale vaardigheden en veiligheid
Op het terrein van sociale vaardigheden is sinds 2015 door onze school in samenwerking met de CED groep op
de methodiek Democratie kun je leren, de doorontwikkeling van de Vreedzame School voor het voortgezet
onderwijs, specifiek toegesneden op het praktijkonderwijs. Het concept van ‘Democratie kun je leren’ past het
best bij de wijze, zoals wij vanuit het onderwijsconcept binnen de cultuur van de school om willen gaan met
leerlingen die worden opgeleid voor arbeidsmarkt en maatschappelijke deelname.
Belangrijke uitingen zijn onder andere de Gouden Regels voor iedereen in school, de Gouden Weken aan de
start van het schooljaar en de inzet van leerlingen als leerling bemiddelaars.
Door de integraliteit van de aanpak is de school voor leerlingen een leerschool om goed te functioneren in een
democratische gemeenschap.
Met de invoering is de sociale veiligheid van de leerlingen gewaarborgd en verder verstevigd. De
buitengewoon goede uitslag in de benchmark met het praktijkonderwijs van de leerlingtevredenheidspeiling
van 2018-2019 is hiervan het zichtbare resultaat. En dat in een schoolsoort van het voortgezet onderwijs die
op het gebied van de sociale veiligheid al het hoogst scoort van alle schoolsoorten binnen het voortgezet
onderwijs.
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4.1.4.2. 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 uitstroombestemming.
Sinds 2015 is de ontwikkeling in gang gezet dit definitief op te lossen. De Werkgroep Opbrengsten Rekenen en
Nederlands werkt heeft stapsgewijs aan deze vernieuwing gewerkt die nog een aantal jaren in beslag zal
nemen.
Het uiteindelijk resultaat is dat leerlingen in een doorgaande lijn op basis van doelenlijsten met passend
materiaal op elk niveau met de juiste instructie gerelateerd aan hun uitstroombestemming en met inzichtelijk
gemaakte opbrengsten en beredeneerde keuzes aan hun reken- en taalvaardigheid zullen werken.
Geschraagd door de opzet en werkwijze van het leerlingvolgsysteem Presentis en gekaderd door de streef- en
beheersingsdoelen voor het praktijkonderwijs, de context van de aanpalende Entree-opleidingen en de
context van het beroepsgericht scholen en het werken met een IOP.

4.1.4.3. ICT-vaardigheden en mediawijsheid
Het aanbod aan ICT-vaardigheden is verder vormgegeven in opdrachtmodules. Behaalde vaardigheden
worden onderdeel van de Bewijzenmap.
De problematische omgang van onze doelgroep met sociale media mag niet de hoofdrol spelen. Het zinvol en
nuttig gebruik van sociale media wordt binnen de ICT-competenties benadrukt.
De relatie is gelegd met Vreedzaam in het praktijkonderwijs en de invoering van ‘Vind ik leuk’ in de eerste fase
in het schooljaar 2019-2020 na een pilotjaar in 2018-2019. ‘Vind ik leuk’ richt zich specifiek op de omgang met
sociale media, de voordelen en de nadelen, door nadrukkelijke participatie en uitvoering door de leerlingen
zelf, waarbij zij als afsluiting hun ouders meenemen in een presentatie.

4.1.4.4. 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 kan behoeden 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 die gaande is, is de bewustmaking bij leerlingen in het verbinden van mogelijke vrije
tijdsactiviteiten met wat het je als persoon aan positieve ervaringen brengt. Daarnaast wordt hier de connectie
gemaakt 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 centraal.
In de eerste fase en begin tweede fase is deze veranderingsslag inmiddels ingezet in het onderwijsaanbod. Het
geheel aan competenties wordt ingebed binnen Presentis, zodat de ontwikkeling van de leerlingen op dit
terrein kan worden gevolgd.
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.

4.1.4.5. 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.
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Het voor het praktijkonderwijs ontwikkelde traject Start, werk en blijf veilig (SWB), is de afgelopen jaren verder
verbeterd. De school draagt vanaf het begin bij aan de ontwikkeling van dit traject. Voor de komende jaren is
het streven het aantal geslaagden voor het VCA te verhogen.
Op de ontwikkeling van SWB heeft de school de meeste invloed. Op de uitvoering van het VCA is deze meer
gering. Probleem bij het VCA is dat het cursusmateriaal en met name de examinering een toets begrijpend
lezen wordt boven het maximaal te bereiken niveau van de meeste leerlingen en niet de kennis rond veiligheid
toetst.
De lessen SWB zijn inmiddels geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Goed ondersteund door digitaal
lesmateriaal. De komende jaren loopt dit door. Ondertussen groeit de erkenning van SWB verder, wat de
status ten goede komt en wie weet op termijn de plek van het VCA kan innemen of hiermee kan combineren.
Het VCA is vooralsnog star in de wijze van toetsen. Intensieve training richting het examen biedt hier te
onderzoeken 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 om veilig te leren werken zal zijn dat leerlingen zelf een vorm van 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.

4.1.4.6. 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. De toekenning van het predicaat Excellente School in
2016 is hiervan tevens een bewijs.
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 is begonnen met het ontwikkelen van doelengesprekken voor de Keuzepraktijk en de cursussen
die volgen op de Keuzepraktijk door de vakleraren, waar het de interne keuzepraktijk en cursussen betreft.
Ontwikkelingen contractonderwijs
Voor de kwalificering van leerlingen zet de school contractonderwijs in tot een hoogte van rond de 5 % 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 mboinstellingen en brancheorganisaties.
De aandacht zal zich de komende jaren voornamelijk richten op de bestaande samenwerking met de mboinstellingen en de positionering van de Entree-opleidingen binnen het kwalificerende raamwerk van ons
onderwijs.
Het principe blijft richting onze partners recht overeind staan dat het praktijkonderwijs de eigenaar is en blijft
van het contractonderwijs. Het behoort tot haar onderwijs en tot haar verantwoording.
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4.1.5. 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. Dit wordt
vastgelegd in een digitaal bestand.

4.1.6. 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
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.
De stage in bedrijf of instelling staat logischerwijs meer op afstand van het leerproces, zoals dat in school is
vormgegeven. Het is wel de plek waar de leerlingen de laatste stap richting de arbeidsmarkt doen en daarmee
van fundamenteel belang.
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 en / of opleiding.

4.1.6.1. 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.

4.1.7. Presentis; een leerlingvolgsysteem op maat
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
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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 uitstroombestemming 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 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 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.
Het derde kernpunt is de ondersteuning van de verantwoording aan derden over de ontwikkeling en het leren
van de leerling.
Deze drie kernpunten, de individuele leerroute en keuzevrijheid vergezeld van het stellen van eisen en het
ondersteunen van de verantwoording aan derden, vragen om een leerlingvolgsysteem dat;
- de ontwikkeling en het niveau van elke 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 tijdens de schoolloopbaan over de richting van de ontwikkeling en bij het
wijzigen van die 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 lang gezocht en met een aantal oplossingen is soms
enkele jaren gewerkt. Alle naar ontevredenheid. Eerst in uitsluitend papieren versie en vervolgens pré-digitaal
naast een papieren versie. 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.
Presentis maakte het mogelijk vanaf 2012 aan een school-specifiek leerlingvolgsysteem te bouwen dat voldoet
aan de hierboven genoemde eisen.
Op dit moment biedt Presentis:
- Startdocument
- Uitstroombestemmingplan 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
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- Koppeling Uitstroommonitor PrO
- Digitale toegang voor leerlingen en ouders vanuit de thuissituatie
- OPP+ integreren in Presentis
- Een geheel vernieuwd schoolrapport dat zich direct baseert op het leerlingvolgsysteem (2x jaarlijks)
- Administratiesysteem (Heeft Magister vervangen)
Het systeem is in zijn infrastructuur af. Wat nu plaats vindt is voortdurende doorontwikkeling. De nadruk ligt
de komende jaren op:
- op het verhogen van de gebruikersvriendelijkheid (minder tijd aan administratie en meer op de inhoud)
- het maximaal effectief leren gebruiken van alle data die de medewerkers ten dienste in het les geven aan en
in de begeleiding van de leerling. In het bieden, scheppen en zien van perspectieven. Een belangrijke
ondersteuning voor de ambitie ‘Doelgericht samenwerken’

4.1.8. Individuele leerroute en Individueel Ontwikkelingsplan of 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 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 de bewijzenmap.
Professioneel wordt het IOP intern verantwoord tijdens de leerlingbespreking (3 x per jaar).

4.1.8.1. Ontwikkelingsperspectiefplan (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 uitstroombestemming 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 ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is
geïntegreerd binnen het IOP en wordt binnen zes weken na het begin van de schoolloopbaan besproken met
ouders en vastgesteld middels ondertekening.

4.1.9. 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
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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
uitgevoerd.

4.1.10. 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 waardering in de OTP blijkt de handelwijze van de school op instemming te kunnen rekenen.
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 structurele 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 met de bevestiging van het IOP
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 (meerdere gesprekken) met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen
Een gesprek (meerdere 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

4.1.11. Instrumenten kwaliteitsbewaking
Tevredenheidspeilingen:
LTP
OTP
STP
PTP
NTP

= Leerlingen
= Ouders
= Stagebedrijven
= Management en Personeel
= Partners in de Omgeving (Netwerk)

1 x per 2 jaar
1 x per 2 jaar
1 x per 3 jaar
1 x per 3 jaar
1 x per 3 jaar

Pedagogische en didactische kwaliteitsinstrumenten jaarlijks ingezet bij alle leerlingen:
SAQI
CITO PrO
Schooltoetsen
IVIO-examen

= welbevinden leerlingen
= begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen (t/m 3e schooljaar)
= niveaubepaling rekenen en Nederlands t.a.v. 1F (3e jaars leerlingen)
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Sociale veiligheid

= vragenlijst sociale veiligheid (leerlingen en medewerkers)

Loopbaanoriëntatie:
KIWIT
AWIT
SIWIT

= beroepsinteresse 1e fase
= beroepsinteresse begin 2e fase
= beroepsinteresse midden / eind 2e fase

Extra ondersteuning:
Screening gespreksvaardigheden
Screening motorische remedial teaching

= in 1e fase voor bepaling eventuele extra ondersteuning
= in 1e fase voor bepaling eventuele extra ondersteuning

Cyclus personeelsgeprekken:
School specifiek format functionerings-pop gesprek
School specifiek format beoordelingsgesprek

= 1 x per jaar
= 1 x per 3 jaar

Ontwikkelagenda
Uitstroommonitor
Vensters voor verantwoording

4.1.12. 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 alle
leeractiviteiten op dat moment.

4.1.13. Didactisch beleid
De school heeft leerlingen met cognitieve vaardigheden die liggen tussen een totaal IQ van 55 en 80-85 met
daarnaast in het geval van leerlingen die zijn toegelaten met strijdige criteria uitschieters naar 90-100.
Terwijl we ons bewust zijn van de beperktheid van een aanduiding in IQ is dit hier bedoeld om de enorme
bandbreedte in de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen binnen een groep in het praktijkonderwijs aan
te geven. Een bandbreedte die geen enkele schoolsoort in het voortgezet onderwijs in een klas kent.
Daarbij hebben de meeste van onze leerlingen geen harmonieus profiel en hebben zij, soms zware sociaalemotionele onderwijsbehoeften.
Op grond van het voorgaande heeft de school er voor gekozen de individuele onderwijsbehoeften van elke
leerling volledig leidend te maken in haar onderwijs. In de verwachting daarmee met elke leerling de meeste
kans op een zo succesvol mogelijk resultaat te hebben. De tot dusver gemeten resultaten in vergelijking met
het overige praktijkonderwijs van onze leerlingen in het behalen van erkende kwalificaties en bewijzen, de
kwaliteit van de uitstroom en bestendigheid op de arbeidsmarkt en in de leerlingtevredenheidspeilingen is
daarvan het bewijs.
Dat betekent dat de didactiek de individuele benadering als basis heeft. Zij is handelingsgericht uitgaande van
de mogelijkheden van leerlingen.
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4.1.13.1. Handelingsgericht werken in zeven uitgangspunten
De Praktijkschool Apeldoorn werkt 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 Individueel Ontwikkelplan (IOP).
Het gaat om afstemming en wisselwerking.
Leerlingen, ouders, leraren en scholen verschillen. Leerlingen ontwikkelen zich in verschillende systemen: op
school met medeleerlingen en leraren, 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 IOP 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 IOP. Door middel van deze doelen kan de leerling gerichte
feedback krijgen en kan de voortgang van de leerling worden geëvalueerd.
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 aan de hand van de volglijsten
voor de gevolgde vakken. De behaalde vaardigheden zijn gekoppeld aan de competenties in de vier
leefgebieden; wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het Individuele Ontwikkelingsplan wordt periodiek
met ouders besproken en vastgesteld. Ouders en leerlingen kunnen daarnaast digitaal vanuit huis in het IOP
van de leerling.
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In de Bewijzenmap bouwt de leerling het dossier op van behaalde vaardigheden. Uiteindelijk vormt dit het CV
voor de leerling bij het schoolverlaten.

4.1.13.2. (Ortho-)Didactisch handelen op schoolniveau
Stap 1 (Nieuwe leerlingen): Startdocument
Het startdocument wordt opgesteld bij toelating met daarin de bevorderende en belemmerende factoren,
waarop de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden geformuleerd
Stap 2 (Nieuwe leerlingen): Intakegesprek
De ondersteuningscoördinator en de schoolmaatschappelijk werker spreken de inhoud van het startdocument
door met de ouders. Wat zijn hun verwachtingen, wat zijn de verwachtingen van school, zijn er
belemmeringen of bevorderingen waarvan wij nog niet weten. Het werk in de school en eventuele
ondersteuning van buiten wordt hierop gebaseerd.
Stap 3 (Nieuwe leerlingen): Overdracht
De groepsleraar spreekt op grond van de gegevens met de laatste groepsleraar of mentor van de school van
herkomst met als doel een zo goed mogelijk aansluitende didactische en pedagogische aanpak van de leerling
op de nieuwe school
Stap 3 (Alle leerlingen eind schooljaar): Overdracht binnen school
De groepsleraar spreekt op grond van de gegevens met de vorige groepsleraar met als doel een
ononderbroken didactische en pedagogische aanpak van de leerling te waarborgen.
Stap 5 (Alle leerlingen begin schooljaar): Kennismakingsgesprek
De groepsleraar heeft een kennismakingsgesprek met ouders en leerling op grond van de verwachtingen voor
het schooljaar / de latere uitstroom. Het IOP wordt vastgesteld en ondertekend.
Stap 4 (Alle leerlingen begin schooljaar): Gouden Weken
De start in de groep; de Gouden Weken. Alle lesactiviteiten en omgangsregels worden ingericht, geïnstrueerd
en afgesproken.
Stap 5 (Alle leerlingen begin schooljaar): Instaptoetsen
De school instaptoetsen Nederlands en rekenen worden gedaan. Leerlingen starten op het eigen niveau met
hun doelen Nederlands en rekenen.
Stap 6 (Alle leerlingen 2e fase begin schooljaar): Keuzepraktijkdeelname
Keuzepraktijkdeelname wordt vastgesteld. Eventuele beroepsgerichte cursussen- en opleidingen starten.
Stages starten. Aan het eind van het voorlaatste schooljaar zijn hierover de afspraken vastgesteld en
voorbereid voor de start in het nieuwe schooljaar op grond van de doelen- en coachingsgesprekken met de
leerling en het adviesgesprek met de ouders over het nieuwe schooljaar, waarop het IOP is ondertekend.
Stap 6 (Alle leerlingen begin schooljaar): Start doelen- en coachingsgesprekken
De cyclus van doelen- en coachingsgesprekken start tussen leerling en groepsleraar, eventueel bij interne
keuzepraktijk en beroepsgerichte cursussen aangevuld met een doelengesprek tussen leerling en vakleraar
over de beroepsgerichte cursus.
Stap 7 (Nieuwe leerlingen): Screening gespreksvaardigheden en motorische ondersteuning
Leerlingen worden gescreend op eventuele extra ondersteuningsbehoefte binnen de basisondersteuning op
het terrein van de gespreksvaardigheden en/of weerbaarheid, motorische ondersteuning fysiek of motorische
ondersteuning sociaal.

4.1.13.3. Didactische basis van de leraar
Alle leraren:
- Werken vanuit de onderwijsbehoeften in het IOP
o Gaan uit van de leerstrategie van de leerling
o Stellen uit verschillende methodes vast welke manier van aanbieden het beste bij de leerling
past
-

Spelen vanuit het doelengesprek in op de leergierigheid van de leerling
o Werken met door de leerling zelf gestelde doelen
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o

Maken duidelijke afspraken met de leerling over doel, duur en resultaat zodat de leerling
controle blijft voelen over het eigen leren

-

Werken met didactische stappen die passen bij de individuele leerling
o Werken vanuit de kennis en beheersing van instructiemethodieken, zoals het directe
instructiemodel, werkvormen en klassenmanagement passend bij de onderwijsbehoeften van
de leerling(en)
o Werken als vanzelfsprekend gedifferentieerd

-

Werken vanuit de succeservaring van de leerling

-

Werken cyclisch volgens plan, do, check en act in alle situaties

De essentie van het didactisch en pedagogisch handelen van de leraren is vastgelegd in de Kijkwijzer. Het
observatie instrument in de lesbezoeken van de leraren onderling en door de schoolleiding.

4.1.13.4. Didactische en pedagogische toetsing
CITO PrO
Schoolgebonden toetsen
Presentis
IVIO-examen

= begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen (t/m 3e schooljaar)
= rekenen en Nederlands (Doelenlijsten)
= volglijsten
= niveaubepaling rekenen en Nederlands t.a.v. 1F (3e jaars leerlingen)

Sociale veiligheid
SAQI

= vragenlijst sociale veiligheid (ProZO!)
= welbevinden leerlingen

Extra ondersteuning:
Screening gespreksvaardigheden
Screening motorische remedial teaching

= in 1e fase voor bepaling eventuele extra ondersteuning
= in 1e fase voor bepaling eventuele extra ondersteuning

4.1.13.5. Ondersteuning door Presentis
Voor alle leerlingen in de school is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en dit is geïntegreerd
binnen het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Het IOP is geïntegreerd binnen het leerlingvolgsysteem
Presentis. Door IOP en Bewijzenmap krijgt het eigenaarschap van de leerling over zijn leertraject gaandeweg
de schoolloopbaan steeds meer gestalte en worden de opbrengsten van het onderwijs zichtbaar.
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.

4.1.14. Ondersteuningsstructuur
Dit deel beschrijft de ondersteuningsstructuur op de Praktijkschool Apeldoorn. Allereerst wordt er een
schematische weergave gegeven van de ondersteuningsstructuur, daarna wordt dit nader toegelicht in
respectievelijk de basisondersteuning in § 4.1.4.2. en de extra ondersteuning in § 4.1.15.
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4.1.14.1. Schematische weergave ondersteuningsstructuur

Figuur: Schematische weergave ondersteuningsstructuur

4.1.14.2. Basisondersteuning
Met basisondersteuning wordt de ondersteuning bedoeld die voor iedere leerling op school beschikbaar is. 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.

4.1.14.2.1.

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 informatieavonden 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
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.
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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 of door de 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/zij is tevens verantwoordelijk voor de omzetting naar het IOP.

4.1.14.2.2.

Basisondersteuning; Tijdens de schoolloopbaan
Kennismakingsgesprek OPP vastgesteld

Leerlingbespreking 3

Coaching gesprek 1
september

Adviesgesprek
IOP ondertekend

oktober

juni

Doelengesprek

Leerlingbespreking 1

mei

november
Huisbezoek
IOP ondertekend

december

april
Doelengesprek

Coachingsgesprek 2

Doelengesprek

januari

maart
februari

Leerlingbespreking 2

Doelengesprek
Figuur: Cyclus basisondersteuning leerlingen

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.
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
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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 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 stage opdrachten, verslaglegging en houdingsaspecten.
Vertrouwenspersoon, Aandachtsfunctionaris en Anti-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.
In de cyclus op pagina 42 wordt de begeleiding van alle leerlingen professioneel verantwoord en gewaarborgd.

4.1.14.2.3.

Basisondersteuning; Bij het verlaten van de school

Transitieplan
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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.
Diploma praktijkonderwijs of Verklaring
Als de leerling de school verlaat overeenkomstig zijn of haar IOP ontvangt deze een Diploma praktijkonderwijs
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.
Diploma praktijkonderwijs 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 vaste procedure. Daarbij
worden hulpvragen beantwoord door de school zelf of verder geleid. De gegevens uit deze nazorg dienen
tevens als bron voor het schoolbeleid.

4.1.15. Extra ondersteuning als deel van de basisondersteuning
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 sociaalemotionele 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.
Motorische Remedial Teaching
Eerstejaars leerlingen worden specifiek en tijdens de eerste periode in de lessen bewegingsonderwijs
gescreend op hun motorische vaardigheid. Hieruit kan volgen dat MRT noodzakelijk is. De MRT kent twee
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vormen:
- gericht op het vergroten van de motorische vaardigheden
- gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden
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.

4.1.16. Overstijgen van de extra ondersteuning; kernteam
In de opvang van ondersteuningsvragen die de extra ondersteuning overstijgen, is voorzien door de
aanwezigheid van het kernteam bestaande uit:
- Een lid van de schoolleiding
- Orthopedagoog/GZ-psycholoog, tevens Ondersteuningscoördinator
- Betrokken groepsleraar indien gewenst
- Jeugdarts
- Schoolmaatschappelijk werk , tevens Centrum voor Jeugd en Gezin
- Leerplicht
Het kernteam 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+.
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4.1.17. Schoolondersteuningsprofiel
In het Schoolondersteuningsprofiel heeft de school beschreven welke basisondersteuning en extra
ondersteuning zij kan bieden.
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.
Het kernteam stelt vast om welke leerlingen het gaat en wat eventuele maatregelen kunnen zijn.
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.

4.1.18. 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 hoofdrooster 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.

4.1.19. 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 het enorme aantal 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
Overleg met het MBO
Regionaal stageoverleg
Lid directeurenberaad samenwerkingsverband
Lid adviesgroep VMBO-PrO
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 de Sectorraad Praktijkonderwijs
Overleg in het kader van de Veilige School
Overleg met instellingen voor jeugdzorg; voogdij, jeugdreclassering
Overleg met MEE
Overleg met het CJG
Overleg in het kader van aangeboden trainingen
Overleg met de wijkagent
Overleg in het kader van de deelname aan Sterk Techniekonderwijs
Met het project Buursaam
Jaarlijkse Netwerk / Bedrijvendag

4.1.20. Stageplan
Stages zijn in het praktijkonderwijs een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijsprogramma. De leerlingen
worden via de stages rechtstreeks naar de arbeidsmarkt geleid. Het praktijkonderwijs heeft als opdracht
leerlingen voor te bereiden op zelfstandig functioneren in de maatschappij, en daarmee op werken, wonen en
vrije tijd. Een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan.
Praktijkschool Apeldoorn biedt haar leerlingen:
-Interne stage
-Projectstage
-Oriënterende stage
-Eindstage
-Duaal traject
We gaan uit van 10 competenties om de werkprestatie in een functie (taak/stage) vast te stellen:
• Productiviteit: Werktempo; veel werk verzetten, werk afmaken binnen de tijd die daarvoor staat of is
afgesproken, snel werken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, doelen halen
(werkopdrachten) die bij het werk horen.
• Leervermogen: Zich blijven verbeteren in het werk en leren van fouten, vragen stellen als iets niet
duidelijk is, weinig instructie nodig.
• Zelfstandigheid: Werk uitvoeren in een logische volgorde, problemen zelf oplossen zonder dat het
nodig is dat de leidinggevende vaak moet uitleggen wat gedaan moet worden.
• Nauwkeurigheid: Het werk kunnen doen, zonder veel onnodige fouten te maken, zichzelf en anderen
niet in gevaar brengen, nauwkeurig werken, zorgvuldig omgaan met de werkmaterialen.
• Gevoel voor arbeidsverhoudingen: Werkopdrachten opvolgen, accepteren van opdrachten van de
leidinggevende, ook al is het nut niet direct zichtbaar.
• Samenwerken & collegialiteit: Op een plezierige en ondersteunende manier samen kunnen werken
met anderen, een prettige collega zijn, positief bijdragen aan de werksfeer.
• Afspraken nakomen: Nakomen van werkafspraken die gemaakt zijn, zich houden aan geldende
huisregels.
• Stressbestendigheid & flexibiliteit: Onder tijdsdruk of onder veranderende omstandigheden rustig en
kalm doorwerken.
• Communiceren: Met collega’s, klanten maar ook met de leidinggevende duidelijk en op een gepaste
wijze kunnen communiceren, waaronder kritiek ontvangen en geven.
• Doorzettingsvermogen: Het werk goed blijven doen, ook al zit het tegen, niet “bij de pakken neer gaan
zitten.”

Ambities voor 2019-2020
• Herijken van de beoordelingslijsten van de eindstage aan de werknemersvaardigheden beschreven via
de Dariuz-methodiek (vaststellen van de loonwaarde) en gebruikt voor de toetsing van de
werkprestatie werknemers
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•
•
•

Afspraken met betrekking tot alle facetten van de stagebegeleiding in kaart brengen door te vormen
werkgroep Stage om zodoende dezelfde werkwijze te hanteren, wat neerslag zal krijgen in een
geactualiseerd stageplan
De stagetevredenheidspeiling, afgenomen in mei 2019, analyseren en daar beleid op maken
Inbedden van de interne stage en organisatorisch in kaart brengen

4.1.21. Getuigschrift Praktijkschool Apeldoorn / Diploma praktijkonderwijs
Op het eind van het schooljaar 2018-2019 is voor het eerst het Diploma praktijkonderwijs uitgereikt. In dit
geval naast het Getuigschrift. Het laatste vormt de wettelijke verplichting zolang het Diploma
praktijkonderwijs niet in wetgeving is verankerd. Dit wetgevingstraject zal zijn afgesloten in 2021. Dat betekent
dat bij de uitstroom van de leerlingen in 2021 niet langer ook een getuigschrift wordt afgegeven en het
diploma praktijkonderwijs vanaf dat moment het formele document is bij het verlaten van de school voor
praktijkonderwijs.
Voor een zo groot mogelijke maatschappelijke praktische erkenning van het diploma hebben de scholen voor
praktijkonderwijs van de Regio 6a Oost van de sectorraad praktijkonderwijs het voornemen uitgesproken tot
een gezamenlijk reglement te komen. Mocht dit niet haalbaar blijken dan zal dit het streven zijn binnen de
Stedendriehoek. En mocht dat ook niet lukken dan zal dit voor wat betreft het praktijkonderwijs in de
gemeente Apeldoorn in ieder geval het streven zijn.

4.2.

SCHOOLKLIMAAT

Het pedagogisch klimaat op school kan als uitstekend worden omschreven. In onderstaande paragrafen wordt
deze bewering onderbouwd en kort beschreven welke activiteiten structureel worden ondernomen om deze
kwaliteit te borgen en waar nodig verder te verbeteren.

4.2.1. Veiligheidsbeleid
De school is aantoonbaar een door de leerlingen als zeer veilig ervaren school, zoals uit de peilingen en de
benchmark met het landelijk praktijkonderwijs blijkt.
Dat betekent vanzelfsprekend niet dat elk risico is uitgebannen en dat er geen calamiteiten kunnen plaats
vinden. Het betekent wel dat er, vanaf de oprichting, voortdurend veel energie en tijd is gestoken en wordt
gestoken in het creëren van een sociaal en fysiek veilige leeromgeving voor de leerlingen.
Aangezien het een school voor praktijkonderwijs betreft, kan een leerling zich niet goed ontwikkelen als hij of
zij niet volledig deel neemt aan met name het praktisch onderwijs en de stages en het onderwijs zich niet naar
buiten richt en voor een belangrijk deel buiten de school plaats vindt. Met daaraan gekoppeld de specifieke
sociaal-emotionele problematiek die een leerling met zich mee kan dragen.
Dat alles is uit de aard der zaak veel risicovoller dan in het ‘reguliere onderwijs’. De school beseft dit terdege
en zal er altijd alles in haar vermogen aan doen dit maximaal veilig te doen zijn in volle openheid met de
ouders en haar omgeving.
Het zou beleidsmakers en burgers sieren als zij meer waardering zouden tonen voor de bijzondere
verantwoordelijkheid die een school voor praktijkonderwijs hier op zich neemt in dienst van haar leerlingen en
het algemeen belang en zij meer acceptatie zouden tonen voor wat een gezonde balans moet zijn in uitdaging
in opgroeien en te nemen risico’s in dat proces. Teveel is risicomijdend gedrag het leidend principe aan het
worden bij verantwoordelijken en professionals. Begrijpelijk doordat alles is gericht op de schuldvraag en
teruggevoerd wordt op de persoonlijke burgerlijke verantwoordelijkheid van professionals. Dat heeft absoluut
het gevaar van stilstand in zich. Het is de vraag of dat de wereld is die wij voor onze kinderen wensen.
Voorop staat dat leerlingen leren in elke situatie oog te hebben voor de veiligheid van zichzelf en anderen en
dat leraren hen dit leren en er op hun beurt op gefocust zij dat de schoolomgeving binnen hun invloed een
veilige is. Sociaal en fysiek. Het gaat om veiligheidsbewustzijn van leerlingen en medewerkers in elke situatie.
Ook in potentieel risicovolle.
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De school evalueert de sociale (ProZO!) en fysieke veiligheid (R, I en E) systematisch. Zij heeft alle
noodzakelijke protocollen opgesteld en een veiligheidsstructuur ingericht met de juiste functionarissen.
De werkgroep AVA (Antipest coördinator/Vertrouwenspersoon/Aandachtsfunctionaris) bewaakt en volgt alle
ontwikkelingen op dit gebied en zorgt voor de kennisdeling met het team en bereidt implementatie van
veranderingen in de ondersteuningsstructuur op dit terrein voor.
De werkgroep SOVA (Sociale vaardigheden) bewaakt de continuering en volgt alle ontwikkelingen op dit
gebied van met name de uitvoering van de methodiek ‘Democratie kun je leren’ en de daarmee
samenhangende activiteiten, zoals de leerlingbemiddeling en bereidt implementatie van vernieuwingen door,
zoals bijvoorbeeld de invoering van de lessen ‘Vind ik leuk’ in de 1e fase. Gericht op de omgang met sociale
media.
Het Overleg techniek (vakleraren techniek) bewaakt de continuering en de verdere ontwikkeling en
implementatie van de leerlijn veiligheid in school, waarbinnen alle leerlingen geschoold worden in het veilig
leren werken.
Bij alle inspanningen op het vlak van de sociale veiligheid loopt de school als relatief kleine personele eenheid
wel aan tegen de grenzen van wat nog haalbaar is in relatie tot de kerntaak; het bieden van goed onderwijs.
Wij beseffen terdege dat wij desondanks mee moeten en willen in deze ontwikkeling. Een deel van de
oplossing is gelegen in het beter stroomlijnen van de externe ondersteuning waar de school een beroep op
kan en moet doen, zoals bijvoorbeeld MEE, het CJG, leerlingzaken, de voogdij en de reclassering.
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.
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 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
ondersteuningscoördinator (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 antipestfunctionaris.
De schoolleiding ziet toe op de algehele veiligheid van leerlingen en medewerkers en het gebouw.

4.2.1.1. Monitor sociale veiligheid ProZO!
De toetsing van de beleving van de sociale veiligheid gebeurt door gebruik te maken van de
leerlingtevredenheidspeiling van ProZO!, waarbinnen de vragenlijst sociale veiligheid is geïntegreerd.

4.2.1.2. Veiligheid en arbeidsomstandigheden - Klachtenregeling
De school valt onder het veiligheidsplan en de klachtenregeling van Leerplein055. De met de veiligheid
samenhangende protocollen en regelingen, zijn school specifiek geformuleerd en vastgesteld.
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. De school
vult dit aan met onderhoud en verplichte keuringen van specifiek tot de school behorende inventaris
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(elektrische apparaten, werkplaats, gymzaal, keuken, liften)

4.2.1.3. Protocollen en regelingen die de veiligheid ondersteunen
4.2.1.3.1.

Anti-pestbeleid

Er is een antipestprotocol vastgesteld en ingevoerd.

4.2.1.3.1.1. Democratie kun je leren
De methode voor sociale vaardigheden ‘Democratie kun je leren’ is tevens een erkende antipestmethode. In
samenwerking met de makers is deze methode toegesneden op de leerlingen van het praktijkonderwijs.

4.2.1.3.2.

Klachtenregeling

Voor de school geldt de klachtenregeling van de stichting Leerplein055

4.2.1.3.3.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In het schooljaar 2019-2020 wordt het personeel geschoold in het werken met de nieuwe meldcode.

4.2.1.3.4.

Verzuim

De invalshoek van het verzuimbeleid is gericht op begeleiding, preventie en re-integratie in het
onderwijsproces. Met name in relatie tot de rol die de school heeft in het doen verwerven van
werknemerscompetenties door de leerlingen.

4.2.1.3.5.

Schorsen en verwijderen

Voorop staat dat de school een plek is waar iedereen zich veilig moet voelen en leerlingen zich zoveel mogelijk
onbezwaard kunnen ontwikkelen. De school wordt door de leerlingen op dit aspect zeer positief beoordeeld.
Tegelijkertijd zijn er leerlingen die een grote onderwijsbehoefte hebben op het gebied van gedrag. Het beleid
van de school is om deze leerlingen zodanig te begeleiden dat dit het bovenstaande niet ondermijnt. Zou dit
niet lukken dan is de consequentie dat leerlingen in een eerder stadium dienen te worden verwijderd van
school.
Vanuit het gegeven dat dit onderwijs voor leerlingen veelal de enige mogelijkheid is om succesvol in de
maatschappij in een werkplek te geraken, is een kernpunt van de school leerlingen niet uit te sluiten als er niet
nog een kleine kans wordt gezien deze plaatsing te bereiken. Vandaar dat alles er op is gericht om met behoud
van een uitstekende sociale veiligheid voor alle leerlingen ook deze leerlingen te behouden en op enigerlei
wijze verder richting het doel te begeleiden.
Dat onderstreept het belang van een maximale pedagogische afstemming in de school en al onze activiteiten
op dat terrein naast het belang van een zo gestroomlijnd mogelijke, effectieve samenwerking met extern
ondersteunende instanties betrokken bij de jeugdzorg. De grootste verbeterbehoefte van de school ligt
momenteel op het terrein van het contact onderwijs-jeugdzorg. Onze acties zullen vooral daar op zijn gericht
in de komende periode, waar mogelijk samen optrekkend met het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs en direct concreet samen met het andere praktijkonderwijs in Apeldoorn.

4.2.1.3.6.

Medische handelingen

Het protocol medisch handelen dat door de school is opgesteld, is overgenomen door de stichting
Leerplein055 voor al haar scholen. Een compliment voor de medewerkers van de school die dit protocol
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hebben opgesteld.

4.2.1.3.7.

Privacyverklaring AVG

De school valt onder de Privacyverklaring van de stichting Leerplein055 en onder de daartoe aangewezen
functionarissen van de stichting aangaande gegevensverwerking en gegevensbescherming. Bij de werkgroep
ICT is het contact met deze functionarissen belegd.

4.2.1.3.8.

Gedragscode personeel

Het personeel valt onder de gedragscode van de stichting Leerplein055.

4.2.1.4. Regelingen ter versterking van de sociale structuur
Een gezonde organisatie kenmerkt zich door goede omgangsvormen in het dagelijks verkeer met elkaar die de
sociale cohesie bevorderen en de organisatie slagvaardiger maken in het bereiken van haar doelstellingen.
Daarom is het van belang te formuleren wat de minimumwaarden zijn, waaraan allen in de school zich
conformeren en elkaar op kunnen aanspreken.
Een ander aspect is waar het de leerlingen betreft het stimuleren van burgerschapsvaardigheden en
burgerschap en waar het de medewerkers betreft het waarborgen van de professionele autonomie voor een
betere schoolontwikkeling.

4.2.1.4.1.

Leerlingenstatuut en leerlingenraad

Het leerlingenstatuut vormt het onderliggende document voor de leerlingenraad. De leerlingenraad wordt
vanuit de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad ondersteund en begeleidt.
Er zijn jaarlijks verkiezingen en zij komt regelmatig bij elkaar in het schooljaar, waarna de raad haar acties,
plannen en vragen voorlegt aan de schoolleiding.

4.2.1.4.2.

Professioneel statuut

De werkwijze met de Ontwikkelagenda, zoals is ontwikkeld door de school, geldt als een voorbeeld van het
waarborgen en stimuleren van de professionele ruimte (‘Succes in beeld’ 2009-2010, Platform Bèta Techniek).
In de uitvoering van het taakbeleid is de participatie van elk personeelslid in elke stap gewaarborgd. Dit
schoolbeleid is altijd gevoerd vanuit het inzicht dat door deze werkwijze de kwaliteit van de organisatie het
best is gediend. De wettelijke verplichting van een professioneel statuut voegt in zoverre niets toe aan hoe de
organisatie tot dusverre is ingericht. Het is een formele bevestiging van een bestaande situatie.
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4.3.

RESULTATEN

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. Maatwerk en
gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij
kan en graag wil. Theorie wordt tot leven gebracht en verdiept door middel van praktische vakken en stages.
Het Curriculum Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerlingen belangrijke
thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo
zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij.
Ons leerlingvolgsysteem Presentis hebben we zo kunnen inrichten dat elke leerling zijn/haar leerresultaten op
maat kan bijhouden. In Presentis zijn alle volglijsten te vinden, waarin competenties gescoord worden, die
gebaseerd zijn op deze Streef- en beheersingsdoelen praktijkonderwijs. Daarvan vindt veel plaats in de 1e fase
en begin 2e fase. Daar wordt, naast rekenen en Nederlands, sociale vaardigheden en burgerschap, cultuur &
maatschappij die in alle fasen van de school in het onderwijsaanbod zitten, de volgende praktijkvakken
aangeboden:
schilderen, hout, metaal, groen, verzorging, koken, bakken, textiel, handvaardigheid, bewegingsonderwijs en
vrije tijdsbesteding.
Vanaf begin 2e fase wordt ook het Kwalificatiedossier MBO/Entree in het Curriculum meegenomen.
De leerlingen kunnen 1 of 2 keuzes maken voor een extra beroepsgerichte scholing (keuzepraktijk)
Deze beroepsgerichte scholing is uiteindelijk gebaseerd op de indeling van dat kwalificatiedossier.
De leerlingen kunnen kiezen uit Keuzepraktijk:
Schilderen, houtbewerken, metselen, lassen/metaalbewerking, fietstechniek, groene ruimte, verzorging,
koken, bakken, textiel en bloemsierkunst.
De beroepsgerichte scholing krijgt een vervolg in de 2e fase (midden en eind) waar de leerlingen kunnen
participeren in branchegerichte cursussen die aansluiten op hun beroepskeuze van dat moment.
Om hun kansen op de arbeidsmarkt en bij vervolgopleidingen te vergroten kunnen de leerlingen in de 3e fase
een MBO-diploma behalen. De school werkt samen met het MBO zodat een deel van de leerlingen al in het
praktijkonderwijs een entree-diploma (MBO niveau 1) behaalt en verder wordt begeleid in een mogelijk
Niveau 2-traject.
Een overzicht, met het aantal geslaagden in 2018-2019:
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Branchegerichte cursussen
2018-2019
Werken in het Schildersbedrijf 1, 2
5
Banktimmeren & Mach.houtbewerking
6
NIL-lassen
4
Fietstechniek
3
Bosmaaien
Groen praktijk VMBO
6
Werken in de Schoonmaak
12
Dienstverlening en Zorg
2
Werken in de Keuken
7
Praktijkschool à la Carte
3
Bakkers in Bedrijf 1, 2
1
Voorloper Winkelmedewerker
8
Winkelmedewerker
8
Werken in de Logistiek
3
Autobandenspecialist
0
Hef- en reachtruckchauffeur
5
SWB / BWI / VOS
59
VCA
7
totaal
139
Assistentenopleiding MBO1/Entree
Logistiek
1
Fietstechniek
0
Bouw, wonen en onderhoud
0
Schilder / Stucadoor
3
Verkoop en Retail
6
Horeca
3
Bakkers in Bedrijf 1, 2
1
Dienstverlening en Zorg
3
Plant en (of groene) Leefomgeving
1
Mobiliteitsbranche
3
Installatie- en Constructietechniek
0
totaal
21
160

Hiernaast is op het gebied van Nederlands en rekenen nog een IVIO-examen behaald door een aantal
leerlingen:
Nederlands 1: 8
Nederlands 2: 18
Nederlands 3: 3
RW1: 7
RW2: 1
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49 leerlingen waren schoolverlater: uitstroom Praktijkschool Apeldoorn 2018-2019:

43%
0%
22%

Werk zonder steun
Werk met steunregeling
Werk in combinatie met verdere
scholing

65%

Werk

22%
0%

Overstap naar ROC BOL
Overstap naar VMBO

22%

Opleiding voltijd

2%

Verwijzing VSO

2%

Verwijzing

6%

Dagbesteding (6)

10%

Dagbesteding of traject
gemeente

0%

Buiten invloed van de
school
Niet gelukt

4%
Traject gemeente (7)
Door bijzondere omstandigheden
0%
0%

Verhuizing, Uitgeproc., Overleden,
Gedetineerd, JOM, M/P
Niet volgens de opdracht v.d. school
(Item 1)

100%

0%
100%

MBO-opleiding bij uitstroom naar niveau (BBL en BOL)
Totaal 22
leerlingen BBL en BOL
Niveau 1
2%
van de uitstroom
Niveau 2
41% van de uitstroom
Ambities ter verbetering van het onderwijsaanbod:
•
•
•
•

Er komt een beschrijving van de leerlijn burgerschap in de school.
Er worden heldere en conforme afspraken gemaakt hoe de leerresultaten bij een onderbroken leerlijn
via een beredeneerde keuze worden verantwoord en verwerkt in het IOP.
Er wordt in beeld gebracht wat er per fase aan het domein vrije tijd wordt aangeboden.
Meerjaren-ambitie: komende 4 jaar analyseren of de skills/competenties die onze leerlingen nu nodig
hebben om een goed vooruitzicht te blijven houden op een plek op de arbeidsmarkt of een verdere
toeleiding tot MBO-vervolgonderwijs dan ook nog toereikend zijn
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4.4.

KWALITEITSZORG

4.4.1. 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 (Rob van Lohuijzen 2008) 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.

4.4.1.1. Werkwijze 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

4.4.2. Kwaliteitscycli
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 realiseert dat hier altijd verbetering en verdieping mogelijk is. In teamscholing is er dan ook
voortdurend aandacht dit te ontwikkelen.
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4.4.2.1. 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.

2e evaluatie
Vaststellen operationele jaardoelen;
Ontwikkelagenda

1e evaluatie

MR

Figuur: Cyclus Ontwikkelagenda

4.4.2.2. Cyclus personeelsbeleid
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.
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(P)MR

Vaststellen taakverdeling

Eindvoorstel

Teldatum

Reactie voorstel

Personeelsgesprekken

Voorstel taakinvulling

Taakwensen
Formatieplan

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.

4.4.2.3. 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 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.

4.4.2.4. 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.
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Conceptjaarrekening
Begroting
MR
CvB

MR

CvB

Conceptbegroting
Jaarrekening
Teldatum
Figuur: Cyclus Financiën

4.4.2.5. 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.

Mei/juni

Opstellen
Juni
nieuwe Ontwikkelagenda

Jaarverslag
Volgt op 2e evaluatie
Ontwikkelagenda

Vaststellen Jaarcontract
Aug./sept.
Op basis nieuwe Ontwikkelagenda
MR

Personeelsbeleid

Januari

ONTWIKKELAGENDA

Marapgesprek
Volgt op 1e evaluatie
Ontwikkelagenda
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4.4.3. Organogram Praktijkschool Apeldoorn
M
E
D
E
Z
E
G
G
E
N
S
C
H
A
P

1

Organisatie
4

Besluitvorming
1

Ontwikkeling
2

Ondersteuning
3

Schoolleiding

Ontwikkelagenda

Kernteam
-Ondersteuningscoördinator
-Schoolleiding
-MEE, CJG, GGD

Schooltaken

Overleg 1, 2
Overleg Techniek

-Werkgroep
-Individueel

Overleg Verzorging

Wg. Kwaliteit
-Onderwijskundig beleid
-Pedagogisch beleid

Overleg Gym
Ondersteuning
-Niet-leerlinggebonden

Ontwikkeltaken
-Organisatorisch overleg
-Aparte werkgroep
-Aparte individuele taak

Toelatingscommissie
-Ondersteuningscoördinator
-Schoolleiding

Ondersteuning
-Leerlinggebonden

Leerlingbespreking
- Leraren
- Leerlingebonden onderst.
- Schoolleiding

Leraarondersteuning
- Gedragsondersteuning
- Intervisie
- Lesbezoek
- Beeldcoach
- PH-meter

4.4.4. 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 schoolleiding het volgende structurele overleg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Directieoverleg
Directieoverleg in het bijzijn van de ondersteuningscoördinator
Kernteam
Toelatingscommissie
Directeurenberaad van Leerplein055
Managementgesprekken met het college van bestuur; jaarcontract, marap en jaarverslag
Directeurenberaad samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
Regio-overleg Sectorraad Praktijkonderwijs
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4.4.4.1. Visie op leiding geven
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 §
onder 4.4.2.), 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.

4.4.5. 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 efficiënt benutten van formatieruimte op basis van kengetallen.
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 de 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 van de schoolsoort praktijkonderwijs.
Dat heeft de volgende consequenties:
- De schoolleiding zou voor deskundige ondersteuning en het tijdig aanleveren van specifiek voor het
voortgezet onderwijs bestemde informatie en regelgeving aangewezen moeten zijn op het Bestuursbureau.
Dat is nu niet voldoende het geval. Het is een gegeven dat door het geringe aandeel van het vo binnen het
geheel van Leerplein055 niet alle kennis op bestuursniveau aanwezig is of zal zijn en de schoolleiding daarom
actief anticipeert en samenwerkt met het Bestuursbureau door eigen initiatief en gebruik maakt van andere
ondersteunende kanalen m.b.t. de schoolsoort.
Het is wenselijk dat in de komende schoolplanperiode de ondersteuning vanuit het Bestuursbureau op een
niveau komt dat in overleg tussen College van Bestuur en directeur wordt vastgesteld binnen het kader van
diens functiebeschrijving.
- De medezeggenschap wordt gewaarborgd door een medezeggenschap op schoolniveau die voor het
voortgezet onderwijs van Leerplein055 de medezeggenschap invult. De GMR van het basisonderwijs van
Leerplein055 speelt hierin geen enkele rol.
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4.4.5.1. Vakmanschap
De kwaliteit van het onderwijs wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de kwaliteit van de leraar. De aandacht
voor het borgen en blijven ontwikkelen van de kwaliteit van de leraar heeft daarom de grootste aandacht.
Indachtig het schoolconcept en nagestreefde en verwezenlijkte eigenaarschap van de leerling, staat de eigen
verantwoordelijkheid van de leraar voor diens ontwikkeling en voor de wijze waarop hij deze bewaakt en op
peil houdt op de eerste plaats.
De schoolleiding bewaakt de kwaliteit van het onderwijsproces en de school als geheel en stimuleert en
faciliteert vanuit die verantwoordelijkheid de ontwikkeling van het team en van de individuele leraar. Vanuit
die verantwoordelijkheid kan er sprake zijn van dwingende consequenties voor individuele personeelsleden
indien de kwaliteit van de school dat vraagt.
Het is echter uitsluitend de leraar zelf die de verantwoording draagt voor de eigen ontwikkeling waardoor hij
of zij verder kan bijdragen aan met name de onderwijskundige kwaliteit van de school. Hij of zij is zelf in de
eerste plaats gehouden de eigen kwaliteit te waarborgen en te bewaken om aan de kwaliteitsvraag van de
school te voldoen. Vanuit die participerende en actieve houding zal er nooit een negatieve spiraal ontstaan.
Professionele ruimte betekent het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor het eigen professionele
handelen, waaronder de eigen ontwikkeling. Dat is eigenaarschap. Dat is vakmanschap.
De ontwikkeling van het vakmanschap van het team als geheel staat de komende schoolplanperiode in het
teken van de didactische kwaliteit en het doelgericht samenwerken, zoals verwoord in de ambities van de
shcool.

4.4.5.1.1.

Kwaliteit van de lessen

Hoe beantwoordt de les aan de onderwijsbehoeften van de leerling / doelenlijst.
Lesbezoek bij elkaar in twee- of drietallen van jaarlijks wisselende samenstelling op basis van de gezamenlijk
opgestelde kijkwijzer(s) wordt hiervoor ingezet.
Lesbezoek door de schoolleiding wordt hiervoor ingezet.
Intervisie wordt hiervoor ingezet.
Daarnaast staan de leraar structureel de volgende ondersteuningsvormen ten dienste om de kwaliteit van de
les, de relatie met de leerling, zowel individueel als op groepsniveau te verbeteren.
Het betreft:
- De pedagogische ondersteuning door een gedragsspecialist
- De didactische ondersteuning door collega’s en van elkaar op een inhoudelijk thema (b.v. het gebruik
van de doelenlijsten bij rekenen en Nederlands, de
- De ondersteuning door de orthopedagoog of logopedist
- De inzet van Beeldcoach
- De inzet van de PH-meter
Naar individuele behoefte kan elke andere vorm van ondersteuning die passend is in dit kader worden ingezet.

4.4.5.1.2.

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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4.4.5.1.2.1. 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. Eigenaarschap van de professionele ontwikkeling.

4.4.5.1.3.

Regeling beoordelings- en regeling functioneringsgesprekken

Er is een school specifiek format vastgesteld voor functionerings-popgesprek en beoordelingsgesprek en er is
een regeling functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken vastgesteld.
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 en professionalisering.

4.4.5.1.4.

Ontwikkeling vakmanschap

In de komende jaren staat het eigenaarschap van de medewerker voor zijn of haar professionele ontwikkeling
verder centraal. Vanuit de ambities ‘De goede les’ en ‘Doelgericht samenwerken’
Het bekwaamheidsdossier en een daarmee samenhangende bewijzenmap is de primaire verantwoordelijkheid
van de medewerker zelf, niet van de schoolleiding. Die ziet er primair op toe dat de individuele bekwaamheid
en kwaliteit van de medewerker de kwaliteit van de school positief beïnvloed.
Zoals met leerlingen, zo ook met de medewerkers. 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 inhoudelijke vormgeving van het werk (professionele ruimte)
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.
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.

4.4.5.1.5.

Richting alle leraren een masteropleiding

77% in 2019. Dit betekent praktisch dat 17 van de 22 leraren in 2019 beschikten over een Masteropleiding of
vergelijkbaar.

4.4.5.1.6.

Teamscholing

De teamscholing zal de komende jaren voornamelijk in het teken staan van de twee ambities met de ambitie
‘De goede les’ als hoofdambitie. ‘Doelgericht samenwerken’ is daarbij de vanzelfsprekende tweede ambitie die
in de teamscholing het thema is. Er is voor gekozen de teamscholing zo uit te voeren dat er één keer per zes
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weken een scholing kan zijn, waardoor de ontwikkeling haar momentum kan houden.
In de uitvoering van de teamscholing zal het aandeel van de eigen medewerkers in het uitvoeren van de
scholing verder vergroten.
Naast de twee ambities die structureel het thema zullen zijn, zal er aandacht zijn voor losse inhoudelijke
thema’s, zoals bijvoorbeeld de Meldcode, de leerlijn vanuit het domein Vrije Tijd, het diploma
praktijkonderwijs, enz. enz.
Elke teamscholing sluit af met een huishoudelijk deel.

4.4.5.1.7.

Leraar LC als olievlek

Met de uitvoering van de functiemix wil de school de invulling van de rol van de Leraar LC passend laten zijn bij
de visie op hoe wij ons onderwijs vormgeven en de daarbij passende visie op leiding geven aan voornamelijk
hoogopgeleide medewerkers. De uitwerking van de profielen is hierop gebaseerd. De leraren met het profiel
Gedragsondersteuning zijn inmiddels geschoold op dit thema. Hun ondersteunende rol zal in praktische zin de
komende jaren verder groeien en ingepast in de ondersteuningsstructuur van de school. De leraren met het
profiel Generalist zullen verantwoordelijkheid dragen voor schoolbrede beheersgebieden.
Voor allen staat voorop staat dat zij de erkenning als zodanig in relatie tot hun collega’s niet hebben, maar
moeten (blijven) verdienen. Overigens geldt dat voor elke medewerker op diens eigen niveau.

4.4.5.2. Personeel en organisatie
4.4.5.2.1.
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.

4.4.5.2.1.1. 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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4.4.5.2.1.2. Externe functies; niet behorend tot de schooleigen formatie
•
•

Schoolmaatschappelijk werk
Contractonderwijs

Deze functionaliteiten behoren weliswaar niet tot de verplichtingen van de school, maar zijn wel noodzakelijk
voor haar basisondersteuning en onderwijsaanbod. De lasten voor het schoolmaatschappelijk werk worden
inmiddels gedragen door de gemeente. De lasten voor het contractonderwijs zijn een structureel deel van de
begroting.

4.4.5.2.1.3. 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 twee profielen die worden ingevuld; gedragsdeskundige en
generalist
Elke Leraar LC is daarnaast gehouden te ondersteunen met name bij probleemgedrag
Benoeming is ontwikkelingsgericht
De rol wordt in de praktijk verder vorm gegeven; zie 4.4.5.1.7.

Tijdens de periode van verwachte krimp in de afgelopen vier jaar is het beschikbaar stellen van promotie naar
een LC-functie in overleg met en instemming van de personeelsgeleding van de MR aangehouden. Nu het
leerlingenaantal van de school zich stabiliseert, zal per jaar worden overwogen of er een openstelling kan zijn
van formatie voor de LC-functie.
Het is goed als medewerkers zich realiseren dat beschikbare LC-formatie niet hetzelfde is als het benoemen in
een LC-functie van iedereen die hiervoor kwalitatief in aanmerking zou komen. In het kader van persoonlijke
loobaanambities en een modern personeelsbeleid is externe mobiliteit om tegemoet te komen aan deze
ambitie een volstrekt geaccepteerd middel. En elke keuze daarin een persoonlijke keuze.

4.4.5.2.2.

Formatiebeleid

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 worden voldaan aan de plichten die er ten aanzien van de medezeggenschap liggen.
In het meerjarenformatiebeleid van Leerplein055 is een paragraaf gewijd aan het meerjarenformatiebeleid
van de school.
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 5 tot 7% toe ten behoeve van contractonderwijs.
•
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
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•

deze vernieuwing of dat vrijkomende of toegevoegde personele middelen door andere als nu
aanwezige functies zullen worden ingevuld.
Bij de school is in de afgelopen periode sprake geweest van krimp op grond van demografische
prognoses. In deze planperiode zal dit stabiliseren.
De school is er in geslaagd om op basis van vrijwilligheid de bijbehorende personele krimp op te
vangen zonder verlies aan kwaliteit.

4.4.5.2.3.

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
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 ruimte) is in de
afgelopen planperiode verder gegroeid door het verder invullen van het concept rond de individuele leerroute
van leerlingen.

4.4.5.2.3.1. Inrichting taakbeleid
Het taakbeleid is omschreven in een apart document en wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld met
instemming van de personeelsgeleding van de MR en op basis van het principe dat 2/3 deel van het personeel
het taakbeleid moet onderschrijven. Het taakbeleid is voor iedereen praktisch inzichtelijk door middel van het
‘Taakboek’ naast het document taakbeleid.
De cyclus taakverdeling is opgenomen in de paragraaf met de Kwaliteitscycli.

4.4.5.2.3.2. Taakboek
Het Taakboek is niet daadwerkelijk een boek, maar een beschrijving waar alle onderwerpen die samenhangen
met het taakbeleid digitaal zijn te benaderen.
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4.4.5.2.4.

Loopbaan

De versterking van het beroep van leraar heeft de afgelopen jaren de nodige aandacht en uitwerking
gekregen. Het is onze visie 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
vooral in taakvolwassenheid en verantwoordelijkheid voor de eigen professionalisering. De leraar mag
daarvoor waardering terug verwachten.
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, het taakbeleid en de facilitering van scholing komt de materiële waardering
tot uiting in relatie tot de functie die men kan en wil uitoefenen binnen de school.

4.4.5.2.5.

Personeelsbeleid op maat

Voor alle teamleden geldt een levensfase bewust personeelsbeleid voor hun individuele situatie en andere
bijzondere omstandigheden. De personeelsgesprekken met de schoolleiding vormen de basis voor het maken
van afspraken daaromtrent.

4.4.5.2.6.

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.

4.4.5.2.7.

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.

4.4.5.2.8.

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.
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.
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4.4.5.2.9.

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, als 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 aangaande de invulling van de individuele leerlijnen.
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 het onderwijsconcept 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.
Zittend niet-leerlinggebonden onderwijsondersteunend personeel
Eigen initiatief van betrokkenen, de personeelsgesprekken en het werkoverleg zijn hier de bronnen voor de
begeleiding.
Instrumenten in de begeleiding van personeel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleider of coach
Intervisie
Feedback geven en krijgen van collega’s
Personeelsgesprekken
Lesbezoek
Beeldcoach
PH-meter
Collegiale consultatie
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•
•

Specifieke begeleiding of scholing
Gedragsondersteunng

Begeleidingsmogelijkheden in het kader van het ziekteverzuim zijn hier buiten beschouwing gelaten.

4.4.5.2.10.

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
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.

5. BEHEER
5.1.

Financiën

De school valt volledig 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 risicoanalyse wordt periodiek uitgevoerd.
•

Op het brinnummer van de school komen alle gelden binnen die onder de bekostiging voor het
voortgezet onderwijs zijn gegenereerd. De door het bevoegd gezag, goedgekeurde begroting en
jaarrekening op schoolniveau omvat de volledige personele en materiële inkomsten en uitgaven van
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•
•

•
•
•
•

•

•

de school. De directeur is in samenwerking met de controller verantwoordelijk voor het opstellen van
de begroting en jaarrekening en heeft daarmee de verantwoordelijkheid voor de besteding van de
gehele lump sum van de school.
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.

De school kan bij al deze afspraken niet zonder een VO-deskundige ondersteuning van het Bestuursbureau of
anderszins, waartoe zij bovenschools afdraagt. Waar deze deskundigheid ontbreekt, mag niet worden
verwacht dat zij deze als school zelf gaat invullen. De verantwoordelijkheid voor een goede dienstverlening ligt
bij het College van Bestuur.
Als blijkt dat de ondersteuning door het Bestuursbureau op bepaalde terreinen in redelijkheid niet te
verwachten is, 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.

5.2.

Imago praktijkonderwijs

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 (op excellente wijze) 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 en in de waardering die de leerlingen en daardoor hun ouders hebben voor
de mate van sociale veiligheid en ontplooiing.
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.
In de komende schoolplanperiode zal sprake zijn van de ingebruikname van een eigen schoolapp en de
website zal na de inmiddels vernieuwde vormgeving inhoudelijk gebruikersvriendelijk worden aangepast.
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Daarnaast worden gedrukte schoolgids en website met elkaar in balans gebracht, waarbij het drukwerk kan
verminderen.
Dat is echter niet de eerste doelstelling. Dat blijft dat leerlingen, ouders en derden zich betrokken weten bij
een moderne, volwaardige, gerespecteerde en fijne school voor voortgezet onderwijs.

5.3.

Huisvesting en inventaris

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, een trap in een lokaal is verplaatst waarmee
een efficiënt gebruik van het lokaal en een uitgebreide opslagmogelijkheid is ontstaan, de grijze
betonuitstraling is aangepast door het schilderen in kleur van wanden, de uitstraling van de entree, de kantine
is verfraaid en de zitmogelijkheden zijn uitgebreid, de leskeukens zijn volledig nieuw ingericht en van een
nieuwe vloer voorzien, de bureaustoelen zijn vervangen, de digiborden zijn vervangen door touchscreens en
de computers zijn vervangen.
De meeste van 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 verdient 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.
Voor de nabije toekomst wil de school meer groen op het plein met een geïntegreerde schooltuin. Daarvoor
zal ze gebruik maken van beschikbare subsidie, eigen middelen en eigen inzet.
Verder zal zij als Gezonde school opereren.
In de inrichting zal het vervangen van de stoelen in lerarenkamer en restaurant één van de eerste
aandachtspunten zijn.

5.4.

Lijnen naar de toekomst

Stilstand is achteruitgang. Uitsluitend voortgaan op dezelfde weg is stilstand. Zoals de school haar onderwijs
voortdurend vernieuwd en mee wil blijven doen in de voorhoede van het praktijkonderwijs om intern stilstand
te voorkomen, is ze, als bijzondere schoolsoort in het voortgezet onderwijs met een noodzakelijk groot extern
netwerk en afhankelijkheid van externe partners om haar doelstellingen te behalen, voor haar voortbestaan
gebaat bij een visie waarheen ze zich extern verder ontwikkelt.
Het onderwijsveld is in beweging in het basisonderwijs en met name in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn.
Het is zaak een strategie uit te stippelen hoe de Praktijkschool Apeldoorn hier in gaat bewegen. Het minimum
leerlingenaantal voor instandhouding is daarbij niet een strategie noch een visie.
De school pleit er voor dat het college van bestuur samen met de schoolleiding een onderling overleg opstart
om binnen een jaar tot deze strategische visie te komen.

5.5.

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-voorprimair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
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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.
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6. XYZ

Brinnummer:

Directie:

Adres hoofdvestiging:

Contact school:

26KV
Dhr. R. van Lohuijzen, directeur
Dhr. A. Koers, adjunct-directeur
Fabianusstraat 2, 7333 BM Apeldoorn
Postadres: Postbus 712, 7300 AS Apeldoorn
Tel. : 055-5332544
e-mail:
of
info@praktijkschool-apeldoorn.nl
website:
www.praktijkschool-apeldoorn.nl

Bevoegd gezag:

Stichting Leerplein055 Apeldoorn

Adres bevoegd gezag:

Postbus 10098, 7301 GB Apeldoorn

Contact bevoegd gezag:

Contact bevoegd gezag:

De Medezeggenschapsraad van de
Praktijkschool Apeldoorn verleent
instemming aan het schoolplan 20152019

College van Bestuur Leerplein055
Tel. : 055-5393750
e-mail : info@leerplein055.nl
Tel. 055- 5393750
e-mail:
info@leerplein.nl
website:
www.leerplein055.nl

Datum : 1 juli 2019

Voorzitter Medezeggenschapsraad : Dhr. E. de Boer
Het College van Bestuur van de
stichting voor openbaar
(speciaal)basisonderwijs,
(voortgezet) speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs Leerplein055,
stelt het schoolplan 2015-2019 van
de
Praktijkschool Apeldoorn vast

Datum :

College van Bestuur :

Schoolplan Praktijkschool Apeldoorn 2019-2023

Strategisch beleid praktijkonderwijs Leerplein055 63 van 64

Bijlage 1 Schoolplan; Ontwikkelagenda

Schoolplan Praktijkschool Apeldoorn 2015-2019

Strategisch beleid praktijkonderwijs Leerplein055 64 van 64

