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1. Evaluatie schooljaarplan openbare school voor praktijkonderwijs (26 KZ)  

schooljaar 2016-2017 : "On track” naar excellentie! 

2. Speerpunten 2017-2018 

 

In het schooljaren 2015-2016 zijn wij als openbare school voor praktijkonderwijs van het 

Beroepscollege Parkstad Limburg gestart met de drie werkgroepen (zuilen) Arbeid, Leren en 

Burgerschap, met als insteek het vormgeven van een school- en onderwijsontwikkeling koersend 

richting excellentie: PPL 2.0. 

Onderwijs 

Vanuit de visie:  

"Wij willen doelgericht en opbrengstgericht werken aan de ontwikkelpunten en talenten van 

leerlingen, gericht op hun vaardigheden, houding en kennis bij arbeid, leren en burgerschap ",  

met daarnaast het opstellen van een uiteindelijk curriculum PPL 2.0, vorm gegeven vanuit de 

‘eindopbrengst’ * (praktijktoetsing/examen) én reflecterend op de stappen die in het schooljaar 2015-

2016 genomen zijn, willen wij dit schooljaar aandacht geven aan de volgende ‘topics’ : 

Arbeid: 

 uitbreiding certificeringstrajecten, naast de bestaande, (gerelateerd aan de regionale 

vraag), waarbij het uiteindelijke doel is dat elke leerling een passend certificeringstraject 

doorloopt, extern getoetst; hiervoor zullen o.a. ter oriëntatie praktijk(werk)bezoeken 

plaatsvinden bij Praktijkschool ’t Wildveld in Venlo en Praktijkschool Roermond; tevens 

starten wij met een pilot Borisbaan in samenwerking met VDL Nedcar en Hilhorst. 

Daarnaast worden contacten met bedrijven/instellingen geïntensiveerd, eerste 

gesprekken hebben al plaatsgevonden met VDL Nedcar, Berner en Meander; 

Evaluatie: oriëntatietraject 't Wildveld heeft plaatsgevonden, Roermond staat gepland; pilot VDL 

idem plaatsgevonden, tevens Bricksworld en BCL Gielen, verder zijn er intensieve contacten met 

Heuts, Vigo en Balanz en is deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten via Sprinc. 

Deskundigheidsbevordering: 5 vakcoaches hebben de training SVA1 (Scholing voor Arbeid) gevolgd, 

daarmee zijn zij opgeleid om deze certificeringstrajecten zelf aan te bieden. 

Advies richting MT betreffende sectoren PPL 2.0: 1. Economie en handel, 2. Techniek, 3. Natuur, 

voedsel en dienstverlening. Besluitvorming MT volgt z.s.m. 

Speerpunt 17/18: verdere intensivering van de contacten met bedrijven/instellingen. Daarnaast 

SVA1-scholing voor de overige vakcoaches. Tevens verdere oriëntatie op BORIS- en SVA2-trajecten 

met als doelstelling bredere implementatie in het onderwijsprogramma. 



 realisatie van Arbeidstuin (werktitel, uitzend/arbeidsbureau-simulatie) en implementatie 

van de stagezuil (applicatie ter verbetering van de stage- en arbeidstoeleiding); 

Evaluatie: inhoudelijke verantwoording is gereed, financiële verantwoording: offerte van Presikhaaf 

ontvangen en inmiddels besproken. Nadere bijstelling volgt z.s.m. Stagezuil inmiddels 

geïmplementeerd en operationeel. 

Speerpunt 17/18: implementatie Arbeidstuin eerste helft schooljaar 17/18, daadwerkelijke start 

januari 2018, incl. Inzet van 0,5 fte OOP.  

 invoering van vernieuwd P(S)O-traject in team 1 en 2, waaronder ook o.a. speeddaten met 

bedrijven (let wel: praktische oriëntatie gerelateerd aan het (regio)sectorenaanbod); 

Evaluatie: PSO-lessen gegeven als try-out; contact gelegd met regiomanagement MKB i.v.m. 

bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken. Afspraken lopen.  

Speerpunt 17/18: implementatie leerlijn PSO in unit 1 en 2  

 ontwikkeling curriculum PPL,  mede met gebruikmaking van de applicatie Mics (toetsing streef- 

en beheersingsdoelen), waarbij Het Kwadrant, praktijkonderwijs Bergen op Zoom, als 

partnerschool optreedt. 

Evaluatie:  curriculum PPL in concept klaar, tevens ligt er een advies betreffende de ondersteunende 

applicatie, zijnde Profijt. Dit na grondig uitgevoerd onderzoek door expertgroep. Advies zal ter 

goedkeuring aangeboden worden aan directeur/bestuur. Implementatie eerste helft 2017-2018. 

Leren: 

 functioneel rekenen en taal koppelen aan de praktijk(vakken); 

 ontwikkelen van praktijktoetsen (vormgeven van (praktijk)‘examinering’, tussentijds en  

aan het einde van de schoolloopbaan) Zie Burgerschap 

Evaluatie: pilots meten (unit 1) en wegen (unit 2) gedraaid en geëvalueerd. Speerpunt 17/18: 

functioneel taal en rekenen in lesprogramma, daarnaast doorontwikkeling meesterproef bij alle 

praktijkvakken. 

Speerpunt 17/18: functioneel taal en rekenen in lesprogramma. 

 doorontwikkeling OPP – in afwachting van keuze LVS 

 doorontwikkeling LOB – in de lijn van de doorontwikkeling van PSO 

 ontwikkeling curriculum PPL,  mede met gebruikmaking van de applicatie Mics (toetsing 

streef-en beheersingsdoelen), waarbij Het Kwadrant, praktijkonderwijs Bergen op Zoom, 

als partnerschool optreedt. 

Evaluatie:  curriculum PPL in concept klaar, tevens ligt er een advies betreffende de ondersteunende 

applicatie, zijnde Profijt. Dit na grondig uitgevoerd onderzoek door expertgroep. Advies zal ter 

goedkeuring aangeboden worden aan directeur/bestuur. Implementatie eerste helft 2017-2018. 

* Eindopbrengst: een meesterproef, waarbij leerlingen hun verworven competenties op het gebied   

van goed werknemer- en burgerschap in beeld brengen. 

Burgerschap: 



 starten met én implementeren van ‘de Gezonde school’ breed, met daarbij specifieke 

aandacht voor hygiëne en gezonde leefstijl; 

Evaluatie: (bewust) niet behaald; daarvoor ingezet op doelen Burgerschap, middels de 

Meesterproef. Daarnaast lessencycli ontwikkeld en uitgevoerd voor Rots en water, Reanimatie, 

EHBO en Budgetteren (Smart met Geld, in samenwerking met Stichting Mee en de Rabobank). 

 starten met én implementeren van lessencyclus Sociale Media. Uitgevoerd, met 

daarnaast inzet voor de Talentenacademie. 

 ontwikkelen van praktijktoetsen (vormgeven van (praktijk)‘examinering’, tussentijds en  

aan het einde van de schoolloopbaan)  Betreffende praktijktoetsen (meesterproeven voor 

Arbeid, Leren en Burgerschap): 3 ontworpen, 2 pilots bij Burgerschap gedraaid; 

daarnaast een Rubric ontwikkeld (betreffende beoordelingscriteria), idem betreffende 

Burgerschap.. 

 ontwikkeling curriculum PPL,  mede met gebruikmaking van de applicatie Mics (toetsing 

streef-en beheersingsdoelen), waarbij Het Kwadrant, praktijkonderwijs Bergen op Zoom, 

als partnerschool optreedt; 

Evaluatie:  curriculum PPL in concept klaar, tevens ligt er een advies betreffende de ondersteunende 

applicatie, zijnde Profijt. Dit na grondig uitgevoerd onderzoek door expertgroep. Advies zal ter 

goedkeuring aangeboden worden aan directeur/bestuur. Implementatie eerste helft 2017-2018. 

Speerpunt 17/18: extra inzet op sociale en emotionele (zelf)redzaamheid, middels Rots en water, 

mediation, etc.  

PBS: 

Het doel van PBS: het versterken van een respectvol, verantwoordelijk en veilig leef- en leerklimaat 

waarin elke leerling zich als persoon, met zijn talenten en als onderdeel van de gemeenschap, zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen. Komend schooljaar zal aandacht besteed worden aan: 

 het versterken van een positief klimaat (in en buiten de klas) aan de hand van de Schijf van 

Vijf: oftewel heb duidelijke verwachtingen, leer deze aan, bekrachtig positief gewenst 

gedrag, minimaliseer aandacht voor licht ongewenst gedrag en ben eenduidig in 

consequenties bij onacceptabel gedrag; Uitgevoerd aan de hand van de reactieprocedure 

PBS; daarnaast lessen uitgevoerd betreffende plein/aula, klassenmanagement en 

stiltelokaal. 

 het oefenen met het uitvoeren van een interventie n.a.v. een moeilijke opvoedingssituatie 

(MOS); Per klas bepaald, vervolgens aandachtspunt per klas. 

 het meer betrekken van ouders; concrete invulling hiervoor volgt, aangezien voor de 

werkgroep nog niet helder is hoe in concrete zin ouders/verzorgers geïnformeerd en 

betrokken kunnen worden; Ouderbijeenkomst start schooljaar, ondersteuning Open 

Huis. 

 genereren van data ten behoeve van de evaluatie van ingezette oefeningen, resulterend in 

uiteindelijke borging van het traject (PDCA). Structurele metingen verricht betreffende 

uitgezette acties plein/aula en klassenmanagement. 

Speerpunt 17/18: positief bekrachtigen in het klaslokaal (PBS in de les) + advies schoolafspraken. 

Een specifiek, voorwaardelijk aandachtspunt betreffende de onderwijsontwikkeling is het continueren 

van het ingezette traject betreffende doel- en opbrengstgericht lesgeven aan  de hand van onder meer 



het Directe Instructie Model (DIM), waarbij de schoolbreed gevormde professionele 

leergemeenschappen (bv. scholing, literatuur, SVIB en intervisie) zorgen voor collegiale reflectie én 

doorontwikkeling. 

Evaluatie: terugkerend onderdeel van lesbezoeken in het kader van de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. Bijbehorende kijkwijzer ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Opbrengsten 

 dit jaar gaan wij wederom maatwerktrajecten vorm geven ten behoeve van individuele 

leerlingen binnen VMBO-locaties van BCPL ; inzet: 25% van deelnemers drempeltoets (2-3 

leerlingen), ten behoeve van opstroom, zal daadwerkelijk opstromen naar een VMBO traject. 

Deelnemers: 10. Opstroom: 0 

 het Tandwielproject wordt gecontinueerd, waarbij de nadruk zal liggen op doorontwikkeling 

in de vorm van maatwerk (individuele trajecten i.p.v. groepstrajecten) en mogelijk symbiose. 

Er zal gebruik worden gemaakt van het aanbod ‘Brug naar Werk’ van de Catharinaschool. 

Hieraan zullen maximaal 4 PPL-leerlingen deelnemen.  Binnen het project koersen we op 50% 

(zijnde 2-4 leerlingen) overstap van voormalige REC 3 naar PPL van de leerlingen die starten 

in de onderbouw. Deelnemers: 3  Overstap: 3 (100%) 

 In het schooljaar 2016-2017 volgen 31 leerlingen een niveau-1 traject, zijnde een Entree-

opleiding, waarbij het Arcuscollege 2 dagen onderwijs verzorgt en de 3 resterende dagen 

ingevuld worden door stage en een PPL-traject. Doelstelling:  93,5% geslaagd;  

Deelnemers: 31. Geslaagd: 28  Verlengd traject:  2 (nog niet alles afgesloten) 

Teruggetrokken: 1 

 

 Daarnaast zullen 24 leerlingen deelnemen aan deelcertificatie, te weten 12 leerlingen voor 

het (erkend) certificeringstraject VCA en 12 leerlingen voor het (erkend) certificeringstraject 

SVS (Schoonmaak); Deelnemers VCA: 19  Geslaagd: 19; Deelnemers SVS: 6  Geslaagd: 6 

 Diploma- en/of baangarantie: voor het schooljaar 2016-2017 streven beide scholen naar een 

positieve uitstroom van 94% (gemiddeld); Totaal: 41% vervolgopleiding (PRO, VMBO, MBO), 

44% arbeidscontract, 11% reïntegratietraject gemeente (toeleidend naar werk). 

Zorg 

 Professionalisering PM3 op inhoud: concretere en specifiekere doelen stellen. Inzetten op wat 

het zorgteam en de teams binnen school nog aan interventies en acties kunnen uitvoeren. 

Niet enkel naar buitengericht werken (RTO’s, afhankelijkheid externen, verwijzingen). 

Voorwaarde is dat PM2 planmatig (structuur en inhoud) verloopt en leerlingen tijdig naar PM 

3 opgeschaald worden. 

Evaluatie: We hebben een goede start gemaakt met het aan het start van het schooljaar aanmaken 

van een nieuw PM formulier voor nieuwe schooljaar met daarin een beknopte samenvatting van de 

gegevens van het jaar ervoor. We hebben afspraken gemaakt over het op een eenduidige wijze 

invullen van het PM formulier. In het begin van het jaar is er gewerkt aan in het invullen van concrete 

doelen, dit is later in het jaar verwaterd. Dit blijft een aandachtspunt. Er komen nog steeds te weinig, 

te laat of via kortsluiting leerlingen in PM3. Bij late inzet PM3 is er bij groeps- en stagecoaches 

weinig tot geen bereidwilligheid meer om naar interventies binnen school te kijken, ze hebben het 

idee dat alles al geprobeerd is, dat deze interventies een gepasseerd station zijn. Interventies binnen 

school in PM 3 zou wel de doelstelling  moeten zijn.  



Speerpunt 17/18: komend schooljaar handhaven. 

 Maatwerktraject: vanaf huidig schooljaar is het VO zelf verantwoordelijk voor de inhoud en 

vormgeving van het maatwerk. Hiertoe ontwikkelen we onderliggende documenten, waarbij 

in een overeenkomst tussen leerling, ouders/verzorgers en school concrete afspraken worden 

gemaakt over doelen, termijn en gevolgen van het al dan niet behalen van het gestelde 

einddoel. Er is altijd een orthopedagoog gekoppeld aan de maatwerk-leerling. 

Evaluatie: We zijn dit schooljaar gestart met het formaliseren van de route door het opstellen van 

de onderliggende documenten. Er zijn een maatwerk+ contract en een handelingsplan opgesteld. 

De teams zijn 2 keer in het schooljaar hierover geïnformeerd. De Maatwerkbegeleider is tevreden 

over huidige schooljaar ten opzichte van het vorige schooljaar. De nieuwe documenten bieden meer 

structuur aan het maatwerktraject. Dit is duidelijker voor leerling, ouders/verzorgers, coach en 

maatwerkbegeleider 

 

Speerpunten 17/18: kijken naar handelingsplan (mogelijk beknopter en meer toegankelijk voor  

ouders maken). Rol van coaches bij traject en evaluatie traject (nu erg wisselend per coach). 

Betrekken van school van herkomst bij evaluatie externe leerling(nu wisselend per school, 

aanwezigheid is een voorwaarde, zij hebben zorgplicht). Het zoeken van een passend programma 

vraagt om draagvlak bij coaches. Het zijn vaak dezelfde coaches die maatwerkleerlingen een kans 

willen  geven. 

Personeel en organisatie 

 Voortzetting bio-gesprekkencyclus (Fg – Fg – Bg), waarbij de focus dit jaar ligt op  

deskundigheidsbevordering ten behoeve van de schoolontwikkeling, ten behoeve van 

persoonlijke ontwikkeling (bv. behalen van bevoegdheid) én (interne) mobiliteit; 

 Ziekteverzuim: ≤ 3%.  

Evaluatie: gesprekken conform planning gevoerd; intenties bij medewerkers om 2e-graads 

bevoegdheid te halen zijn er niet, daarnaast zijn wel assistentenopleidingen niveau 4 uitgevoerd en 

behaald, voor komend jaar zijn hierover weer (3) opleidingsvragen gesteld. 

Evaluatie: ziekteverzuim is gemiddeld 4,17%; kort 0,18%, middellang 0,94%, lang 6,68% 

Kwaliteitszorg 

 Afnemen tevredenheidsonderzoek leerlingen - januari 2017 – afgenomen in mei/juni 2017 

 Scholingstraject Leerlingenadviesraad via LAKS – gevolgd in november 2016 

 Periodiek kwaliteitsonderzoek “Opbrengsten effectief lesgeven” - middels individuele 

gesprekken conform gesprekkencyclus, aan de hand van kijkwijzer, incl. nabespreking 

(docent-teamleider) 


