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1.Inleiding  

 
Dit document bevat het Onderwijs Ondersteuningsprofiel van de Kennemer Praktijkschool, waarvan 
wij in het schoolondersteuningsprofiel verder de naam KPS hanteren. De KPS is een voortgezet 
onderwijsvoorziening voor Praktijkonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  
 
In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een 
schoolondersteuningsprofiel opstelt. Passend onderwijs voor ieder leerling betekent vooral: uitgaan 
van onderwijsbehoeften van leerlingen en positief omgaan met verschillen. Hoe dit wordt 
vormgegeven en gerealiseerd verschilt per school.  
 
De ondersteuning die de school kan bieden is te beschrijven op twee niveaus: basisondersteuning 
en extra ondersteuning. Basisondersteuning omvat vier aspecten:  
 Basiskwaliteit (dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die de inspectie van het 

onderwijs meet door middel van het toezichtkader, scholen die onder basistoezicht van de 
inspectie van het onderwijs vallen hebben hun basiskwaliteit op orde). 

 Preventieve en lichte curatieve interventies (zoals een aanbod voor leerlingen met 
motivatieproblemen of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen). 

 Onderwijsondersteuningsstructuur (onder andere de manier waarop de school de 
ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt). 

 Planmatig werken (onder andere de manier waarop de school onderzoekt welke 
onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat 
evalueert). 

 
Het samenwerkingsverband stelt vast wat het niveau van de basisondersteuning is waaraan alle 
deelnemende scholen voldoen. Dit betekent niet dat alle scholen de basisondersteuning op dezelfde 
manier inrichten.  
 
De extra ondersteuning geeft de activiteiten van de school weer die de basisondersteuning 
overstijgen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze 
arrangementen zijn antwoorden op ondersteuningsvragen van leerlingen. 
 
Wij vermijden het woord ‘zorg’ zoveel mogelijk, omdat de taak van de school primair het geven 
van onderwijs is. Iedere leerling heeft bepaalde onderwijsbehoeften, verschillen zijn er altijd en 
voor een groot deel inpasbaar in het onderwijs.  
 
In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment Passend 
Onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen) in onderwijsbehoeften. Daarbij gaan we 
uit van een niveau van basisondersteuning dat past bij de expertise en de faciliteiten die onze 
school heeft. 
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2.Algemene gegevens 
 
2.1 Contactgegevens van de school 

 

Naam schoollocatie Kennemer Praktijkschool  
adres Jan van Kuikweg 12 

Postcode+ plaats 1965 BB Heemskerk 

Telefoon/fax Telefoon :(0251) 226601 / Fax: (0251) 252642 

email praktijkschool@kennemercollege.nl 
website http://praktijkschool.kennemercollege.nl/ 
directie Directeur a.i.: De heer Krop  
De KPS maakt deel uit van het Kennemer College. Onder het Kennemer College vallen de 
Kennemer Praktijkschool en LWOO, het Kennemer Beroeps, de Kennemer MAVO en het Kennemer 
HAVO/VWO. 
 

2.2 Doelgroep 

‘De leerling van de KPS’ bestaat niet. De leerlingen die onderwijs op de KPS volgen is een diverse 
groep leerlingen met uiteenlopende achtergronden. Sommige leerlingen komen rechtstreeks na 
advies van het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. Anderen konden binnen het reguliere 
voortgezet onderwijs hun schoolloopbaan niet (langer) continueren. En weer anderen hebben 
kortere of langere tijd thuis gezeten en maken een herstart op de KPS. Wat onze leerlingen bindt is 
dat zij niet of onvoldoende tot hun recht komen in het reguliere onderwijs. Ze hebben meer 
begeleiding en ondersteuning nodig dan de reguliere scholen op dit moment (kunnen) bieden. Met 
de zelfstandigheid die van hen wordt gevraagd, kunnen ze niet uit de voeten. Ze hebben meer 
ondersteuning nodig en vooral: een nieuwe of goede start. Op de KPS benoemen en stimuleren we 
de sterke en positieve kanten van de leerling. Voor onze leerlingen is het vaak al lang geleden dat 
ze het gevoel hadden op school iets goed te kunnen en dat ze succes hebben ervaren 
 
De KPS is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een Toelaatbaarheidsverklaring 
Praktijkonderwijs (TLV PRO). Zij hebben een sterk pedagogische aanpak, een eigen manier van 
leren, extra ondersteuning, tijd en aandacht nodig. 
 
De KPS is bedoeld voor: 
1. Leerlingen die naar alle waarschijnlijkheid geen VMBO-diploma zullen halen. Zij volgen 
praktijkonderwijs. De intensieve begeleiding is er op gericht de leerling vaardig te maken voor de 
toekomst en voor te bereiden op de arbeidsmarkt, een bedrijfsopleiding, een Entree of niveau 1 
opleiding in een ROC of AOC. Deze leerlingen hebben een TLV PRO. 
2. Leerlingen die met één jaar of meerdere jaren extra ondersteuning voldoende zijn 
toegerust om naar het reguliere VMBO te schakelen. Deze leerlingen krijgen een TLV PRO voor de 
duur van één jaar of meerdere jaren. 
3. Leerlingen voor wie nog niet duidelijk is of ze bij de eerste groep of de tweede groep 
leerlingen horen. Ook voor deze leerlingen wordt een TLV PRO aangevraagd. 
4. Leerlingen die zijn vastgelopen in het reguliere voortgezet onderwijs en gebaat zijn bij de 
onderwijs- en begeleidingssetting van de KPS. Ook voor deze leerlingen dient een TLV aangevraagd 
te worden. 
 

2.3 Visie en missie van de school 

Missie 

De Kennemer Praktijkschool wil leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte begeleiden bij hun 
ontwikkeling. Wij richten ons met name op leerlingen die als ontwikkelperspectief arbeid hebben. 
Maar ook leerlingen die om tot leren te komen (nog) behoefte hebben aan kleinschaligheid, 
maatwerk, extra ondersteuning en directe begeleiding in een sterk pedagogische setting hebben 
baat bij ons aanbod. Voor veel leerlingen zijn wij eindonderwijs. Onze missie is leerlingen voor te 
bereiden op een zo volledig mogelijke deelname aan de maatschappij. Het onderwijs is daarom 
gegroepeerd rondom de leergebieden burgerschap, wonen, werken en vrije tijd. Het ontwikkelen 
van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden zijn belangrijke doelen in ons onderwijs. 
 

Visie 

De Kennemer Praktijkschool geeft het onderwijs vorm vanuit het perspectief van de individuele 
leerling. Dit maatwerk start altijd vanuit een gesprek met de leerling. Wij denken daarbij in kansen 

mailto:praktijkschool@kennemercollege.nl
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en mogelijkheden. Onze ambitie is een veilige school met ruimte om te mogen groeien en te leren 
van gemaakte fouten. Wij vinden het belangrijk te werken vanuit een positieve grondhouding. 
Keuzes, vertrouwen, plezier en een prettige sfeer zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. Wij 
begeleiden leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling zodat zij later 
zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. 
 
2.4 Onderwijsprofiel 

De KPS heeft zich de laatste jaren steeds meer gericht op het zijn van een brede 
onderwijsvoorziening binnen het Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland, met specifieke 
expertise voor het onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Om die reden 
heeft zij zich steeds meer gericht op de eisen die Inspectie ook voor het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs hanteert.  
Vanuit de opgebouwde expertise op het gebied van de begeleiding en aanpak van leerlingen met 
specifieke ondersteuningsvragen op het gebied van leren en gedrag, heeft de KPS zich binnen het 
SWV Midden-Kennemerland ontwikkeld tot een expertisecentrum. Andere scholen doen een beroep 
op de aanwezige kennis en werken samen betreffende leerlingen met leerproblemen en 
opvoedings- en/of gedragsproblemen. Zij kunnen gebruik maken van collegiale consultatie en 
advies. 
 

2.5 Onderwijsaanbod  

Leerjaar 1 en 2 (de onderbouw) werken op basis van een door de teams ontwikkeld 
onderwijskundig concept; ‘het Ontdekkend Leren’. In de bovenbouw (leerjaar 3, 4 en eventueel 5) 
wordt gesproken van ‘Werkend Leren’. De groepen zijn heterogeen samengesteld.  
 
Ook al zitten leerlingen in hetzelfde jaar van een leerweg en een afdeling, toch is er sprake van een 
grote differentiatie in niveau, tempo, interesse en perspectief. Het onderwijs is samenhangend en 
competentiegericht en laat leerlingen actief en zelfstandig leren, waarbij docenten als begeleider, 
de leerprocessen ondersteunen door coaching, leerwegondersteuning en loopbaanbegeleiding.  

Voor de opbrengst van de individuele leerprocessen is het van groot belang dat opdrachten voor de 
leerlingen betekenis hebben. Dit wil zeggen dat zij de opdrachten in relatie zien tot hun eigen 
belevingswereld en de werkelijkheid om hen heen. Realistische situaties binnen de school, zoals 
werkpleksimulaties kunnen daarbij een rol spelen, maar ook en vooral  onderwijsactiviteiten buiten 
de school. Een essentiële randvoorwaarde voor leren is dat leerlingen net zo goed als 
medewerkers, zich beschermd weten op school en gemakkelijk hun weg kunnen vinden. 
 
Voor elke leerling hanteren we een individueel ontwikkelingsplan (IOP)1 met bijbehorend 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan volgt en stuurt de ontwikkeling van de leerling en 
wordt besproken met de leerling/ouders. Sinds schooljaar 2017 – 2018 gebruiken we het 
programma Profijt om alle gegevens uit het IOP te digitaliseren en toegankelijker te maken voor de 
leerling, hun meer inzicht te geven in hun leerdoelen en leerproces en hen hier verantwoordelijk 
voor te maken.   
 
Voor een uitgebreide omschrijving van ons onderwijsaanbod verwijzen wij naar bijlage 1. 
 

2.6 Kaders van het onderwijs  

Iedere leerling werkt gericht aan het in zijn of haar Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) vastgesteld 

ontwikkel perspectief (OPP) 

Elke leerling op de KPS heeft een IOP. In dit IOP, dat drie keer per jaar wordt bijgewerkt, staan de 
kwaliteiten, doelen, trajecten en ondersteuningsbehoeften van de leerling beschreven. Het 
ontwikkelperspectief (OPP) van de leerling wordt beredeneerd aan de hand van de bevorderende 
en belemmerende factoren in het integraal beeld. Het OPP is gebaseerd op de toelatingsbespreking 
en staat beschreven in het IOP. Het OPP wordt bijgesteld tijdens de leerlingbesprekingen, 
vervolgens besproken met de leerling en ouders en verwerkt in het IOP. Het IOP is een hulpmiddel 
voor het voeren van de dialoog met de leerling en zijn omgeving en maakt het mogelijk om op een 
methodische wijze te werken met de leerling. 
 
Flexibele uitstroom naar regulier onderwijs, vervolgonderwijs of werk  

Binnen de KPS volgt elke leerling op basis van afspraken in het IOP zijn eigen ontwikkeling. Het 
perspectief van de leerling is bepalend voor de uitstroom. Tijdens IOP besprekingen met leerling en 
                                                           
1 In dit document maken wij voor de leesbaarheid en helderheid nog gebruik van de term IOP. In de praktijk spreken we 

niet meer van IOP, maar gebruiken we de term Profijt om te verwijzen naar het IOP en alle aanverwante zaken.  
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ouders zal en kan op basis van behaalde resultaten, ontwikkelingen en mogelijkheden het 
perspectief opnieuw besproken en aangepast worden. 
Dat betekent ook  dat uitstroommomenten naar regulier onderwijs, vervolgonderwijs of werk 
flexibel zijn. Leerlingen kunnen dus op verschillende momenten door het jaar heen en op 
verschillende manieren uitstromen. Daarnaast zijn er verschillende vormen van uitstroom: 
bijvoorbeeld via proefperiodes, meeloopperiodes en/ of gefaseerd. 
 

Opstroom heeft in principe altijd de voorkeur boven afstroom 

In ons plaatsingsbeleid kijken we niet alleen naar de zogenaamde ‘harde’ gegevens van 
intelligentie en  didactisch niveau maar ook naar de zachtere gegevens als leerling kenmerken op 
sociaal-emotioneel  gebied en  leerpsychologische - en directe leerling kenmerken. Tevens kijken 
we naar kenmerken van het thuismilieu en/of de leerling behoefte heeft aan de pedagogische-
didactische aanpak van de onderwijsleeromgevingen zoals die geboden wordt binnen de KPS.  
Ondanks dat de plaatsing onder meer gebaseerd is op het vaststellen van mogelijke belemmerende 
(en protectieve) leerling- en onderwijsfactoren, richten we in ons onderwijs binnen de KPS op het 
realiseren van die kenmerken van de onderwijsleersituatie waarvan bewezen is dat die zorgen voor 
een grotere leeropbrengst. De docent richt zich in de directe begeleiding van de leerling op de 
veranderende leerling kenmerken die bijdragen aan het realiseren van de leerwinst. Dit alles om 
een zo voor de leerling optimaal mogelijk perspectief te realiseren. 
 
Pro/vmbo klassen 

In het eerste leerjaar is er de mogelijkheid voor sommige leerlingen om in te stromen in de 
pro/vmbo klas. In deze groep zitten met name de leerlingen waarvan het niet duidelijk is waar zij 
zich het beste verder kunnen ontwikkelen. Werken aan de leervoorwaarden, het oefenen van de 
vaardigheden die nodig zijn in het reguliere VMBO, observatie en verlengde diagnostiek zijn 
kenmerken van deze groep. De pedagogische aanpak, de begeleiding en het maatwerk van de KPS 
in combinatie met lessen gegeven op en door docenten van het reguliere VMBO geeft de leerling 
kansen om op een positieve manier op te stromen naar het reguliere VMBO. 
 
Sociale veiligheidsplan 

Één van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor 
leerlingen en medewerkers. 
Op school doen leerlingen veel kennis en vaardigheden op, waarmee ieder leerling het beste uit 
zichzelf kan halen. Dat lukt het beste in een omgeving waar leerlingen zich goed voelen. In een 
omgeving die veilig is en waar de sociale veiligheid hoog in het vaandel staat.  
Volgens de actuele wetgeving hebben scholen verschillende verantwoordelijkheden op het gebied 
van veiligheid die worden verwoord in het schoolveiligheidsplan. In het schoolveiligheidsplan van 
onze school zijn o.a. de handelingsplannen en protocollen opgenomen om grensoverschrijdend 
gedrag als pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie , racisme en discriminatie aan te pakken. 
Op de Kennemer Praktijkschool wordt de sociale veiligheid gemonitord door gebruik te maken van 
de ProZo- enquêtes. Daarnaast is er binnen het Kennemer College een veiligheidscoördinator in 
dienst en is er een werkgroep sociale veiligheid, waar de orthopedagoog aan deelneemt. 
 
2.7 Visie op ondersteuning 

Onze leerlingen hebben per definitie individuele ondersteuning nodig. De organisatie van de school 
is hierop ingesteld. De klassen zijn klein (ongeveer 15 leerlingen per klas), en bij bepaalde 
praktijkvakken worden onderwijsassistenten ingezet. Onze leerlingen hebben behoefte aan een 
veilige sfeer in de school en de school richt zich op het waarborgen van dit klimaat door een 
laagdrempelige, warme en persoonlijke onderwijsstijl te bieden. Daarnaast zijn docenten gericht op 
de kansen en mogelijkheden van de leerlingen. Veel leerlingen kampen met een laag gevoel van 
eigenwaarde vanwege negatieve ervaringen op de basisschool, zoals het consistent behalen van 
lage cijfers en het oplopen van grote leerachterstanden. Veel leerlingen twijfelen aan hun 
mogelijkheden om überhaupt te kunnen leren. Wij proberen het beste uit onze leerlingen te halen 
door ons op hun mogelijkheden te richten en dit verder te ontwikkelen. Pedagogische vaardigheden 
van docenten zijn daarbij cruciaal.  
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2.8 Kerngetallen 

Hieronder zijn de kerngetallen van de leerlingpopulatie van huidig schooljaar en afgelopen drie 
schooljaren zichtbaar: 
 
 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 
Totaal aantal leerlingen 227 232 215 215 
Totaal aantal leerlingen 

uitgestroomd, waarvan naar: 
arbeid 
vervolgopleiding 
anders 

43                   
  
13 
29 
1 

46 
  
2 
33 
11 

 41 

 

7 

24 

10 

 57 

 

9 

35 

13 
Instroom uit BAO 31 28 22 24 
Instroom uit SBAO 15 13 15 21 
(Zij-)instroom uit VSO  - 1 2 4 
Zij-instroom vanuit KC Beroepsger. 2 2 2 1 

(Zij-)instroom uit ISK 3 2 2 2 
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3. Ondersteuningsstructuur 
 

3.1 Basisondersteuning in het Praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Er is een verschil in definiëring van de basisondersteuning in het reguliere (voortgezet) onderwijs 
en die binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daar waar de reguliere ondersteuning binnen 
het voortgezet onderwijs niet voldoet aan de ondersteuningsvraag van de leerling en  
gespecialiseerde ondersteuning nodig is, kan verwacht worden dat veel van deze gespecialiseerde 
ondersteuningsvragen binnen de basiszorg van de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
vallen. Echter daartussen bevindt zich complementair het Praktijkonderwijs. Het Praktijkonderwijs 
valt onder het Regulier Voortgezet Onderwijs en daarmee ook onder het toetsingskader van de 
Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs. Echter de indicatoren die veelal van toepassing zijn op de 
inrichting van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, zijn tevens toepasbaar op de inrichting van het 
onderwijs binnen het Praktijkonderwijs, zoals vormgegeven binnen de Kennemer Praktijkschool. 

De onderstaande indicatoren van de Inspectie voor het onderwijs2 en gegroepeerd in een 8-tal 
referenties met de daarbij behorende criteria voor een toekomstig onderwijsarrangement, die ook 
gehanteerd worden bij de toetsing voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs, gelden wat 
ons betreft ook voor de KPS (Kennemer Praktijkschool). De KPS voldoet aan gespecialiseerde 
basisondersteuning wanneer: 

A. de school zicht heeft op de leerontwikkeling van alle leerlingen en opbrengstgericht werkt: 

- Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan 
de landelijke standaarden voor leerresultaten en voor sociale opbrengsten (1.1, 1.2). 

- De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (8.1). 
- De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen (2.2). 

- De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief 
en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes (2.3). 

- De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen (8.2) 
- De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (8.4). 
- De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (8.7). 
- De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit 

(8.8). 
- De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau 

van de landelijke standaarden voor opbrengsten (1.3). 
- De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging (1.4). 
- Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden werkt de 

KPS met geformuleerde streefdoelen (3.2). 
- De school waarborgt de kwaliteit van toetsinstrumenten. Voor het praktijkonderwijs wordt 

nog niet gewerkt met een landelijk examen. Inmiddels wordt binnen het landelijk 
werkverband praktijkonderwijs georiënteerd op het gaan werken met een landelijk examen 
voor Praktijkonderwijs. 
 

B. de school handelingsgericht werkt en de handelingsbekwaamheid en competenties van haar 

personeel versterkt:  

- De docenten stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen (7.1).  

- De docenten stemmen de instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd af op 
verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen (7.2, 7.3, 7.4). 

- De docenten stemmen hun (ortho-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van 

                                                           
2 Toezicht kader (voortgezet) speciaal onderwijs augustus 2012 steeds tussen haakjes het nummer van de betreffende indicator 
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leerlingen (7.5). 
- De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare 

onderwijstijd (4.1). 
- De docenten zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in (4.2). 
- De docenten maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd (4.3). 
- De docenten geven duidelijke uitleg van de leerstof (6.1). 
- De docenten realiseren een taakgerichte werksfeer (6.2). 
- De docenten zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (6.3). 
- De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur (9.3). 

C. de school een goed pedagogisch klimaat heeft en fysiek en sociaal veilig is voor leerlingen en 

docenten: 

- De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief 
burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en 
kennismaking met de diversiteit van de samenleving (8.9). 

- De docenten stemmen hun (ortho-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van 
leerlingen (7.5). 

- Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen is beperkt (4.4). En er is een planmatige aanpak 
en begeleiding van een gestapelde problematiek bij leerlingen waardoor vroegtijdig 
schoolverlaten wordt voorkomen danwel beperkt. 

- De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe 
onderneemt (5.1). 

- De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel 
(5.2). 

- De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende 
leer- en werkomgeving (5.5). 

- De leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om 
(5.3, 5.4). 

- De mentoren (leermeesters) stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen 
(2.6). 

- De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg 
zoals geformuleerd in het schoolplan (9.2). 
 

D. de school leerlingen zorgvuldig aanneemt en leerlingen zorgvuldig overdraagt: 

- De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken passend bij het werken met 
persoonlijke individuele ontwikkelingsplannen (3.1). 

- Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming (3.3). De 
leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn (3.4). 

- Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van de 
school (3.5). 

E. de school met kernpartners samenwerkt aan een effectieve ondersteuningsstructuur: 

- De school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 
interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden (2.5). 

- De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een 
Individueel OntwikkelingsPlan met perspectief vast (2.1). 

- De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit (2.4). 
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F. de school de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en ondersteuners voor de  
ontwikkeling van de leerling heeft vastgelegd. 

 

G. de school jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vaststelt: 

- De school voert de ondersteuning planmatig uit (2.4). 
- De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (8.6) 
- De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebied overstijgende 

ontwikkelingsgebieden (8.3). 
- De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (8.4). 
- De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning (8.5). 
- De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (8.6). 
- De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (8.7). 
- De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan (9.1). 
- De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg 

zoals geformuleerd in het schoolplan (9.2). 
- Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken. 

 

H. de school een ondersteuningsprofiel heeft dat is opgenomen in het schoolplan. 

- De school heeft inzicht in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie (8.1). 

 

 
NB: De KPS werkt in principe volgens bovenstaande richtlijnen. Op een aantal punten is echter de 
formulering op nuanceverschil afwijkend. Deze zijn binnen een aantal punten tekstueel 
opgenomen.   

 
De KPS werkt met een Individueel Ontwikkelings Plan voor iedere leerling. Binnen dit IOP wordt 
gewerkt met streefdoelen gekoppeld aan een passend uitstroomprofiel. De door de leerlingen 
behaalde uitstroomprofielen worden via een uitstroommonitor gevolgd.   

3.2 Interne Onderwijs Ondersteuningsstructuur 

De docent/leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Echter, een 
belangrijke meerwaarde van de KPS is dat er gebruik kan worden gemaakt van 
onderwijsondersteunende medewerkers. Daar waar de bestaande begeleiding niet toereikend is, 
kan er onderwijsondersteunende begeleiding ingezet worden, om de te realiseren doelen te 
behalen. Wat betreft de ondersteuning zijn de lijntjes op de KPS erg kort, waardoor er weinig 
organisatie nodig is om ondersteuning goed en tijdig te regelen.  

De school is als volgt georganiseerd: 

Eerste lijn: de leermeesters 

De leermeester is de begeleider van leerlingen. De leermeesters hebben binnen de 
begeleidingstructuur een spilfunctie. Hun aandeel is vooral gericht op het signaleren, volgen en 
begeleiden van de leerlingen ten aanzien van schoolprestaties, sociaal-emotioneel welbevinden, 
verzuim en lichamelijke gezondheid. De leermeesters staan zoveel mogelijk voor hun eigen klas. 
Leermeesters houden op deze manier intensief contact met hun klas en zijn zodoende in staat 
hulpvragen tijdig te signaleren. 

De leermeesters begeleiden het totale leerproces. Leerlingen worden uitgedaagd om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en te communiceren over hun 
ontwikkeling. Zij worden aangemoedigd hun ontwikkeling mede te bepalen. Er is sprake van 
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gedeelde sturing. Als de voortgang stagneert, neemt de leerling of de leermeester het initiatief tot 
een gesprek. 

Alle leerlingen krijgen een onderwijsaanbod op maat wat beschreven wordt in IOP’s (Individuele 
OntwikkelingsPlannen), die besproken worden door de leermeester met de leerling en de 
ouder(s)/verzorger(s). Met behulp van de IOP’s en het portfolio, mede vormgegeven door Profijt, 
leert de leerling sturing geven aan zijn eigen competentieontwikkeling en persoonlijke 
ontwikkeling. De leermeester bevordert in coaching-gesprekken deze zelfsturing. 

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling wordt een plan gemaakt voor aanvullende 
begeleiding, die extra wordt ingezet op school. De school kent de volgende mogelijkheden: 
individuele afspraken met een leerling in de klas (bijvoorbeeld time-outkaart),  extra ondersteuning 
van een onderwijsassistent in de klas, extra begeleiding van de leermeester, gesprekken met de 
orthopedagoog of maatschappelijk werker op school, deelname aan één van de aangeboden 
trainingen,  verwijzing naar externe hulpverlening. 

 

Tweede lijn: de interne specialisten 

De inzet van de volgende interne specialisten: 

Functie: Formatief: 

 onderwijsassistenten 1,5 

 stagebegeleiders 4,06 

 teamleiders 2,0 

 diverse trainers (sova, faalangst, kanjertraining, Rots & 

Water) 

Gekoppeld aan taakbeleid 

 schoolmaatschappelijk werker 0,7 

 orthopedagoog 1,2 

 psychologische medewerker 0,01919 

 contactpersonen Gekoppeld aan taakbeleid 

 

De specialisten bieden onderwijsondersteuning door: 

De onderwijsassistenten assisteren de leer- en werkmeesters in de praktijklokalen. 

Stagebegeleiders ondersteunen en begeleiden de leerlingen in de keuze van hun stageplek en in 
het leerproces op hun stage. 

De teamleiders signaleren en ondernemen actie bij vastlopende ontwikkeling van leerlingen, 
onderhouden de contacten met de diverse leerplichtambtenaren, organiseren twee keer per jaar de 
IOP besprekingen, geven sturing aan de onderwijsontwikkelingen van hun teams en geven vorm 
aan het personeelsbeleid van hun teams. 

Diverse docenten hebben zich gespecialiseerd in het geven van training op het gebied van sociale 
vaardigheid en weerbaarheid. 
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De schoolmaatschappelijk werker begeleidt ouders/verzorgers en leerlingen, zowel samen als 
apart, voornamelijk op het gebied van de gezinsproblematiek en/of bij problemen met de leerling 
zelf. Als het nodig mocht zijn, verwijst de maatschappelijk werker naar een hulpverlenende 
instantie. De schoolmaatschappelijk werker is tevens aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
leerlingermishandeling. 

De orthopedagoog coördineert de werkzaamheden in het kader van de leerlingbegeleiding en 
begeleidingsactiviteiten. Ze levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en kwaliteit van de 
leerlingbegeleiding en ondersteuningsactiviteiten. De orthopedagoog geeft ook begeleiding aan 
leerlingen, wanneer de ondersteuningsvraag de expertise van de leermeester overstijgt. Wanneer 
dit gebeurt, hangt af van de leermeester, aangezien de expertise van de leermeesters van elkaar 
verschillen. Tenslotte onderhoudt de orthopedagoog de contacten met de hulpverlening en verwijst 
waar nodig door.  

De contactpersonen zijn aanspreekpunt voor leerlingen die te maken hebben met pesten, geweld, 
discriminatie en/of seksuele intimidatie. 
 
 
Commissie van Onderzoek en Begeleiding: 

De teamleider(s), de maatschappelijk werker en de orthopedagoog vormen samen de 

Commissie van Onderzoek en Begeleiding. Deze Commissie is verantwoordelijk voor de 
toelating, crisis interventies, de kwaliteit van de IOP besprekingen en de kwaliteit van de 
IOP’s. 

De aanpak op de eventuele extra ondersteuningsvraag van de leerling wordt opgenomen in 

het IOP. 

Derde lijn: de externe deskundigen 

GGD/de Schoolarts 

 

De leerplichtambtenaar 

 

MEE 

Lijn5 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

GGZ-organisaties, zoals Lucertis, Opvoedpoli e.d. 
 

 

Derdelijns ondersteuning wordt ingeschakeld wanneer de ondersteuningsvraag complexer van aard 
is. De leerling wordt door de teamleider ingebracht in het Kernteam. Ook kunnen externen t.w. de 
schoolarts of de leerplichtambtenaar ter bespreking een leerling inbrengen. Nadat de problematiek 
in kaart is gebracht (evt. door aanvullend onderzoek) wordt een geïntegreerd aanbod van  
ondersteuning gedaan, die flexibel en snel wordt ingezet. Het Kernteam komt wekelijks bij elkaar. 

Daarnaast is een vorm van begeleiding die buiten de school plaatsvindt en wordt verstrekt door 
externe hulpverleningsinstanties als MEE, Lucertis e.a. GGZ-instellingen, Centrum Jeugd en Gezin,  
Lijn 5 e.a. De verantwoordelijkheid m.b.t. de voortgang ligt bij deze vorm van begeleiding bij de 
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.  
 
De school geeft aan behoefte te hebben aan vroegtijdig en snel handelen van externe 
hulpverleners wanneer ondersteuningsvragen van leerlingen externe hulp behoeven. Wachtlijsten 
zijn momenteel erg lang waardoor hulp soms te laat komt en situaties escaleren. 
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3.3 Planmatig werken 

Voor het bepalen van de onderwijs-ondersteuningsbehoeften wordt gebruik gemaakt van: 
 Gegevens uit de toelatingsprocedure  
 Informatie vanuit hulpverlenende instanties 
 Informatie uit het IOP/Profijt 
 Oudercontacten 
 De leerlingbespreking 
 Overleg tussen leermeester en teamleider 
 De besprekingen in  het kernteam  
 

Planmatig samenwerken aan ontwikkelingsperspectief  

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling wordt beredeneerd aan de hand van de 
bevorderende en belemmerende factoren in het integraal beeld. Dat is gebaseerd op de 
toelatingsbespreking en staat beschreven in het IOP. Dit OPP wordt bijgesteld tijdens de leerling- 
of leerlingbesprekingen, vervolgens besproken met de leerling en ouders en verwerkt in het IOP. 
Het lesprogramma wordt op maat gemaakt, iedere leerling heeft een individueel programma. Aan 
de hand van de doelen uit het IOP en de aanvullende trajecten in Profijt voert de leermeester drie 
keer per jaar een gesprek met de leerling over de vraag: Waar sta ik? Wat heb ik bereikt? Wat kan 
ik daarvan laten zien? Waarom is het wel of niet gelukt? Wat kan ik daarvan leren? Wat betekent 
dat voor de volgende doelen? Waar wil ik naar toe? Wat kan ik daarvoor doen? Wie heb ik nodig? 
Waaraan kunnen we zien dat het doel bereikt is? 
De ontwikkeling die de leerling doormaakt wordt ook drie keer per jaar besproken met ouders. Er 
bestaat een nauwe samenwerking met ouders om af te stemmen over de ontwikkeling, de 
behoeften, interventies en het effect daarvan in de vorm van betrokkenen-overleggen.  Daarnaast 
vindt er contact met ouders plaats over lopende zaken. Twee keer per jaar wordt de leerling in de 
leerlingbespreking door het team besproken. 
 

De leermeester stemt op verschillende manieren af met collega’s over de ontwikkeling van de 
leerlingen en het organiseren van een passend lesaanbod voor de leerling: 

Tijdens de warme overdracht naar het volgende leerjaar en tijdens de leerlingbespreking, twee 
keer per jaar. De informatie wordt beschreven, aangepast en geborgd in het IOP. De afspraken die 
in de leerlingbespreking zijn gemaakt voor leerlingen die ondersteuning krijgen zet de leermeester 
in Profijt. Wekelijks vindt een teamvergadering plaats waarin een collegiaal consult plaats kan 
vinden binnen de teams of sectoren waarin collega’s met elkaar sparren over vragen en knelpunten 
voor de leerlingen uit de klas. Daarnaast kunnen de collega’s binnenlopen tijdens het 
inloopspreekuur van het Kernteam. 
Als een leermeester vragen heeft over de onderwijsbehoeften van de leerling of over zijn eigen 
ondersteuningsbehoeften dan schakelt hij de teamleider in. Zij voeren gezamenlijk overleg over de 
signalen die de leerling afgeeft aan de leermeester, beantwoorden vragen over de 
onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leermeester. 
 

Opschalen naar Kernteam: 

Als de feedback en interventie van de teamleider niet afdoende is besluit de teamleider, afhankelijk 
van de hoeveelheid interventies, intensiteit en benodigde expertise om een aanmelding te doen 
voor het Kernteam. Vervolgens vult de leermeester een aanmelding Kernteam (in Profijt) in, met 
toestemming en medeweten van de teamleider. Op basis van die informatie en vragen wordt de 
situatie van de leerling door het Kernteam multidisciplinair in kaart gebracht.  
 

Het Kernteam wordt wekelijks georganiseerd. De orthopedagoog, die tevens zorgcoördinator 
(Zoco) is, de schoolmaatschappelijk werker (SMW), consulent van MEE (i.p.v. CJG-coach) en 
betrokken teamleider nemen hierin plaats. Desgewenst sluiten externe deskundigen aan, dat wordt 
in samenspraak bepaald. Ongeveer 1/3 van de vragen die hier besproken worden hebben te maken 
met het passend handelen voor deze leerling in de klas, de rest van de vragen betreffen de 
situatie, hulpvraag en ondersteuning die buiten school bestaat. Het Kernteam monitort daarnaast 
de leerlingen met onderwijs-ondersteuningsbehoeften waarvoor externe hulpverlening is ingezet. 
Dit betreft ongeveer 2/3e van de totale leerling populatie. De consulent vanuit MEE kan de leerling 
vaak zelf begeleiden, maar kan de ondersteuningsvraag ook doorzetten naar andere aanbieders 
van hulpverlening.  
 
De Zoco/ orthopedagoog of SMW’-er zijn in principe casemanager voor de leerlingen waarbij 
hulpverlening is ingezet en onderhouden het contact met de hulpverlener.  
 



15 
 

De actielijst van de Kernteambesprekingen die de leer- en werkmeesters aangaan, gaan naar 
diegenen die geïnformeerd moeten worden. De notulist verstuurt de actielijst.  
 
De teamleider onderhoudt het contact met de schoolarts en de leerplichtambtenaar en brengt de 
andere leden van het Kernteam hiervan op de hoogte. De schoolarts wordt voor lopende leerlingen 
ingezet als er sprake is van ziekteverzuim of behoefte aan (lichamelijk) onderzoek vanwege zorgen 
om het welbevinden of indien afstemming met de huisarts benodigd is. 
 
De leerling die basisondersteuning ontvangt wordt maximaal twee keer in het Kernteam besproken, 
daarna volgt ondersteuningstoewijzing voor meer intensieve ondersteuning in de basisplus. 
 

3.4 Arrangementen 

We bieden ondersteuning op drie niveaus: basisondersteuning, basisplus en extra ondersteuning.  

 
Basisondersteuning 

De basisondersteuning omvat: 
 Intensieve toelatingsprocedure  
 Een IOP met ontwikkelperspectief, drie keer per jaar besproken met leerling/ ouders 
 Kleine groep leerlingen met intensieve begeleiding van een leermeester 
 Inzet onderwijsassistenten bij praktijkvakken 
 Leerlingbespreking met leermeester, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en 

teamleider twee keer per jaar 
 Maatwerk in aanpak didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Opbouw in het kunnen maken van keuzes in doelen/ KeuzeWerkTijd en workshops 
 Veel aandacht voor ontwikkeling van de sociale vaardigheden  
 Sterk pedagogische benadering van leerlingen 
 Flexibele instroom en uitstroom  
 Stage mogelijkheden in de bovenbouw, in de onderbouw voorbereid tijdens de oriënterende 

stage 
 Uitgebreide meesterproef in tweede leerjaar ter oriëntatie op sector/ werk 
 Inzet orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk bij toelating, leerlingbespreking en 

begeleiding leermeesters. 
 
Basisplus 

Wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert volgt, na overleg met de teamleider, via de 
leermeester de aanmelding m.b.v. aanmelding Kernteam (in Profijt). Een leerling die een 
arrangement krijgt toegewezen door het Kernteam in de basisplus krijgt afhankelijk van de 
benodigde intensiteit en de duur een van de volgende arrangementen toegewezen: 

 Interventie op de ondersteuningsbehoeften van de leermeester. 
 Kortdurende begeleiding van de leerling door de orthopedagoog of SMW’-er.  
 Opstarten van of intensivering van de hulpverlening, diagnostiek en/ of behandeling voor 

de leerling of in de thuissituatie. 
 
Indien wordt vastgesteld dat het nodig is om intensiever maatwerk in te zetten: 

 Inzet van trainingen zoals Rots en Water. 
 Het aanpassen van het rooster door bijvoorbeeld het beperken van keuzes voor en door 

een leerling.  
 Aanpassen van tijden voor een leerling.  
 Mogelijkheid tot time-out voor een leerling met problemen in de zelfregulatie: of een non-

verbaal signaal kan de leermeester, teamleider/ Kernteam zorgen dat er bijvoorbeeld een 
interventie voor een leerling met problemen in de zelfregulatie kan worden gecreëerd. Het 
streven is dat een leerling dit zelf kan aangeven en inzetten. Afhankelijk van de behoefte 
van de leerling wordt de tijdsduur voor de time-out vastgesteld.  

 Extra begeleiding/coaching door de leermeester. 
 
Er is een nauwe samenwerking met ouders en hulpverlener. Dit kan zowel telefonisch, in een 
gedragsschrift, via e-mail of de zogenaamde Multi Disciplinaire Overleggen (mdo’s). Het Kernteam 
weegt cyclisch in hoeverre de ondersteuning effectief is en of de toegewezen ondersteuning langer 
ingezet dient te worden. Het kan zijn dat het pedagogisch partnerschap met ouders om 
interventies vraagt waarbij extra aandacht, ondersteuning of begeleiding wordt geadviseerd door 
het Kernteam. Dit kan gerealiseerd worden door zowel de leermeester, als de SMW’-er, als de zorg 
coördinator, als de teamleider. 
Extra ondersteuning  
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Als het de leermeesters niet meer lukt binnen de reguliere kaders om een leerling te begeleiden in 
de klas en de ondersteuning in de basisplus geen blijvend resultaat oplevert, dan is er sprake van 
behoefte aan extra ondersteuning. Dit kan zowel structureel of door omstandigheden kortdurend 
plaats vinden. 
Hierbij kunnen we denken aan leerlingen die: 

 Zich in een crisissituatie bevinden, waarbij mogelijk sprake is van een Veilig Thuis melding. 
 Leerlingen met structurele gedragsproblemen (zowel internaliserend als externaliserend) 
 Thuiszitten. 
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4.Aanmelding en toelating 

 
De KPS is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een Toelaatbaarheidsverklaring 
Praktijkonderwijs (TLV PRO). We onderscheiden drie vormen van toelaatbaarheidsverklaringen bij 
de plaatsing van leerlingen op de Kennemer Praktijk School (KPS): 
 1A TLV PRO volgens de wettelijke landelijke criteria; 
Een leerling krijgt een toelaatbaarheidsverklaring tot het PRO indien hij/zij: 
I. Een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80 en daarbij 
II.  Een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, 
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk 
rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,53.  
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring tot het Praktijkonderwijs krijgt is deze TLV landelijk 
geldig en voor de duur van de schoolloopbaan van de leerling. 
 
 1B TLV PRO op basis van beredeneerde afwijking met perspectief arbeid dan wel 

vervolgopleiding MBO/ROC 

Indien een leerling niet positief scoort op de hierboven beschreven criteria en de leerling wel 
gedurende langere tijd aanwijsbaar behoefte heeft aan het pedagogisch klimaat en het didactisch 
aanbod dat wordt geboden op de KPS, kan op basis van de onderliggende beredenering, een TLV 
PRO worden afgegeven voor de gehele schoolperiode op de KPS.  
 
 1C TLV PRO op basis van beredeneerde afwijking met perspectief opstroom naar regulier 

VMBO  
Binnen de toelatingscommissie is vastgesteld dat de leerling mogelijk binnen één of twee jaar door 
kan groeien in sociaal emotioneel gebied, leervoorwaarden en/ of didactisch niveau zodat het 
behalen van een regulier VMBO diploma mogelijk is. In deze groep vallen ook die leerlingen 
waarvoor observatie en verlengde diagnostiek nodig zijn. Ook de groep leerlingen waarvan het 
effect van de ingezette hulpverlening nog onvoldoende is behoort tot deze categorie.  
 
Toelatingsprocedure  

Na een meeloopochtend volgt een uitgebreid intakegesprek met ouders en leerling waarbij 
verwachtingen en mogelijkheden van beide kanten worden doorgesproken. Daarna verzamelen wij 
de toelatingsgegevens.  De schoolmaatschappelijk werker (SWV’er) gaat op huisbezoek. Indien 
nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan door de orthopedagoog. De schoolarts neemt deel aan 
de toelatingscommissie en geeft na haar onderzoek haar bevindingen af waarna i.v.t. 
ondersteuning wordt ingezet.  
Alle informatie wordt gewogen en besproken in de commissie van onderzoek en begeleiding 
(CVOB) en gerapporteerd in het verslag CVOB en voorlopig IOP. Deze verslagen worden besproken 
met de ouders en dienen als startpunt voor de verdere invulling van het IOP. 
 
De Toelaatbaarheidsverklaring PRO (TLV PRO) 

Voor de aanvraag TLV PRO wordt gewerkt met een kleine subcommissie die in opdracht van het 
RASTT, de eerste fasen naar toekenning van een TLV-PRO, vormgeeft.  
• Wanneer een leerling dossier compleet is wordt de TLV PRO aangevraagd bij het RASTT.  
• Voor de afgifte van de drie categorieën toelatingen (zie 1A, 1B en 1C) verzorgt de 
orthopedagoog van de KPS het dossier. Zij is voorzitter van de CVOB van de KPS.  
• Het dossier legt zij voor aan een commissielid van het RASTT (dit is de expert LWOO / 
PRO). Door dit lid worden de criteria, de ondersteuningsbehoeften en het proces getoetst.  
• Dossiers worden volgens de daarvoor geldende afspraken, getoetst door de 2e deskundige, 
de orthopedagoog van het RASTT. Zij bespreekt steekproefsgewijs de opbouw van de dossiers en 
de wijze tot formulering van de aanvraag TLV PRO.  
 
Toewijzing en monitoring 

Vervolgens worden alle aanvragen voor de TLV’s bij het RASTT ingediend. Het RASTT toetst de 
criteria, de argumenten en het proces op transparantie en navolgbaarheid en zal uiteindelijk de 
formele TLV’s afgeven. Het RASTT registreert en monitort de afgegeven TLV’s.  

                                                           
3 Deze formulering is de tekst uit de wet- en regelgeving “Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget”. Een leerachterstand van 
0,5 komt overeen met 50% = circa 3 jaar. 
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5. Ambities 
 

Maatwerk: elke leerling werkt aan zijn/ haar doelen zoals eerder geformuleerd in het IOP 
(Individueel Ontwikkelings- Plan) en dit jaar voor het eerst in Profijt.  Door het gebruik van Profijt 
worden de doelen voor leerlingen hopelijk duidelijker en kunnen de leerlingen hun te kiezen 
trajecten en de invulling van het lesprogramma beter leren koppelen aan hun gestelde 
doelen/perspectief. Daarnaast kan Profijt helpen bij het ‘Doelgericht Werken’. 
 
Doelgericht Werken: Vanuit het doelgericht werken worden er meer gestructureerde coachings-
gesprekken gevoerd. Andere beoogde opbrengsten van het doelgericht werken zijn: betere 
onderlinge samenwerking en communicatie, kwaliteitsverbetering en -borging van de 
lesmomenten/ begeleidingsmomenten, betere aansluiting bij de ondersteuningsbehoefte(n) van de 
leerling.  
 
Stage en uitstroom: Ook dit schooljaar participeren we in het ATTN (Arbeids Toeleiding en 
Trainings Netwerk) en geven uitvoering aan de Memo Banenafspraak SVOK 2016. De ambitie is 
geen leerling zonder werk en/ of vervolgopleiding en/ of dagbesteding te laten uitstromen. 
Specifiek aandachtspunt ligt bij de steeds groter wordende groep leerlingen die zijn aangewezen op 
een vorm van dagbesteding of arbeidsmatige participatie, ook gedurende de stageperiode. Het is 
de ambitie om de samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten, VSO-voorzieningen en het 
MBO verder te versterken.   
 
Kernteam: Binnen het Kernteam ligt de ambitie om explicieter te werken volgens het model van 
Handelingsgericht Werken. We willen dit vormgeven door middel van het implementeren van de 
fases van HGW in de individuele besprekingen van de leerlingen binnen het Kernteam. Daarnaast 
gaan we Profijt gebruiken om de acties vanuit het Kernteam inzichtelijk te maken voor de 
leermeesters en docenten. Tevens gaan we onderzoeken hoe we de privacy binnen Profijt zo 
kunnen optimaliseren dat ook de vastlegging van de notulen van het Kernteam alleen toegankelijk 
is voor de desbetreffende betrokkenen. Tenslotte blijft het behouden en versterken van de 
contacten met de jeugdzorg een actiepunt.   
 
Toelating: Het proces van toewijzing van TLV’s voor Praktijkonderwijs, zoals afgesproken binnen 
het samenwerkingsverband, blijven monitoren en waar mogelijk vereenvoudigen. 
 
Expertise ontwikkeling: De KPS hecht veel waarde aan de ontwikkeling van de expertise van haar 
teamleden. Dit wordt en zal worden vormgegeven door o.a. deelname van de docenten aan interne 
en externe individuele- of teamscholing. Daarnaast vindt gerichte coaching en ondersteuning van 
de docenten plaats door de betrokken orthopedagoog. Deze coaching en ondersteuning wordt o.a. 
vormgegeven door leerlingbesprekingen, observaties in de klas en ontwikkelmiddagen met 
teamleden. De borging van dit traject vindt plaats door de teamleiders. 
 
Passend Onderwijs: De Kennemer Praktijkschool heeft haar ambitie uitgesproken om in het kader 
van Passend Onderwijs zich naast haar huidige populatie te willen richten op het bieden van 
flextrajecten aan leerlingen op het niveau van Praktijkonderwijs en Beroepsgericht, die in 
verschillende fasen van hun schoolloopbaan verschillende ondersteuningsbehoefte hebben. 
Daarnaast zou de KPS graag een rol willen spelen in de vormgeving van een eventueel  
toekomstige expertisecentrum met bijbehorende tussenvoorzieningen en de ontwikkelingen van 
arrangementen.  
 

 



19 
 

Bijlage 1 Onderwijsaanbod 
 
Praktijkonderwijs 
In deze vorm van voortgezet onderwijs volgen de leerlingen de basisvorming in aangepaste vorm, 
zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Voor een deel van de leerlingen is het 
praktijkonderwijs, eindonderwijs. Door een intensieve begeleiding proberen de docenten de leerling 
vaardig te maken voor de toekomst en voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt. Deze 
intensieve begeleiding wordt eveneens gegeven tijdens het stagelopen in de bovenbouw. Door het 
lopen van verschillende stages en daarnaast de mogelijkheid om een door de branche erkend 
certificaat te halen vergroten de leerlingen hun kans op een werkplek. Het doorstromen van 
leerlingen naar een opleiding op een Regionaal Opleidings Centrum (ROC) is door de nieuwe 
toelatingseisen voor taal en rekenen een stuk moeilijker geworden.  
 

De onderbouw 

  Ontdekkend Leren 

In deze vorm van leren sluiten we meer aan bij de interesse, leerstijl en behoeftes van elke 
individuele leerling. Op basis van een perspectiefgesprek met de leerling en vervolgens de ouders 
formuleert de leermeester met de leerling de doelen in het individueel ontwikkelingsplan. 
Vervolgens wordt afgesproken wat en hoe de leerling gaat leren.  
De leerling is actief in zijn eigen leerproces, doordat hij zelfstandig keuzes kan maken uit 
leeractiviteiten, workshops en realistische en betekenisvolle opdrachten (prestaties). Binnen het 
Ontdekkend Leren gaan we er namelijk van uit dat je het meeste leert in praktische situaties door 
praktische opdrachten. 
Eén van de belangrijkste instrumenten voor de leerlingen om hun eigen leren en ontwikkeling goed 
te kunnen volgen is het portfolio. Dit is een ‘map’ waarin de leerling bewijzen voor zijn eigen leren 
verzamelt: 

 binnen de school wordt gewerkt met algemene-en vakcompetenties. 
 de leerling verzamelt gedurende zijn/haar schoolloopbaan bewijzen van zijn eigen 

prestaties gekoppeld aan de gestelde algemene-en vakcompetenties. 
Het portfolio is dus een verzameling van belangrijke zaken die de leerling als bewijsmateriaal kan 
voorleggen voor zijn/haar examen, zijn toekomstige werkgever of toekomstige school.  
Door het leren en de persoonlijke ontwikkeling integraal aan te pakken en expliciet te maken, zal 
de zorg/ondersteuning en begeleiding ook steeds meer in de eigen groep plaats vinden.  Een goede 
pedagogische aanpak en het gekozen onderwijsconcept maken dit mogelijk. 
 
De bovenbouw 

Aan het einde van het tweede leerjaar heeft elke leerling voor een sector gekozen: groen, techniek, 
zorg & welzijn, economie.  
Het Werkend Leren in de bovenbouw is een vervolg op het Ontdekkend Leren en is gebaseerd op 
dezelfde uitgangpunten. De organisatie en de structuur zijn echter anders dan in de onderbouw 
omdat de leerlingen in de bovenbouw 1 tot 4 dagen stage lopen. De grootste verschillen zijn: 
De inbreng van de leerling bij het invullen van het werkplan (onderdeel van het IOP) is in de 
bovenbouw groter dan in de onderbouw;  
De leerlingen werken aan de competenties werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Ook de 
basisvaardigheden rekenen en taal staan op hun programma.  
De leerling plant zelf een deel van zijn/haar lessen op de dagen dat hij/zij geen stage loopt. 
 
Verplichte onderdelen in het rooster zijn de workshops (hierin werkt de leerling aan de 
vakcompetenties), lichamelijke oefening en de leermeesteruren. 
De leerling heeft minder contacturen met zijn leermeester; naast de leermeester heeft de leerling 
een stagedocent. Samen met de leerling bekijkt de leermeester / stagedocent hoe de leer- en 
praktijkweg er het beste uit zou kunnen zien. Afhankelijk van de beroepsinteresse regelt de 
stagedocent vervolgens een startstage. Ook onderzoeken leerling, leermeester en stagedocent 
samen of een aanvullende beroepsopleiding via een ROC of AOC mogelijk is.  
Zowel bij de praktijkuren als bij de theorie-uren is de praktijk van de stage en de zelfstandigheid in 
het ‘echte’ leven, het uitgangspunt voor hetgeen de leerling leert. 
De leerling bouwt een portfolio op, om aan te kunnen tonen op welke gebieden en op welk niveau 
hij/zij zich heeft ontwikkeld. Indien mogelijk wordt de leerling aangemeld voor examens die een 
voor de branche erkend certificaat opleveren (handel, VCA, tractorbewijs, reachtruck). 
Stagelopen is voor de leerling in de bovenbouw het belangrijkste middel om een plaats op de 
arbeidsmarkt te bereiken. Het succesvol doorlopen van de stage is tevens één van de eisen om te 
kunnen worden toegelaten tot een vervolgopleiding. 
 


