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Inleiding 
1.1 Voorwoord 
Voor u ligt het schoolplan van de Laurentius Praktijkschool in Delft.  Het beschrijft het beleid en de 
ambities van de school voor de periode 2019 – 2023. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en 
krachtig mogelijk te doen. In dit rapport is het volledige schoolplan uitgewerkt, inclusief de wettelijke 
eisen die daaraan gesteld worden. 

1.2 Gegevens school en bestuur 
Gegevens van de stichting  

Naam stichting: Laurentiusstichting 

College van Bestuur  Dr. S.P. (Saskia) Schenning, voorzitter 
 C.J. (Kees) van der Kraan, lid tot 1 augustus 2019 
 Drs. A.J.E. (Ton) Christophersen RA, lid per 1 mei 2019 

 Raad van Toezicht  R.W.C.A. (Ron) Lelieveld, voorzitter 
 A.A. (Ton) Lutter, lid 
 H.A. (Dick) Verbakel, lid identiteitszaken 
 V. (Veronique) van ’t Westeinde, lid 
 J.H.M. (Joost) van Boekel, lid 

Adres + nr.: Burgemeestersrand 59 

Postcode + plaats: 2625 NV Delft 

Telefoonnummer: 015-2511440 

E-mail adres: secretariaat@laurentiusstichting.nl 

Website adres: www.laurentiusstichting.nl 
(http://www.laurentiusstichting.nl) 

 

Gegevens van de school  

Naam school: Laurentius Praktijkschool 

Directeur: dhr. Wilbert van Beukering 

Adres + nr.: Kappeyne van de Coppellostraat 28 

Postcode + plaats: 2613XP Delft 

Telefoonnummer: 015-2146523 

E-mail adres: info@depraktijkschool.nl 

Website adres: www.depraktijkschool.nl 
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1.3 Missie en visie Laurentius Stichting 
 
Ik groei en ik bloei 
Op mijn eigen manier 
Met oog voor de ander 
En met veel plezier 
Ik sta klaar om te delen 
Wat ik weet, wat ik kan 
En als ik iets nieuws ontdek 
Help jij me dan? 
 
De stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. Ieder kind is uniek, 
bezit talenten en moet de kans krijgen die te ontwikkelen. Alle betrokkenen werken samen aan de 
opvoeding en vorming van jonge mensen en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot nieuwsgierige en 
onderzoekende mensen, die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Met het gereedkomen 
van het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 “Op weg naar 2023”  in juni 2018 zijn op zes thema’s 
beelden en doelen neergezet waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Deze beelden en doelen 
rondom leerling, ouder, leerkracht, organisatie, onderwijs en leider worden nader uitgewerkt in een 
plan van aanpak.  Het gedichtje uit het SBP vormt de kern van dit streven naar goed toekomstgericht 
onderwijs gezien in het licht van de kernwaarden van de stichting (#samen, #groei, #plezier, 
#toekomstgericht, #eigenaarschap, #openheid, #vrijheid, #verantwoordelijkheid en #eigenheid).  
De stichting is een lerende organisatie, die de koers en de katholieke identiteit van de organisatie 
bewaakt en de ontwikkeling van de scholen faciliteert en de samenwerking tussen de scholen 
stimuleert en ondersteunt.   
 
Strategisch Beleidsplan 2019-2023 “Op weg naar 2023”.   
Zie http://www.laurentiusstichting.nl 
 
Identiteit. 
De Laurentiusstichting wil een organisatie zijn waarin kinderen onderwijs krijgen, waarbij we ons 
realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind uitgroeien tot een 
volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten hebben van de waarden die 
daarbij nodig zijn. Die waarden worden soms expliciet en dan weer impliciet binnen de stichting 
benoemd, en lopen uiteen in begrippen als: respect, saamhorigheid, heel de mens, 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, dienstbaarheid, gemeenschap, tot en met de expliciete wil 
om niemand uit te sluiten.  
Vanuit die opvatting staat de Laurentiusstichting open voor mensen vanuit allerlei overtuigingen die 
dit waardenpatroon ondersteunen en verder willen verdiepen. Naar de beste traditie van de 
geschiedenis van het katholieke onderwijs in de wereld staan we open voor de wereld om ons heen.  
 
Waarden hebben het nodig om voortdurend geënt te worden  
De samenleving, en daarmee het onderwijs, is in een voortdurend veranderingsproces betrokken. 
Hoewel de waardengemeenschap daarmee niet onmiddellijk geraakt wordt, vraagt dit wel om een 
constante herijking. Het is een hertalingsproces dat alleen in dialoog binnen de Laurentiusstichting 
tot bloei kan komen.  
De waarden moeten ook gevoed worden vanuit de bron waarnaar de ondertitel van de stichting 
verwijst. Onze bestaansgrond is niet diffuus, maar verwijst naar de lange en oude katholieke traditie. 
In die traditie gaat het over onze houding als katholieke gemeenschap in relatie tot God de Vader en 
zijn Zoon Jezus Christus. Het proces van enten van onze identiteit vergt ook voortdurend “leren” wat 
deze relatie van ons vraagt.  
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1.4 Totstandkoming schoolplan 
 
Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van de Laurentius 
Praktijkschool tot stand gekomen. De volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen: 
Met het gehele team zijn we eind 2018 op tweedaagse gegaan. 
In deze twee dagen hebben de basis gelegd voor de uitgangspunten in dit schoolplan. 
We hebben hiervoor gebruik gemaakt van het ‘schoolplanspel’, ontwikkeld door Beekvelt & Terpstra.  
Door deze methode te hanteren hebben we aandacht besteedt aan: 
 
Context- Welke omgevingsfactoren en –ontwikkelingen zijn van belang voor de ontwikkeling van de 
school? 
 
Waarom- Waarom zijn we een school? Wat is de reden van ons bestaan en wat willen we bereiken 
met de leerlingen? 
 
Waarheen- Waar zet u de stip op de horizon en welke betekenis geven we daaraan? 
 
Doen- Wat is er nodig om de gewenste ontwikkeling te realiseren? Wat zijn de concrete speerpunten 
en actiepunten? 
 
De opbrengsten uit de tweedaagse zijn op deze wijze verwerkt tot concrete doelstellingen in dit 
schoolplan. 
Het voordeel van het werken middels deze methode is dat we een structuur gehanteerd hebben om 
zowel een interne- als een externe analyse toe te passen. Dit verkleint de kans op blinde vlekken. 
De input van stakeholders is meegenomen in dit proces. Een van de middelen die we hiervoor 
hebben gebruikt, zijn de tevredenheidsonderzoeken.  
 
Dit schoolplan is goedgekeurd door de MR op ….   

Vervolgens is het schoolplan vastgesteld door het College van Bestuur op ............ 

 
1.5 Leeswijzer 
In het vervolg van dit schoolplan treft u drie hoofdstukken aan. Het eerstvolgende hoofdstuk 
beschrijft de kaders die de Laurentiusstichting met het strategisch beleid aan haar scholen meegeeft. 
Vervolgens gaan we in op de ambities en speerpunten van de Laurentius Praktijkschool.  Dit doen we 
nadat we beschreven hebben op basis van welke analyses deze ambities en speerpunten gevormd 
zijn. In de bijlagen treft u de nodige informatie aan over de wijze waarop de Laurentius Praktijkschool 
voldoet aan de wettelijke eisen aan het schoolplan. 
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2. Kaders 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de kaders voor het beleid van de Laurentius Praktijkschool beschreven. Ten 
eerste bestaan deze kaders uit de missie, visie en strategie van de Laurentiusstichting, het bestuur 
waar de school onder valt. Daarna is beschreven welke analyses zijn gemaakt om tot een passende 
ambitie te komen voor de Laurentius Praktijkschool: de stip op de horizon. Aan het einde van dit 
hoofdstuk is het begrotingsperspectief van Laurentius Praktijkschool weergegeven. 

2.2 Kaders vanuit de Laurentiusstichting 
Het afgelopen anderhalve jaar is gesproken met alle betrokkenen binnen en buiten de 
Laurentiusstichting. In onderstaand figuur is weergegeven wat de ambities en kaders zijn vanuit de 
Laurentiusstichting. Op http://www.laurentiusstichting.nl/skb/ kunt u het hele strategisch 
beleidsplan van onze stichting bekijken.  
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2.3. SWOT-analyse 
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien wij voor de komende vier jaren een aantal kansen 
(intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de 
leerlingen. Wij willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en de daaruit 
voortvloeiende keuzes. 
 

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL 

ü Kleinschalige setting, ü We kunnen doorslaan in de zorg naar de 
leerling. 

ü Veel aandacht voor sociaal klimaat ü We willen veel tegelijk en maken daardoor 
niet altijd alles af. 

ü Duidelijke en stevige zorgstructuur. ü We kunnen de leerling nog meer betrekken 
in zijn eigen onderwijsproces. 

ü We hebben de C klas voor leerlingen die een 
nog meer gestructureerde en veilig setting 
nodig hebben. 

ü We hebben een hoog ziekteverzuim onder 
personeel. 

ü We denken in kansen.  

ü Gezonde school.  

ü Iedereen mag zichzelf zijn.  

ü We leren dat fouten maken mag.  

ü Er is veel aandacht voor het pedagogisch- en 
didactisch handelen. 

 

  

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

ü Er zijn voldoende baankansen voor onze 
leerlingen. 

ü Wanneer het economisch minder gaat 
nemen ook de voorzieningen voor de 
doelgroep af. 

ü Door binnen het SWV-VO samen te werken 
delen we expertise. 

ü Het lerarentekort 

ü Samenwerking met de scholen binnen de 
Laurentiusstichting. 

ü Een toename van leerlingen met complexe 
gedrags- of psychiatrische problemen. 

ü Praktijkonderwijs blijft een zelfstandige 
onderwijsvorm. 

 

ü Samenwerking met het MBO.  
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2.4 Landelijke ontwikkelingen 
Het bestuur volgt de beleidsagenda van de PO-Raad en de afspraken uit het bestuursakkoord 2014-
2020. De Laurentius Praktijkschool valt echter onder de wet- en regelgeving van het voorgezet 
onderwijs en specifiek die van het praktijkonderwijs. 
Landelijk worden de praktijkscholen vertegenwoordigd door de ‘Sectorraad Praktijkonderwijs’. In dit 
hoofdstuk nemen we u mee in de ontwikkelingen van de afgelopen jaar en daarnaast in die koers die 
door de praktijkscholen gezamenlijk is uitgezet. Deze uitgangspunten zijn ook belangrijk voor ons als 
zelfstandige school. 
 
De 5 grote transities en de impact op ons onderwijs 
In de periode van het vorige schoolplan zijn vijf grote transities ingevoerd in Nederland. We spreken 
dan over de volgende wetgevingen. 

1. Passend onderwijs. Deze wet is er op gericht dat alle leerlingen een plek krijgen op een 
school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Het stelsel van voorzieningen voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt hierin geregeld. Het 
samenwerkingsverband heeft hierin een leidende en beleidsmatige rol.  

2. Entree-opleiding in het MBO. Deze wet is er voor jongeren zonder een diploma van een 
vooropleiding. De entreeopleiding bereidt jongeren voor op een opleiding op MBO niveau 2  
(startniveau van de startkwalificatie) of op de arbeidsmarkt.  

3. Participatiewet. De wet is gericht op iedereen die kan werken maar ondersteuning nodig 
heeft om dit te realiseren. Het gaat om mensen met een arbeidsbeperking. Deze wet valt 
onder het takenpakket van de gemeenten. 

4. WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning is een wet in het kader van hulp en 
ondersteuning met als doel mensen te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeenten zijn belast 
met de uitvoering van deze wet om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren 
door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning. 

5. Jeugdwet: de wet die de Wet op de Jeugdzorg vervangt. Uitgangspunt daarvan is dat de 
Jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten. Het beleid van de gemeente is gericht op: 

a. het probleemoplossend vermogen versterken van kinderen en jongeren, hun ouders 
en sociale omgeving; 

b. het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving; 
c. preventie en vroeg signalering; 
d. het tijdig bieden van de juiste hulp op maat; 
e. effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.  

 
Al deze wetten zijn nu ingevoerd. Deze transitie is op vele plekken nog volop in ontwikkeling voor de 
juiste uitvoering daarvan. Opvallend is dat de schoolsoort praktijkonderwijs met alle wetten 
geconfronteerd is. Als netwerkschool heeft de Laurentius Praktijkschool in de samenwerking met alle 
lokale en regionale partners afstemming en afspraken opnieuw moeten organiseren. Doordat veel 
van de taken die voortvloeien uit deze wetten belegd zijn bij gemeenten, moeten we nu als school 
voor praktijkonderwijs met al deze gemeenten samenwerken om onze beleidsdoelen te realiseren. 
Voor onze school betekent dit een samenwerking met een groot aantal gemeenten, omdat onze 
leerlingen uit diverse gemeenten komen. 

Ook de doorstroom naar MBO heeft consequenties voor onze school. Eén van de ambities is dan ook 
om de entreeopleiding op te nemen in ons opleidingstraject in samenwerking met ROC’s.  

Daarnaast zijn de genoemde ontwikkelingen de sectorraad van het praktijkonderwijs niet ontgaan. 
De sectorraad van het praktijkonderwijs heeft een strategische visie geformuleerd om in het 
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genoemde krachtenspel voor onze jongeren een relevante positie in te nemen. De visie levert 
nieuwe ambities voor onze school. Eén daarvan is het ‘hybride-opleidingsmodel’; het opleiden van 
onze jongeren naar een arbeidsplaats mét en in het bedrijf of instelling zelf.   

 

Strategische visie Sectorraad Praktijkonderwijs 
De sectorraad Praktijkonderwijs heeft een strategische visie geformuleerd als leidraad voor de 
scholen van praktijkonderwijs in Nederland onder de titel ‘Praktijkonderwijs biedt jongeren in een 
kwetsbare positie perspectief op werk!’ Met het visiedocument presenteert het praktijkonderwijs 
zich als schoolsoort in het onderwijsbestel van Nederland, toont het de kracht van het 
praktijkonderwijs als schoolsoort in dit bestel én biedt het een perspectief aan werk voor de 
doelgroep jongeren, die in een kwetsbare positie verkeren als we spreken over maatschappelijke 
participatie met arbeid. Het document geeft richting aan de scholen voor praktijkonderwijs om zich 
verder te positioneren, te profileren en onderwijskundig te ontwikkelen. Daarnaast biedt het een 
kader voor gezamenlijkheid en verbinding van de schoolsoort praktijkonderwijs. De inhoud is van 
belang voor de strategische agenda van onze school.  

De jongeren in het praktijkonderwijs leren het beste in de praktijk. Zij hebben arbeidspotentieel op 
basis van hun specifieke eigen kwaliteiten en uitdagingen. Bij het laatste spreken we over cognitie, 
gedragsregulatie, informatieverwerking en probleemoplossend vermogen. Zij leren op een 
onderscheidende manier in vergelijk met leeftijdsgenoten binnen het (v)mbo. Om te leren duurzaam 
te participeren in arbeid hebben zij ook na het verlaten van de school regelmatig extra ondersteuning 
nodig. Naast specifieke persoonskenmerken is deze doelgroep extra gevoelig voor invloeden uit de 
sociale context.  

De visie van de sectorraad gaat uit van maatwerk voor elke jongere in de toeleiding naar arbeid: via 
het praktijkonderwijs of via het praktijkonderwijs in combinatie met het mbo. De sectorraad is van 
mening dat voor deze doelgroep de Entree-opleiding het beste aangeboden kan worden binnen het 
praktijkonderwijs. De ondersteuning vanuit het praktijkonderwijs naar arbeid is krachtig en 
doeltreffend en zou ook ingezet dienen te worden voor de uitstroom van mbo naar arbeid.  

Leerlingen van het praktijkonderwijs maken deel uit van jongeren in een kwetsbare positie. 
Kwetsbaar waar het gaat om een verhoogde kans op schooluitval, werkeloosheid en vervolgens 
langdurige inactiviteit. Naast leerlingen praktijkonderwijs kennen we ook zogenaamde thuiszitters, in 
kwetsbare positie zittende jongvolwassenen (23-27 jaar), jongeren vso en Entree en 
migrantenjongeren. Zij allen blijven in een kwetsbare positie als ze aan het werk zijn vanwege 
flexibilisering in de arbeidsmarkt en vanwege de snel veranderende ontwikkelingen in functies. Deze 
gemêleerde groep vraagt om een gedifferentieerde aanpak en maatwerkoplossingen.    

 

De kracht van praktijkonderwijs 

De kracht van scholen voor praktijkonderwijs is gestoeld op talentontwikkeling van elk individu, 
geconcretiseerd in persoonlijke onderwijsarrangementen, waarbij de jongere positief benaderd en 
bevestigd wordt in wat hij kan. Het praktijkonderwijs helpt om toe te werken naar een realistisch 
zelfbeeld en een voor de jongeren passende gekwalificeerde uitstroom naar arbeid. De scholen 
werken met partners in en rond arbeid om arbeidsidentiteit te ontwikkelen en te borgen in 
bestendige arbeidsplaatsen.   
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Het onderwijs is ervaringsgericht in realistische levensechte leer- werkplekken. Scholen zijn 
vernieuwend om passend onderwijs te organiseren en blijven onderwijskundig vernieuwen om de 
beste kwaliteit te leveren. Er is sprake van een holistische benadering van zelfredzaamheid met alle 
betrokkenen rond elke jongere (netwerkbenadering). 

 

Perspectief op werk: het nieuwe denken 

Wat biedt jongeren in een kwetsbare positie kans op werk? De sectorraad wijst op de volgende 
aspecten. 

6. Maatwerk 2.0. Naast het personaliseren van het opleidingsaanbod dienen de systemen 
gericht te zijn op wat het individu nodig heeft op bestendigheid in werk. Wat heeft het 
individu nodig om binnen alle levensdomeinen te participeren in de samenleving. Structuren 
en procedures dienen te flexibiliseren op lokaal en regionaal gebied als we spreken over 
maatwerk 2.0. 

7. Preventief denken door het versterken van de eigen kracht en redzaamheid van elke jongere. 
Om problemen en beperkingen het hoofd te bieden in een steeds snel veranderende 
omgeving vraagt om het vergroten van het adaptief vermogen van de jongeren. En daarnaast 
vraagt het meer bewust handelen binnen het eigen netwerk en sociale omgeving. 
Zelfredzaamheid is hier het kernbegrip. Metacognitieve vaardigheden en loopbaanoriëntatie 
en begeleiding zijn twee concrete thema’s die hieruit voortvloeien.  

8. Transitiedenken. Transitie is niet het moment van overgang van school naar arbeid in de 
ogen van het praktijkonderwijs, maar een fase van overgang van school naar arbeid met als 
doel werkbehoud. Deze focus vraagt van alle betrokkenen, waaronder de scholen, om veel 
langer beschikbaar te zijn voor de doelgroep ter ondersteuning. 

9. Anders begeleiden. Naast de goede individuele begeleiding van school of instanties is het 
belang van een integrale benadering essentieel voor succesvolle participatie. Integraal door 
rekening te houden met alle leefgebieden van de jongere.  

10. Passend werk creëren. Jongeren in een kwetsbare positie zijn minder snel goed te matchen 
met het regionale arbeidsaanbod. Dat vraagt individuele begeleiding, werkgevers die open 
staan en durven te investeren en het op maat ondersteunen van werkgevers.  En daarnaast 
gaat het om jobcarving en functiecreatie om jongeren in een kwetsbare positie meer kansen 
en opties te bieden.  

11. Adequaat aanbod. Het ontwikkelen en organiseren van alternatieve opleidingsroutes voor 
jongeren die ondanks voorgaande aanpak alsnog de transitie niet (volledig)  kunnen maken 
dan wel uitvallen. Te denken valt aan (tijdelijke) werkgelegenheidsplaatsen, aanvullende 
scholing en ‘time-out opties om zo snel terug te leiden naar maatschappelijke participatie 
met werk.  

 

Denklijnen: PrO biedt meer jongeren perspectief op werk 

De sectorraad heeft de ambitie om meer jongeren in een kwetsbare positie kansen te bieden. 
Daarvoor zijn een paar denklijnen geformuleerd om met betrokken partners in dialoog te gaan om 
deze ambities te vertalen naar doelen. 

12. Versterken van de basis. Het gaat hier om het duurzaam verbeteren van de kracht van het 
praktijkonderwijs. Denk aan praktijkleren, pro-vmbo en pro-mbo routes, Entree in PrO, 
kwalificeren, opleiden mét de werkgevers ed.  

13. Verlengen en verbreden van onderwijs en ondersteuning van oud- pro leerlingen gericht op 
levenslang leren. 
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14. Praktijkonderwijs aanbieden aan een verbrede doelgroep jongeren die in een kwetsbare 
positie verkeren. 

15. Gezamenlijke maatwerktrajecten met andere scholen / schoolsoorten opzetten om 
bestendige arbeid samen te organiseren (lokaal en regionaal speelveld). 

16. Partnerschap met bedrijven organiseren, die inclusief willen ondernemen. Het gaat om 
opleiden voor bedrijven, met bedrijven en in bedrijven tijdens de schoolse periode én 
daarna. 

 

Deze strategische visie is vertaald naar de Werkagenda praktijkonderwijs. Deze wordt hierna kort 
toegelicht en is van belang voor de ambitie en voor de plannen van onze school voor de komende 
vier jaren.  

 
De strategische visie vertaald naar de werkagenda van het praktijkonderwijs. 
Samen met OCW heeft de sectorraad een werkagenda opgesteld voor het komend jaar met een 
zevental thema’s. De 7 thema’s in vogelvlucht. 

1. Samenwerking praktijkonderwijs-vmbo.  
a. Een pilot vmbo/praktijkonderwijs onderbouwklas. Het gaat hier om 30 scholen voor 

praktijkonderwijs die een onderbouw vmbo-bb en pro-klas mogen inrichten voor 
een groep leerlingen, waar op voorhand niet duidelijk is welke schoolsoort het beste 
past bij hun ontwikkelmogelijkheden.   

b. Wettelijke verkenning voor onderwijs (een aantal lessen) op vmbo scholen voor 
leerlingen praktijkonderwijs. 

2. Samenwerking praktijkonderwijs-mbo 
a. Samenwerking tussen praktijkonderwijs en mbo wettelijk borgen waarbij 

praktijkonderwijs de entree-opleiding mag aanbieden. Dit gaat direct gepaard met 
samenwerking met een mbo-school, waar de examinering plaatsvindt. 

b. Het stimuleren van samenwerking praktijkonderwijs-mbo t.b.v. optimale 
opleidingsroutes richting de arbeidsmarkt.  

3. Tastbaar bewijs/diploma praktijkonderwijs 
a. Het vormgeven van een wettelijk pro-schooldiploma en pro-portfolio voor elke 

leerling van het praktijkonderwijs als tastbaar bewijs van de genoten opleiding. 
4. Actualiseren van de landelijke criteria praktijkonderwijs 

a. Actualiseren van de landelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs zodat 
deze beter aansluit bij de mogelijkheden van de leerling én de werkbaarheid in de 
praktijk binnen samenwerkingsverbanden. 

b. Voorstel om deze herijkte criteria wettelijk vast te leggen om meer ruimte te bieden 
aan de grensgebieden praktijkonderwijs-vmbo en praktijkonderwijs-vso. 

5. Toekomst pro en het onderwijsaanbod voor jongeren in een kwetsbare positie 
a. Inventariseren van een toekomstbestendig onderwijsaanbod voor deze doelgroep 

jongeren onder verschillende scholen/regio’s. 
b. En van daaruit nagaan op welke wijze dit aanbod het beste georganiseerd kan 

worden. 
6. Overgang primair onderwijs-praktijkonderwijs 

a. Het versoepelen van de overgang van primair onderwijs naar praktijkonderwijs door 
een betere voorlichting. 

b. En door het verbeteren van de advisering vanuit het primair onderwijs naar het 
praktijkonderwijs. 

7. Imagoverbetering praktijkonderwijs 
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a. Het verbeteren van het imago van het praktijkonderwijs door werkbezoeken van de 
minister aan het praktijkonderwijs inclusief persberichten. 

 

De werkagenda sluit aan op lopende ontwikkelingen in het veld van het praktijkonderwijs. Dat is 
terug te zien in de ontwikkelthema’s van onze school in de afgelopen jaren. Ons nieuwe schoolplan 
gaat verder waar we waren gebleven en wordt aangevuld met nieuwe ambities.   

Voordat we deze verder omschrijven staan we eerst stil bij het nieuwe onderzoekskader van de 
inspectie.  

 
Nieuw onderzoekskader inspectie 2017 
De Inspectie van het Onderwijs heeft een nieuw onderzoekskader opgesteld waarmee zij de kwaliteit 
van het onderwijs beoordelen en willen bevorderen vanuit hun wettelijke opdracht. Op 1 juli 2017 is 
de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. De inspectie maakt daarin het onderscheid naar de 
deugdelijkheidseisen in de beoordeling van de scholen en bestuur en naar de eigen aspecten van 
kwaliteit van scholen en bestuur.  

Deugdelijkheidseisen gaan over de onderwijskwaliteit en het financieel beheer en betreffen de 
basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen en het beleid van het bestuur in deze. Het is de 
waarborgfunctie van het onderzoekskader van de inspectie. Hier wordt een beoordeling over 
gegeven. Eigen aspecten van kwaliteit gaan over de ambities en doelen die het bestuur/de school 
zelf stelt aan het onderwijs en die verder gaan dan de basiskwaliteit. Hier betreft het de 
stimuleringsfunctie van de inspectie gericht op het duurzaam verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
De inspectie doet hier uitspraken over. 

Het onderzoekskader voor het voortgezet onderwijs (en dus ook het praktijkonderwijs) kent een 
aantal kwaliteitsgebieden: onderwijsproces; schoolklimaat; onderwijsresultaten; kwaliteitszorg en 
ambitie en financieel beheer uitgewerkt in een aantal standaarden per domein. 

Voor het praktijkonderwijs wordt hierop afgeweken voor de domeinen ‘onderwijsproces’ en dan met 
name de standaarden ‘aanbod’ en ‘zicht op ontwikkeling en begeleiding’ en voor het domein 
‘onderwijsresultaten’ de standaarden ‘resultaten’ en ‘sociale en maatschappelijke competenties’.   

Eigen aspecten van kwaliteit 
 

Naast de vaste ‘deugdelijks eisen’ welke de inspectie hanteert, hebben wij ook eigen aspecten van 
kwaliteit. Dit vinden wij ook belangrijk, dit zegt iets over onze visie op onderwijs voor onze 
doelgroep. 

De eigen aspecten van kwaliteit die wij hanteren zijn: 

- De sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden vinden wij erg belangrijk. 
Daarom is in ons curriculum dan ook terug te zien dat wij veel energie en tijd steken 
op dit gebied. Er is een coördinator belast met de aansturing van deze taak en de 
lessen op dit vlak worden in kleine groepen gegeven. Dit bieden wij nadrukkelijk aan 
in de basis ondersteuning van ons programma. In de werkgroep ‘burgerschap’ wordt 
dit programma jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
Onderdelen die we aanbieden zijn: 

o Lang leven de liefde. 
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o Make a move. 
o Girls talk. 
o The social effect. 
o Meidenvenijn. 
o Diverse voorlichtingen zoals van Halt, Brijder. 
o Totally Traffic. 

 

- De kleinschaligheid van onze school koesteren we. In deze veilige en overzichtelijke 
omgeving bieden wij onze kwetsbare leerlingen passende kansen en stimuleren we 
ze tot leren te komen. Vaak hebben onze leerlingen in het basisonderwijs te weinig 
succeservaringen opgedaan, wat invloed heeft op de ontwikkeling van een positief 
zelfbeeld. Op onze school is fouten maken een must! Zonder fouten leer je niet. We 
begeleiden de leerling in dit lastige proces en laten de leerling niet vallen als het 
moeilijk is. Het werken aan zelfvertrouwen, het leren feedback geven en -ontvangen, 
het samenwerken, het leren geven en nemen van verantwoordelijkheid, dit zijn 
allemaal elementen die in ons programma en manier van begeleiden dominant zijn. 
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2.5 De vier hoofdoelen 
In de volgende paragrafen staan de gezamenlijk bepaalde doelen beschreven. Dit zijn de 
hoofdthema’s voor de komende jaren.  

Deze hoofddoelen komen voort uit de gemaakte analyse en vanzelfsprekend sluiten we hiermee ook 
aan op de strategische koers van de Laurentius stichting en die van de Sectorraad praktijkonderwijs 
(zie hoofdstuk 2.4). 

De volgorde waarin ze staan beschreven is niet hiërarchisch. Ieder doel is even belangrijk. Wel is 
duidelijk te zien dat er verschil zit in de doelen. Het borgen van het didactisch handelen en het 
implementeren van de Entreeopleiding zijn met name operationeel en dus concreet te plannen en 
uit te voeren. De andere doelen zijn in eerste instantie onderzoekend en daardoor in de 
implementatie nog niet concreet omdat hiervoor eerst onderzoek gedaan zal worden. Zodra deze 
onderzoeksfase is afgerond middels een besluit, zullen ook deze doelen concreet uitgewerkt worden 
ten behoeve van de uitvoering. 

Tijdens het opstellen van de schoolplandoelen is door het team benoemd dat het team graag 
betrokken wil blijven bij het opstellen van de jaarplannen. Hier zullen we in de planning rekening 
mee houden. 

Borgen van het didactisch en pedagogisch handelen in de school. 
Deze twee thema’s hebben de afgelopen schoolplanperiode ook op de ontwikkelagenda gestaan. We 
hebben een intensief traject doorlopen om het didactisch handelen te versterken en de werken een 
‘de goede les op de Laurentius Praktijkschool’. Dit traject is nog niet afgerond en zal de komende 
jaren op de agenda blijven staan om de kwaliteit van de lessen duurzaam op een hoog niveau te 
houden. 
Het stellen van goede doelen en het werken met succescriteria staan hierbij centraal. Dit is een 
voorwaarde om vervolgens goed te kunnen differentiëren en zo onderwijs op maat te kunnen geven. 
Door de aanpak tot nu toe is er een verandering zichtbaar in de school en wordt er meer doelgericht 
gewerkt. Dit leerkrachtengedrag zal ‘in de genen’ van het personeel moeten komen en dit vergt voor 
de komende jaren verdere begeleiding op dit vlak, structurele intervisie en differentiatie. Dit laatste 
met name omdat de verschillen onder het teamleden ook groot zijn.  
 
Tijdens de analyses is duidelijk naar voren gekomen dat we ontwikkelingen stap voor stap in gang 
moeten zetten en niet teveel door elkaar moeten laten lopen. 
Om deze reden staat het pedagogisch handelen voor alsnog op de achtergrond. Wanneer het 
didactisch handelen geborgd is en dit meer in routinematig gedrag zit, zullen we verder gaan met het 
traject pedagogisch handelen. Dit is ook acceptabel aangezien we als school sterk zijn op dit vlak. Er 
is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat en de veiligheid.  
De uitdaging op dit vlak ligt in het eenduidig handelen. De wens is een school-brede visie op 
pedagogisch handelen , een school-brede visie op het pedagogisch handelen. 
We zullen wel de ontwikkelingen die we op dit vlak in gang hebben gezet blijven monitoren, zo nodig 
bijstellen en borgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aangepaste schoolregels. 
 
Het vergroten van de autonomie van de leerling in zijn eigen leerproces 
Tijdens de tweedaagse met het team is naar voren gekomen dat we de leerling meer autonomie 
willen geven in zijn eigen leerproces. Hiermee beogen we de leerprestaties en motivatie toe laten 
nemen onder de leerlingen. 
Autonomie is een containerbegrip. Om dit woord betekenis te geven, hebben we als vervolg op de 
tweedaagse een sessie met het team gehouden om met elkaar te verkennen wat dit voor onze 
school betekent. 
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Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we niet zo ver zullen gaan dat we het ‘jaargroepen systeem’ los 
gaan laten en met individuele roosters gaan werken. 
We zullen binnen de huidige structuur op zoek gaan naar werkwijzen waarin de leerling meer 
inhoudelijk kan bepalen wat hij die les doet en in welke tempo. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
een weektaak. Waarin leerlingen zelf de volgorde bepalen.  
Deze schoolplan periode staat dit thema in eerste instantie in het teken van onderzoek en betekenis 
geven. Pilots in dit kader kunnen zinvol zijn, om ervaring op te doen. Daarnaast willen we kennis 
ophalen bij scholen die leerlingen meer autonomie geven. Vervolgens zullen we middels een plan 
van aanpak een duidelijk invoeringstraject doorlopen. 
 
 
Entree opleiding aanbieden in ons curriculum 
We gaan de Entree opleiding toevoegen aan ons curriculum. Dit doen we in samenwerking met  
regionale praktijkscholen en het ROC Mondriaan. 
De Entree opleiding zal parallel lopen aan het diplomeringstraject praktijkonderwijs. Tijdens het 
vijfde leerjaar bepalen we per leerling of de leerling alleen in aanmerking komt voor het 
praktijkschool diploma of daarnaast ook het Entree diploma kan halen. 
In schooljaar 2019/2020 zullen we de eerste diploma’s uitreiken. 
 
Het aanbod van de profielen is passend en up-to-date en we bieden hybride leermodellen 
aan. 
De snel veranderende maatschappij en economie zorgt ervoor dat ook het werkveld verandert. 
Om deze reden zullen we moeten bepalen of de profielen die we nu in de bovenbouw aanbieden nog 
up-to-date zijn.  
Verder gaan we onderzoeken of we hybride leermodellen kunnen opzetten. Dit kan in eigen beheer 
zijn, maar ook door deelname in een TOP-academie. We zullen ESF-middelen aanvragen en inzetten 
om dit te stimuleren. 

De doelstelling is dat we door een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven adequate 
opleidingen kunnen bieden en baankansen met perspectief kunnen creëren.  
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2.6 Begrotingsperspectief 
2.6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken. 
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel 
Beleidskader 2017 van De Laurentius Stichting. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor 
de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van 
de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde 
doelen uit het strategisch beleidsplan van de Laurentius Stichting en het schoolplan van de school te 
realiseren. Algemeen Financieel beleid wordt gedefinieerd als het maken van afspraken over geld om 
de financiële ruimte te beheren, om de financiële continuïteit te borgen en om risico’s te beheersen. 
Het kader wordt gevormd door onderstaande afspraken.  
 
2.6.2 Visie 
De Laurentius Stichting wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal 
worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit alsmede dat de risico’s in de organisatie 
voldoende worden afgedekt.  
 
2.6.3 Doelstelling 
De doelstelling van het financieel beleid luidt: het in stand houden van een financiële positie, opdat 
de continuïteit van de stichting en de aan haar verbonden scholen kan worden gewaarborgd en 
waarmee de doelstellingen van de stichting, zoals verwoord in het strategisch plan, kunnen worden 
gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de begroting van de Stichting is dat die sluitend dient te zijn. Dit 
uitgangspunt geldt ook voor de begrotingen van de individuele scholen. Een “sluitende” begroting wil 
zeggen dat in principe de in enig jaar ontvangen subsidies, overige inkomsten en financiële baten 
minus de afdracht collectief en minus de kosten minimaal break-even zijn (oftewel de baten = de 
lasten). In voorkomende gevallen is het mogelijk dat de begroting negatief is. Het CvB kan dan 
besluiten om een beroep te doen op de reserves van de school of de stichting.  
 
2.6.4 Beleid  
Het beleid van de Stichting wordt geformuleerd door het CvB dat hierin wordt geadviseerd door het 
DIROV. Het DIROV wordt gevormd door de directeuren van de scholen. De schooldirecteur is 
integraal eindverantwoordelijk voor de school. Bij het formuleren van de financiële afspraken wordt 
“ontschotting van middelen” als uitgangspunt genomen en uiteraard art 148 van de Wet op Primair 
Onderwijs. Ontschotting “De scheiding tussen de formatiebegroting en materiële begroting” is 
verdwenen. Er is een geïntegreerde begroting voor iedere school in euro’s. Iedere school krijgt 
hierdoor de kans om ‘materiële inkomsten’ in te zetten voor personeelskosten, of ‘personele 
inkomsten’ voor materiële kosten (kernwaarden : vrijheid en verantwoordelijkheid. De Wet Primair 
Onderwijs art 148 luidt “Het bevoegd gezag wendt de ontvangen subsidie ter dekking van de kosten 
voor de materiële instandhouding en de personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor 
materiële instandhouding, personeelskosten van de stichting en de daaronder opererende scholen”.  
De stichting dient een goed inzicht te krijgen/hebben in de financiële positie van de stichting als 
totaal en die van de individuele scholen. Vanuit deze informatie is het mogelijk (meerjaren)beleid te 
formuleren. Verantwoord meerjarenbeleid kan indien er inzicht bestaat in leerlingenprognoses, 
inkomsten, personele- en materiële kosten, projecten, voorzieningen en reserves. Om dit 
meerjarenbeleid vorm te geven dient er een transparant systeem van financiële planning en control 
op centraal en op schoolniveau te zijn gerealiseerd.   
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2.6.5 Planning & Control  
Om het systeem van planning en control te realiseren, worden de volgende resultaten geformuleerd.  
1. De scholen en het CvB maken en bespreken tijdig de jaarlijkse begroting, de 

kwartaalrapportages en de jaarrekening. Het CvB levert de managementrapportage aan de 
Raad van Toezicht. De rapportage omvat in ieder geval de volgende gegevens: het verloop 
van de exploitatie in relatie tot de begroting, het verloop van de investeringen, voorzieningen 
en reserves, ontwikkeling leerlingaantallen, aantal fte’s, en cijfers ten behoeve van het 
ziekteverzuim.  

2. Er is een kalenderjaarcyclus waarbij de beschikbare budgetten worden ingezet zowel op 
school- als stichtingsniveau, gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit.  

3. De meerjarenbegroting heeft betrekking op de komende vier jaren.  
 
De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:  
• Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.  
• De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting. 
• In samenwerking met het administratiekantoor wordt in oktober/november een concept 

meerjarenbegroting op school- en stichtingsniveau opgesteld voor een periode van vier jaar. 
• De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is over het totaal 

resultaat, maar ook over het resultaat van baten en lasten voor de onderdelen personeel, 
materieel en projecten.  

  
 
De stichting heeft per school de volgende meerjarige plannen :  
• Een meerjarenonderhoudsplan (MOP 20 jaar)  
• Een meerjareninvesteringsplan (MIP minimaal 10 jaar) voor:  
o het onderwijs leerpakket (OLP)   
o het meubilair (niet zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgetten t.b.v. inrichting nieuwe 

groepen)  
o ICT - De afschrijvingen op nieuwe investeringen dienen te passen binnen de 

meerjarenexploitatie van de individuele school.  
 
De investeringen maken tevens onderdeel uit van de liquiditeitsbegroting van de stichting. De 
doelstelling van de liquiditeitsbegroting is dat deze over meerdere jaren een positief saldo laat zien.  
 
2.6.6 Ambitie 
Wij zijn gehouden als Laurentius Praktijkschool aan de doelstelling die binnen de Laurentiusstichting 
van kracht is. De komende jaren zullen wij ons richten op een sluitende begroting waarbinnen onze 
ambities verwezenlijkt worden.  
 

Bijlagen: 
Financieel Beleidskader 2017 Laurentius d.d. 6-12-2017, inclusief Treasury Statuut d.d. 4-10-016. 
Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017-2019 
Inkoopvoorwaarden algemeen d.d. 5 april 2017 
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3 Uitwerking van stippen op de horizon 
3.1 Inleiding 
Wij hebben hoofddoelen geformuleerd waar we komende vier jaar aan gaan werken De concrete 
uitwerking van deze speerpunten , zullen terugkeren in de jaarplannen van de komende jaren. In dit 
hoofdstuk gaan we dieper in hoe we deze doelen willen verwezenlijken. 

3.1 Borgen van het didactisch handelen in de school. 
Wat zien we in 2023? 
Alle docenten geven les volgens de ‘Goede les standaard’ van de Laurentius praktijkschool. Iedere les 
is doelgericht en zowel leerlingen als docenten kunnen benoemen wat er geleerd is na een les. Er 
wordt gedifferentieerd (maximaal op drie niveaus) lesgegeven en doordat succescriteria bekend zijn 
bij de leerlingen weten de leerlingen waarop ze beoordeeld worden en dus wat er van ze verwacht 
wordt. 

Iedere docent heeft hierbinnen natuurlijk de ruimte voor zijn eigenheid als docent. Docenten geven 
elkaar feedback tijdens gestructureerde intervisie momenten, maar daarnaast ook op informele 
momenten. 

Hoe pakken we dat aan? 
We continueren het traject ‘De goede les’ onder begeleiding van Wout Schafrat. We lopen hierin een 
tweesporenbeleid: 

Ten eerste gaan docenten gezamenlijk aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen op het vlak van 
‘De goede les’. Iedereen heef een eigen leerdoel gesteld en gaat hier in zijn eigen lessen mee aan de 
slag. Tijdens team- en intervisie bijeenkomsten staat dit onderwerp centraal en geven docenten 
elkaar feedback op elkaars leerkrachten gedrag.  

Voorwaarde tot het stellen van goede doelen is een helder curriculum. Van daaruit kunnen per vak of 
domein concrete eindtermen worden afgesproken. Deze vormen de leidraad om tot vakwerkplannen 
en lessen te komen.. Dit behoeft extra aandacht. De doelen staan goed omschreven, echter is de 
vertaalslag naar vakwerkplannen en lessen nog onvoldoende geborgd. De curriculum voorzitters 
analyseren dit in samenwerking met Wout Schafrat, waarna de voorzitters dit in hun eigen 
werkgroep oppakken. Teambreed zal hier extra aandacht voor zijn tijdens de centrale momenten. 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
In 2019 / 2020 zijn er: 

- 4 intervisie bijeenkomsten waar alle docenten aan meedoen. 
- 2 observaties door collega’s. 
- 1 observatie door een directielid. 
- 2 teambijeenkomsten onder leiding van Wout. 

 

3.2 Het vergroten van de autonomie van de leerling in zijn eigen leerproces. 
Wat zien we in 2023? 
De motivatie en betrokkenheid van leerlingen op het leerproces is toegenomen. Dit wordt zichtbaar 
in de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken. Leerlingen hebben meer regie over hun eigen 
leerproces en binnen de school zijn ook de grenzen van autonomie duidelijk. 

Er is een schoolbrede visie op dit onderwerp welke door het team wordt uitgedragen. Binnen alle 
leerjaren is deze afgesproken visie zichtbaar en worden de gemaakte afspraken nageleefd.  
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Hoe pakken we dat aan? 
Ten eerste zullen we onderzoek doen naar de betekenis van autonomie voor onze school. We zullen 
antwoord geven op vragen als: 

1. Hoeveel invloed heeft de leerling nu in het onderwijsproces? 
2. Op welke wijze kan autonomie bijdragen aan motivatie ten aanzien van leren? 
3. Hoe is dit voor leerlingen in het praktijkonderwijs? 
4. Wat zijn daarin ‘Good Practices’ op andere praktijkscholen? 
5. Hoe wordt er binnen onze school gedacht over dit onderwerp? 
6. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen onze school? 
7. Wat is een realistisch doel om te realiseren? 
8. Wat is er voor nodig om dat doel te bereiken?(inclusief wat voor gedrag we willen zien op 

docent- en leerling niveau. 
Er zal een werkgroep samen worden gesteld om deze vragen te beantwoorden en te komen tot een 
plan van aanpak.  

Wat hebben we hiervoor nodig? 
We hebben een werkgroep nodig welke het mandaat heeft om bovengenoemde stappen te 
doorlopen met het team. De werkgroep legt verantwoording af aan de directie. Daarnaast is er tijd 
nodig om het onderzoek te doen en bezoeken aan andere scholen te brengen. Indien er scholing 
nodig is zijn hier financiële middelen voor nodig. De verwachting is niet dat deze dusdanig hoog zijn 
dat hier, naast de reguliere scholingsmiddelen, in moet worden voorzien. 

 

3.3 Entreeopleiding aanbieding in ons curriculum. 
Wat zien we in 2023? 
In 2023 kunnen leerlingen gebruik maken van de mogelijkheid om naast het praktijkschooldiploma 
ook het Entree diploma te halen. Hiervoor is een structurele samenwerking opgezet met het 
Mondriaan en indien er een opleiding niet geboden wordt via het Mondriaan werken we samen met 
ORGB. In het examen- en onderwijsprogramma zijn aanpassingen gedaan om de Entree opleiding 
mogelijk te maken. We sluiten hierbij zo dicht mogelijk aan bij de bestaande leerlijnen en methoden. 
De school heeft de regie in de selectie- en examenregeling. 

Hoe pakken we dit aan? 
Er is binnen de school een collega aangewezen die extra tijd heeft om dit proces te begeleiden. We 
starten direct in 2019 al met het aanbieden van de opleiding, dit is echter wel met een kleine groep 
leerlingen zodat we de mogelijkheid hebben om te leren in dit proces. 

We sluiten aan bij de regionale praktijkscholen die al een jarenlange ervaring hebben op dit gebied 
en hebben als uitgangspunt dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige leerlijnen. 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
- We nemen deel aan het regionale convenant met het Mondriaan. 
- Er is een extra lesmoment voor de deelnemende leerlingen. (2 uur per week) 
- Een overzichtelijke en complete wijze van het monitoren van de vordering op de lesgebieden 

Nederlands, Rekenen, LOB (loopbaan oriëntatie- en begeleiding, Burgerschap en het 
stagedeel. 

- Een nieuwe leerlijn ‘Eigen keuzedeel’. 
- Erkende stagebedrijven. 
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3.4 Het aanbod van de profielen is passend en up to date en we bieden hybride 
leermodellen aan. 
Wat zien we in 2023? 
Het onderwijsprogramma sluit betreft inhoud en leerlijnen aan op de vraag vanuit het werkveld. Er is 
een analyse uitgevoerd om de behoefte van leerlingen en de behoefte het werkveld in kaart te 
brengen, vanuit deze analyse zijn keuzes gemaakt. Omdat wij op onze locatie niet alle voorzieningen 
hebben en kunnen hebben wordt er actief samenwerking gezocht met partners in de omgeving. We 
bieden meerdere hybride leeromgevingen aan. Er is voldoende deelname van leerlingen om de 
samenwerkingen haalbaar te maken. 

Hoe pakken we dit aan? 
Er is een werkgroep die het onderzoek gaat uitvoeren en de resultaten deelt met het team. Op basis 
hiervan bepalen we ontwikkelrichtingen en gaan we op zoek naar samenwerkingspartners. Indien 
nodig maken we gebruik van de kennis en ervaring van de lopende Top Academie. 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
- Een werkgroep. 
- Investeringen in nieuwe vakken en methoden. 

Investering in scholing medewerkers. 
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Ambitie  
 

Verantwoordelijke persoon 2019-
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

Borgen didactisch 
handelen 

Uitwerken doorlopende leerlijn Voorzitters werkgroepen         

 Intervisie “De goede les” Susan     

 Observaties door directie Wilbert     

 Observaties docenten onderling Allen     

 Teambijeenkomsten “De goede les” Voorzitters werkgroepen     

Vergroten van de 
autonomie van de 
leerling in zijn eigen 
leerproces 

Oprichten van een werkgroep, of het 
thema onderbrengen in een huidige 
werkgroep 

Wilbert     

 Opzetten van het onderzoek Werkgroep     

 Uitvoeren van het onderzoek, 
inclusies het opstellen van een 
advies 

Werkgroep     

 Besluit nemen Directie met team     

 Plan van aanpak opstellen Werkgroep     

 Uitvoeren plan van aanpak Werkgroep     

Entreeopleiding 
aanbieden in het 
curriculum 

Aanmelden school bij het convenant Wilbert     

 In kaart brengen van de benodigde 
aanpassingen voor het huidige 
programma. 

Frenck     

 Een pilot draaien met maximaal 8 
leerlingen. 

Frenck     
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 Het ontwerpen van een structureel 
lesprogramma voor Entree 
leerlingen. 

Frenck     

 Het uitvoeren van dit nieuwe 
programma. 

Allen     

 Jaarlijks evalueren van het 
programma. 

Wilbert en Frenck     

Aanbod profielen up 
to date en hybride 
leermodellen 
aanbieden 

Opstellen werkgroep Wilbert     

 Opstellen onderzoek Werkgroep     

 Uitvoeren onderzoek inclusief 
uitbrengen van een advies. 

Werkgroep     

 Mogelijk besluit tot aanpassen van 
de profielen binnen de school. 

Directie met het team     

 Opzetten van plan van aanpak voor 
de nieuwe leerlijn 

Werkgroep     

 Uitvoeren plan van aanpak Werkgroep     

 Evaluatie iedere 2 jaar. Wilbert     
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4. Onderwijskundig beleid  
 
4.1 De missie van de school 
De Laurentius Praktijkschool is een overzichtelijke kleine school voor Praktijkonderwijs in Delft met 
veel aandacht voor de individuele leerling. In een veilige gestructureerde omgeving en met een 
positieve sfeer wordt onderwijs op maat aangeboden, waarbij sociale vaardigheden een belangrijke 
rol spelen. Met oog voor de mogelijkheden en de talenten van de leerling begeleidt een deskundig en 
gemotiveerd team de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de complexe 
hedendaagse maatschappij. Het onderwijs is hierbij gericht op de domeinen werken, wonen, vrije tijd 
en burgerschap. 
 
4.2 De visie van de school 
 
De Laurentius Praktijkschool te Delft realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te 
werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij de ontwikkelingsniveaus en 
mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden 
om deel te nemen aan de maatschappij. De leidinggevenden en medewerkers van de Laurentius 
Praktijkschool zijn de professionals die dit mogelijk maken. Door middel van gespreksvoering wordt 
bepaald wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn ze ook in 
gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties om 
zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij te kunnen (blijven) 
functioneren.  

De medewerkers van de Laurentius Praktijkschool richten het leerproces zodanig in dat de leerling 
optimaal leert (het is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief). Daardoor is het 
nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden die doelen te bereiken. 
Waar nodig betrekt de school daar externe partijen bij. Dat kunnen werkgevers zijn, gemeenten, 
rolmodellen, maar ook deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek. Een school voor 
praktijkonderwijs is zo een netwerkschool. Staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die 
omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terecht komen. 

Kernelementen visie: 
De Laurentius Praktijkschool geeft doelgericht praktijkonderwijs. Het doel hiervan is om samen met 
de leerling en ouders/verzorgers een Individueel Ontwikkelingsplan (OPP)op te stellen. Met het OPP 
kan een leerling keuzes maken, reflecteren op eigen houding, doet vaardigheden en kennis op en is in 
staat om te gaan met veranderende omstandigheden. Het zijn competenties die gericht ontwikkeld 
moeten worden, maar wel stapsgewijs, overzichtelijk en in een tempo en op een manier die past bij 
de interesses en mogelijkheden van de leerling. Hierbij is het essentieel dat leerlingen weten wat ze 
moeten leren en terugkijkend beseffen dat ze iets geleerd hebben. Dit leggen wij vast in het portfolio. 

Op de Laurentius Praktijkschool streven we ernaar dat de leerlingen optimaal leren. Dit betekent dat 
de leerlingen merken dat ze zich ontwikkelen. De Laurentius Praktijkschool neemt haar leerlingen 
serieus, ze mogen niet onderschat worden. 

De docenten en de leerlingen formuleren haalbare en uitdagende leerdoelen voor de leerling. Tevens 
begeleidt de docent het leerproces en geeft hij/zij reflectie op het resultaat. Naar aanleiding van de 
mentorgesprekken wordt in samenspraak met de leerling en de ouders/verzorgers een OPP 
opgesteld. 
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De organisatie van de school speelt een belangrijke rol bij het zorgen voor de juiste condities voor de 
leerlingen en medewerkers om die leerprocessen te laten plaatsvinden in een professionele 
leeromgeving.  

 
4.3 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling en 
burgerschapsvorming 
Op de Laurentius Praktijkschool is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, omdat wij 
het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zo sociaalvaardig, betrokken en 
zelfstandig mogelijk functionerende volwassenen. 

Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het 
zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te verdelen in 
de sociale en de emotionele ontwikkeling. 

De sociale ontwikkeling is het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief 
gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. 

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat de leerling leert om de gevoelens van zichzelf en anderen 
te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. 

Dit bereiken we doordat: 

1. Onze school structureel en systematisch aandacht besteedt aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling met behulp van de methode Leefstijl voor de groepen 1 t/m 3 en de rots en 
watertraining voor de groepen 1. 

2. Onze school over diverse trainingen op sociaal emotioneel gebied, zoals ERT (emotionele 
remedial teaching), Lang leve de liefde, zelfcontrole, girls in charge (empowerment voor 
meisjes), SOVA-training, faalangstreductietraining beschikt. Deze trainingen kunnen worden 
ingezet als leerlingen uitvallen op sociaal emotioneel gebied.  

In het Begeleidingsteam (BT) wordt bekeken welke training het meest geschikt is voor de leerling.  

Als er op individueel gebied extra begeleiding nodig blijkt te zijn kunnen de orthopedagoog of de 
begeleider passend onderwijs (BPO-er) ingezet worden. De orthopedagoog kan een 
handelingsgericht onderzoek doen, een groepsinterventie inzetten en/of oplossingsgericht werken. 
Voor de BPO-er staat het handelen van de docent(en) ten aanzien van de leerling centraal. Leerlingen 
met gedrags- en of leerproblemen komen in aanmerking voor BPO. Op basis van observatie en 
gesprekken worden de problemen in kaart gebracht en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Dit 
zijn altijd kortdurende trajecten. Als de resultaten nog niet naar tevredenheid zijn, wordt erbinnen of 
buiten de school naar een andere oplossing gezocht. 

 
4.4 Leerstofaanbod 
Het Praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen met leerachterstanden. 

De criteria zijn;  

• een IQ tussen 55-80  
• een leerachterstand van drie jaar op twee van de vier leergebieden (begrijpend lezen, 

technisch lezen, rekenen en spelling).  
Ons onderwijs streeft naar een uitstroomniveau dat voor de leerling het meest optimaal is. Doel is 
om de leerling een reële kans te geven op arbeid en voor te bereiden op een zelfstandig functioneren 
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in de maatschappij. Een deel van de leerlingen kan doorstromen naar een entree opleiding of ander 
passend vervolgonderwijs.  

Het curriculum is uitgewerkt in leerlijnen die gericht zijn op zelfredzaamheid op de volgende vier 
domeinen: 

• Wonen 
• Werken 
• Burgerschap 
• Vrije tijd 

Daarnaast hebben we ervoor gekozen om 'Nederlands, Rekenen/Wiskunde & Engels’ als vijfde 
domein toe te voegen. We vinden deze vakken dusdanig belangrijk dat we het als een separaat 
domein toevoegen en er niet voor kiezen het onder te brengen in de andere domeinen. 

Om de zelfredzaamheid op de vier domeinen te ontwikkelen maken we gebruik van het volgende 
onderwijsaanbod: 

- Praktische vakken (Klussen, Kunstzinnige vorming, Textiel) 
- Sociaal- emotionele vorming (incl. seksuele vorming) 
- Sociale vaardigheden 
- ICT 
- Maatschappelijke en Culturele oriëntatie 
- Praktijk- en loopbaanoriëntatie (stage) 
- Leren, Loopbaan en Burgerschap 
- Lichamelijke opvoeding 

Daarnaast hebben we vier praktijkvakken die tevens de uitstroomrichtingen vormen: 

• Detailhandel 
• Horeca 
• Techniek 
• Tuinonderhoud en Constructie 

 
 

Nederlands, Rekenen/Wiskunde & Engels 
In de onderbouw hebben alle leerlingen deze praktijkvakken. In de derde klas kiezen leerlingen er 
twee. Bovenbouwleerlingen hebben slechts een praktijkvak.  

Op onze school wordt toegewerkt naar het beheersen van referentieniveau 1F voor Nederlands en 
rekenen. In de onderbouw gebruiken we StruX, Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen en Werken Aan. 
Daarnaast gebruiken we Muiswerk waarbij leerlingen een individueel en adaptief programma volgen 
op de laptop.    
   
 In de bovenbouw werken leerlingen met Deviant en Studiemeter. Leerlingen werken hierbij op hun 
eigen niveau variërend van op weg naar 1f tot 2f.   
   
 Voor dyslectische leerlingen hanteren we het dyslectieprotocol.   
 Leerlingen met een AVI lager dan E5 en dyslectische leerlingen met een niveau lager dan E6 krijgen 
bij ons op school leesbegeleiding. Het doel is dat alle leerlingen niveau E5 bereiken, dyslectische 
leerlingen niveau E6. Deze leesbegeleiding gebeurt 1 tot maximaal 4x per week, afhankelijk van de 
individuele behoeften. We gebruiken hiervoor de methodes Begeleid Hardop lezen en Taal in 
Blokjes.   
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Leerlingen met een laag rekenniveau, krijgen extra begeleiding totdat ze in fase 2 van het 
rekenmuurtje van Bareka zitten. Dat staat gelijk aan een DLE van 30.   

Voor leerlingen waarbij het Nederlands niet de eerste taal is, bieden we NT2-lessen aan. De focus ligt 
op mondelinge taalvaardigheid waarbij wordt aangesloten bij de interesses van de leerling.   

Voor Engels gebruiken we tevens Deviant en Studiemeter. We werken toe naar niveau A1. 
   
Als uit het OPP van een leerling blijkt dat de leerling behoefte heeft aan extra leerstof of 
ondersteuning op didactisch gebied, wordt geprobeerd in deze behoefte te voorzien. Leerlingen 
krijgen in zo’n geval bijvoorbeeld extra huiswerk mee of krijgen verdiepingsopdrachten tijdens de 
les.   

Uit de tweejaarlijkse leerling besprekingen komt input om het onderwijsaanbod bij te stellen.  

We gebruiken methode gebonden toetsen en de Cito-toetsen PRO/VSO om de ontwikkeling van de 
leerlingen te volgen.  

4.5 Gebruik leertijd 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een 
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te 
voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod 
eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dag voorbereiding. In 
principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze 
ambities zijn: 

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en) 
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
3. De leraren zorgen voor overzicht voor de leerlingen middels de zichtbare dagprogramma's 
4. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 
5. De leraren beschikken over een expliciet week- en dag rooster 
6. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

Om de leertijd maximaal te benutten, proberen we uitval van lessen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Elk blok zijn er enkele leerkrachten met een taakblok. Als er zieken zijn worden deze leerkrachten 
ingezet om in te vallen. Bij meerdere zieken tegelijk, krijgt de vervanging van de onderbouwklassen 
voorrang. Ons uitgangspunt is de onderbouwklassen niet naar huis te sturen.  
 

4.6 Pedagogisch handelen 
In onze overzichtelijke, kleine school is er veel aandacht voor de individuele leerlingen. Het is een 
veilige, gestructureerde omgeving met een positieve sfeer. Het aanleren en toepassen van sociale 
vaardigheden speelt een belangrijke rol. 

Alle klassen hebben een vast theorielokaal. De lokalen zijn opgeruimd en stralen rust uit. In ieder 
lokaal hangt een whiteboard met het programma voor die dag of dat blok zodat de leerlingen weten wat 
er van hen verwacht wordt. De opdrachten/taken, die de leerlingen moeten doen zijn kort en worden 
goed uitgelegd in eenvoudig taalgebruik met visuele ondersteuning. De groepen hebben een vaste 
mentor van wie ze zoveel mogelijk ook de theorievakken onderwezen krijgen. De groepen zijn klein, 
maximaal 16 leerlingen. De praktijkgroepen bestaan uit maximaal acht leerlingen. 

De school biedt structuur onder andere door het aanbieden van schoolregels. Deze zes schoolregels 
hangen in de school en in ieder lokaal: 

• Kom op tijd. 
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• Respecteer elkaar. 
• Gedraag je rustig. 
• Hou school en omgeving schoon. 
• Ga zorgvuldig met de spullen van jezelf en anderen om. 
• Laat het even weten als je de klas uit wilt. 

 

Deze hoofdregels zijn uitgewerkt op een A4 positief geformuleerde regels. Aan het begin van ieder 
schooljaar worden de regels in iedere klas besproken. Daarnaast worden de leerlingen er regelmatig op 
gewezen. 

Voor rust en duidelijkheid in de school is het belangrijk de schoolregels consequent na te leven.   
Op school maken we daarom gebruik van de gedragsinstructie. Op het moment dat een leerling 
onacceptabel gedrag vertoont geeft de leerkracht de leerling een gedragsinstructie waarin hij 
duidelijk maakt welk positief gedrag er van de leerling verwacht wordt.   
Na een 3e gedragsinstructie wordt de leerling uit de les gestuurd. De leerling meldt zich dan in het 
kantoor vooraan in de school en vult een uitstuurformulier in. Met de leerling wordt dit formulier 
doorgesproken, daarna wordt besloten of de leerling terug kan naar de les. Bij grensoverschrijdend 
gedrag zal de leerling direct uit de les verwijderd worden, er zal dan contact opgenomen worden met 
de ouders/verzorgers. Als een leerling uit de les gestuurd is, zal deze 45 minuten na moeten blijven.   

Het veelvuldig overtreden van de regels of het begaan van een ernstig incident kan schorsing tot 
gevolg hebben. Er vindt dan een gesprek plaats met de ouders/verzorgers.   

Met onze dossiervorming voldoen wij aan de wettelijke eis om leerlingen, die vanwege hun gedrag niet 
langer op school te handhaven zijn, uiteindelijk aan te melden bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Delft en bij het bestuur van de Laurentius Stichting. De leerling kan vervolgens van school 
worden verwijderd. Het bestuur hanteert hierin een door de GMR goedgekeurd verwijderings- en 
schorsingsbeleid. 

Op een sociaal veilige school voelen leerlingen, leraren en ouders zich thuis. Daarom krijgen problemen als 
pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op onze school de volle aandacht. Om een veilig klimaat te 
waarborgen, heeft onze school twee vertrouwenspersonen en is er, via de Laurentius Stichting, een wettelijk 
verplichte Klachtenregeling opgesteld. 

Door middel van de mentorgesprekken en een enquête voor ouders en leerlingen meten we het 
welbevinden en de reële- en ervaren veiligheid. 

Om pesten tegen te gaan en te voorkomen heeft onze school een pestprotocol opgesteld. Opmerkingen over 
pesten worden altijd serieus genomen. 

Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: 
hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met 
zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een veilig 
en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden 
zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende 
leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) 
kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities: 

• De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas. 
• De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. 
• De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]. 
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• De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen. 
• De leerkrachten bieden de leerlingen structuur De leraren zorgen voor veiligheid. 
• De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken. 
• De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken. 

 
4.7 Didactisch handelen 
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs.  We 
differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). 
Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar 
mogelijk samenwerken. We proberen er zorg voor te dragen dat op didactisch gebied eenheid heerst 
binnen de school door onderstaande punten schoolbreed te dragen; 

• De lessen zijn goed opgebouwd 
• De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus De leraren geven directe 

instructie 
• De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen De leerlingen 

werken zelfstandig samen 
• De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 
• De leerkrachten laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren De leraren zorgen voor 

stofdifferentiatie 
• De leerkrachten  zorgen voor tempodifferentiatie  
 

De mentor leert deze vaardigheden aan via het geven van directe feedback op gedrag en werkhouding 
binnen de reguliere lessen. Daarnaast worden ze besproken tijdens de mentorgesprekken.  

Het didactisch handelen heeft in de vorige schoolplanperiode prioriteit gehad. Voor de inhoud en 
werkwijze verwijzen we naar hoofdstuk 3.1.  

4.8 Klassenmanagement 

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze 
leerkrachten pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed 
kunnen organiseren. Onze ambities zijn: 

1. De leerkrachten zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 
2. De leerkrachten hanteren heldere regels en routines 
3. De leerkrachten voorkomen probleemgedrag 
4. De leerkrachten zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn 
5. In iedere leerlingbespreking komen aspecten van het klassenmanagement aan bod 

 

4.9 Ondersteuning en begeleiding 
Handelingsgericht werken vormt de basis van onze werkprocessen. De onderwijsbehoeften van de 
leerling worden vanaf dag één in kaart gebracht en zijn het uitgangspunt bij het stellen van de 
doelen. Het OPP, de leerlingbespreking die twee keer per jaar plaatsvindt en de oudergesprekken 
maken dit geheel systematisch en transparant.  

In onze basishouding zijn we positief ingesteld en denken we in kansen. Ons motto is: 'Fouten maken 
mag'. We helpen je van je fouten te leren. Dit zorgt ervoor dat leerlingen in een goede leerhouding 
kunnen komen en zelfvertrouwen krijgen.  
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De mentor en leerkracht zijn de spil in dit geheel. Samen met de leerling, ouders en mogelijke 
externe partijen, werkt de mentor aan een zo goed mogelijk onderwijstraject voor de leerling, waarin 
we de leerling centraal stellen en steeds meer invloed geven op zijn eigen leerproces.   

Als de mentor (of één van de andere leerkrachten) signaleert dat de basisondersteuning niet voldoet, 
dan kan de leerling worden aangemeld bij het begeleidingsteam (BT). De aanmelding gaat in de vorm 
van een hulpvraag. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en wordt er een plan van 
aanpak gemaakt. Dit plan wordt teruggekoppeld aan ouders, het docententeam en eventuele 
betrokken derden. Het BT bestaat uit een zeven interne en externe professionals op het gebied van 
leerlingenzorg.     

Eventuele interne of externe ondersteuning wordt minimaal twee keer per schooljaar 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kan worden 
nagelezen wat er binnen de basisondersteuning en extra ondersteuning valt. Op school wordt 
gewerkt met Presentis, een leerlingvolgsysteem ontwikkeld door en voor praktijkscholen. 
 
4.10 OPP 

Op de Laurentius Praktijkschool werken we met een OPP.  Het OPP wordt opgesteld en bijgehouden door 
de mentor en de leerling. In het OPP staan: 

• De verwachte uitstroom 
• Mogelijke aandachtsgebieden 
• Korte en lange termijndoelen 
• Bevorderende en belemmerende factoren 
• Onderwijsbehoeften 
• Toets- en testresultaten 
• Eventuele extra hulp en begeleiding 

 
Tijdens het gesprek maakt de leerling met behulp van de mentor een plan. Hierin staat waaraan de 
leerling de komende periode aan gaat werken. Dit gebeurt in de vorm van SMART gestelde 
doelen.  
 
4.11 Examendossier 
 
In het examendossier worden gedurende vijf jaar bewijsstukken verzameld. Per leerjaar is vastgesteld 
welke bewijsstukken de leerlingen kunnen behalen. Er zijn verplicht te behalen bewijsstukken en 
facultatieve bewijsstukken. Als een leerling alle verplichte bewijsstukken heeft gehaald en tevens 
minimaal 90% van de lessen aanwezig is geweest, komt de leerling in aanmerking voor een PRO-
diploma. Als een leerling dit niet dreigt te halen, zijn er altijd herkansingsmogelijkheden.  
 

4.12 Het rapport 
 
Tweemaal per jaar, eind januari en voor de zomervakantie, ontvangt de ouder/verzorger het 
rapport. Dit rapport bestaat uit een beschrijving van de schoolprestaties en de praktijkprestaties 
van de leerling. Tevens worden gedragskenmerken beoordeeld die wij als school belangrijk vinden 
voor de ontwikkeling van de leerling. Ook de stageverslagen dienen in de hogere groepen 
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beschouwd te worden als onderdeel van de rapportage. Het rapport is aanleiding voor een 
gesprek op school. Tijdens de mentorgesprekken wordt het rapport besproken.  
 
4.13 Mentorgesprekken 
 
Tijdens alle vijf leerjaren zijn er mentorgesprekken tussen de mentor en de leerling. De leerling wordt 
in de mentorgesprekken gestimuleerd om na te denken over wat hij naast de basis wil leren. 
Daarnaast spelen werken, wonen en vrijetijdsbesteding een vast onderwerp van gesprek. 
 
4.14 Leerlingbesprekingen 
 
Twee keer per jaar vindt er een uitgebreide leerlingbespreking plaats. Tijdens dit overleg wordt iedere 
leerling afzonderlijk besproken. Onderwerpen van gesprek zijn: 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling 
• De cognitieve ontwikkeling 
• De ontwikkeling van de praktische vaardigheden 
• In de groepen 3, 4 en 5 de stageontwikkelingen 

 
Bij de leerling besprekingen zijn alle betrokken leerkrachten aanwezig. Eventueel aangevuld met de 
leden van het BT en begeleiders van externe instanties.   
 

4.15 Passend Onderwijs 
De Laurentius Stichting maakt met haar scholen deel uit van drie samenwerkingsverbanden: SWV 
PPO Delflanden, SPPO Haaglanden en SWV VO Delflanden.  
Passend onderwijs gaat over goed onderwijs, onderwijs dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden, 
talenten en beperkingen van kinderen. Passend onderwijs krijgt op drie niveaus vorm: 
a.  Basisondersteuning op schoolniveau,  
b. er zijn individuele arrangementen en  
c. er zijn toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO/SO op samenwerkingsverband niveau.  
Passend onderwijs betekent dat voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is waar 
tegemoetgekomen wordt aan de onderwijsbehoefte van de leerling.  
Uitgangspunt is het zoveel mogelijk realiseren van thuisnabij onderwijs op de basisscholen in goed 
overleg met de ouders en indien van toepassing met andere ketenpartners, zoals leerplicht, CJG, en 
GGD. Er vormt zich zo een dekkend netwerk van voorzieningen voor alle leerlingen, hetgeen een 
wettelijke taak is van het samenwerkingsverband. 
Elke school is verplicht om eenmaal in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te 
stellen. Hierin is beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat 
nodig hebben. Als de onderwijsbehoefte van een leerling anders of groter is kunnen er extra 
middelen worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband voor een arrangement of kan een 
verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs aan de orde zijn. Daarvoor is 
een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Het 
schoolondersteuningprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en elke school ontwikkelt zich daarin. Het 
ontwikkelplan maakt deel uit van het schoolplan. Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en 
passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier 
primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. 
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en op het geven van extra ondersteuning 
(in overleg en samenwerking met onze adviseur passend onderwijs). In ons 
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schoolondersteuningsprofiel (beschikbaar op www.depraktijkschool.nl) hebben we beschreven welke 
ondersteuning we wel en niet kunnen geven.  
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5.  Zorgbeleid 
 

2018-2019 
In schooljaar 2018-2019 hebben we ons een aantal vragen gesteld: 

• Wat is onze visie op zorg? 
• Wie draagt welke verantwoordelijkheden? 
• Hoe lopen de procedures? 

Op basis hiervan zijn de taken en verantwoordelijkheden van alle BT-leden beschreven (Bijlage 1) en 
is een start gemaakt met het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP), dat is november 2019 is afgerond 
(Bijlage 2). Het BT bestaat uit volgende interne- en externe zorgprofessionals.  

• Directielid. 
• Orthopedagoog. 
• Leerlingbegeleider/coördinator sociale vaardigheden. 
• Zorgcoördinator. 
• Gedragswetenschappen vanuit het samenwerkingsverband. 
• De begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband. 
• Een jeugdhulp professioneel vanuit de gemeente Delft. 

 
2019-2020 
Begin november is er een studiedag geweest voor het gehele BT. We hebben samen bepaald waar 
we nu staan met de zorg en hebben ambities en doelen bepaald voor de komende jaren.  

Om de huidige stand van zaken te bepalen hebben we een SWOT-analyse gemaakt. Dit is een analyse 
die de interne sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen uit de omgeving analyseert. We 
hebben ervoor gekozen om in twee groepen uiteen te gaan. Een groep internen en externen. Beide 
groepen hebben een SWOT-analyse gemaakt. De groepen hebben deze aan elkaar gepresenteerd 
waarna ze samen zijn gevoegd.  Hieronder zijn de uitkomsten weergegeven.  
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5.1 SWOT anayse 
 

PURPOSE 

Opstellen van het zorgplan 2019-2023 

    
 

S INTERNAL STRENGTHS  W INTERNAL WEAKNESSSES 

1 Multidisciplinair BT met brede kennis  1 Gevoel van te hoge drempel team bij aanmelding 
BT 

2 Zorg heeft hoge prioriteit binnen de school  2 
School heeft een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel betreffende de 
individuele leerlingenzorg (mogelijk 
beroepsdeformatie) 

3 Constructieve samenwerking binnen het BT  3 Onbekendheid binnen de school van de kennis 
en de kunde van de BT-leden 

4 Er wordt planmatig en doelgericht gewerkt binnen 
de zorg (BT en TC) 

 4 Er gaat informatie verloren bij de overgang 
tussen leerjaren. 

5 Sterke drijfveer om de zorg verder te innoveren  5 Handelswijze mentor ten opzichte van 
leerlingenzorg is onvoldoende uniform 

6 Het bestaan van de C-groep  6 Mogelijke hulpvragen worden niet altijd 
gesignaleerd door de mentoren 

7 Onze school is een kleinschalige, laagdrempelige 
en warme setting 

 7 Er ligt een ontwikkelpunt richting een 
professionele cultuur 

     

O EXTERNAL OPPORTUNITIES [42]  T EXTERNAL THREATS 

1 Versterken van de expertise van de mentoren  1 Resultaatgerichte inkoop in de jeugdzorg -> meer 
verschillende zorgpartners 

2 Optimaal benutten van de kennis en kunde van de 
BT-leden 

 2 Effect lerarentekort op instromende leerlingen 

3 Preventieve inzet zorgprogramma’s  3 Passend onderwijs 

4 Intensiever samenwerken met ouders/verzorgers  4 Grenzen aan de jeugdzorg + wachtlijsten 

5 Extra ondersteuning in eigen beheer (ipv SWV)  5 Vertrouwen in en samenwerking met andere 
scholen en gemeentes 

6 Multidisciplinair BT  6 Er is weinig ruimte voor professionalisering in het 
team door overbelasting 

7 Nieuwe meldcode Veilig Thuis biedt meer 
mogelijkheden 

 7 Er is mogelijk weerstand in het team ten opzichte 
van veranderingen 

 

De SWOT- analyse is gebruikt om de ambities en doelen te bepalen. We hebben de analyse 
doorgelopen en bepaald welke actiepunten we zouden moeten oppakken, op welke termijn dit zou 
moeten gebeuren en wie de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen. Hieronder is dat 
schematisch weergegeven.  
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5.2 Gestelde doelen 
Ambitie speerpunt Verantwoordelijke persoon 2019-

2020 
2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

Presentis Dashboardfunctie aanzetten voor 
logboekitems 

Sylvia     V    

Presentis Onderzoeken in hoeverre er ook een 
dashboardfunctie voor verzuim en 
BT-aanmeldingen e.d. mogelijk is 

Werkgroep leerlingbegeleiding     

       
BT-aanmeldformulier Ontwikkelen nieuw formulier Susan    V    
BT- aanmeldformulier Borgen oudertoestemming Susan    V    

BT-aanmeldformulier Formulier in Presentis laten zetten Timo     
       
Budget extra 
ondersteuning 

Analyse van basis- en 
breedteondersteuning maken -> 
poster maken van de expertise die 
we intern en extern in huis hebben 
 

Susan in samenwerking met BT     

Budget extra 
ondersteuning 

Budget in kaart brengen Trudie , Marit Dijkshoorn, 
Wilbert en Susan 

    

Budget extra 
ondersteuning 

Bepalen hoe we het budget in gaan 
zetten 

BT en Wilbert     

       

Teamcultuur Feedback kunnen geven en 
ontvangen 

Wilbert     

Teamcultuur Afspraken maken en hieraan 
conformeren 

Wilbert     

Teamcultuur Nemen van verantwoordelijkheden Wilbert     
       
Visie op zorg Visie op basis- en extra 

ondersteuning 
BT samen met team     

Visie op zorg Grenzen aan zorg BT     
Visie op zorg Onderzoek naar kwaliteit van 

ondersteuning 
BT samen met team     

Visie op zorg Vertaling naar budgetten  BT met Wilbert     
       

Versterken mentoraat Overdracht tussen leerjaren Werkgroep leerlingbegeleiding     
Versterken mentoraat Presentis is up-to-date. Zaken staan 

op de juiste plaats 
Werkgroep leerlingbegeleiding     

Versterken mentoraat Periodieke voortgangsgesprekken 
met de mentoren ten behoeve van 
preventie (mentorbegeleiders) 

BT     

Ouderbetrokkenheid Onderzoeken of en zo ja hoe we 
ouders bij het BT willen betrekken 

BT en mentoren     

V= reeds afgerond 
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5.3 Taken en verantwoordelijkheden van individuele leden van het BT 
Schematisch is hieronder aangegeven waar de taken en verantwoordelijkheden liggen van de 
individuele leden van het BT. 

Taken Verantwoordelijkheden 
 

Suggesties opstellen voor OPP bij de aanname van 
nieuwe leerlingen 

Z + D + B 

Coördineren en voeren van algemene leerling-
besprekingen 

Z 

Tijdsbewaking en gespreksleiding van de 
leerlingbespreking 

Z + D 

Voeren van specifieke leerling besprekingen met 
groepsleerkracht en/of praktijkdocenten 

Allen (in onderlinge afstemming) 

Hulp bij het maken van een OPP in Presentis  Z + CS + L 
Advisering ten behoeve van groepsaanpak Allen 
Assistentie bij oudergesprekken Allen 
Bespreking van zorgleerlingen in BT-overleg, 
terugkoppeling naar docenten 

Z 

Inventariseren van de problematiek van de casus Allen 
Betrokkenheid tonen voor de docent en de dagelijkse 
klasse praktijk. 

Allen 

Consultatie en advies op klassenmanagement, 
pedagogisch klimaat en/of specifieke 
leerling/docentvraag. 

B + Z + O 

Mentor in zijn kracht zetten Allen 
Aanvullend (pedagogisch-psychodiagnostisch) onderzoek 
met een daaruit voortvloeiend plan. 

O 

Toeleiding van individuele leerlingen naar intern en 
extern zorgaanbod 

Z 

Mogelijk inzetten van zorgarrangementen i.c.m. met 
BPO’er  

Z + B 

Begeleiding individuele leerlingen Allen 
Oplossingsgericht werken i.p.v. probleemgericht  Allen 
In- en uitstroom en verwijzing naar ander schooltype Allen 
Verzuim melden bij LP en/of schoolarts  Z 
Formuleren van beleidsadviezen aan de directie Allen 
Overleg met zorgcoördinatoren van het 
Samenwerkingsverband. 

Z 

Werkgroep leerlingbegeleiding CS + L + Z + D 
 

O: orthopedagoog Z: zorgcoördinator   L: leerkracht leerjaar 1 
B: BPO’r  CS: coördinator sociale vaardigheden  D: directie 
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6. Personeelsbeleid 
 

6.1 Integraal Personeelsbeleid 
Op stichtingsniveau wordt een actief integraal personeelsbeleid gevoerd. Er wordt o.a. gewerkt met 
de gesprekscyclus, taakbeleid, beloningsbeleid, wervings-en selectiebeleid, verzuimbeleid, intern 
mobiliteit- en overplaatsingsbeleid en scholingsbeleid. Doel van alle beleid en de daaruit 
voortkomende activiteiten is het bevorderen van de groei, ontwikkeling, welzijn en welbevinden van 
al het personeel, zodat er sprake is van een professionele organisatie.  
 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 
De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de 
vastgestelde competenties. 
 
Tussentijdse ontwikkelingen en cao-aanpassingen hebben noodzakelijk gemaakt de gesprekkencyclus 
aan te passen. In het beleidsdocument gesprekkencyclus 2.0 staat beschreven hoe wij dit nu 
aanpakken. 
 
6.2 De schoolleiding 
Op stichtingsniveau wordt toegewerkt naar professioneel leiderschap op elke school. Uitgangspunt is 
het integraal schoolleiderschap, waarbij de directeur integraal verantwoordelijk is voor alle 
beleidsterreinen. Daartoe wordt van nieuw te benoemen directeuren het volgen van de 
schoolleidersopleiding gevraagd. Coaching op de werkplek vindt vooral plaats bij startende 
directeuren, maar kan ook naar behoefte gerealiseerd worden voor alle directieleden. Een integraal 
schoolleider heeft een duidelijk doel voor ogen met zijn team en leerlingen, geeft hen ruimte en 
vertrouwen, is ondernemend en weet ouders bij de school te betrekken. 
Directeuren en adjunct-directeuren registreren zich in het schoolleidersregister PO of VO en blijven 
werken aan hun professionele ontwikkeling via de vierjaarlijkse herregistratie en kiezen daarin hun 
eigen professionaliseringsroute. Het CvB voert de gesprekscyclus COO7 met de directeuren en beziet 
in welke mate er al of niet gezamenlijke scholing voor directies op diverse beleidsterreinen nodig is. 
Alle directeuren maken deel uit van het DIROV. Dit is het maandelijks overleg tussen het CvB en de 
directeuren. 
http://www.schoolleidersregisterpo.nl 
 
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct directeur ondersteund door het 
managementteam. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede 
communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats 
vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil 
adaptief leidinggeven, dat betekent dat hij, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met 
verschillen tussen leraren.  
 
Onze ambities zijn: 

• De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes 
• De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school 
• De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze 
• De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate 
• De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden 
• De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen 
• De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze 
• De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat 
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6.3 Beroepshouding 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over 
lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling 
van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities: 

• De werknemers handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school 
• De werknemers voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar 
• De werknemers kunnen en willen met anderen samenwerken 
• De werknemers bereiden zich adequaat voor op teambijeenkomsten 
• De werknemers voeren genomen besluiten loyaal uit 
• De werknemers zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 
• De werknemers zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 
• De werknemers functioneren op start- basis- of vakbekwaam niveau, conform 

werkervaringsjaren 
 
6.4 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering 
Scholing komt aan de orde bij de voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in 
relatie tot de organisatorische doelen van de school, de school verbeterdoelen, de competentie set 
en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie 
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de 
ambities (doelen) van de school. Het team volgt een aantal keer per jaar teamgerichte scholing. 
Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje 
deskundigheidsbevordering. 
 
6.5 Diversiteit 
Binnen de Laurentius Stichting is het beleid met betrekking tot de evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding afgerond. Er zijn in 2019 18 directieleden 
man, waarvan 13 directeur en 5 adjunct-directeur. Er zijn 26 directieleden vrouw, waarvan 16 
directeur en 10 adjunct-directeur. Op schoolniveau kan, als de directie bestaat uit directeur en 
adjunct(en) de m/v-verhouding soms anders zijn. Er blijft gestreefd worden naar een evenredige 
verhouding binnen de directies van de scholen en binnen de stichting. 

6.6 Inbreng leerlingen 
Binnen de Laurentiusstichting wordt, op het gebied van personeelsbeleid, de inbreng van leerlingen 
niet meegenomen. Op schoolniveau bespreken wij tijdens de leerlingenraad hoe het gaat in de 
groep, in algemene zin, daarbij wordt door de directie ook specifiek doorgevraagd naar hoe zij de 
leerkracht(en) ervaren die voor de groep staat. Deze signalen worden in een gesprek met de 
leerkrachten besproken binnen de gesprekscyclus. 
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7 Kwaliteitszorgbeleid 
Onze stichting heeft de ambitie om met de scholen cyclisch en in samenhang te groeien van 
kwaliteitszorg naar strategisch kwaliteitsmanagement. Dit is vastgelegd in de notitie “Strategisch 
kwaliteitsmanagement” (zie bijlage). De Laurentius Praktijkschool heeft de ambitie om hierin mee te 
groeien. Kwaliteitsactiviteiten worden cyclisch en doelgericht ingezet, gekoppeld aan onze 
beleidslijnen, maar we willen graag naar kwaliteitsmanagement waarin alle domeinen en processen 
in samenhang functioneren. Om dit te bereiken, volgen wij de ontwikkelingen binnen de stichting en 
ontwikkelingen wij ons mee in de richting van strategisch kwaliteitsmanagement. 
 
Ambitie: De Laurentius Praktijkschool werkt cyclisch en in samenhang met de stichting aan 
strategisch kwaliteitsmanagement en betrekt alle belangengroepen, zowel intern als extern, bij de 
schoolontwikkeling. 

Onze kwaliteit is op orde en wij zorgen ervoor dat dat ook zo blijft. We beoordelen de ambities 
systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. We 
streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de 
beleidsterreinen die we belangrijk vinden (zie onderwijskundig beleid). Daardoor borgen we dat de 
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Wij analyseren en 
evalueren onze inspanningen continu om onze kwaliteit te waarborgen. Onze beloften zijn: 

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie o.a. dit schoolplan) 
3. Wij evalueren ons onderwijsleerproces waardoor geborgd is dat de verschillende ambities 

(zie o.a. dit schoolplan) beoordeeld worden 
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren 
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en 

jaarverslag) 
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 
7. Wij borgen onze kwaliteit  
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) 
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen en monitoren deze 

jaarlijks 
   

Om het strategisch kwaliteitsmanagement te monitoren en te borgen, zetten wij verschillende 
instrumenten in die in de notitie “Strategisch kwaliteitsmanagement’ staan beschreven. Dat zijn voor 
ons in ieder geval; 

• De kwaliteitsmatrix van de Laurentius Stichting; 
• Kwaliteits- en managementbesprekingen met het college van bestuur; 
• Tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, leerkrachten en ouders; 
• Jaarlijks een sociale veiligheidsmeting; 
• 1 x per 4 jaar analyse van de leerling populatie; 
• Regelmatig overleg, verantwoording en transparantie naar de achterban, vertegenwoordigd 

door de MR; 
Regelmatig sturen op kengetallen (financiën, leerlingaantallen, verzuim, enz.). 
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Bijlagen 
Laurentius Praktijkschool: 

• Veiligheidsplan 
• Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
• Ondersteuningsplan SWVO  
• Schoolgids 
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