
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nog heel even en dan is het weer  Kerstmis, dagen 
om gezellig met elkaar door te brengen, maar ook 
een tijd van bezinning waarin we ons realiseren dat 
we bevoorrecht zijn om te leven op  een plek waar 
het relatief veilig is en waar we onszelf kunnen zijn. 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar worden er goede 
voornemens gemaakt.  
Laten we met zijn allen vooral hopen dat het een 
jaar wordt waarin er in de wereld weer begrip voor 
elkaar is. 
 
Ik wens iedereen een fijne kerstvakantie toe en 
gezellige feestdagen met de mensen die je lief zijn. 
 
 
 
 

Op maandag 9 januari  
hoop ik samen met jullie het glas te 
heffen op een goed nieuw (school)jaar. 
Vanaf 15.00 uur zijn alle medewerkers 
van de BcPL locaties Holz, Herle, PPL, 
Brandenberg en  het Techniekcollege en 
ook onze collega’s van De Nieuwe 
Thermen van harte uitgenodigd op 
locatie Holz. 
 
Ank Wijnands 
 
 

NIEUWSWIJZER 15 2016 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f0/a8/9b/f0a89b17962b979af9012a1619bb0e31.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/explore/scandinavische-kerst/&docid=EOc_RYkofmfZ7M&tbnid=RbFAGfAKtUlB6M:&vet=1&w=736&h=736&bih=775&biw=1440&q=kerstversiering wit&ved=0ahUKEwiZ7c2IhOfQAhUrBcAKHTzOCIYQMwhjKCswKw&iact=mrc&uact=8


 

Schooljaarplan 2016-2017 BcPL 

De Groeps-MR van het  BcPL heeft in het overleg op 
13 december jl. ingestemd met het Schooljaarplan 
2016-2017. 

Onderstaand de plannen zoals ze geformuleerd zijn 
door de directie in nauwe samenwerking met de 
teamleiders. 
 

ONDERWIJS 
 

BcPL bestaat inmiddels 4 jaar. Elke school binnen 
BcPL heeft binnen de eigen context gewerkt aan de 
verdere uitwerking en implementatie van de 8 
ankerpunten. 

De opbrengsten van 4 jaar BCPL zijn vorig schooljaar 
geïnventariseerd en besproken tijdens een 
studiemiddag met teamleiders en sectordirecteuren 
van BCPL. Er is heel veel ontwikkeld en 
geïmplementeerd binnen alle scholen van BcPL. 

Geconstateerd werd ook dat de scholen met 
dezelfde zaken bezig zijn maar niet uitwisselen of 
gebruik maken van de opgedane ervaringen en 
resultaten. In het kader van onderwijsontwikkeling 
hebben we dan ook afgesproken dat we een aantal 
onderwijskundige ontwikkelingen binnen BcPL zullen 
standaardiseren en uniformeren. 

De voorzet hiervoor wordt gemaakt in kleine 
werkgroepen bestaande uit teamleiders en 
sectordirecteuren (onderwijskundig leiderschap bij 
de teamleiders). 

 

1. Vernieuwde examens vmbo (Dorothee Viguurs, 
Ger Erens en Bert Hanckmann) 

Ambitie: leerlingen van BcPL moeten locatie 
overstijgend keuzedelen kunnen volgen om 
zodoende  hun oriëntatiemogelijkheden te 
vergroten.  

Plan:    

- locaties geven vorm aan eigen programma voor 
de vernieuwde examens binnen de profielen 
(2016-2017) 

- Binnen de locaties wordt de mogelijkheid 
georganiseerd voor leerlingen om ook 
keuzedelen te volgen uit andere dan het door de 
leerling gekozen profiel (2017-2018). 

- Binnen BcPL wordt de mogelijkheid 
georganiseerd voor leerlingen om ook 
keuzedelen te volgen uit andere dan door de 
leerling gekozen profiel (2018-2019). 

- Ouders worden door BcPL eenduidig 
geïnformeerd over de vernieuwde examens. 

- Docenten worden bevoegd gemaakt voor D en P 
en techniekprofielen.  

 

2. Individueel ontwikkelplan (Boy Dautzenberg, Jos 
Kitzen en Jack Janssen) 

Ambitie: elke leerling heeft een individuele leerroute 
binnen BcPL die aansluit op zijn/haar passie/ambitie 
en talenten. Deze leerroute is vastgelegd in een 
Individueel ontwikkelplan. 

Plan: 

- Inventariseren welke vormen van IOP al 
gehanteerd worden binnen BcPL 

- Uniformeren van gebruikte benamingen 
- Inventariseren welke wettelijke kaders er zijn 

m.b.t. IOP’s. 
- Plan/advies (wat en hoe) geven aan directie 

m.b.t. IOP’s (maart 2017) 
 



 

3. Flexibele stages (Boy Dautzenberg en Arno 
Büscher) 

Ambitie: vormen van buitenschools leren worden 
door BcPL ruim en flexibel aangeboden om beter aan 
te sluiten bij de behoeften van leerlingen. 

Plan: 

- inventariseren wat er binnen de locaties allemaal 
al gebeurt op het gebied van buitenschools leren 
en stages 

- plan/advies maken hoe we binnen BcPL meer 
gebruik kunnen maken van elkaars werkwijzen en 
instrumenten uniformeren contracten etc. 

 
4. LOB (Bob te Braak en Vera Heijenrath) 

Ambitie: loopbaanbegeleiding is een onderdeel van 
het curriculum binnen BcPL en heeft als doel de 
leerling te begeleiden in het traject van ontdekken 
van: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. De leerling 
maakt als resultaat van dit traject bewuste keuzes 
voor het vervolgonderwijs. 

Plan: 

- implementatie loopbaandossier 
- implementatie rol medewerker in het kader van 

LOB 
- Implementatie LOB in het vernieuwde VMBO 
 
5. Intake (Lars Reinders en Bram Jacobs) 

Ambitie: de loopbaan van de leerlingen begint met 
een gedegen kennismaking door de school met de 
leerling en zijn/haar omgeving. Deze kennismaking 
dient als startpunt voor het individuele 
ontwikkelplan en de individuele leerroute van de 
leerling. 

 
 

Plan: 

- inventariseren hoe er binnen de scholen vorm 
wordt gegeven aan de intake van leerlingen 

- plan/advies voorleggen aan directie m.b.t. 
intakeprocedure binnen BcPL (februari 2017) 

 
6. Examens op hoger niveau (Natasja Jacobs en Ger 
Erens) 

Ambitie: leerlingen binnen BcPL volgen een 
individuele leerroute en kunnen examen doen op 
verschillende niveaus per vak. 

Plan: 

- gestandaardiseerde procedure voor heel BcPL 
t.b.v. examens op hogere niveaus 

- eenduidig communicatiemiddel maken voor 
ouders en leerlingen 

 

7. Maatwerktrajecten (Maud Debets, Lars Reijnders, 

Rob Riedl, Arno Büscher) 

Ambitie: binnen BcPL wordt maatwerk geleverd 
passend bij de passie, ambitie en talenten van de 
leerling. 

Plan: 

- inventariseren welke soorten maatwerk er nu al 
worden toegepast binnen BcPL. 

- advies maken t.b.v. directeuren omtrent de 
mogelijkheden van maatwerktrajecten binnen de 
locatie en tussen de locaties van BcPL (maart 
2017) 

 
8. Lessentabel en overgangsnormen (Ruud Heynen, 
Henk Mohnen, Jack Janssen) 

Ambitie: komen tot een BcPL brede visie over 
overgangsnormen en lessentabellen binnen het 
onderwijskundig kader van BcPL. 



 

Plan: 

schrijven van kader stellende notitie t.b.v. directie 
BcPL ( eind januari 2017). 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

 
1. Functioneren 

De kwaliteit van het onderwijs van BcPL wordt 
vooral bepaald door de kwaliteit van het 
functioneren van alle medewerkers. Het sturen op 
de voortdurende verbetering van deze kwaliteit is 
een speerpunt van het BcPL. 

De functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn 
een belangrijk instrument om te werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van het functioneren. 
Net als de feedback en beoordelingen die leerlingen 
ontvangen van hun docenten hebben ook 
medewerkers het recht om feedback te krijgen en 
een beoordeling te ontvangen van hun 
leidinggevende. 

Met elke medewerker wordt jaarlijks een 
functionerings- of beoordelingsgesprek gevoerd. De 
kwaliteit van deze gesprekken is nog een 
aandachtspunt. 

 Zowel de goede kwaliteiten van de 
medewerker als de verbeterpunten moeten 
duidelijk  worden benoemd. 

 De leidinggevenden blijven de tijdens het 
gesprek gemaakte afspraken goed monitoren. 

 Er wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden 
als coaching, intervisie of andere 
professionaliserings-instrumenten.  

 De gespreksformulieren en de verslagen 
voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 

 De planning en de uitvoering van de 
gesprekken worden gemonitord. 

 Uitgangspunt voor de gesprekken zijn de 
functieomschrijvingen. De leidinggevenden 
zijn van de inhoud op de hoogte. 

 Leidinggevenden kennen hun taak van 
leidinggevende en houden zich in steeds 
mindere mate bezig  met managen. 

 Leidinggevenden zeggen op het juiste moment 
tegen medewerkers dat ze niet de juiste 
persoon op de juiste plek zijn; ze faciliteren de 
medewerker vervolgens in trajecten naar 
elders. 

 Mobiliteit komt ter sprake tijdens het 
functioneringsgesprek. 

 Leidinggevenden spreken hun medewerkers 
op de werkvloer regelmatig aan op hun 
functioneren. 

Zonder motivatie geen prestatie maar zonder eisen 
aan de kwaliteit van het functioneren is er ook geen 
prestatie en op den duur geen motivatie. 

 

2. Potentials 

Gezien de leeftijdsopbouw van onze medewerkers 
op sleutelposities binnen BcPL is het zaak om 
vroegtijdig potentials te herkennen en deze voor te 
bereiden op sleutelposities binnen onze 
organisaties. 
De LC docenten worden ook beschouwd als 
potentials en ook zij moeten verder begeleid worden 
in hun rol van autonome professional die expert is 
met betrekking tot onderwijs. 

 

3. Terugdringen ziekteverzuim < 5% 

Het ziekteverzuim ligt nog steeds boven de 5%. Dit 
ligt vooral aan het langdurig ziekteverzuim. Door 
meer in te zetten op preventief ziekteverzuim, maar 
ook op een strakke begeleiding van de zieke 



 

medewerker, wordt het percentage teruggebracht. 
De kwaliteit van de ziekteverzuimbegeleiding is dus 
ook een aandachtspunt. 

 

4. Mobiliteit van de medewerkers 

De juiste persoon op de juiste plek op het juiste 
moment, dat is het doel van BcPL. Maar hoe weet 
een medewerker nu of hij op de juiste plek zit? Daar 
kun je achter komen door op andere plekken te gaan 
kijken. Binnen het BcPL maar ook daar buiten. 

Teams die te lang met elkaar samenwerken verliezen 
hun kritisch vermogen en hun leerbaarheid en de 
bereidheid om te veranderen neemt af. Soms is er 
een crisis nodig om de juiste energie weer met 
elkaar te krijgen, maar soms is verandering van 
werkplek ook heel verfrissend. Dus de teams in 
beweging krijgen en houden is een grote uitdaging. 

Wat betekent dit voor de praktijk? 

 Mobiliteit is een aandachtspunt binnen de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 De maand van de mobiliteit wordt weer 
georganiseerd waardoor medewerkers in de 
gelegenheid worden gesteld om binnen BcPL 
mee te lopen met een collega. 

 Stimuleren dat collega’s meelopen bij anderen 
op andere scholen of binnen een andere 
organisatie. 

 De leiding van BcPL stimuleert en faciliteert 
mobiliteit. 

 

5. Seniorenbeleid 

Met collega’s ouder dan 62 jaar worden gesprekken 
gevoerd en met de leidinggevende binnen de kaders 
afspraken gemaakt over de laatste jaren van hun 
loopbaan. In eerste instantie zijn deze gesprekken 
erop gericht om de medewerkers zelf te laten 

nadenken over de laatste fase van hun werkzaam 
leven. Hoe lang wil de medewerker nog werken, wil 
de medewerker eventueel met flexibel pensioen 
gaan etc.  

In tweede instantie kijkt de organisatie hoe er in 
deze laatste loopbaanfase een win-win situatie kan 
ontstaan zowel voor de werknemer alsook voor de 
organisatie. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. 

 

FINANCIEN 

1. Finetunen van de implementatie van het 

programma Bookmaster BcPL breed. 

2. Implementeren van het programma WIS 

collect (debiteuren). 

3. Planning investeringen per locatie. 

4. Afstemming kwijtscheldingsregeling 

ouderbijdragen per locatie. 

5. Verminderen van de materiele tekorten van 

Herle. 

 

KWALITEITSZORG 

 
De kwaliteitskalender is zowel qua activiteiten als 
ook qua cyclus aangepast t.o.v. het schooljaar 2015-
2016. De kwaliteitskalender is leidraad voor de 
activiteiten die in het kader van kwaliteitszorg 
plaatsvinden. 
 
In 2016-2017 worden onderstaande doelen 
nagestreefd: 
Algemeen: 
1.  De activiteiten die vermeld staan in de 
  kwaliteitskalender worden door de 
  betrokkenen vóór de vermelde einddatum 
  afgenomen. 



 

2.  De resultaten van onderzoeken worden 
  verder geanalyseerd door de medewerker 
  kwaliteit en veiligheid. De resultaten worden 
  waar mogelijk via een interne en landelijke 
  benchmark en met de resultaten van 
  voorgaande schooljaren geëvalueerd. 

 Implementatie kwaliteitszorg binnen het 
  Techniekcollege: alle onderdelen van het 
  kwaliteitsbeleidsplan gelden vanaf dit 
   schooljaar ook voor het Techniekcollege. Bij 
  het Techniekcollege  is het beleid dit school- 
  jaar gericht op leerjaar drie en vier.  

 Aandacht voor het nieuwe waarderingskader 
  van de Onderwijsinspectie: Kwaliteitsanalyse 
  en verbetering heeft als uitgangspunt het 
  nieuwe waarderingskader met de vier 
  indicatoren. Minimaal drie van de vier 
  indicatoren scoren voldoende. 

 Structuren van afnames van enquêtes: 
  enquêtes worden in afgesproken periodes 
   door verantwoordelijken afgenomen (zie 
  kwaliteitskalender). Deze structuur heeft als 
  doel een overload aan enquêtes voor 
  leerlingen en collega’s te voorkomen. 

 Draagvlak DTT verhogen: op alle vmbo- 
  locaties wordt in dit schooljaar de adaptieve 
  DTT afgenomen. Resultaten worden op 
  locatie geanalyseerd en formatief ingezet 
  met als doel om voor de doorstroom naar 
  bovenbouw mogelijke leerachterstanden te 
  verkleinen. Dit wordt aangestuurd door 
  teamleiders. Van alle locaties nemen één of 
  meerdere collega’s deel aan de landelijke 
  studiedag DTT op 1 december. De DTT 
  resultaten worden vrijgegeven aan 
  onderzoekers van Inventaar voor de 
  Onderzoeksmonitor Limburg. 

 Eigenaarschap kwaliteitszorg creëren: de 
  uitvoering van de kwaliteitskalender gebeurt 
  met minimale sturing vanuit de medewerker 
  Kwaliteit en Veiligheid.  

 Voor alle locaties onderzoek ‘Vaardigheden 
  ICT’: alle medewerkers geven via een 
  zelfevaluatie over ICT-vaardigheden aan of 
  er scholingsbehoefte bestaat op het gebied  
  van ICT. De gepersonaliseerde 
  scholingsbehoefte wordt vastgelegd en 
  besproken met de leidinggevende. 

 Toename van aanvragen ‘eigen onderzoek’: 
  indien mogelijk worden resultaten van eigen 
  onderzoeken die worden gedaan door 
  collega’s  gepubliceerd met als doel het doen 
  van (actie-)onderzoek te stimuleren. De 
  applicatie Kwaliteitscholen wordt hiervoor 
  ingezet. 

 
Het algemene deel van het beleidsplan 
kwaliteitszorg 2014-2018 is ongewijzigd en zal zijn 
voortgang vinden in het schooljaar 2016-2017. De 
voortgang zal gedurende het schooljaar meerdere 
keren worden geëvalueerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ICT Nieuws 

De groep ICT medewerkers van het BcPL is onlangs 
uitgebreid. Jacques Wilbers komt de groep 
versterken, waardoor de hulpvragen sneller opgelost 
kunnen worden. Hieronder vind je nog een keer een 
uitleg hoe je een ICT hulpvraag kunt stellen, namelijk 

door het versturen van een  ICT ticket.  

Onderstaand de handleiding voor het  gebruiken van 
het  ICT-ticket. 

 
Stap 1: klik op het bureaublad op de snelkoppeling 
“ICT Ticket” of surf m.b.v. de internetbrowser naar 
http://servicedesk.mijnschoolnet.nl 

 
 
Stap 2: Gebruik voor het inloggen je schoolaccount   
(zonder @mijnschoolnet.nl  of  @bcpl.nl) 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

Stap 3: Kies “nieuw Ticket” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Vul bij “aan” de locatie in. 

 

 

Stap 5: Vul het onderwerp in b.v. “defecte PC” 

 

Stap 6: Omschrijf zo duidelijk mogelijk het probleem.  

 
 
 
 
 
 
 

Stap 7: Indien gewenst kunt je ook een bijlage 
toevoegen, dit mag een tekstbestand of foto zijn. 
 

  
 
 

http://servicedesk.mijnschoolnet.nl/


 

Stap 8: Vul het lokaal of kantoor in.

 

 
Stap 9: Als het om een PC gaat vul dan het ID in, b.v. 
PC-HC2555.  

 
Stap 10: Geef aan om welke  categorie  het gaat. 

 

Stap 11: Klik op verstuur. 

 

 

Jacques Wilbers 

 “Graag wil ik van 
de gelegenheid 
gebruik maken om 
mijzelf aan jullie  
voor te stellen. 
Mijn naam is 
Jacques Wilbers, ik 
ben 47 jaar en ik 
woon in het mooie 
Sittard. 

Voorheen  heb ik  3 jaar  als ICT medewerker voor 
diverse scholen in Maastricht gewerkt. Dat werk 

deed ik met veel plezier, vooral door het  contact 
met de mensen op de werkvloer en  de uitdaging om 
problemen snel en goed op te lossen. 

Momenteel ben ik voor 0,5 FTE werkzaam  op de 
leerlingadministratie van het Romboutscollege in 
Brunssum. Voor de andere 0,5 FTE ga ik het ICT-
team bij Beroepscollege Parkstad Limburg 
ondersteunen. 

In mijn vrije tijd fiets en wandel ik veel. Ik 
programmeer en houdt de website van de 
spellengroep bij. Mijn passie ligt bij bord- en gezel-
schapsspellen en ik ben  medeoprichter van de 
Bordspelgroep Parkstad”. 

We wensen Jacques heel veel succes en plezier toe 
met zijn nieuwe baan bij BcPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEROEPSCOLLEGE HOLZ WINT 5.000,-! 

 

 
“Vorig jaar startte Beroepscollege Holz samen met 
de Openbare Bibliotheek Kerkrade een leesbevorde-
ringsproject via de Intensieve Stimuleringsregeling. 
Ons doel: basisleerlingen stimuleren om meer te 
gaan lezen. Om aan de eisen van deze regeling te 
voldoen, zouden we o.a. een aanzienlijk geldbedrag 
moeten besteden aan onze eigen bibliotheek.  
Het toeval wilde dat Rotaryclub Kerkrade in het 
kader van hun 50-jarig bestaan in Kerkrade dit jaar, 
drie cheques van 5.000 euro uitloofde voor goede 

doelen in de gemeente Kerkrade. We grepen deze 
kans en dienden een concreet plan in. 

Zondag 4 december was het zover: in de Abdijkerk 
van Rolduc zouden de winnaars bekend worden 
gemaakt. Na een daverend optreden van het 
Chèvremonts Mannenkoor liet Rotaryclub-voorzitter 
Roy Palmen de spanning hoog oplopen door eerst 
alle 19 genomineerde projecten te beschrijven. Maar 
eindelijk kwam het verlossende woord: 
"Beroepscollege Holz krijgt 5000 euro voor hun 
leesbevorderingsproject”. Onder applaus van de 
aanwezigen beklom ik het spreekgestoelte en greep 
deze gelegenheid aan om het belang van het lezen 
voor laaggeletterden nog eens te benadrukken. Ik 
vertelde over de actieplannen van Beroepscollege 
Holz en hoe wij het geld gaan besteden: aanschaf 
van laagdrempelige boeken in onze eigen 
bibliotheek voor de leerlingen. Per leerling willen we 
uiteindelijk 3-5 boeken in de bibliotheek hebben en 
gaan we ook de ingeslagen weg van dagelijks een 
kwartiertje lezen in de klas, verder uitbouwen. 

 
Na overhandiging van de cheque, een fotosessie en 
uitgebreide felicitaties stroomde de abdij leeg en 
vierden we op kleinschalige wijze een feestje, samen 
met de andere prijswinnaars (3x €5.000,- en een 
extra prijs van €2.000,-)”. 
  

Aldo van den Broek, locatie Holz 
 

 

 
 
 
 


