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1.

Missie en Visie Beroepscollege

Het vmbo en het praktijkonderwijs van SVOPL zijn per 1-8-2012 samengevoegd tot een
organisatie: het Beroepscollege Parkstad Limburg. Op dit moment vallen hieronder de
locaties Herle, Holz, Brandenberg, de scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg en
per 1-8-2016 het Techniekcollege. Het meerjaren schoolplan 2018-2022 is een lange termijnplanning voor de locaties die behoren bij het Beroepscollege.
De leerling staat binnen het Beroepscollege Parkstad Limburg centraal. Dat betekent dat we
zoveel mogelijk toewerken naar geïndividualiseerde leertrajecten van leerlingen waardoor
talenten en ambities van leerlingen optimaal worden aangeboord en in ontwikkeling
gebracht.
De ontwikkeling in Parkstad om zo samen te werken is gebaseerd op inhoudelijke idealen
met betrekking tot het beste onderwijs aan de doelgroep leerlingen van het vmbo en het
praktijkonderwijs, maar is ook voortgekomen uit een aantal ontwikkelingen in de
samenleving waarvan wij onderdeel zijn.
-

Demografische ontwikkelingen in de regio Parkstad; ontgroening en vergrijzing,
waardoor het leerlingenaantal in de toekomst zal dalen.
Diplomacultuur in Nederland; de sociale context van het gezin is niet langer bepalend
voor de toekomstige positie van een individu op de maatschappelijke ladder,
inmiddels is het diploma hierin steeds belangrijker. Gevolg is dat ouders hun
kinderen liefst een zo hoog mogelijk diploma willen laten behalen.
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-

-

De positie van het Beroepsonderwijs in Nederland; vakmanschap wordt in onze
maatschappij veel minder gewaardeerd dan in het verleden. Gevolg is dat ouders
liever kiezen voor algemeen vormend onderwijs dat voorbereidt op een zo hoog
mogelijke beroepsopleiding.
De positie van diegenen die cognitief moeilijk in staat zijn een diploma te behalen;
bedrijven hebben steeds meer behoefte aan hoog opgeleid personeel door
verandering van de dienstverlening (maakwerk wordt steeds meer uitbesteed aan
lage lonen landen), bezuinigingen door de overheid op de sociale werkvoorziening
maakt het vinden van werk voor deze doelgroep steeds moeilijker.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het aantal leerlingen binnen het vmbo voor de
beroepsgerichte -, basis en kader leerwegen landelijk afneemt en dat het totaal aantal
leerlingen in de regio afneemt. Daarnaast zien we dat het voortgezet speciaal onderwijs in
de regio in aantallen constant blijft. Een ontwikkeling die door de invoering van de wet
passend onderwijs als ongewenst wordt ervaren. Dit alles onderschrijft de inhoudelijke
missie en visie van het Beroepscollege Parkstad Limburg.

1.1. Missie
Het Beroepscollege levert trotse, zelfbewuste en tevreden leerlingen af.
Deze leerling is in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leerproces. Het
Beroepscollege bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding, werken, wonen, vrije tijd in
de eigen regio en goed burgerschap in breder perspectief.
Dit doet het Beroepscollege door:
- de leerling en zijn toekomst in de eigen, typische en mogelijkheden biedende regio
Parkstad centraal te stellen;
- ruimte te creëren voor leerlingen om op zoek te gaan naar passie, ambitie, talent en
eigen verantwoordelijkheid;
- een optimale doorstroom binnen het Beroepscollege te realiseren;
- te werken met professionals, die handelen op basis van het principe Competentie,
Autonomie en Relatie (CAR).
Binnen het Beroepscollege doen we wat we zeggen en leggen hierover ook verantwoording
af. We zijn voortdurend gericht op verbetering en leren van elkaar.

4

1.2. Visie
Het Beroepscollege geeft invulling aan de missie door een onderwijsvoorziening te
realiseren, die verankerd is in 7 ankerpunten:
1) Ankerpunt “Gepersonaliseerd leren”
Passies, talenten en ambities van de leerling zijn de uitgangspunten bij het vormgeven van
het onderwijs en de begeleiding. Samen met andere gegevens (o.a. prestaties van de
leerling, observaties/bevindingen vanuit school en de inbreng van ouders) leidt dit tot een
gepersonaliseerd ontwikkeltraject van de leerling. Dit traject wordt zodanig vormgegeven
dat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau, in zijn eigen tempo en rekening
houdende met zijn of haar leerstijl. Het welzijn van de leerling staat voorop.
Uitgangspunt is dus telkens de vraag: “Wat en wie heb jij als leerling nodig?”
Richtinggevend hierbij zijn:
1.
2.
3.
4.

elke leerling heeft een individueel ontwikkelplan (iop)
er is veel ruimte voor maatwerk bij de onderwijsinvulling
er vindt veel buitenschools leren plaats
er is verbinding tussen buitenschools en binnen schools leren door actuele
vraagstukken vakoverstijgend te benaderen
5. er is een stevige basis voor Nederlands en wiskunde/rekenen
6. er is sprake van blended learning
2) Ankerpunt “Diploma/baan-vooruitzicht”
Binnen het Beroepscollege hanteren wij het uitgangspunt dat alle leerlingen een diploma
behalen en/of toe geleid worden naar een arbeidsplek, én dat wij voortijdig schoolverlaten
zodoende terugbrengen naar nul. Daarvoor is voorwaardelijk een goede determinatie,
eigenaarschap bij docenten én leerlingen voor wat betreft een optimaal leer-, begeleidingsen loopbaantraject. Daar waar stagnatie en uitval dreigt, wordt binnen het Beroepscollege
maatwerk geleverd om uitval te voorkomen. Tevens krijgen leerlingen die een regulier
diploma-traject binnen het Beroepscollege volgen, de mogelijkheid om naast het diplomaprogramma, een passend (binnen LOB) certificeringstraject te volgen om zodoende hun
kansen verder te optimaliseren.
3) Ankerpunt “Een optimale zorgstructuur”
Alle leerlingen binnen BcPL krijgen de professionele ondersteuning en aandacht die
noodzakelijk zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als persoon. Professionele zorg
wordt preventief en curatief ingezet passend binnen de respectievelijke schoolondersteuningsprofielen en is onderdeel van het gepersonaliseerde ontwikkeltraject van
iedere leerling.
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4) Ankerpunt “Ouderbetrokkenheid”
Ouders/verzorgers zijn mede verantwoordelijk voor en betrokken bij het gepersonaliseerde
ontwikkeltraject van hun kind gedurende de hele schoolloopbaan.
Medewerkers van het BcPL zien ouders / verzorgers als volwaardig partner en betrekken hen
optimaal bij het onderwijs- en begeleidingstraject.
Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om actief een rol te vervullen in het onderwijs- en
begeleidingstraject ten behoeve van alle leerlingen.
5) Ankerpunt “School midden in de maatschappij”
In het kader van contextrijk en betekenisvol onderwijs zorgen wij er structureel voor, dat
buurtnabije (maatschappelijke) instellingen en bedrijven weten wat wij voor hen kunnen
betekenen en dat wij weten wat zij voor de school kunnen betekenen. Wij stimuleren
ondernemendheid van personeel en leerlingen, in de zin van het herkennen en benutten van
kansen en het vergroten en gebruiken van ons netwerk voor structurele samenwerking.
6) Ankerpunt “Samenwerking met onderwijspartners”
We maken met het MBO in de regio een doorlopende leerlijn voor de basisberoepsgerichte
leerling, de zogenaamde Vakmanschapsroute. Het traject om de kwalificatie niveau 2 te
behalen wordt in 3 jaar behaald (leerjaar 3-4 vmbo, 1 MBO); dit betekent een jaar tijdswinst
voor de leerling.
De leerling die zich breder wil oriënteren krijgt binnen het BcPL de mogelijkheid om
verschillende keuzemodules te kiezen B-K-T. We maken met het MBO een doorlopende
leerlijn voor de kaderberoepsgerichte leerling. Het traject om de kwalificatie niveau 3 te
behalen wordt in 4 jaar behaald (leerjaar 3-4 vmbo, 1-2 MBO); dit betekent een jaar
tijdswinst voor de leerling.We maken met het MBO en het HBO een doorlopende leerlijn
voor de GL/TL leerling die kiest voor techniek, de zogenaamde Technologieroute. Het traject
om de kwalificatie niveau 4 te behalen met doorstroom naar het HBO wordt met 1 jaar
ingekort.
We werken samen met het MBO in een traject ten behoeve van leerlingen die oftewel door
cognitieve beperkingen of door gedragsproblemen, via de reguliere route niet in staat zijn
met een diploma de school te verlaten. Dit traject is competentiegericht en buitenschoolse
stage is hiervan een onderdeel.
We maken met het MBO in de regio afspraken over een doorlopende leerlijn LOB en over
een doorlopend begeleidingstraject.
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7) Ankerpunt “ICT en onderwijs”
De inzet en betekenis van ict voor de organisatie en de uitvoering van dit onderwijs is een
strategische keuze. BCPL zoekt ict -toepassingen die aansluiten bij de onderwijskundige visie,
de ambitie en de cultuur.
De digibeet is de analfabeet van de toekomst. Digitale geletterdheid, d.w.z. het kunnen
gebruiken van ict voor het verzamelen, creëren en delen van digitale informatie is een
belangrijke voorwaarde om op school, op het werk, of in de samenleving effectief te
participeren.
Leren:
Bij het leren gaat het erom dat de leerlingen van BCPL hun talenten als individu optimaal
ontwikkelen. Ict wordt als middel ingezet om gepersonaliseerde leerlijnen verder uit te
bouwen om sneller, beter en/of aantrekkelijker te leren.
Leven:
Leerlingen van BCPL worden voorbereid op het functioneren in een maatschappij waarin ict
een grote rol speelt. Daarbij spelen ethische vraagstukken over sociale veiligheid in een
digitale samenleving of mediawijsheid een rol.
Werken:
BCPL laat de leerlingen voldoende kennis maken met en bereidt leerlingen voor op een
arbeidsmarkt waar ict in alle beroepen een rol speelt.
Bij de invoering van ict in het onderwijs draait het om de goede balans tussen 4
randvoorwaarden, t.w. visie, deskundigheid van medewerkers, inhoud en toepassingen
(bijvoorbeeld content) en infrastructuur.

1.3. Onderwijsaanbod
LOCATIE HOLZ
De VMBO-Brugklas
Voor alle brugklasleerlingen bestaat het wekelijkse lesaanbod voor een deel uit praktijk.
Deze praktijklessen in de onderbouw vinden plaats in de beroepsgerichte afdelingen
onder de naam ‘Praktisch Profiel Oriëntatie’ (PPO). Gedurende hun verblijf in de
brugklas komen de leerlingen in alle afdelingen van de school. Aan het einde van leerjaar
1 kunnen zij dan een bewustere keuze maken voor een van de afdelingen basis/kader.
Naast PPO werken de brugklassers in zogenaamde leergebieden. Het voordeel van het
werken in leergebieden is dat er een duidelijke samenhang tussen verschillende vakken
zichtbaar wordt. Het leergebied Mens & Maatschappij bestaat bijvoorbeeld uit de vakken
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Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie en Levensbeschouwing. Andere leergebieden zijn
Mens & Natuur, Sport & Beweging en Kunst & Cultuur. Elk leergebied heeft zijn eigen
specifieke lesmateriaal. Natuurlijk staan Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, techniek en
mentorbegeleiding, ook op het lesrooster.
Basisberoepsgerichte- (LWOO), Kaderberoepsgerichte Leerweg, TL-PLUS
Op de locatie Holz zitten de LWOO-leerlingen voornamelijk in de Basisberoepsgerichte
Leerweg. De groepsgrootte van de klassen in deze leerweg is bewust kleiner. Hiermee
streven wij naar maximale persoonlijke begeleiding voor elke leerling. Tijdens de opleiding
zijn de leerlingen praktisch bezig in een werkplaats, keuken of praktijklokaal op school.
Daarnaast leren leerlingen tijdens de stages wat het inhoud om in een echt bedrijf of
instelling te werken en maken zij kennis met de ins en outs van hun mogelijke toekomstige
beroep. Leerlingen die de basisberoepsgerichte opleiding afronden, kunnen binnen hun
sector doorstromen naar niveau 2 in het MBO (het Middelbaar Beroepsonderwijs,
bijvoorbeeld het Arcus College of Leeuwenborgh). Voor leerlingen die de Kaderberoepsgerichte Leerweg of de TL-PLUS afronden geldt dat zij binnen hun sector kunnen
doorstromen naar niveau 3 of 4. Voor leerlingen van de TL-PLUS bestaat de mogelijkheid,
indien het vakkenpakket aansluit op het gekozen profiel, om door te stromen naar de
HAVO. In het lesprogramma wordt extra aandacht besteed aan taal en rekenen.
De programma’s van de verschillende leerwegen zijn in de onderbouw grotendeels gelijk.
Gezien het verschil in leerstijl en niveau wordt er in de TL-PLUS vooral nadruk gelegd op
theoretische verwerking van de lesstof en in de Basisberoepsgerichte Leerweg met name op
praktische verwerking.
Bovenbouw VMBO
Basis Kader

VMBO-TL-PLUS
VMBO-TL-PLUS is voor leerlingen met een VMBO-gemengd advies of met een VMBOtheoretisch advies.
De keuze voor TL-PLUS betekent in de bovenbouw dat een leerling een aantal uren
praktijk volgt. De overige uren zijn voor de theorievakken.
In de TL-PLUS variant van locatie Holz volgt een leerling vanaf leerjaar 3 onderdelen van het
profiel Diensten & Producten. Dit praktijkvak is op locatie Holz het 7e vak.
De TL-PLUS leerlingen zijn met hun diploma (VMBO gemengd diploma of VMBO-TL diploma)
toelaatbaar tot niveau 4-opleidingen binnen het MBO.
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Een TL-PLUS leerling met 7 eindexamenvakken theorie heeft tevens goede doorstroommogelijkheden richting de HAVO. De meeste AVO-scholen stellen 7 eindexamenvakken als
regel om toelaatbaar te zijn tot de HAVO.
LOCATIE BRANDENBERG
Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO
inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4.
De VMBO TL-PLUS brugklas
De TL staat voor theoretische leerweg. Na het behalen van het diploma gaan deze leerlingen
meestal naar het MBO, maar ook doorstromen naar de HAVO is mogelijk. Alle leerlingen
volgen in leerjaar 3 vier uur het beroepsgerichte vak, passend bij de gekozen sector. Aan het
einde van leerjaar 3 hebben deze leerlingen de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid de
keuze voor de theoretische of de gemengde leerweg te maken. Bij de theoretische leerweg
krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een extra vak te volgen in leerjaar 4 (de Plus). Is dat
een theoretisch vak, dan versterkt die keuze de overstap naar en de startmogelijkheden in
HAVO 4. Een voorwaarde is dan wel, dat het vakkenpakket aansluit op het gekozen profiel
in HAVO 4. Is dat extra vak het beroepsgerichte vak (praktijkvak), dan vergemakkelijkt die
keuze een overstap naar het MBO niveau 3 of 4.
De VMBO kader brugklas
De kaderberoepsgerichte leerweg betekent dat deze leerlingen in de bovenbouw meer
praktijk krijgen. Ze krijgen onderwijs dat meer gericht is op praktische toepassingen en dat
leerlingen laat werken in een beroepsgerichte setting. Deze leerlingen stromen door naar
het MBO niveau 3 of niveau 4.
De VMBO basis brugklas
De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg stromen bij het MBO op niveau 2 in.
Deze leerlingen krijgen, net als de kader leerlingen, meer praktijk en werken in een
beroepsgerichte setting.
De LWOO brugklas
Deze brugklas is op onze school gekoppeld aan de VMBO basis brugklas qua type onderwijs.
De groepsgrootte bij dit type brugklas is bewust klein, zodat deze leerlingen de aandacht
kunnen krijgen die ze nodig hebben.
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De sportbrugklas
Locatie Brandenberg biedt de mogelijkheid voor alle leerlingen om in de
onderbouw (leerjaar 1 en leerjaar 2) een sportbrugklas te volgen. Deze leerlingen volgen
per week 2 uur sport extra en doen dan sporten die niet tijdens de reguliere LO lessen aan
bod komen (bv. paardrijden, squashen, onderwaterhockey, etc.).
Bovenbouw VMBO
VMBO-TL-PLUS
VMBO-TL-PLUS is voor leerlingen met een VMBO-gemengd advies of met een VMBOtheoretisch advies. De keuze voor TL-PLUS betekent in de bovenbouw dat een leerling een
aantal uren praktijk volgt. In de meeste gevallen zal dit aantal vier zijn. De overige uren zijn
voor de theorievakken. Het praktijkvak is afhankelijk van de sectorkeuze die de leerling
maakt. In de TL-PLUS kan een leerling kiezen uit de volgende sectoren:
•
•
•

Sector Economie en Ondernemen (E&O)
Sector Dienstverlening en Producten (D&P)
Sector Zorg & Welzijn (Z&W)

De leerlingen volgen vanaf leerjaar 3 de TL-PLUS variant. Vanaf leerjaar 4 kan de leerling
kiezen of het 7e vak het praktijkvak of een extra theorievak wordt.
De TL-PLUS leerlingen zijn met hun diploma (VMBO gemengd diploma of VMBO-TL diploma)
toelaatbaar tot niveau 4-opleidingen binnen het MBO.
Een TL-PLUS leerling met 7 eindexamenvakken theorie heeft tevens goede doorstroommogelijkheden richting de HAVO. De meeste AVO-scholen stellen 7 eindexamenvakken als
regel om toelaatbaar te zijn tot de HAVO.
VMBO KADER EN BASIS
De keuze voor Kader of Basis betekent in de bovenbouw dat een leerling een flink aantal
uren praktijk volgt (in de meeste gevallen zal dit aantal 13 of 14 zijn). De overige uren zijn
voor de theorievakken. Het praktijkvak is afhankelijk van de sectorkeuze die de leerling
maakt. In de Kader en Basis kan een leerling kiezen uit de volgende sectoren:
•
•
•
•

Sector Economie en Ondernemen (E&O)
Sector Dienstverlening en Producten (D&P)
Sector Zorg & Welzijn (Z&W)
Techniekonderwijs (zie Techniekcollege Parkstad Limburg)

De leerlingen die een kader diploma behalen zijn toelaatbaar tot niveau 3- of 4-opleidingen
binnen het MBO. De leerlingen die een basis diploma behalen zijn toelaatbaar tot niveau 2opleidingen (en in sommige gevallen, bijvoorbeeld in het geval de leerling een
leerwerktraject heeft gevolgd, tot nivau-1 opleidingen) binnen het MBO.
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LOCATIE HERLE
Locatie Herle is een kleinschalige VMBO-school met extra aandacht voor: een veilig leer- en
leefklimaat, de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling, de leer- en loopbaanontwikkeling
van de leerling, zodat leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst.
VMBO onderbouw
In de onderbouw hebben de leerlingen een breed aanbod aan vakken. Doordat docenten
meerdere vakken geven en er lessen in vakgebieden zijn beperken wij het aantal
verschillende docenten voor de klas.
Naast de algemene vakken krijgen ze (3L) lessen: “leren leren, leren leven, leren kiezen”. Wij
bieden hier meer vraag gestuurd onderwijs aan. Leerlingen gaan met persoonlijke
(leer)vragen of opdrachten aan de slag. Tevens volgende de leerlingen “Praktische Sector
Oriëntatie” (PSO) lessen. Deze PSO lessen vinden plaats in de beroepsgerichte afdelingen.
Middels de 3L en PSO lessen gaan de leerlingen stevig aan de slag met persoonlijke
ontwikkeling, het ontdekken van eigen voorkeuren en mogelijkheden en hun persoonlijke
passie.
Organisatie onderbouw:
In de onderbouw werken de leerlingen op BK of KGT niveau. Leerlingen met een LWOO
indicatie zitten in kleinere klassen. Tussentijds opstromen of afstromen is mogelijk waardoor
leerlingen steeds op een passend niveau kunnen werken.
Afdelingen in de bovenbouw
VMBO BASIS EN VMBO KADER
De leerlingen op basis en kader niveau krijgen naast de theorievakken 14 uur les in de
beroepsgerichte vakken waarvan 8 uur in het profieldeel en 6 uur een keuzevak. De
leerlingen kiezen uit één van onderstaande profielen.
HBR Horeca, bakkerij en recreatie. Uniek in de regio!
Leerlingen krijgen les in de vakken koken, bakken en bedienen in onze prachtige keukens,
bakkerij en restaurant. Beroepscollege, locatie Herle heeft als enige school in de omgeving
de afdeling HBR.
E&O Economie en ondernemen
Leerlingen krijgen les in het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden, ondernemen,
boekhouden, verkoop en etaleren.
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ZW Zorg & Welzijn
Leerlingen krijgen les in mooi ingerichte praktijklokalen met uitgebreide faciliteiten in de
vakken gezondheidskunde, huishoudkunde en uiterlijke verzorging.
VMBO-TL-PLUS
VMBO-TL-PLUS is voor leerlingen met een VMBO-gemengd advies of met een VMBOtheoretisch advies. De keuze voor VMBO-TL-PLUS betekent dat de leerlingen naast de
theorievakken ook een praktijkvak volgen. Ze doen examen in 6 theorievakken en een
praktijkvak. Voor leerlingen kan maatwerk verleend worden indien dit te veel is of indien
een leerling meer aan kan.
Het praktijkvak is afhankelijk van de sectorkeuze die de leerling maakt. In de TL-PLUS kan
een leerling kiezen uit de volgende sectoren:
•
•

Sector Economie (met praktijk bij economie en ondernemen)
Sector Zorg & Welzijn (met praktijk bij Zorg & Welzijn)

De leerlingen volgen vanaf leerjaar 3 de TL-PLUS variant.
De TL-PLUS leerlingen zijn met hun diploma (VMBO gemengd diploma of VMBO-TL diploma)
toelaatbaar tot niveau 4-opleidingen binnen het MBO.
Een TL-PLUS leerling met 7 eindexamenvakken theorie heeft tevens goede doorstroommogelijkheden richting de HAVO. De meeste AVO-scholen stellen 7 eindexamenvakken als
regel om toelaatbaar te zijn tot de HAVO.
LOCATIE PPL
Op de Katholieke en Openbare school voor Praktijkonderwijs wordt een breed scala aan
praktijklessen, gecombineerd met AVO-vakken zoals Nederlands, rekenen, wereldoriëntatie,
arbeidsoriëntatie en burgerschap aangeboden. Op deze locatie van het BcPL leren
leerlingen hun kansen te pakken. Ze werken samen, dragen geleidelijk meer eigen
verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. Ze krijgen zelfvertrouwen en sociale
vaardigheden mee en daarnaast een reëel beeld van hun beperkingen, maar ook van hun
mogelijkheden. Zo worden ze voorbereid op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap in de
21e eeuw.
Als het nodig is, wordt orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning en begeleiding
aangeboden.
Er wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden; elke leerling volgt de leerroute die voor hem/
haar passend is. Dat komt o.a. tot uiting in coaching- en maatwerkuren, het IOP (Individueel
Ontwikkelingsplan) en in de manier waarop lesstof wordt aangeboden. Na het verlaten van
de school kunnen de leerlingen hun eigen weg in een steeds weer veranderende
12

maatschappij vinden. Zij ontdekken op school wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze daar
gebruik van kunnen maken. Leerlingen worden ondersteund bij de overgang naar een plaats
op de arbeidsmarkt of naar het MBO-onderwijs.
Het praktisch leren gebeurt door coaching aan de hand van groepsgewijze workshops en
trainingen. Iedere leerling heeft een portfolio. Het bij toelating opgestelde IOP (individueel
ontwikkelingsplan) is richting gevend bij het maken van keuzes. Na het schoolverlaten
worden alle leerlingen nog twee jaar gevolgd.
AVO-vakken
Nederlands, rekenen, wereldoriëntatie, gym, verzorging, ICT en burgerschap.
Praktijkvakken
Metaal, hout, textiel, keuken, bakkerij, groen.
Oefenpraktijksituaties
•
•
•

Leerwerkplaats (oefensituatie productiewerk)
Casco (oefensituatie klussen)
Woonhuis (oefensituatie zelfstandig wonen)

Bedrijfjes, gericht op opdrachten buiten school
•
•
•
•

Catering
PPL-TV
Groenverzorging en klussen aan huis
Kringloopwinkel

Unit 1 en 2, onderbouw
In unit 1 maken leerlingen kennis met werk door de praktijkvakken te volgen en de interne
stage te doen.
In unit 2 krijgen de leerlingen meer praktijkvakken. Ze gaan naast interne en externe
stage ook op maatschappelijke stage. Ze nemen een kijkje bij bedrijven.
De leerlingen maken een portfolio: Daarin schrijven ze over zichzelf, wonen, werken,
burgerschap en vrije tijd. Ook staan op het rooster workshops, Engels, taal en rekenen
en lichamelijke opvoeding.
Ieder weekritme (8 tot 10 weken) lopen ze twee dagen in de week binnen school een andere
interne stage.
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Wij bieden de volgende interne stages aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerwerkplaats, een gesimuleerd productiebedrijf
Het restaurant en de keuken van de school
Receptie school
Brood- en banketafdeling
De wasserij
Facilitaire dienst (te denken aan: schoolwinkeltje, verzorgen koffie en thee voor
personeel)
In- en uitleenbalie (magazijn en repro)
De milieudienst (binnen en buiten)
Assistent leerwerkplaats
Assistent keuken en catering in unit 1, 2 en 3
Assistent brood en banket
Assistent houtbewerking
Assistent creativiteit
Assistent doe-het-zelf atelier
Assistent technische dienst
De professionele schoonmaak

Buiten school zijn er vrijwilligerswerk/maatschappelijke stages zoals helpen in een
buurthuis, sportactiviteiten organiseren, werken op de dagbehandeling van een
zorgcentrum, maneges, dagactiviteiten van Mondriaan, Gered Gereedschap, de Voedselbank
en de boodschappendienst van Meander thuiszorg. Ook lopen ze mee in de
huishoudelijke en
technische
dienst
van
musea
zoals
het
Mijnmuseum,
Thermenmuseum, Continium en Rolduc. Op deze manier maken ze kennis met de
samenleving en leveren daar een bijdrage aan. Tevens is dit een goede voorbereiding op de
externe stage van de bovenbouw.
Unit 3, bovenbouw
In unit 3 lopen leerlingen twee of meer dagen per week stage in bedrijven of instellingen
buiten de school. Op die manier verkennen ze de arbeidsmarkt. De groepscoach begeleidt
hen hierbij. Op de andere dagen zijn de leerlingen op school. Hier wordt het onderwijs
zoveel mogelijk afgestemd op de stage. Praktijkvakken zijn verzorging, techniek, tuin, klussen
in en rond het huis, woonhuis, ICT en gym. Een leerling die zich positief ontwikkelt kan in
deze fase als beroepsgekwalificeerde assistent bij het Arcuscollege geplaatst worden. Dit kan
leiden tot een MBO-diploma op niveau 1. In een latere fase zoeken leerlingen een gepaste
arbeidsplek. Ze komen in een bedrijf en / of een toeleidingstraject. Zij hebben een vaste
coach op de werkplek.
Als leerlingen de school verlaten, wordt gezocht naar een passende vervolgopleiding, een
baan op de vrije arbeidsmarkt of een jobcoach- en re-integratie traject. Partners zijn onder
andere werkgevers, UWV,
Reïntegratiebedrijven, MEE en Jobcoachorganisaties. Schoolverlaters worden nog 2 jaar lang gevolgd door school.

14

Techniekcollege Parkstad Limburg
In het techniekcollege worden de leerlingen van leerjaar 3 en 4 basis en kader van alle vmbo
scholen in Parkstad, die gekozen hebben voor een technische afdeling opgeleid.
De volgende profielen worden aangeboden:
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Een techniek richting waar de leerlingen later veel kanten mee op kunnen. Binnen deze
afdeling maken de leerlingen kennis met basisvaardigheden uit de elektrotechniek,
metaaltechniek en installatietechniek.
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
De afdeling BWI is een brede techniek opleiding. Leerlingen leren de basisvaardigheden met
betrekking tot timmeren, metselen, fijnhout en zelfs schilderen. Naast de praktijk, leren ze
ook schetsen, tekeningen lezen, CAD-tekenen en natuurlijk de vaktheorie.
Mobiliteit & Transport (M&T)
Mobiliteit & Transport is een brede opleiding en omvat alles wat met voertuigen
en transport te maken heeft. In de praktijk krijgen de leerlingen allerlei opdrachten
die betrekking hebben op de fiets, scooter, auto, vervoeren en magazijn.
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2. Visie op personeel en organisatie
Het Beroepscollege heeft behoefte aan een (organisatie)cultuur die recht doet aan het
innovatieve karakter van de school en de doelen op lange termijn; zowel bij het operationeel
zijn van het Beroepscollege als bij nieuwe en onverwachte uitdagingen op weg naar de
toekomst. Door de ontwikkelingen van het Beroepscollege is er behoefte aan enige mate van
flexibiliteit in de organisatiestructuur.
Daarom wordt gekozen om eerst de uitgangspunten van de organisatiecultuur en de
kernwaarden van het personeelsbeleid te beschrijven en vervolgens vast te stellen welke
organisatiestructuur daar het beste bij past.

2.1. De principes van de organisatiestructuur en het personeelsbeleid:
1. Verbondenheid
De missie en visie van het Beroepscollege zijn leidend voor de inrichting van de
organisatiestructuur. Die missie en visie bindt leerlingen en professionals met elkaar. Door
middel van de organisatiestructuur kan aan de missie en visie, waarin het belang van de
leerling leidend is, invulling gegeven worden.
Gedeelde Visie is hierbij een kernbegrip.
2. Transparantie
De organisatie van het Beroepscollege is duidelijk, helder en transparant. Dit wordt
gerealiseerd door een platte organisatie waarin veel verantwoordelijkheid laag in de
organisatie bij de basisteams ligt. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
duidelijk verdeeld, waardoor autonomie en eigenaarschap voor leerling, professional en
basisteam ontstaat op elk niveau.
Het geven van Vertrouwen en het nemen van Verantwoordelijkheid zijn hierbij
kernbegrippen.
3. Teamvorming
Het Beroepscollege vormt teams rondom leerlingen. Professionals werken zoveel mogelijk in
vaste teams. De teams worden aangestuurd door een teamleider waardoor elke
medewerker één leidinggevende heeft. In de teams is een professionele aanspreekcultuur.
Het nemen van Verantwoordelijkheid en het afleggen van Verantwoording zijn hierbij
kernbegrippen.
4. Kwaliteit
Het Beroepscollege voert uit wat beloofd is aan alle stakeholders. De tevredenheid van
stakeholders is hierbij graadmeter. Het Beroepscollege evalueert voortdurend de kwaliteit
en werkt planmatig aan verbetering.
Het afleggen van Verantwoording is hierbij een kernbegrip.
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2.2. De vier V’s
Visie
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Verantwoording
Gevraagd wordt aan alle stakeholders om een bewust uitgesproken commitment met de
visie die concreet zichtbaar wordt in houding en handelen. Alle medewerkers van het
Beroepscollege, alle leerlingen en ouders, branches en bedrijven, alsmede de Inspectie en de
gemeenten, staan vanuit het eigen perspectief achter de uitgangspunten en de idealen.
Vanuit dat commitment wordt met een positieve instelling gewerkt aan de realisatie van de
doelen van het Beroepscollege.
Omdat allen die betrokken zijn bij het Beroepscollege de uitgangspunten en idealen delen, is
er ook ruimte voor het geven van vertrouwen; aan onderwijsmedewerkers en basisteams
die zoeken naar de juiste en de beste wijze om een en ander op de werkvloer echt vorm te
geven en aan leerlingen die moeten wennen aan het andere onderwijsconcept, een andere
cultuur, een nieuwe leeromgeving. Maar ook ouders en branches moeten het
Beroepscollege hun vertrouwen schenken en vanuit een positieve grondhouding het nieuwe
(en soms onzekere) tegemoet treden.
In zo’n omgeving behoort het nemen van verantwoordelijkheid een tweede natuur te zijn.
Vanuit het genoten vertrouwen van leerlingen, ouders en schoolleiding kiezen alle
onderwijsmedewerkers vanuit een gedragen visie en onderwijsconcept bij onverwachte en
nieuwe obstakels en uitdagingen voor oplossingen, voor kwaliteit en voor creativiteit. Het
probleem van een ander bestaat niet, oplossingen worden immers door iedereen gezocht
en aangedragen.
Het aanspreken op verantwoordelijkheid hoort in deze cultuur zeker thuis. Als er echter
feitelijk sprake is van een gedeelde visie en van het zelf tijdig nemen van
verantwoordelijkheid, zal dit aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid tot de
uitzonderingen kunnen behoren.
Het afleggen van zowel horizontale als verticale verantwoording is het sluitstuk van deze
organisatiecultuur. Het genieten van vertrouwen en dus regelvrijheid en een zekere mate
van autonomie vindt immers haar legitimering in de af te leggen verantwoording.
Verantwoording afleggen in zowel hiërarchische zin (naar bijvoorbeeld de leidinggevende)
als in functionele zin (naar collega’s en leerlingen). Niet het falen wordt primair bekritiseerd,
maar het niet proberen wordt als negatief gezien. Niet de gestelde doelen niet halen wordt
kritisch geanalyseerd, maar de effectiviteit van het handelen wordt bekeken. Dat alles geldt
in gelijke mate voor alle stakeholders van het Beroepscollege, van algemeen directeur tot
leerwerkbedrijf en van docent tot kritische ouder.
Doel van verantwoording is ook niet het “afrekenen” met elkaar, maar het behouden van
het goede en het gaan voor het betere.
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2.3. Uitwerking naar structuur
Bij het opstellen van een feitelijke (functie- en organisatie)structuur (management en
overige medewerkers en de onderlinge verhoudingen) en bij het vormgeven van
medezeggenschap (formeel in een MR en informeel in vormen van werkoverleg op het
Beroepscollege), alsmede bij het inrichten van het functiehuis worden de 4 V’s
geïncorporeerd.

2.4. Organisatiestructuur

Algemeen directeur
AMG (Ank) Wijnands

Stafdienst:
Secretaresse
Financiën
ICT
P&O
Kwaliteit en
Veiligheid

Sectordirecteur
loc. Brandenberg
BJHW (Bob)
te Braak

teamleiders

team docenten
en OOP

Sectordirecteur
locatie Herle
TJM (Dorothee)
Viguurs

teamleiders

team docenten
en OOP

Sectordirecteur
locatie Holz
RSW (Rob) Riedl

BJ (Beppy Heijnens
P (Patricia) Cleiren
TWJ (Tanja) van Sint Feyth
AEJ (Bert) Theunissen
GPM (Gerda) Koonen
S (Sandra) Lenzen
SSW (Sonja) Heynsdijk

Sectordirecteur
locatie PPL
JCM (Henk)
Mohnen

teamleiders

teamleiders

team docenten
en OOP

team docenten
en OOP

teamleider
techniekcollege
A (Amin) El
Ouazghari
team docenten
en OOP

Van bovenstaande organisatiestructuur kan worden afgeweken als dit uit de
ontwikkelingsgang blijkt, maar steeds met in achtneming van de principes van de 4 V’s. De
verwachting is dat gaandeweg het organogram en de traditionele functies herijking
behoeven om het gedachtegoed van het Beroepscollege in volle omvang te kunnen blijven
uitdragen.
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2.4.a. Medezeggenschapsraad
Elke locatie van het BcPL heeft zijn eigen deel-MR. Boven schools is er de Groeps-MR waarin
de deel-MR’en zijn vertegenwoordigd. Op SVO|PL niveau is er de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen zijn vertegenwoordigd.

2.5. Integraal personeelsbeleid
Het omarmen van de opdracht van het Beroepscollege, vraagt om een meer algemene en
integrale benadering. De organisatie is ook zo ingericht dat er ruimte is voor teams van
professionals om te ondernemen, te vernieuwen en de missie en het daarop gebaseerde
onderwijskundige concept uit te voeren. Een duidelijke verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden is hierbij leidraad. Deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie.
De leidinggevende sectordirecteur is helder en transparant in het uitdragen van de koers van
de locatie en stuurt op een innovatieve lerende organisatie, voortdurend in ontwikkeling en
in samenspel met de omgeving.
De professional in het Beroepscollege is eigenaar van zijn leerproces. Hierbij zijn de volgende
speerpunten belangrijk:
- De bijdrage van de professional aan de teamontwikkeling.
- De persoonlijke, professionele ontwikkeling.
- Kennis van nieuwe media.
- Het betrekken van de omgeving (ouders, bedrijfsleven, cultuur) bij het leren.
- Kennis en begrip van de manier waarop leerlingen leren.
- Het toepassen van activerende vakdidactiek.
- Het coachen en begeleiden van leerlingen.
- Passie en ambitie van de professional speciaal gericht op de leerling van het
praktijkonderwijs en het vmbo.
De teamleiders zijn de drijvende kracht om de professionalisering van medewerkers aan te
zetten en in gang te houden. De medewerkers voelen zich verantwoordelijk en nemen de
ruimte die ze krijgen.
De leiding van de school is transparant, geeft ruimte aan de medewerkers, legt grenzen vast
en stimuleert medewerkers uitdagingen aan te gaan.
De communicatie is open en professioneel, men spreekt elkaar aan op het functioneren.
Er is op BcPL niveau een jaarplan – opgesteld door de algemeen directeur en de sector
directeuren met het meerjarenplan als uitgangspunt - en op locatie niveau is er een
schoolplan. Personeelsbeleid is hiervan een onderdeel.
Mobiliteit van de medewerkers zal gestimuleerd worden, in eerste instantie tussen de
locaties van BcPL.
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3. Visie op huisvesting
Het College van Bestuur van SVOPL is primair verantwoordelijk voor het aanbod en de
spreiding van het onderwijs binnen de stichting in Parkstad.
De visie met betrekking tot aanbod en spreiding en derhalve ook huisvesting wordt indien
gewenst bijgesteld. Het BcPL zal hierin actief adviseren en sparringpartner zijn voor het CvB
van SVO|PL.

4. Visie op financieel beleid
Ook voor het financieel beleid is de visie, missie en strategie van het Beroepscollege leidend.
Financieel beleid en financieel beheer kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het
financiële beleid, zoals we dat zien weergegeven in de verschillende begrotingen, loopt als
het ware over in het financiële beheer, weergegeven door registratie, controle en
rapportage. Het vastleggen van beleidsvoornemens in allerlei begrotingen enerzijds en de
registratie/rapportage over die werkelijkheid anderzijds, maakt het mogelijk inzicht te
krijgen in:
• de uitkomsten van het ingezette beleid en
• de consequenties en kosten van het voorgenomen beleid
Met behulp van een geschikt management informatiesysteem kan vooraf, tijdens en
achteraf worden bijgestuurd en verantwoording worden afgelegd. Hierbij wordt de pdcacyclus toegepast. Het principe afspraken vooraf, verantwoording achteraf is leidend.
De sectordirecteur van de locatie is verantwoordelijk voor de locatie budgetten m.b.t.
Personeel en Materieel en legt hierover verantwoording af aan de algemeen directeur van
het BcPL en aan de MR van de locatie.
De belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot het financiële beleid van het BcPL zijn
efficiëntie en effectiviteit, ruimte voor ondernemerschap, helderheid en transparantie en
het huis op orde: elke locatie begroot en realiseert met een positief resultaat.
Het primaire proces is leidend. Centraal nemen we die kosten die moeten en decentraal
nemen we de kosten die kunnen.
Over sommige personele uitgaven worden op bestuursniveau en/of tussen de locaties op
BcPL niveau afspraken gemaakt (attenties, hulpmiddelen etc.).
Elke locatie maakt in de begroting innovatiebudget vrij.
Binnen het BcPL zijn we solidair met elkaar en we bepalen ook samen de ontwikkelthema’s
en de ruimte waar op BcPL niveau voor alle locaties uitwerking aan wordt gegeven. De
zogenaamde derde geldstromen (ESF subsidies en projectsubsidies) worden als aparte
projecten begroot en gemonitord. De algemeen directeur is de verantwoordelijke voor de
derde geldstromen.
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5. Visie op kwaliteitszorg
1. Kwaliteitszorg op het Beroepscollege
Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat bij het Beroepscollege voorop. We willen dat
alle scholen van BcPL onder het regulier toezicht van de Inspectie van het Onderwijs vallen,
ofwel een basisarrangement hebben. Dit betekent dat de scholen minimaal voldoen aan de
kwaliteitseisen vanuit de overheid. Daarnaast willen wij vanuit een intrinsieke motivatie de
meest passende en optimale vorm van onderwijs aan onze leerlingen bieden. In de scholen
bestaat dan ook een cultuur van opbrengst- en handelingsgericht werken. Die cultuur is erop
gericht de leer- en ontwikkelresultaten van alle leerlingen te optimaliseren door de
vorderingen van leerlingen systematisch te volgen en te verbeteren zodat zij een optimaal
ontwikkelperspectief hebben. De resultaten van de leerlingen liggen tijdens de
schoolperiode ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen
mag worden verwacht.
1.1. Kwaliteit als tweede natuur
Het zichtbaar maken van de kwaliteit van de scholen dient een tweede natuur te zijn. Dit
moet zijn weerslag krijgen in een vorm van doelgerichte, cyclische, systematische en
integrale kwaliteitszorg. Dit heeft vooral waarde voor de school zelf, maar het fungeert ook
als een verantwoordingsmiddel enerzijds naar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen en
anderzijds naar het College van Bestuur, de onderwijsinspectie en de omgeving van de
school.
1.2 Visie op kwaliteitszorg
Het Beroepscollege heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in kwaliteitsbeleid en de
uitvoering van het kwaliteitsbeleid. In de komende tijd zal geïnvesteerd worden in het
verder ontwikkelen en positioneren van kwaliteit als integraal onderdeel van onze
organisatie. Kwaliteitszorg betreft zowel de primaire opdracht als de secundaire processen
daar omheen en de samenhang daartussen. Het Beroepscollege ziet kwaliteitszorg als ‘het
totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een
permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te
bewaken, te borgen en te verbeteren’. Het gaat om het beantwoorden van de volgende vijf
vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die kennis en informatie?

Het Beroepscollege zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Het management stuurt de kwaliteitszorg aan en kwaliteit(-s denken) is
gemeengoed voor alle medewerkers. Er wordt planmatig gewerkt volgens de PDCA-cyclus op
alle niveaus en er wordt een integraal systeem van kwaliteitszorg gebruikt. Er is sprake van
een intern toezicht gericht op aansturing, monitoring en borging. Op schoolniveau wordt
jaarlijks systematisch de kwaliteit van de opbrengsten geëvalueerd en er worden
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trendanalyses uitgevoerd. Ook evalueren de scholen structureel het leren, het onderwijzen
en de leerlingenzorg. Het Beroepscollege rapporteert aan betrokkenen (zie hoofdstuk 3:
betrokkenen) inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.
2. Doelstellingen
In het meerjaren schoolplan BcPL en de daaruit voortgekomen schooljaarplannen van de
locaties heeft het Beroepscollege, uitgaande van de schooldoelstellingen en de missie, de
beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd. De belangrijkste doelstelling is het
streven naar kwaliteit. Onder kwaliteit verstaat het Beroepscollege het op systematische
wijze continue nagaan of er waargemaakt wordt wat in plannen en beleidsvoornemens
beschreven staat. Voorgaande gebeurt door middel van het systematisch verzamelen van
gegevens, het evalueren daarvan en het inzetten van meetbare verbeteracties of het borgen
van de kwaliteit. Het Beroepscollege beoogt met het geformuleerde kwaliteitsbeleid:
•
•
•

De kwaliteit van de school te verbeteren.
De kwaliteit van de school te verantwoorden.
Betrokkenen over de kwaliteit van de school te informeren.

Het Beroepscollege is tevreden over het beleid als voor alle betrokkenen zichtbaar en
merkbaar gewerkt wordt aan de verbetering en ontwikkeling van de school, er daarnaast
jaarlijks verzamelde gegevens en oordelen in het jaarverslag zijn opgenomen en
belanghebbenden betrouwbare informatie ontvangen over de kwaliteit van de school. Door
middel van dit kwaliteitsbeleidsplan creëert het Beroepscollege een gedegen systeem van
kwaliteitszorg. Het kwaliteitsbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig
aangepast. Iedere vier jaar wordt - parallel aan het meerjaren schoolplan - een nieuw
kwaliteitsplan opgesteld.
3. Betrokkenen
De kwaliteit van een school wordt bepaald door iedereen die in meer of mindere mate bij de
school betrokken is. Kwaliteit komt in eerste instantie ten goede aan leerlingen, aan hun
leerproces en de resultaten daarvan. Als het gaat om het meten en vaststellen van de
kwaliteit vormen de leerlingen dan ook een belangrijke bron van informatie. Maar in feite
nemen alle bij de school betrokken partijen deel aan de dialoog waarin de kwaliteit bepaald
en bewaakt wordt. In het kwaliteitsdenken van alle betrokkenen dient de
verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteit voorop te staan. In dit hoofdstuk wordt van de
belangrijkste betrokkenen de rol en verantwoordelijkheid in het systeem van kwaliteitszorg
omschreven.
College van Bestuur SVO│PL
Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur ervoor te zorgen dat het Beroepscollege over
een deugdelijk systeem van kwaliteitszorg beschikt en erop toeziet dat dit naar behoren
wordt uitgevoerd. Met andere woorden: het bestuur toetst of de in het onderhavige
kwaliteitsbeleidsplan beschreven doelen gerealiseerd worden.
Algemeen directeur
Krachtens de in het directiestatuut omschreven mandatering is de algemeen directeur
verantwoordelijk voor opzet, uitvoering en toetsing van het kwaliteitsbeleid. Het bestuur
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stelt, vanuit de begroting en het formatieplan, de financiële en personele middelen
beschikbaar om het kwaliteitsbeleid uit te voeren. Voor de uitvoering van het
kwaliteitsbeleid kan de algemeen directeur zich laten bijstaan door de medewerker kwaliteit
en veiligheid.
Sectordirecteuren
De sectordirecteuren dragen zorg voor het opstellen, implementeren en evalueren van
beleid en de uit het beleid voortkomende activiteiten rondom kwaliteitszorg op de locaties.
Waar nodig wordt de sectordirecteur ondersteund door de medewerker kwaliteit en
veiligheid.
Teamleiders en OP
Teamleiders en OP zijn bij uitstek degenen die een oordeel kunnen geven over de kwaliteit
van onderwijs. Daarnaast brengen zij ook de integrale leerlingenzorg ten uitvoer. De basis
omvat het kritisch kijken naar het eigen handelen en de effecten daarvan. De uitvoering
vindt plaats door middel van het opstellen van team ontwikkelplannen en de
gesprekkencyclus (functioneringsgesprek en POP-gesprek). De 360°-feedbackenquête wordt
gehanteerd als input voor het functioneringsgesprek.
Onderwijsondersteunend personeel
De activiteiten en werkzaamheden van het OOP dragen bij aan de kwaliteit van het leren in
de school. Ook voor deze groep medewerkers vormt de gesprekkencyclus de kern van de
kwaliteitszorg.
Leerlingen
Het primaire proces in de school is het leer- en ontwikkelproces dat leerlingen doormaken.
De kwaliteit van de school komt vooral tot uiting in de kwaliteit van het leren door de
leerlingen. Zelfevaluatie betekent voor leerlingen enerzijds reflectie op het eigen leren,
anderzijds feedback geven op de schoolorganisatie en haar betrokkenen. De leerlingen
vervullen deze rol door deelname aan overleg (MR, leerlingenraad, klankbordgroepen) en
door het meewerken aan onderzoeken die uitgezet worden door BcPL.
Ouder(s)/verzorger(s)
Ouder(s)/verzorger(s) leveren een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid door hun deelname aan
het georganiseerd overleg: ouderraad en MR. Daarnaast participeren ouder(s)/verzorger(s)
in ouderavonden en werken zij mee aan onderzoeken die worden uitgezet door BcPL.
Basisonderwijs
De scholen voor basisonderwijs vervullen naar het voortgezet onderwijs de rol van
‘leverancier’. Het Beroepscollege onderhoud warme contacten met het basisonderwijs.
Doelen hierbij zijn kennismaken, samenwerken en afstemmen. Door regelmatige contacten
en gezamenlijke projecten, blijft het Beroepscollege op de hoogte van de mogelijkheden en
wensen van de basisscholen en kan, waar nodig, de eigen kwaliteit daarop afstemmen.
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Vervolgonderwijs, bedrijfsleven en zorgpartners
Het vervolgonderwijs en bedrijfsleven vervullen naar het voortgezet onderwijs de rol van
‘afnemer’ . Door regelmatige contacten blijft het Beroepscollege op de hoogte van
mogelijkheden en wensen van deze relaties en kan, zo mogelijk, de eigen kwaliteit daarop
afstemmen. Voorgaande geldt eveneens voor actoren gerelateerd aan de zorg, zoals de
leerplichtambtenaar, GGD, Jeugdmaatschappelijk werk, de schoolagent en de
zorgverantwoordelijken. Het vervolgonderwijs, bedrijfsleven en de zorgpartners participeren
eveneens in onderzoeken met als doel feedback te krijgen op de door het Beroepscollege
geleverde kwaliteit.
4. Opzet van de kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg van BcPL voldoet in zijn ultieme vorm aan de volgende criteria:
• doelgericht
• cyclisch
• systematisch
• integraal
In deze paragraaf worden deze criteria verder uitgewerkt en met elkaar in verband gebracht.
Tevens wordt weergegeven op welke manier hieraan binnen BcPL invulling wordt gegeven.
Het kwaliteitsbeleid is doelgericht. Het kwaliteitsbeleid van BcPL dient drie algemene
doelen: verantwoorden, belanghebbende informeren en verbeteren.
4.1. Verantwoorden en informeren
De school voldoet aan de wettelijke verantwoordingsvoorschriften zoals opgenomen in de
Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Op grond van artikel 24 WVO is een school
verplicht een schoolplan, schoolgids en klachtenregeling op te stellen.
Meerjaren schoolplan BcPL
Bij BcPL wordt een bovenschools meerjaren schoolplan opgesteld. In dit meerjaren
schoolplan staat de missie en visie van het Beroepscollege, de visie op personeel &
organisatie, huisvesting, financieel beleid, kwaliteitszorg, communicatie & PR. In dit
strategisch plan worden de doelstellingen voor de school voor de komende vier jaar
beschreven. Het meerjarenplan van BcPL geldt van 2018 tot 2022.
Jaarplannen (BcPL en locaties)
De algemeen directeur en de sectordirecteuren maken een jaarplan met het meerjarenplan
als uitgangspunt. In het jaarplan BcPL is in ieder geval opgenomen de wijze waarop de school
voldoet aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie en DUO. Daarnaast heeft elke
locatie een eigen schoolplan met locatie gebonden onderdelen. Op de locaties worden de
teamplannen geformuleerd.
Jaarverslag
Jaarlijks worden de schooljaarplannen geëvalueerd en de resultaten en actiepunten
geformuleerd in een jaarverslag. Dit jaarverslag vormt vervolgens de input voor een nieuw
op te stellen jaarplan.
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Managementcontract
De algemeen directeur van BcPL maakt jaarlijks afspraken met het College van Bestuur over
de te behalen doelstellingen. Deze afspraken zijn opgenomen in een managementcontract.
Schoolgids
De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld en hierin is alle relevante informatie over BcPL en de
locaties terug te vinden.
Klachtenregeling
SVO│PL
hanteert een vastgestelde klachtenregeling. In de schoolgids is deze
klachtenregeling samengevat weergegeven en zijn de contactgegevens van
vertrouwenspersoon en klachtencommissie opgenomen.
Door middel van het meerjaren schoolplan, de schooljaarplannen, het jaarverslag, het
managementcontract en de schoolgids verantwoordt de school zich intern verticaal ten
opzichte van het College van Bestuur en extern verticaal aan het Ministerie van Onderwijs.
Horizontaal verantwoordt de school zich aan haar belanghebbenden, in het bijzonder
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en de maatschappelijke omgeving door middel van het
instrument Vensters VO.
4.2. Verbeteren
In het schoolplan wordt bekeken of de school in het kader van missie en daarop gebaseerde
strategie en visie de goede dingen doet. De werkwijzen en processen van de school worden
voortdurend aan evaluatie onderworpen om de in het meerjaren schoolplan opgenomen
visie en doelen te kunnen verwezenlijken. Om dit te kunnen beoordelen worden diverse
instrumenten gebruikt, waaronder:
•
•

Kwaliteitscholen
PROZO

Verder worden diverse bronnen gebruikt om gegevens te analyseren en op basis hiervan
verbeteringen te bewerkstelligen:
•
•
•
•
•
•

Foleta
SOM
Vensters VO
Financiële Administratie
Bron (DUO)
Incidentenregistratie

Het kwaliteitsbeleid is cyclisch
Kwaliteitszorg draait in de kern om de ontwikkeling van de school tot een lerende
organisatie: hoe weten we dat onze school en onze medewerkers leren? Hiertoe maakt de
school gebruik van de PDCA-cyclus op alle niveaus. Bepalen van de kwaliteit en plannen van
te ondernemen acties (plan) die vervolgens worden uitgevoerd (do). Er wordt nagegaan hoe
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dit in de praktijk heeft gewerkt (check) waarna de plannen eventueel worden aangepast
(act). Op elk niveau wordt de PDCA-cyclus toegepast. Het strategisch beleid wordt
ontwikkeld door CvB en directie en is vervat in het meerjaren schoolplan en het
managementcontract. Het beleid wordt geformuleerd door de algemeen directeur en de
sectordirecteuren en is vervat in de schooljaarplannen. De teamleiders schrijven de
teamplannen.
Het kwaliteitsbeleid is systematisch
Met het kwaliteitsbeleid wordt systematisch gewerkt aan kwaliteitszorg. Systematisch
betekent dat de school haar kwaliteitszorg uitvoert volgens een geheel aan vastgelegde
processen (het verloop van de handelingen in de tijd en vaste procedures, werkwijzen en
methoden om de doelen van het kwaliteitsbeleid te bereiken). Hierbij wordt aangegeven:
• Welke activiteiten worden periodiek uitgevoerd op welk niveau?
• Welke procedures worden daarbij gehanteerd?
• Welke kwaliteitsaspecten zijn daarbij betrokken?
Het kwaliteitsbeleid is integraal
De integraliteit wordt bereikt doordat de missie van SVO│PL en de missie van het
Beroepscollege het vertrekpunt van het kwaliteitsbeleid is. De missie en de kernopdrachten
van SVO│PL gelden voor een ieder die bij de SVO│PL-organisatie betrokken is. Het
Beroepscollege heeft haar eigen missie verwoord, passend bij haar eigen karakter en
omgeving, maar ook convergerend met de algemene missie van SVO│PL.
Om de missie van de school te realiseren zijn de volgende beleidsinstrumenten ingezet:
• onderwijskundig beleid
• personeelsbeleid
• financieel beleid
• facilitair beleid
• kwaliteitsbeleid
In het schoolplan zijn de beleidsterreinen verder uitgewerkt. Er is sprake van integrale
kwaliteitszorg omdat in het schoolplan en in het kwaliteitsbeleid de samenhang tussen de
opdracht van de school en de verschillende beleidsterreinen zichtbaar wordt gemaakt.
5. Activiteitenplanning
Het doorlopen van het volledige kwaliteitstraject duurt steeds vier jaar. In die periode dient
de PDCA-cyclus op alle beleidsterreinen te zijn doorlopen. In de praktijk zullen op tal van
gebieden de activiteiten met een hogere frequentie plaatsvinden, teneinde tijdig in te
kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Ook kan er in de loop van het schooljaar
op een locatie van BcPL de behoefte ontstaan om een locatie-gebonden activiteit toe te
voegen. Deze activiteit wordt vermeld op de jaarkalender van die locatie.
De resultaten van de kwaliteitsactiviteiten worden geïnventariseerd en aangeleverd als
managementinformatie. De inrichting, uitvoering en de evaluatie van de kwaliteitszorg vindt
onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemeen directeur plaats. De algemeen
directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het Beroepscollege. De
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sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de locatie, de teamleiders
voor de kwaliteitszorg op team- en vakgroepniveau.
6. Randvoorwaarden
Omdat de uitvoering van het kwaliteitsbeleid een zaak is van iedereen die bij het
Beroepscollege betrokken is, maakt kwaliteitszorg eveneens onderdeel uit van de
taakomschrijvingen. In de taakomschrijving van iedere medewerker is expliciet gemaakt dat
kwaliteitsbesef en kwaliteitsbewaking onderdeel vormen van de schooltaak. Wanneer uit
evaluatie blijkt dat extra taken aan bepaalde medewerkers moeten worden toegekend,
wordt hiervoor in het taakbeleid tijd gereserveerd. Naast de inzet van medewerkers is er in
de begroting geld gereserveerd voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.
7. Evaluatie en borging
De planning van kwaliteitszorg, zoals in dit beleidsplan beschreven, is een proces dat net als
alle andere beleidsplannen onderhavig is aan de PDCA-cyclus. Nadat dit plan langs de
geëigende wegen is besproken en vastgesteld (CvB, MR), zullen de verschillende
kwaliteitszorgactiviteiten volgens het activiteitenplan worden uitgevoerd. In de bestaande
beleidscyclus zal dit plan en de uitvoering daarvan jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld
worden. Een beschrijving van de evaluatie is onderdeel van het jaarverslag.

6. Visie op Communicatie en PR
Wat – waarom – hoe – wanneer en wie, zijn belangrijke vragen die leerlingen, ouders en
medewerkers beantwoord willen hebben. Hierover communiceren wij.
Communicatie bestaat niet alleen uit eenzijdig informeren maar ook uit de interactie tussen
mensen en dat betekent boodschappen geven, maar ook boodschappen ontvangen,
verhelderende vragen stellen of met elkaar in debat gaan.
Communicatie binnen BcPL dient transparant, helder en eenduidig te zijn. Algemene
informatie bedoeld voor meerdere personen zal via digitale media gecommuniceerd
worden.
Boodschappen waarbij het eigenaarschap van de ontvanger belangrijk is zullen in eerste
instantie mondeling gecommuniceerd worden. Hierdoor kan de ontvanger door vragen te
stellen zichzelf ook eigenaar gaan voelen.
BcPL heeft een eigen Nieuwswijzer, die een 10 tal keren per jaar digitaal wordt verspreid
naar alle medewerkers.
Een aantal locaties heeft daarnaast een eigen Nieuwsbrief die praktische informatie bevat
ten behoeve van de medewerkers van de locatie.
De websites van BcPL en van de scholen richten zich voornamelijk op de ouders van de
leerlingen en externe bezoekers. Ook kan hier informatie voor de leerling zelf geplaatst
worden.
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We hanteren binnen BcPL één format met betrekking tot de uitingsvorm van BcPL.
Elke locatie heeft één persoon die dit format bewaakt. De scholen hebben ieder hun eigen
PR beleid binnen de kaders van de afspraken die binnen SVO|PL gemaakt zijn. Dit betekent
dat wij niet groot inzetten op externe PR middels posters, affiches etc., maar dat wij vooral
inzetten op mond tot mondreclame via onze ouders en leerlingen, de belangrijke
ambassadeurs.
BcPL moet datgene wat ze communiceert vooral ook in de praktijk laten zien. BcPL is een
lerende organisatie. Dit betekent met betrekking tot communicatie dat we elkaar feedback
geven op gedrag en op inhoud en dat we nieuwsgierig zijn naar wat de ander te vertellen
heeft om hiervan te kunnen leren, in de uitwerking van de doelen samen te werken en deze
ter discussie te stellen om een dieper inzicht in de doelen te krijgen.
De medewerkers van BcPL zijn zich ervan bewust en handelen ernaar dat de informatie die
zij met externen delen over de organisatie een bijdrage levert in de beeldvorming van deze
externen over de school.
Wij hanteren altijd de privacy regels zoals deze zijn opgesteld in het SVO|PL privacy
reglement.
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