
EEN PLAN VAN IEDEREEN
De eerste opzet voor het plan is gemaakt door
het managementteam en daarna besproken
met de medewerkers. Vervolgens konden de
ouders reageren op ouderavonden en de leer-
lingen via enquêtes. We hebben hun opmerkin-
gen verwerkt, waarna het aangepaste plan is
voorgelegd aan stagebedrijven, gemeenten en
andere samenwerkingspartners. Hierdoor is
het een plan van iedereen geworden. We gaan
ouders, stagebedrijven en anderen vaker vra-
gen om met ons mee te denken.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het schrijven van een schoolplan begint met de
vraag: wat willen we bereiken met het plan? Dat
zijn eigenlijk twee dingen: dat iedere leerling
zich ontwikkelt tot een zelfbewuste en zelfred-
zame deelnemer aan de samenleving én dat
zoveel mogelijk leerlingen een plek op de ar-
beidsmarkt weten te vinden en te behouden.

Dit gaan we realiseren
door ons onderwijs zo
persoonlijk mogelijk te
maken. We willen dat
iedere leerling onder-
wijs krijgt dat aansluit
bij zijn of haar talenten
en ambities. Dus bij

wat een leerling wil en kan. Dat is onderwijs op
maat. Daarbij maken we meer gebruik van
computers en internet. Onze docenten en an-
dere medewerkers spelen meteen in op nieuwe
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de
rest van de samenleving.

HOE GAAN WE DAT DOEN?
Om deze doelen te bereiken, hebben we een
aantal ambities opgesteld. De belangrijkste
komen in deze folder aan bod. 

> Graag naar school
Leerlingen van Produs en Symbion gaan graag
naar school. Dat komt doordat ze worden uitge-
daagd om aan hun talenten te werken. Ook pra-
ten en beslissen ze mee over wat ze graag wil-
len leren en hoe ze dat gaan doen. Dat schrijven
we samen op in een individueel ontwikkelings-
plan (IOP). De docenten houden de voortgang
nauwlettend in de gaten en vertellen op een po-
sitieve manier wat goed gaat en wat beter kan
(of moet).

> Realistische keuzes maken
We willen dat leerlingen school leuk vinden,
maar we vinden het ook belangrijk dat ze op
school dingen doen die passen bij hun moge-
lijkheden. De keuze voor een bepaalde oplei-
ding of een beroep moet wel realistisch zijn.

Daarom maken de leerlingen eerst kennis met
allerlei sectoren op de arbeidsmarkt (bijvoor-
beeld techniek, zorg of groen). Ze leren per sec-
tor welke eisen worden gesteld. En natuurlijk
kijken we of er straks wel werk te vinden is in
een sector. Bij voldoende vraag op de arbeids-
markt beginnen we zo snel mogelijk een nieu-
we opleiding.

> Coachende begeleiding
Leerlingen hebben op Produs en Symbion veel
invloed op wat ze leren en wat ze willen worden.
Daardoor zijn ze meer gemotiveerd. Bij veel
zelfstandigheid hoort natuurlijk goede bege-
leiding. De docenten stellen zich op als coa-

ches. Ze leren leerlingen hoe ze moeten leren
en hoe ze zelf problemen kunnen oplossen. De
mentor bepaalt samen met de leerling (en de
ouders) per vak het niveau en de manier van le-
ren, de verhouding tussen theorie- en praktijk-
vakken en de hoeveelheid huiswerk. We willen
dat onze leerlingen in de toekomst ook vakken
op vmbo-niveau kunnen doen.

> Moderne vaardigheden
De samenleving stelt hoge eisen aan mensen.
Ze moeten sociaal vaardig zijn, goed kunnen
communiceren en overweg kunnen met digita-
le technieken en nieuwe media. Produs en
Symbion besteden iedere dag aandacht aan dit
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soort vaardigheden, vaak als onderdeel van de
gewone lessen. Speciale aandacht is er voor re-
kenen en taal en voor mediawijsheid.

> Samen met stagebedrijven...
De samenwerking met de stagebedrijven is
enorm belangrijk. Zij leren onze leerlingen niet
alleen een vak in de praktijk maar ook hoe het
eraan toe gaat in een bedrijf. We zien het stage-
bedrijf en vooral de werkplekbegeleider dan
ook als opleidingspartners. Het beoordelen
van leerlingen hoort daarbij.

> ...en met de ouders
Ouders hebben een actieve rol op Produs en
Symbion. Ze worden bij alle belangrijke beslis-
singen betrokken, zoals het vastleggen van de
leerdoelen in het individueel ontwikkelings-
plan (IOP) en de keuze voor een opleiding en la-
ter een beroep. Ouders weten waar hun kind
mee bezig is en ze worden ook op de hoogte ge-
houden van de resultaten. Die staan ook in het
(digitale) portfolio dat de leerling bijhoudt.

> Leren van elkaar
Wij willen scholen zijn die bereid zijn te leren
van anderen. Naast stagebedrijven en ouders
hebben ook oud-leerlingen, collega-scholen,
gemeenten en andere partners een belangrij-
ke inbreng.

WAAROM SAMEN EEN PLAN?
Produs en Symbion hebben hetzelfde
schoolbestuur (Quadraam) en werken
al veel samen. Daardoor kunnen we 
beter en completer onderwijs bieden. 
Een gezamenlijk schoolplan maakt het
mogelijk de samenwerking verder uit te
bouwen. Daar profiteren onze leerlingen
van. Maar dat neemt niet weg dat er 
verschillen zijn tussen beide scholen.
Daar houden we rekening mee bij de 
uitwerking van het plan.
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zijn onderdeel van Quadraam .
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DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET SCHOOL-
PLAN STAAT OP WWW.PRODUSARNHEM.NL
EN WWW.SYMBION-VO.NL.

METEEN AAN DE SLAG!
Het schoolplan is behoorlijk ambitieus. Geluk-
kig beginnen we niet op nul. Sommige onder-
delen van het plan zijn al in gang gezet. Mis-
schien moeten we ze alleen iets aanpassen.
Bovendien geldt dit plan tot 2020. Daardoor
hoeft het allemaal niet in één jaar. We werken
met jaarplannen, waarin per schooljaar staat
wat we doen. We gaan dus meteen aan de slag.

MEER WETEN?
U zult als ouder of als stagebedrijf de 
komende jaren merken dat dingen langzaam
maar zeker veranderen. Wilt u daar meer
over weten? Neem dan gerust contact op.
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PRODUS EN SYMBION HEBBEN EEN

NIEUW SCHOOLPLAN.  DAARIN STAAT

WAT BEIDE  PRAKTIJKSCHOLEN 

DE KOMENDE VIJF JAAR WILLEN 

BEREIKEN. DEZE FOLDER GEEFT 

IN HET KORT DE HOOFDLIJNEN WEER

VOOR OUDERS, STAGEBEDRIJVEN 

EN ANDERE BELANGSTELLENDEN. 




