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1.  HOE KWAM HET PLAN TOT STAND?

menten gepresenteerd en in twee gespreks-
rondes aangevuld. De gespreksrondes waren
georganiseerd rond de 4 thema’s van dit plan:
leerling, onderwijs, organisatie en manage-
ment, omgeving. De input van deze studiedag
is verwerkt tot een eerste concept schoolplan,
dat is aangevuld in een MT-vergadering, op-
nieuw met inbreng van het ondersteunings-
team van Quadraam.

Op twee ouderavonden, op elke school één, 
is in een open gesprek input van ouders voor
het plan verzameld. Ook zijn de ambities, zoals
geformuleerd in de eerste versie van het plan,
gepresenteerd en aangevuld. Opvallend was
dat de aanwezigen een groot deel van de am-
bities herkenden en ondersteunden vanuit 
het gesprek dat was gevoerd. Via een digitale
enquête op beide scholen is inbreng van de

Dit is het schoolplan van de twee prak-
tijkscholen van Quadraam: Produs en
Symbion. Basis voor dit plan vormt het
Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020 van
Quadraam. Onderdelen van dat plan zijn
overgenomen, aangepast en aangevuld
met specifieke aspecten voor het 
praktijkonderwijs.

Ons uitgangspunt is dat samenwerking
tussen beide scholen de kwaliteit van 
elk van beide scholen vergroot. Deze 
samenwerking vereist een gezamenlijk
denk- en werkkader. Daarom is een ge-
zamenlijk schoolplan ontwikkeld. Elk van
beide scholen heeft echter ook een eigen
geschiedenis, context, teamsamenstel-
ling en leerling- en ouderpopulatie.
Daarom is besloten het schoolplan te 
ontwikkelen langs twee lijnen: gezamen-
lijk denken én input per afzonderlijke
school verzamelen. 

Deze tweezijdige aanpak heeft als volgt
vorm gekregen:

Het gezamenlijk MT van beide scholen
heeft eerste elementen voor het school-
plan verzameld in een gesprek met het
ondersteuningsteam PrO-scholen van
Quadraam. Op een gezamenlijke studie-
dag van beide teams zijn deze eerste ele-

leerlingen gevraagd: hen is gevraagd of zij de
geformuleerde ambities van belang vonden en
welke verbeterpunten zij aan ons mee wilden
geven. Er was respons van 306 leerlingen die
slechts enkele ambities niet of minder onder-
steunden.

In beide teams werd daarna een tweede con-
cept van het plan besproken. De opbrengst van
de teamgesprekken, de ouderavonden en de
leerlingenquêtes zijn verwerkt tot een derde
versie van het plan. Deze is voorgelegd aan 
externe stakeholders in twee bijeenkomsten,
op elke school afzonderlijk. Stagebedrijven,
gemeenten en andere samenwerkingspart-
ners werden uitgenodigd te reflecteren op 
toekomstige ontwikkelingen die zij voor de
scholen van belang vonden en de ambities die
tot dan toe geformuleerd waren.

Dit leverde een Schoolplan 2016 -2020 op 
dat in het MT is goedgekeurd en in een geza-
menlijke vergadering van beide MR-en ter 
instemming is voorgelegd. Na instemming 
van de MR-en wordt het plan in een verkorte
publieksversie onder andere via de website
aan alle betrokkenen gepresenteerd. 
De werkwijze voor het plan is voorbeeld voor
de wijze waarop de scholen de komende vijf 
jaren hun werk ontwikkelen: als open leer-
gemeenschap, waarin alle betrokken partijen
hun bijdrage leveren.
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- KERNWAARDEN
-    Onze kernopdracht is elk kind leren wat hij no-

dig heeft om een plek te verwerven op de ar-
beidsmarkt en om zelfredzaam te worden.

- De basis voor dit leren ligt in het feit dat wij een
veilige leeromgeving bieden.

- Ons onderwijs vullen we in met een voortdu-
rende blik op en wisselwerking met de buiten-
wereld.

- Alle leerlingen kunnen slagen in bepaalde
ambities en onze medewerkers brengen dat
over aan de leerlingen.

- Het motiveren van leerlingen is een opdracht
voor onze docenten.

- We leren van en met elkaar: medewerkers,
ouders, leerlingen, stagebedrijven en ande-
ren. 

Deze kernwaarden vormen ons moreel kom-
pas. Ze zijn richtinggevend voor het handelen
van alle medewerkers in beide scholen. 

Deze kernwaarden zijn ontleend aan het strategisch 
beleidsplan van Quadraam en vervolgens toegespitst 
op praktijkonderwijs.

2. MOTTO, MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

MOTTO
Begeleiden van en ruimte voor talent biedt zelf-
vertrouwen.

MISSIE 
Wij stellen ons ten doel dat elke leerling zich
optimaal ontwikkelt tot een jongere die zelf-
redzaam en actief is in de samenleving, zelfver-
trouwen heeft en een plek op de arbeidsmarkt
weet te verwerven en te behouden. 

VISIE
In 2020 is het leren in onze scholen zo georgani-
seerd dat zo maximaal mogelijk maatwerk
wordt geleverd aan elke leerling. Het maat-
werk sluit zo veel mogelijk aan bij de persoon-
lijke talenten en ambities en wordt onder-
steund door digitale leermiddelen. Onze teams
vormen een open leergemeenschap, die ont-
wikkelingen in de buitenwereld snel vertaalt
naar vernieuwing in het onderwijs en de bege-
leiding van elke leerling.
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3. KRACHTEN EN ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN

- KRACHTEN
- De inzet, motivatie en betrokkenheid van onze

medewerkers voor de leerlingen is bijzonder
groot.

- Maatwerk willen bieden is gemeengoed in het
denken van onze docenten over ons onderwijs
en onze leerlingen.

- Positieve feedback aan leerlingen geven, zien
onze medewerkers als belangrijke waarde in
hun professionele handelen.

- Docenten hebben de ambitie ons onderwijs
verder te ontwikkelen en te vernieuwen, ze
willen beter worden in wat we de leerlingen
meegeven in de zes jaar dat ze op school zit-
ten.

- Vernieuwing kan versneld worden door de op-
drachten aan LC-docenten: er is ontwikkelca-
paciteit beschikbaar.

- Onze docenten, opleiders en stagebegelei-
ders in de bovenbouw hebben een sterke
oriëntatie op ontwikkelingen in de arbeids-
markt, bij gemeenten en in de verdere buiten-
wereld.

De ambities voor de komende vijf jaar zijn mede
gebaseerd op een korte, interne zelfevaluatie. 

- ZWAKTES
- Een deel van onze ouders deelt niet de visie en

mindset van onze medewerkers, waardoor
het moeilijk is met hen een partnerschap te
ontwikkelen dat het leerproces van de leer-
ling ondersteunt. Het managen van hun ver-
wachtingen en die van de leerlingen over hun
toekomstperspectief is nog niet optimaal ont-
wikkeld.

- We benaderen stagebedrijven, ouders, ge-
meenten en andere organisaties nog niet als
partners in het onderwijsproces.

- Onze teams hebben in het werk nog niet altijd

een optimale aansluiting bij ontwikkelingen
in de samenleving. 

- Leren te leren als kern van 21st century-skills
vraagt om een andere manier van denken in
hoe we ons onderwijs inhoudelijk vormgeven.
Hierin staan we pas aan het begin.

- Niet al onze docenten zijn gericht op het wer-
ken met digitale hulpmiddelen en een deel
van hen is nog te weinig bekend met de digita-
le wereld van de leerlingen. Daardoor missen
we soms de aansluiting met de leefwereld van
de leerlingen.
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- De gerichtheid op het eindperspectief van ar-
beid en zelfredzaamheid is bij sommige do-
centen in de onderbouw nog niet sterk genoeg
ontwikkeld.

- Onze docenten ervaren te weinig ruimte om
hun vak te ontwikkelen. Sommigen benutten
de ruimte die er wel is niet altijd optimaal.

- Niet al onze docenten zijn in staat de commu-
nicatie met de leerlingen en ouders steeds
positief te laden.

- KANSEN
- Laaggeschoold werk zal beschikbaar blijven

in onze samenleving, al kan de aard van dat
werk veranderen. Snel aansluiten bij die ver-
anderingen is van levensbelang voor onze
kerntaak.

- De groei van de economie biedt komende ja-
ren weer meer kansen voor onze leerlingen
op de arbeidsmarkt. Ook vallen zij onder de
doelgroepen van het landelijk convenant voor
het beschikbaar stellen van banen voor men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er
wordt meer werk gemaakt van ‘jobcarving’.

- Het MKB toont zich een belangrijke en relatief
vaste partner voor stage- en werkplekken;
met goed relatiebeheer kunnen wij hun be-
lang voor onze leerlingen versterken.

is politiek altijd een aandachtspunt. Het
Werkgeversservicepunt van de regio spant
zich steeds meer in voor onze leerlingen.

- Het communicatiebeleid en relatiebeheer is
nog niet sterk ontwikkeld: de goede naam en
faam van onze scholen en de waarde van het
werken met onze leerlingen kan steviger ge-
vestigd worden. 

- De digitalisering van de samenleving maakt
het relatiebeheer gemakkelijker. De ouder-
betrokkenheid kan langs die weg (ook) ver-
sterkt worden en daarmee de groeimogelijk-
heden voor onze leerlingen. 

- Er kan meer opstroom naar en minder af-
stroom van VMBO ontstaan als gevolg van
Passend Onderwijs. De mogelijke toekomst
van maatwerkdiploma’s in het VO kan de mo-
gelijkheden voor onze leerlingen vergroten.

- De flexibilisering van de arbeidsmarkt kun-
nen we benutten om te vernieuwen. We kun-
nen een deel van het personeel met een flexi-
bel contract inzetten, zodat er regelmatig
nieuwe input in de teams en voor de opleidin-
gen beschikbaar is.

- BEDREIGINGEN
- Kansen op de arbeidsmarkt voor onze leerlin-

gen zijn sterk conjunctuur gevoelig en moei-

3. KRACHTEN EN ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN

- Gemeenten zijn belanghebbend geworden bij
onze leerlingen door de participatiewet; ze
willen (en moeten) meer met ons samenwer-
ken om tot een passende arbeidsplek voor
‘hun’ jongeren te komen. Jeugdwerkloosheid
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lijk beïnvloedbaar. De flexibilisering van ar-
beid is voor onze leerlingen een probleem,
omdat zij op eigen kracht moeilijk nieuw werk
kunnen verwerven of behouden. 

- De samenleving verandert snel, onze leerlin-
gen kunnen minder snel dan anderen deze
veranderingen volgen. Leren te leren, zowel
op het gebied van zelfredzaamheid als van ar-
beid, op onze scholen wordt daarom steeds
belangrijker.

- Er is sprake van een groeiende diversiteit aan
leervragen en -problemen bij onze leerlingen
als gevolg van Passend Onderwijs. Er is daar-
om steeds meer maatwerk en flexibiliteit in
ons onderwijsaanbod nodig.

- Er komt minder geld voor PrO-onderwijs en
de PrO- en LWOO-criteria staan ter discussie.
Bovendien krijgen onze scholen te maken met
krimp. We moeten beter worden met minder
geld en daar onze organisatie en onderwijs op
aanpassen.

Nog onduidelijk is hoe de inspectie gaat kijken
naar het te behalen rendement van het prak-
tijkonderwijs, omdat het toezichtkader mo-
menteel wordt herzien. Dit kan leiden tot aan-
vullende ambities, naast de volgende 8 ambi-
ties. 



Leerling

AMBITIE 1
Onze leerling heeft een positieve schoolbele-
ving, doordat hij op school zijn talenten ont-
wikkelt, wordt uitgedaagd om te leren en ei-
genaar is van zijn leerproces. Daardoor
groeit zijn zelfvertrouwen.

- Resultaten die we beogen
- Leerlingen en hun ouders weten aan welke

doelen ze werken en krijgen systematisch po-
sitieve én kritische feedback over hoe zij zich
ontwikkelen op die punten. Ouders kunnen de
leerresultaten volgen.

- Leerlingen en hun ouders (her)kennen het
IOP als het leerplan dat de leerling zelf heeft
gemaakt, gebaseerd op zijn ambities, moge-
lijkheden én beperkingen.

- Leerlingen sturen hun eigen leerproces zo
veel mogelijk zelf en kunnen hun ontwikke-
ling volgen. Onze scholen werken om dat te
realiseren in toenemende mate met software
met learning analytics. 

- Leerlingen ontdekken en benoemen waar
hun talenten liggen en maken die talenten in

het leerproces zichtbaar voor ouders en an-
deren, bijvoorbeeld met een digitaal portfolio.

AMBITIE 2
Onze leerling leert op school realistische - en
bij zijn competenties passende keuzes voor
zijn toekomst te maken.

- Resultaten die we beogen
- Leerlingen en hun ouders krijgen door de

leerjaren heen van alle docenten systema-
tisch feedback op de ontwikkeling van hun
vaardigheden op het gebied van arbeid en van
zelfredzaamheid, ook over de vaardigheden
die ze nog moeten ontwikkelen of moeilijk
kunnen ontwikkelen.

- Leerlingen maken in de eerste drie leerjaren
kennis met alle sectoren in de arbeidsmarkt
waarvoor ze opgeleid kunnen worden, zodat
ze ontdekken waar hun talent ligt. Bij deze
kennismaking hoort ook informatie over wat
het werk in elke sector inhoudt en van hen
vraagt.

- Leerlingen (en hun ouders) maken de keuze
voor een richting waarin ze verder opgeleid
worden met actuele kennis van de mogelijk-
heden én beperkingen tot doorstroom naar
een Entree-opleiding en de arbeidsmarkt.
Aangeboden opleidingen sluiten aan bij kan-
sen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks vindt hier-
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4. BELEID EN AMBITIES VOOR DE KOMENDE VIJF JAREN

voor een heroriëntatie plaats. Opleidingen
worden soms samen met andere onderwijs-
organisaties aangeboden.

AMBITIE 3
Voor onze leerling is de mentor en onze an-
dere docenten een coach die hem begeleidt
naar zo groot mogelijke zelfstandigheid.

- Resultaten die we beogen
- Docenten zijn competent in het op een coach-

ende manier begeleiden van het leerproces.
Centraal daarin staat het leren te leren en het
vergroten van het probleemoplossend ver-
mogen, waardoor het zelfvertrouwen van de
leerling groeit en hij leert bij zijn situatie pas-
sende keuzes te maken. 

- Docenten weten leerlingen te motiveren voor
het leerproces, doordat ze in hun onderwijs
aansluiten bij de in het IOP afgesproken doe-
len.
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Onderwijs

AMBITIE 4
Ons onderwijs werkt aan het aanleren van
21st century-skills, waarbij het leren te le-
ren, sociale- en communicatieve vaardighe-
den en het versterken van het probleemop-
lossend vermogen prioriteiten zijn.

- Resultaten die we beogen
- Ons onderwijs gaat uit van het feit dat de leer-

lingen in een gedigitaliseerde wereld leven en
dat ons onderwijs daar bij moet aansluiten.
Daarom versterken we de ICT-vaardigheden
van de docenten en hun begrip van de digitale
wereld.

- Onderdeel van ons curriculum is leerlingen
keuzes leren maken in die wereld: hun media-
wijsheid vergroten en hen leren om te gaan
met nieuwe ontwikkelingen in die wereld.

- In ons onderwijs zijn taal en rekenen belang-
rijke pijlers in het kader van het versterken
van de zelfredzaamheid en het verwerven van
de 21st century-skills.

- Het aanleren van sociale- en communicatieve
vaardigheden zijn onderdeel van het curricu-

lum, maar ook van het dagelijkse pedago-
gisch-didactisch klimaat/handelen van de
scholen. 

AMBITIE 5
Ons onderwijs wordt meer maatwerk met be-
hulp van de inzet van digitale hulpmiddelen
en een andere manier van roosteren.

- Resultaten die we beogen
- De mentor bepaalt samen met de leerling en

zijn ouders wat zijn leerstrategie is en wat een
daarbij passende verhouding is tussen theo-
rie- en praktijkvakken. Het rooster wordt
daartoe flexibeler gemaakt. De school biedt
meer keuzemogelijkheden in het curriculum.

- De mentor bepaalt samen met de leerling en
zijn ouders op welk niveau hij per vak gaat
werken. De leermiddelen worden daar op
aangepast per periode van het IOP. Onderdeel
van het maatwerk is het maken van afspra-
ken, samen met de leerling en zijn ouders,
over de omvang van het huiswerk.

-  Er wordt de mogelijkheid van keuzevakken
ontwikkeld.

- Onze docenten bewaken dat er maximale
overdracht naar elkaar is over de gemaakte
afspraken met de leerling en zijn ouders en
dat elke docent in zijn werkwijze aansluit bij
die afspraken.
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4. BELEID EN AMBITIES VOOR DE KOMENDE VIJF JAREN

AMBITIE 6
Ons onderwijs wordt zo contextrijk mogelijk
aangeboden, zodat het leerrendement voor
de leerlingen optimaal is.

- Resultaten die we beogen
- We verbinden ons onderwijs met de buiten-

wereld door de opleidingen zo veel mogelijk in
een arbeidssituatie aan te bieden, zo veel mo-
gelijk bedrijfsgericht in te vullen en door de
werkbegeleiders op de stagebedrijven een rol
te geven in de beoordeling van de competen-
ties van de leerlingen.

- Onderdeel van ons scholingsbeleid voor alle
docenten is dat zij een actueel beeld houden
van wat in het bedrijfsleven van leerlingen
wordt verwacht.

- We selecteren stagebedrijven op de mate
waarin ze leerlingen passende leerervarin-
gen kunnen en willen bieden met een ge-
schikte werkplekbegeleider. Ouders en leer-
lingen leveren zelf een bijdrage aan het wer-
ven van nieuwe geschikte stagebedrijven.

- Stagebedrijven, ouders en ex-leerlingen krij-
gen een rol in het onderwijs op school. Theo-

rievakken worden zo veel mogelijk gegeven in
verbinding met ontwikkelingen in de samen-
leving.

- Onze scholen ontwikkelen zich tot leerge-
meenschappen, waarin leerlingen een rol als
tutor voor andere leerlingen (kunnen) krijgen
en leerlingen regelmatig feedback (kunnen)
geven op de wijze waarop ze onderwijs krij-
gen.

- We ontwikkelen het curriculum verder met
als uitgangspunt dat praktijk- en theorievak-
ken (en -docenten) zo sterk mogelijk met el-
kaar verbonden zijn.
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Organisatie en leiderschap

AMBITIE 7
Onze schoolteams ontwikkelen zich tot een
actieve leer- en ontwikkelgemeenschap,
waarin ouders en stagebedrijven partners 
in het opleiden zijn.

- Resultaten die we beogen
- Onze teams ontwikkelen met elkaar, met ex-

terne partners en met andere PrO-scholen het
curriculum. Kennis wordt gedeeld, ook digitaal.

- Onze scholen vragen met regelmaat input en
feedback van de partners (ouders, stagebedrij-
ven, de buurt, gemeenten en oud-leerlingen)
en/of een bijdrage aan het onderwijs. 

- Onze managers tonen voorbeeldgedrag voor
wat zij van medewerkers verwachten in het coa-
chen van de leerling. Vertrouwen geven aan
medewerkers en positieve én kritische feed-
back geven en ontvangen zijn de belangrijkste
pijlers daarvan. 

-  Onze managers bewaken dat er voldoende ont-
wikkelmogelijkheden voor alle medewerkers
zijn door de gesprekscyclus systematisch uit te
voeren. 

- Onze medewerkers zijn regisseur van hun
loopbaan door aan hun manager aan te geven
wat zij nodig hebben om hun ontwikkeling en
bevlogenheid voor dit onderwijs gaande te
houden.

Omgeving

AMBITIE 8
Onze scholen ontwikkelen zich verder tot 
netwerkorganisaties. 

- Resultaten die we beogen
- Onze medewerkers en managers zijn netwer-

kers en ambassadeurs voor de school en zijn
leerlingen in al hun externe contacten.

- Onze stagebegeleiders zijn ook relatiebe-
heerders met de bedrijven, gemeenten, het
regionaal Werkgeversservicepunt en alle an-
dere relevante organisaties. Uitgangspunt is
dat de werkplekbegeleider in de bedrijven een
opleidingspartner is.

- We communiceren regelmatig met de ver-
schillende doelgroepen en we verantwoorden
minimaal jaarlijks de ontwikkelingen en re-
sultaten van ons werk. 

- In het communicatiebeleid wordt bijzondere
aandacht gegeven aan het MKB en de ge-
meenten.



Deze ambities zijn realiseerbaar als we
ze plaatsen in een planning van vijf jaren,
met het besef dat niet alles in een enkel
jaar valt te realiseren. Sommige onder-
delen van het plan zijn ook al in gang ge-
zet, we starten niet bij nul. Er wordt
voortgebouwd op wat in gang is gezet.
Sommige onderdelen daarvan worden
versneld of krijgen nieuwe accenten.
De ambities krijgen uitwerking in de ko-
mende jaarplannen van beide scholen.
Deze worden - sinds de laatste twee
schooljaren - overkoepeld door een
schooljaarplan ‘PrO algemeen’. Hierin
wordt vastgelegd welke onderwerpen
gezamenlijk worden opgepakt, waarna
elk team een nadere invulling en aanvul-
ling maakt per school. Deze werkwijze
wordt de komende jaren voortgezet.

We kunnen en willen niet alle ambities
tegelijk oppakken. Daarom laten we en-
kele ambities nog liggen tot een volgend
schooljaar. Prioriteiten om als eerste uit
te werken in het Schooljaarplan PrO al-
gemeen voor 2016 - 2017:

VAN AMBITIE 1
Onze leerling heeft een positieve schoolbele-
ving, doordat hij op school zijn talenten ont-
wikkelt, wordt uitgedaagd om te leren en ei-
genaar is van zijn leerproces. Daardoor
groeit zijn zelfvertrouwen.

- Resultaten die we beogen
- Leerlingen en hun ouders weten aan welke

doelen ze werken en krijgen systematisch po-
sitieve én kritische feedback over hoe zij zich
ontwikkelen op die punten. 

VAN AMBITIE 2 
Onze leerling leert op school realistische - en
bij zijn competenties passende keuzes voor
zijn toekomst te maken.

- Resultaten die we beogen
- Leerlingen maken in de eerste drie leerjaren

kennis met alle sectoren in de arbeidsmarkt
waarvoor ze opgeleid kunnen worden, zodat
ze ontdekken waar hun talent ligt. Bij deze
kennismaking hoort ook informatie over wat
het werk in elke sector inhoudt en van hen
vraagt.

- Leerlingen (en hun ouders) maken de keuze
voor een richting waarin ze verder opgeleid
worden met actuele kennis van de mogelijk-
heden én beperkingen tot doorstroom naar
een Entree-opleiding en de arbeidsmarkt.

- Aangeboden opleidingen sluiten aan bij kan-
sen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks vindt hier-
voor een heroriëntatie plaats. Opleidingen
worden soms samen met andere onderwijs-
organisaties aangeboden.
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5. AAN DE SLAG DE KOMENDE VIJF JAREN
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VAN AMBITIE 3
Voor onze leerling zijn de mentor en onze an-
dere docenten een coach die hem begeleidt
naar zo groot mogelijke zelfstandigheid.

- Resultaten die we beogen
- Docenten zijn competent in het op een coach-

ende manier begeleiden van het leerproces.
Centraal daarin staat het leren te leren en het
vergroten van het probleemoplossend ver-
mogen, waardoor het zelfvertrouwen van de
leerling groeit en hij leert bij zijn situatie pas-
sende keuzes te maken. 

- Docenten weten leerlingen te motiveren voor
het leerproces, doordat ze in hun onderwijs
aansluiten bij de in het IOP afgesproken doe-
len.

VAN AMBITIE 4
Ons onderwijs werkt aan het aanleren van
21st century-skills, waarbij het leren te le-
ren, sociale- en communicatieve vaardighe-
den en het versterken van het probleemop-
lossend vermogen prioriteiten zijn.

- Resultaten die we beogen
- Ons onderwijs gaat uit van het feit dat de leer-

lingen in een gedigitaliseerde wereld leven en
dat ons onderwijs daar bij moet aansluiten.
Daarom versterken we de ICT-vaardigheden
van de docenten en hun begrip van de digitale
wereld.

- Onderdeel van ons curriculum is leerlingen
keuzes leren maken in die wereld: hun media-
wijsheid vergroten en hen leren om te gaan
met nieuwe ontwikkelingen in die wereld.

VAN AMBITIE 6
Ons onderwijs wordt zo contextrijk mogelijk
aangeboden, zodat het leerrendement voor
de leerlingen optimaal is.

- Resultaten die we beogen
- We verbinden ons onderwijs met de buiten-

wereld door de opleidingen zo veel mogelijk in
een arbeidssituatie aan te bieden, zo veel mo-
gelijk bedrijfsgericht in te vullen en door de
werkbegeleiders op de stagebedrijven een rol
te geven in de beoordeling van de competen-
ties van de leerlingen. 

- We selecteren stagebedrijven op de mate
waarin ze leerlingen passende leerervarin-
gen kunnen en willen bieden en een geschikte
werkplekbegeleider. Ouders en leerlingen le-
veren zelf een bijdrage aan het werven van
nieuwe geschikte stagebedrijven.

- We ontwikkelen het curriculum verder met
als uitgangspunt dat praktijk- en theorievak-
ken (en -docenten) zo sterk mogelijk met el-
kaar verbonden zijn.
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VAN AMBITIE 7 
Onze schoolteams (inclusief het MT) ontwik-
kelen zich tot een actieve leer- en ontwikkel-
gemeenschap, waarin ouders en stagebe-
drijven partners in het opleiden zijn.

- Resultaten die we beogen
- Onze managers tonen voorbeeldgedrag voor

wat zij van medewerkers verwachten in het
coachen van de leerling. Vertrouwen geven
aan medewerkers en positieve én kritische
feedback geven en ontvangen zijn de belang-
rijkste pijlers daarvan. 

- Onze managers bewaken dat er voldoende
ontwikkelmogelijkheden voor alle medewer-
kers zijn door de gesprekscyclus systema-
tisch uit te voeren.

5. AAN DE SLAG DE KOMENDE VIJF JAREN



Adressen

Bezoekadres: 
Leidenweg 60, 6843 LD Arnhem

Postadres: 
Postbus 30064, 6803 AB Arnhem

Telefoon: (026) 320 88 30

E-mail: info@produsarnhem.nl

Website: www.produsarnhem.nl

Hoge Witteveld 2 
6942 RD Didam 

Telefoon (0316) 58 38 80

E-mail: info@symbion-vo.nl

Website: www.symbion-vo.nl

Postbus 7 
6920 AA Duiven.

Telefoon: (026) 32 08 800.

E-mail: info@quadraam.nl.

Website: www.quadraam.nl.

College van Bestuur
Drs. ir. M.A. Mittelmeijer RI (voorzitter).
Mw. E. Diender-van Dijk MCM (lid).

Raad van Toezicht
Drs. F.W. Mutsaers (voorzitter) .

Directeur praktijkscholen
Mw. drs. A. van ‘t Sant 
(a.vantsant@quadraam.nl).

Produs en Symbion zijn onderdeel van 
Quadraam (Gelderse Onderwijs Groep). 
Onder Quadraam vallen dertien scholen
voor voortgezet onderwijs in Arnhem, 
de Liemers en de Overbetuwe.




