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3.	Leermiddelen	en	ICT	

Plan	2019-2020:	*	vervanging	presentatiemogelijkheden	(smartborden)	door	TV-schermen	(75”),	*	
tevens	 realisatie	 presentatiemogelijkheid	 Arbeidstuin	 door	 aanschaf	 Activbord	 Prowise	 (75”),	 *	
voortzetting	 implementatie	 Presentis	 (leerlingvolgsysteem)	 en	 Stagezuil	 (Coso),	 *investering	
leermiddelen	 i.h.k.v.	 PPL	 2.0,	 zijnde	 €	 60.000,00,	 *	 inzet	 op	 certificeringstrajecten,	 zijnde	 €	
13.500,00.		

4.	Personeel	

4.1	Omvang	en	samenstelling	personeel	

• Verhouding	OP-leerlingen	t-1	definitie	vensters	–	data	2019-2020	niet	beschikbaar	
• Aantal	fte	–	44,5754	fte	OP	-	20,3802	OOP	–	1,0	fte	directie	
• Aantal	personen	-	87	
• Leeftijdsopbouw	–	data	2019-2020	niet	beschikbaar	
• Man/vrouw	–	data	2019-2020	niet	beschikbaar	
• Functionele	verdeling	–	zie	aantal	fte	
• Schoolleiding	man/vrouw	–	man	1,0	fte	
• Aard	dienstverband	-	vast	
• Bevoegd	gegeven	lessen	–	alle	medewerkers	onbepaalde	tijd	zijn	bevoegd	(Pabo/2egraads)	
• Afstand	tot	de	arbeidsmarkt	–	niet	van	toepassing	

4.2	Duurzame	inzetbaarheid	

Plan	 2019-2020:	 *	 als	 structureel	 gesprekspunt	 (incl.	 verslaglegging)	 opnemen	 in	 bio-gesprekken	
(functioneringsgesprek)	het	thema	werkdrukbeleving/werkplezier/sociale	veiligheid,	*	verdiepend	
onderzoek	 bij	 personeel	 i.h.k.v.	 werkdrukbeleving	 (i.o.m.	 P&O)	 met	 daaruit	 volgende	 acties,	 *	
knelpunt	 (ook	 voor	 2019-2020):	 verloop	 Pabo-bevoegden	 richting	 primair	 onderwijs	 i.v.m.	
contracten	voor	onbepaalde	tijd.	

4.3	Scholing/deskundigheidsbevordering	

Plan	2019-2020:	*	scholing	en/of	deskundigheidsbevordering	structureel	gesprekspunt	opnemen	in	
bio-gesprekken,	 *	 ontwikkeldagen	 (5	 dagen,	 waarvan	 1	 dag	 als	 buitenschools	 leren	 wordt	
geoormerkt,	onder	de	noemer	van	PPL	on	Tour),	*	scholing	LOB	(n.a.v.	nulmeting	LOB-activiteiten	
start	 schooljaar	 2019-2020),	 *	 Train-de-trainer	 trajecten	 Presentis,	 *	 2e	 graads	 bevoegdheden	 (3	
collega’s),	zijnde	Engels,	Economie,	Biologie	

4.4	Gesprekkencyclus	

Plan	 2019-2020:	 *	 voortzetting	 cyclus	 conform	 afspraken	 en	 planning,	 *	 als	 structureel	
gesprekspunt	(incl.	verslaglegging)	opnemen	in	bio-gesprekken	(functioneringsgesprek)	het	thema	
werkdrukbeleving/werkplezier/sociale	 veiligheid,	 *	 scholing	 en/of	 deskundigheidsbevordering	
structureel	gesprekspunt	opnemen	in	bio-gesprekken.	

4.5	Kwaliteit	en	welbevinden	personeel	 	

Plan	 2019-2020:	 *	 Quickscan	 SVO/PL	 2019-2020,	 *	 verdiepend	 onderzoek	 bij	 personeel	 i.h.k.v.	
werkdrukbeleving	(i.o.m.	P&O)	met	daaruit	volgende	acties,	*	LC-functionarissen	vanuit	expertise	
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en	 verantwoordelijkheid	 resultaatgerichte	 opdrachten	 met	 doelen	 opdragen,	 waarbij	
tweemaandelijks	gemeten	en	geëvalueerd	wordt	(incl.	verslaglegging).	

4.6	Ziekteverzuim	

Het	verzuimpercentage	(8,06%,	meting	01-05-2018	tot	01-05-2019)	is	(te)	hoog,	er	is	sprake	van	lang,	
medisch	ziekteverzuim.	Aandachtspunt	is	de	re-integratie-snelheid.	

Plan	 2019-2020:	 *	 structureel	 gesprek	 i.h.k.v.	 frequent	 verzuim,	 *	 met	 ingang	 van	 2019-2020	
opstarten	 van	 een	 pilot/training	 	 ‘Eigen	 Regie	 en	 Duurzame	 inzetbaarheid’	 voor	
teamleiders/sectordirecteur	 in	 samenwerking	met	HCC,	mede	 ook	 naar	 aanleiding	 van	 evaluatie	
met	HCC.	

5.	Gebouw	en	infrastructuur	

5.1	Gebouw	

Plan	2019-2020:	doorontwikkeling	Arbeidstuin	ten	behoeve	van	versterkende	arbeidstoeleiding	
PPL,	waarna	doorontwikkeling	richting	scholen	BcPL	en	SVO/PL.	Onderstaand	concreet	
ontwikkelplan:	

Activiteiten/doelen	te	realiseren	in	2019-2020		
Periode		 Concrete	doelen		
Meivakantie-zomervakantie		 • Trainingen	(afgestemd	op	fase1,	2	en	3)	bv.	sollicitatietraining																																																																																																			

(praktisch:	rollenspel)		
• Workshop:	Gemeente	(Wat	te	doen	als	ik	werkloos	word?)		
• Workshop:	“Werken	voor	een	uitzendbureau”	(fase	3)		

Carnaval	–	meivakantie		 • Trainingen	(afgestemd	op	fase	2	en	3)	bv.	Sollicitatietraining	(theorie:	
brief	en	CV)		
• Presentaties	bedrijven	in	het	kader	van	profiel/sectorkeuze	(fase	1	
en	2)		
• Introductie	Stagezuil	fase	2		
• Voorlichting:	Rol	van	de	jobcoach	(fase	3)		
• Voorlichting:	Jongerenloket	(fase	3)		

Kerstvakantie-carnaval		 • Trainingen	(afgestemd	op	fase	2	en	3)	bv.	Sollicitatietraining	
(praktisch:	rollenspel)		
• Presentaties	bedrijven	in	het	kader	van	profiel/sectorkeuze	(fase	1	
en	2)		
• Workshop:	“Werken	voor	een	uitzendbureau”	(fase	3)		

Herfstvakantie-	kerstvakantie		 • Workshop:	“Hoe	laat	ik	me	gelden	in	een	arbeidssituatie?”		
• Presentaties	bedrijven	in	het	kader	van	profiel/sectorkeuze	(fase	1		
																en	2)	Trainingen	(afgestemd	op	fase	2	en	3)	bv.	Sollicitatietraining							
(	theorie:	brief	en	CV)		
• Voorlichting:	Doelgroepenregister	(fase	3)		
• Voorlichting:	Jongerenloket	(fase	3)		

Start-	herfstvakantie		 • Introductie	les	arbeidstuin	(fase	1	en	2)		
• Workshop:	“Hoe	presenteer	ik	me?”	afgestemd	op	de	diverse	fases	
in	school		
• Introductie	Stagezuil		

	

5.2	Infrastructuur	

Plan	2019-2020:	zie	Investeringen	
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6.	Administratie,	rooster	en	jaarplanning	

6.1	Leerlingenadministratie	

De	verzuimregistratie	is	in	het	schooljaar	2017-2018	aangescherpt	en	vastgelegd	in	een	protocol.	

Plan	2019-2020:	*	monitoren	verzuimregistratie	door	 coaches/teamleiders,	met	name	op	 ‘te	 laat	
komen’,	*	monitoren	de	te	nemen	stappen	in	protocol,	*	acties	n.a.v.	 jaarevaluatie	VSV	(volgt),	*	
vastleggen	data	telaatkomers.	

6.2.	Rooster	en	jaarplanning	

Plan	 2019-2020:	 *	 klassenrooster	 opnemen	 in	 Presentis,	 *	 registreren	 van	 onderwijstijd,	 *	 vijf	
ontwikkeldagen	(ontwikkeltijd	OP)	opnemen	in	jaarplanning		

6.3	Examen	en	PTA	

Geslaagden	certificering	2017-2018:		

           Certificaten PPL 2017-2018   
RAS- 
schoonmaak 

VCA- 
veiligheid 

Boris	
certificering 

Bosmaaier		 Heftruck 	

9	lln.	op	examen	
	
7	x	geslaagd		

14	lln.	op	examen		
	
6	x	geslaagd		

		5		trajecten								
			afgerond						
		(geslaagd)	

											1		
	
				(geslaagd)		

										4		
	
			(geslaagd)	

	

Plan	 2019-2020:	 *	 continueren	 huidig	 certificeringsaanbod,	 *	 uitbreiding	 met	 maximaal	 3	 extra	
trajecten,	*	aanbod	genereren	voor	overige	BcPL-locaties,	bv.	deelname	VCA-certificering	(pilot).	

7.	Financiën	

7.1	Personele	begroting	en	formatieplan	

De	 Scholen	 voor	 Praktijkonderwijs	 participeren	 in	 het	 Europees	 Sociaal	 Fonds	 (ESF).	 Beschikbaar	
gestelde	subsidies	komen	ten	goede	aan	de	verbeterde	arbeidstoeleiding.	Voor	het	schooljaar	2019-
2020	is	€	150.000,00	opgenomen	in	de	personeelsformatie.	P-begroting	is	sluitend.	

7.2	Materiele	begroting	

Materiële	begroting	voor	2019-2020	is	sluitend.		Over	realisatie,	zijnde	€	140.000,00	is	overgeheveld	
naar	ander	BcPL-locaties	(solidariteit).		

PPL	 Begroot	 Gerealiseerd	
	 	 	
ICT	 €	35.000,00	 	
Leermiddelen	boeken	 €	35.000,00	 	
Leermiddelen	budgetten	 €	60.000,00	 	
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7.3	Investeringen	(groot)	

	 Vervanging	i.v.m.	slijtage	40	stoelen	voor	de	aula	 						€							5.000,00	
	 Vervanging	10	ladenkasten	t.b.v.	leslokalen	 						€					15.000,00	
	 20	Tv-	schermen	(75”)	ter	vervanging		van	de	smartborden	 						€					30.000,00	
	 Activebord	(75”)	voor	in	de	arbeidstuin	 						€							4.000,00	
	 Vervanging		defecte	en	onveilige	papiersnijmachine	 						€							5.000,00	
	 Werktafel		repro	 						€							1.000,00	
	 Vervanging		en	uitbreiding	verouderde	camera's	fietsenstalling	

i.v.m.	veiligheid	
						€							5.000,00	

	 Elektrische	aandrijving,		inclusief		intercom		fietsenstalling	 						€							7.500,00	
	 I.v.m.		veiligheid	receptie	interne	camera		hoofdingang	 						€							1.500,00	
	 Lockers	met	schoolpas	 p.m.	
	  		
	  		
	 Totaal	gewenste	grote	investeringen	 							€				74.000,00	
	

7.4	Marktaandeel	

De	Scholen	voor	Praktijkonderwijs	Parkstad	hebben	een	regiofunctie.	Leerlingen	worden	betrokken	
uit	 Parkstad	 en	 omstreken.	 De	 meest	 nabij	 gelegen	 scholen	 voor	 Praktijkonderwijs	 liggen	
respectievelijk	 in	Maastricht	en	Geleen.	Onder	 instroom	getotaliseerd	79	 leerlingen,	waarvan	4	à	5	
leerlingen	vanuit	ander	samenwerkingsverband	(stand	van	zaken	d.d.	29	mei	2019).	

7.5	Vrijwillige	ouderbijdrage:		

Plan	2019-2020:	inzet	€	45.000,00	inkomsten	vrijwillige	ouderbijdrage.		

8.		Communicatie	

8.1	Interne	communicatie	

• Beleidscommunicatie	

Plan	2019-2020:	*	communicatie	via	deelraad	(PMR/MR),	*	twee	teamoverlegmomenten	plannen,	
*	geplande	studiedagen/dagdelen	i.h.k.v.	PPL	2.0.	

• Overlegcyclus	

Plan	 2019-2020:	 *	 wijzigingen	 t.o.v.	 2018-2019:	 MT-overleg	 3-wekelijks,	 teamoverleg	
tweemaandelijks,	PPL	2.0	maandelijks.	

• Kennisdeling	

Plan	 2019-2020:	 kennisdeling	 vindt	 plaats	middels:	 visitaties	 (intern/extern),	 werkgroepen	 BcPL,	
Presentis	(ELO-omgeving),	scholenbezoeken,	samenwerking	SLO	en	Cito,	Kernoverleg,	in	VOORdeel	
en	Vervolg,	Calibris.		
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8.2	Externe	communicatie	

• Branding	
Voor	 de	 regio	 Parkstad	 en	 omstreken	 verzorgen	 de	 Scholen	 voor	 Praktijkonderwijs	 het	
onderwijstype	praktijkonderwijs.	Daarmee	zijn	zij	uniek	onderwijs.	

• Werving	
Voor	 de	 regio	 Parkstad	 en	 omstreken	 verzorgen	 de	 Scholen	 voor	 Praktijkonderwijs	 het	
onderwijstype	praktijkonderwijs.	Daarmee	zijn	zij	uniek	onderwijs.	

• Samenwerkingen	(regionaal,	buitenschools	leren,	projecten	etc.)	
SLO,	Talentontwikkeling,	PABO,	AOSL,	Lesson	Up,	Presentis,	Coso	(stagezuil),	Sprinc,	Netwerk	
MEE,	VSV,	Vista,	Intergrip,	Kernoverleg	(met	Parkstadgemeenten),	Kasteel	Schaesberg,	GSW.		
	

8.3	Professionele	dialoog	

Plan	2019-2020:		het	voltallige	personeel	(OP,	als	ook	OOP)	wordt	betrokken	bij	de	totstandkoming	
en	 evaluatie	 van	 het	 beleid,	 middels	 team	 overleggen	 en	 studiedagen	 in	 het	 kader	 van	 de	
ontwikkeling	van	PPL	2.0.	Daarnaast	vinden	er	twee	teamoverlegmomenten	(TOM’s)	plaats.		

9.	Dagelijkse	organisatie,	Arbo	en	veiligheid	

9.1	Dagelijkse	organisatie	

Plan	2019-2020:	*	tweemaandelijks	overleg	Arbo-kernteam,	*	scholing	BHV,	*	twee	ontruimingen,	
*	reguliere	kluis/tas-controle,	*	maandelijks	overleg	wijkagent.		

9.2	Arbo	

Plan	2019-2020:	tweemaandelijks	plan	van	aanpak	RI&E	bespreken	in	kernteam	Arbo	

9.3	Sociale	veiligheid	

In	het	kader	van	Sociale	Veiligheid	het	volgende:	

In	het	 lesprogramma	burgerschap	 lessencycli	Social	Media,	Rots	&	Watertrainingen,	daarnaast	 is	er	
een	werkgroep	PBS	 (Positive	Behaviour	 Support).	De	PPL	heeft	 2	 vertrouwenspersonen	 (opgeleid),	
één	Anti-pestcoördinator	(opgeleid).	Tevens	is	sociale	veiligheid	een	terugkerend	gespreksonderwerp	
in	de	Bio-cyclus	én	is	het	een	regulier	item	bij	de	360	graden	evaluaties.		

	

Mh,	mei	2019	


