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Voorwoord
Voorne Putten, augustus 2021
Aan de lezer,
Welkom bij het Praktijk College, het Praktijk College verzorgt in de regio Voorne Putten en Rozenburg
het praktijkonderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar. Dit naar volle tevredenheid van de inspectie van het
onderwijs en vele leerlingen en ouders.
In het schooljaar 2021-2022 hebben 52 leerlingen uit de bovenbouw de school verlaten. Met elkaar
hebben zij 119 erkende branche-certificaten en diploma’s behaald. Alle schoolverlaters zijn met een baan,
traject of een vervolgstudie vertrokken. Dus 100% geslaagd. Een resultaat waar we trots op mogen zijn.
Het Praktijk College is er dagelijks mee bezig het onderwijs op niveau te houden en aan te passen aan
de eisen die de samenleving en de inspectie stellen.
De tekst in deze informatiegids is gebaseerd op een open samenleving. Het kan dat wij vanwege de
ontwikkelingen rond covid-19 onze lessen of activiteiten moeten aanpassen. Hier wordt eenieder zo
spoedig mogelijk over geïnformeerd, indien van toepassing.
Deze gids geeft informatie over hoe het onderwijs is georganiseerd en is bedoeld voor (nieuwe) leerlingen,
hun ouders, verwijzende scholen, stage-bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Hartensveld-Israël, directeur
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Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk

bereiden op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt. De aanpak is meer groepsgewijs,

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele

maar met blijvende aandacht voor iedere

benadering van de leerling is het belangrijkste kenmerk van

leerling apart. In leerjaar 4 en 5 staat

deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

het algemeen vormend onderwijs bijna
volledig in dienst van de praktijkvakken

Dit betekent:

en te behalen diploma’s en certificaten.

• aansluiten bij de interesse van de leerling;

Ook Burgerschap en gym zijn een vast

• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;

onderdeel van het programma.

• persoonlijke begeleiding.
Een groep bestaat uit ongeveer
Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale

15 leerlingen.

vaardigheden die nodig zijn om een arbeidscontract te krijgen.
Daarnaast krijgen ook het vasthouden en uitbreiden van

Schooljaar 2021-2022 betekent voor onze school

kennis alle aandacht.

een nieuwe uitdaging: vanuit de Overheid is een
nieuwe wet in werking getreden die stelt dat ook

In de praktijklessen leert de leerling gebruik te maken van zijn*

op de praktijkscholen de leerlingen een Diploma

talenten om hiermee later te kunnen werken op een bij hem

moeten behalen. De manier waarop wij hier

passend niveau.

vorm aan geven sluit aan bij hetgeen we in ons
lesaanbod al aanbieden, echter de rol van het

Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één

portfolio zal vanaf leerjaar 1 erg belangrijk zijn.

of meer diploma’s en/of certificaten in één van de vier vakrich-

Elke leerling bouwt zijn portfolio per leerjaar

tingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO 2.

op, met bewijsjes en/ of certificaten van
behaalde doelen. In leerjaar 5 zal het port-

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend

folio leidraad zijn bij het afronden van de

onderwijs’ (avo), wordt in de eerste 3 leerjaren gewerkt met

Praktijkschool en het ontvangen van het

“weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid

Diploma. Meer informatie volgt.

rekenen, taal, lezen e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

*In verband met de leesbaarheid is in deze jaargids gekozen voor het gebruik van ‘hij’ en ‘hem’, maar natuurlijk kan hier ook ‘zij’ en ‘haar’ gelezen worden.
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Organisatie
Wanneer een jongere tot de school wordt toegelaten is hij

houding en VCA (veiligheidscertificaat). Groen bestaat uit

meestal 12 of 13 jaar oud.

de o
 nderdelen onderhoud en aanleg van tuinen en VCA.
Techniek uit hout, schilderen, metaal, mobiliteit en VCA.

Het onderwijs op het Praktijk College is in drie fasen verdeeld:

Veel aandacht wordt in het derde jaar besteed aan de voor-

• onderbouw: leerjaar 1 en 2

bereiding op stage. Dit gebeurt door het verbeteren van de

• middenbouw: leerjaar 3

arbeidsattituden, een programma over stage en werk en evt.

• bovenbouw: leerjaar 4 en 5

bedrijfsbezoeken. In de tweede helft van het schooljaar kan
de leerling zijn stage-geschiktheidsbewijs behalen. Als hij dat

Onderbouw

heeft, start het stage-traject. Om te bepalen of deelname aan

De leerling krijgt in het eerste en tweede leerjaar alle

Entreeopleidingen mogelijk is, worden reken- en taaltoetsen

praktische vakken aangeboden.

afgenomen in het 1e, 2e en 3e leerjaar.

Dit zijn:

Bovenbouw

• consumptief (koken, brood- en banketbakken)

In het 4e, 5e en soms 6e leerjaar kan de leerling vakgerichte

• techniek (algemene techniek)

diploma’s en/of certificaten behalen. De lessen en stages

• groen (tuinaanleg en -onderhoud)

zijn gericht op het vergroten van de praktische vaardig-

• facilitair (dienstverlening)

heden en vakkennis. Het einddoel is een arbeidscontract.
Een geselecteerde groep leerlingen wordt met de Entree

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de algemeen

opleidingen voorbereid op vervolgonderwijs MBO 2.

vormende vakken en programma’s voor de ontwikkeling van
sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
Ook worden culturele en kunstzinnige vorming, burgerschap,
gymnastiek, verkeer en computerles gegeven.

Middenbouw
Voor het derde leerjaar maakt de leerling een keuze uit een
blok van twee praktijkvakken. Hij kan kiezen uit de praktijkblokken consumptief/facilitair of groen/techniek. Consumptief bestaat uit de onderdelen koken en HACCP en facilitair
uit dienstverlening, winkel, schoonmaak in de groothuis-
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Vakrichtingen
Consumptief

Techniek

In deze richting ligt de nadruk op koken, warenkennis en

De leerling kan kiezen voor metaalbe-

hygiëne (HACCP).

werking/mobiliteit of schilderen/houtbewerking. Afhankelijk van de keuze kan

Afhankelijk van de persoonlijke interesse en ontwikkeling

de leerling aan de slag bij een schilders-

van de leerling wordt een traject gevolgd richting werk in

bedrijf, aannemersbedrijf, metaalbedrijf,

o.a. de catering, restaurant- of instellingskeuken of bakkerij.

auto onderhoudsbedrijf, e.d.

Certificeringsmogelijkheden: werken in de keuken (SVA),

Certificeringsmogelijkheden:

KAS (keuken assistent), HACCP.

assistent banden en wielen en VCA.
Is de leerling in bezit van het VCA

Facilitair

certificaat, dan kunnen ook een

De leerling wordt voorbereid op werk in een magazijn,

certificaat Flensmonteur en Lassen

winkel, schoonmaakbedrijf, etc.

Mig/Mag worden behaald.

Certificeringsmogelijkheden: winkel medewerker (KCH);

De certificering is alleen mogelijk

kassa medewerker, schoolmagazijnbeheer, ontvangstbalie,

door intensieve samenwerking

schoonmaak in de groothuishouden en VCA. Ook is er de

met officieel erkende vakoplei-

mogelijkheid voor het behalen van een vorkheftruckcertificaat

dingen zoals SVOB, Focwa, KCH,

als dat bijdraagt tot verkrijgen van een arbeidscontract.

SVH, KPC en Startcollege (Zadkine/
Albeda) en Lentis.

Groen
In deze richting wordt de nadruk gelegd op de aanleg en het
onderhoud van tuinen en plantsoenen en de groenten- en
bloementeelt. De leerling gaat later werken bij een hoveniersbedrijf, teler of in het groenonderhoud.
Certificeringsmogelijkheden: diploma assistent hovenier,
certificaat bosmaaier, trekker rijbewijs als dat bijdraagt tot
verkrijgen van een arbeidscontract en VCA.
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Stage
Het onderwijs op het Praktijk College sluit zoveel mogelijk
aan bij het werk op de arbeidsmarkt. Maar het ‘echte’ werk
kan alleen geoefend worden binnen het bedrijfsleven.
Daarom gaat de leerling op stage.
Er zijn 2 soorten stages:
• de ervaringsstage, om kennis te maken met de
“echte” werksituatie;
• de plaatsingsstage, om een arbeidscontract te krijgen.
Voor stage moet een leerling minstens 14 jaar zijn.
Meestal is hij ouder. De start van de stage is afhankelijk
van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en van
een beschikbare, passende stageplaats.
De stage start meestal met 1 dag per week en wordt stap
voor stap uitgebreid naar meerdere dagen. Vanaf 17 jaar
en 3 maanden wordt via de plaatsingsstage vol ingezet op
het verkrijgen van een arbeidscontract. De stage omvat
dan (bijna) de volledige lestijd.
Op stage en vanuit school krijgt de leerlingbegeleiding in zijn
ontwikkeling werknemersvaardigheden; 2x per jaar ontvangt
de leerling een stagebeoordeling waaruit zijn ontwikkeling en
groei zichtbaar wordt. Regelmatig vinden gesprekken plaats
over de al dan nog niet zichtbare en gewenste vorderingen
In leerjaar 5 ontvangt de leerling een eindbeoordeling
en/of arbeidscontract.
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Zorgstructuur
Individueel OntwikkelingsPlan (IOP)

Intern Zorgteam

Jeugdarts

Voor het begin van de schoolperiode op het Praktijk College

Het intern Zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij

De jeugdarts (CJG) roept de leerlingen van het eerste leerjaar

wordt een Startdocument geschreven. Hiervoor wordt de

het samen met de leerling werken aan het Individuele

op voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) en daar-

informatie uit de toelatingsprocedure gebruikt. Er wordt

OntwikkelingsPlan of LoopBaanPlan.

naast alle leerlingen waarvan het ziekteverzuim zorgelijk of

ook een inschatting gemaakt van het uitstroomprofiel.

onduidelijk is. De jeugdarts maakt deel uit van het Zorgteam.

Zorgteam
We onderscheiden 3 mogelijkheden:

Als de ontwikkeling van een leerling vast dreigt te lopen en/of

Nazorg

1. uitstroom naar beschutte werkplek;

er sprake is van gedragsproblematiek wordt hij aangemeld bij

De leerling wordt de eerste twee jaar na het verlaten van

2. uitstroom naar regulier werk;

het Zorgteam. Ouders wordt toestemming hiervoor gevraagd.

het Praktijk College gevolgd. De stagebegeleider (uitstroom-

3. uitstroom naar vervolgopleiding MBO1, MBO 2 evt. in

Het Zorgteam vergadert bijna maandelijks en stelt zo nodig

begeleider) neemt daartoe regelmatig contact op met de

voor de leerling een Zorgplan op. Dit wordt aan de ouders

oud-leerling en/of zijn werkgever. Bij de doorstroom naar

voorgelegd. Als zij akkoord gaan, wordt het uitgevoerd. Ook

vervolgonderwijs houdt de uitstroombegeleider contact met

het resultaat wordt met de ouders besproken.

de leerling en de opleiding. Alle uitstromers kunnen zich in die

combinatie met werk.
Alle vorderingen van een leerling op cognitief, praktisch
en sociaal-emotioneel gebied en het verloop van de stage

periode ook zelf met vragen melden. Het schoolmaatschappe-

worden schriftelijk bijgehouden. Twee keer per jaar wordt

Maatschappelijk werk

op basis daarvan een nieuw plan opgesteld. Tussentijds wordt

De zorg voor een (oud)leerling van het Praktijk College gaat

het IOP geëvalueerd en zo nodig aangepast. In het schooljaar

niet alleen over school, maar ook over thuis, vrije tijd en werk.

dat de leerling 18 jaar wordt, wordt het IOP vervangen door

Leerling en ouders kunnen een beroep doen op schoolmaat-

het LoopBaanPlan (LBP).

schappelijk werk.

Inhoudsopgave
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Contacten met
ouders
Het Praktijk College vindt goed contact met de ouders heel

Schooldag op het Praktijk College

belangrijk. Samenwerking tussen school en ouders is goed
voor de prestaties en het welzijn van de leerling.

De ouders van leerlingen in het eerste
jaar maken op deze avond uitgebreid

Mentor

kennis met de inhoud en het verloop

De mentor onderhoudt het contact met de ouders.

van de lessen. De nadruk ligt op de

Bij hem kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen.

praktijkvakken.

IOP gesprek

Info en Richtingkeuze avond

Leerling en ouders bespreken (verplicht) tweemaal per
jaar met de mentor het individueel ontwikkelingsplan.

In het tweede leerjaar worden leerling en ouders geïnformeerd over

LBP gesprek

specifieke programmaonderdelen en

Het gesprek over het Loopbaanplan is gericht op de toekomst

over de combinatie mogelijkheden

van de leerling. De voortgang wordt met de leerling en de

die de leerling heeft wanneer hij naar

ouders besproken.

het 3e jaar gaat. Er wordt ingegaan
op de lesinhoud van alle

Informatieavonden

vier de richtingen.

In een schooljaar worden meerdere informatieavonden
gehouden. Te weten:

Informatieavond over Stage, Entree
opleidingen

Gespreksavond
Deze avond is bedoeld voor leerlingen
Elk schooljaar wordt een gespreksavond georganiseerd

van het derde jaar en hun ouders.

voor de ouders van nieuwe leerlingen. Daarin wordt alge-

Er wordt informatie gegeven over stage en alles

mene informatie gegeven over de werkwijze van de school.

wat daarbij hoort en wie kunnen deelnemen aan

Ook wordt er gesproken over een jaarlijks ander specifiek

Entreeopleidingen.

thema en kunnen ouders onderling van gedachten wisselen.

Inhoudsopgave
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Certificeringen en diploma’s

Inlogcode website

De leerlingen en de ouders van het 4e leerjaar worden op

Met een persoonlijke inlogcode hebben de ouders/verzorgers,

deze avond geïnformeerd over de inhoudelijke kant van de

toegang tot het beveiligde deel van de website. Zij kunnen de

diploma- en certificeringstrajecten. De aandacht gaat hierbij

dagelijkse aanwezigheid van hun zoon/dochter bekijken en de

vooral uit naar wat de leerlingen moeten doen, binnen welke

IOP’s lezen.

tijd en hoe de examinering verloopt.
Sociale media
Informatieavond Entree
De school gebruikt ook sociale media voor haar contact
Leerlingen en ouders uit leerjaar 4 die de Entree opleiding

met ouders/verzorgers en leerlingen. Hiervoor is een

volgen, worden op deze avond geïnformeerd over

protocol opgesteld.

de inhoudelijk kant van het lesprogramma, huiswerk,
voorwaarden, verplichte onderdelen, examens, e.d.

Rapport

Hoe Verder Avond

De leerlingen krijgen rond Kerst, Pasen en aan het eind van
het schooljaar een rapport. Het hoort bij het individueel

In het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt, wordt deze met

ontwikkelingsplan. Daarom wordt het alleen meegegeven

zijn ouders geïnformeerd over de toekomstmogelijkheden na

als het IOP met de leerling en zijn ouders is besproken.

afronding van het Praktijk College en alle wet- en regelgeving
die daarmee te maken heeft. Na deze avond worden per persoon vervolgafspraken gemaakt.
Nieuwsbrief
Tweemaandelijks wordt de nieuwsbrief aan de leerlingen
meegegeven. Hierin worden de belangrijkste zaken voor
de erop volgende maanden op een rij gezet.
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Toelatingsprocedure
Aanmelding

Het didactisch onderzoek bepaalt het niveau van technisch en

Wanneer een jongere in aanmerking komt voor praktijkonder-

begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.

wijs kunnen zijn ouders hem middels het aanmeldingsformulier, vóór 1 maart, schriftelijk aanmelden bij de administratie

Het sociaal-emotioneel onderzoek geeft een beeld van de

van het Praktijk College.

weerbaarheid, de ontwikkeling en de gezinssituatie van de
leerling. Hiertoe worden de ouders uitgenodigd voor een

Procedure

gesprek met schoolmaatschappelijk werk.

Alleen leerlingen met een beschikking voor het praktijk
onderwijs kunnen worden toegelaten. De CIZO geeft een

Als het dossier compleet is vraagt het Praktijk College de

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af op aanvraag van het

TLV aan bij de CIZO. Op basis van alle gegevens beslist het

Praktijk College. De CIZO controleert of de juiste testen en

Bevoegd Gezag van de school of de leerling toegelaten wordt.

toetsen zijn afgenomen en of de leerling voldoet aan de

Mits alle gegevens op 1 maart beschikbaar zijn, krijgen de

criteria van het Ministerie van Onderwijs:

ouders in principe binnen 6 weken bericht over wel of niet

• de leerling heeft een IQ tussen de 55/60 en 75/80;

plaatsen van hun kind op het Praktijk College.

• op minimaal twee didactische onderdelen, waarvan in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen, is het leerrendement

Alle leerlingen worden uitgenodigd voor een kennismakingsles.

kleiner dan 50%. De leervorderingen zijn groter dan DLE 10.
Voor leerlingen die tussentijds vanuit een andere school voor
(DLE: didactische leeftijd equivalent. Het didactisch niveau van

voortgezet onderwijs bij het Praktijk College aangemeld wor-

de leerling wordt uitgedrukt in het aantal maanden onderwijs

den, gelden twee mogelijke instroommomenten: 1 oktober en

waarvan de leerling de lesstof beheerst (maximaal 60).)

de eerste maandag na de voorjaarsvakantie. Dit geldt niet in
geval van een verhuizing.

Hiervoor wordt door de school waar de leerling vandaan komt

Ook hier geldt de voorwaarde dat vóór die datum de toe-

een psychologisch, een didactisch en een sociaal-emotioneel

laatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs is afgegeven en

onderzoek gedaan en een onderwijskundig rapport geschreven.

gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker en/of de
zorgcoördinator hebben plaatsgevonden, met plaatsingsak-

Het psychologisch onderzoek meet de intellectuele aanleg (IQ)
van de leerling.
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koord als resultaat.

Overige informatie
Schoolkosten

Schilderen

Het geld dat de school ontvangt wordt volledig ingezet

3e jaar

voor lesmateriaal en leerzame activiteiten. Ouders betalen

4e en 5e jaar

een kleine bijdrage voor gebruik van materialen.
Voor deelname aan de examens en de huur van een kluisje
wordt van ouders een borg verlangd, die bij afronding van de
schoolperiode weer wordt geretourneerd. Praktijkkleding en
vrijwillige deelname aan uitstapjes en/of de werkweek bovenbouw betalen ouders zelf.

gymlessen de door de school voorgeschreven kleding en
schoenen te dragen. De ouders kunnen dit via school of
elders aanschaffen.
Vanaf leerjaar 3 dienen leerlingen van alle techniekrichtingen
én consumptief te beschikken over veiligheidsschoenen.

Deze hoofddoek is niet via school verkrijgbaar en zal dus zelf
aangeschaft moeten worden. Zie ook www.company2wear.nl/
amirahoofddoek.

1 t/m 5 jaar

er 1000 uur per leerjaar les verzorgd.

e

Blauwe (marine) stofjas

Groenvoorziening

Om veiligheidsredenen is het verplicht bij praktijk- en

hoofddoek niet in aanraking kunnen komen met vuur.

Metaal, installatie
Blauwe (marine) stofjas /blauwe overall,
3e, 4e en 5e jaar
veiligheidsschoenen
Mobiliteit
Blauwe (marine) stofjas /blauwe overall,
3e, 4e en 5e jaar
veiligheidsschoenen
Facilitair
e

Praktijkkleding

Blauwkleurige stofjas / overall,
veiligheidsschoenen
Werkbroek, veiligheidsschoenen

1e en 2e jaar
3e, 4e en 5e jaar

Blauwkleurige overall, laarzen
Overall, veiligheidsschoenen/
veiligheidslaarzen

Sportkleding
Alle leerjaren

Blauw T-shirt korte mouwen, blauw
sportbroekje en gymschoenen (geen zwarte
zool) die NIET buiten zijn gedragen.

Lesuren
De lessen worden gegeven volgens een vast rooster zonder
tussenuren. Op een dag hebben de leerlingen maximaal
negen lesuren van 50 minuten. Gemiddeld over 5 jaar wordt

Lesuitval
Om aan deze 1000 uren te kunnen voldoen worden bij
ziekte of afwezigheid van een leerkracht de onderstaande
maatregelen/acties ingezet:
1. vergaderingen zijn buiten de lestijden gepland;
2. activiteiten zijn vastgelegd in de jaarplanning;
3. er wordt een marge van gemiddeld 35 lesuren per

Hieronder vindt u de lijst van kleding die bij de betreffende

Informatie betreffende aanschaf schoolspullen:

vakken nodig is.

Door de school wordt per leerling afhankelijk van het leerjaar

4. inzet van leerkrachten als vervanger;

een startpakket (etui, pen, gum, potlood, multomap, schriften,

5. aanstelling van extra personeel bij langdurige ziekte

rekenmachine (onderbouw) en passer/geodriehoek (boven-

Consumptief
1e en 2e jaar
3e, 4e en 5e jaar

Pannenlappen, theedoek, wit t-shirt, witte
sloof (liefst 2x)
Wit t-shirt, witte sloof lang,
veiligheidsschoenen (liefst 2x)

aan de slag kan. Een agenda dient wel door de leerling te

Les locatie

worden aangeschaft.

Het Praktijk College heeft vestigingen in Brielle en Spijkenisse.
Voor de leerjaren 1 en 2 worden alle lessen gegeven op de

Blauwe (marine) stofjas

Hout
3e, 4e en 5e jaar

Inhoudsopgave

of afwezigheid.

bouw) verstrekt, waarmee iedere leerling na de vakantie gelijk

Techniek
1e en 2e jaar

leerjaar in het rooster aangehouden;

Blauwkleurige stofjas / overall,
veiligheidsschoenen

Voor alle leerlingen, die een hoofddoek dragen EN kookles

locatie waar de leerling staat ingeschreven.

hebben, is het in het kader van hun eigen veiligheid van

Vanaf het 3e leerjaar worden zo nodig de praktijklessen in

belang dat deze hoofddoek van katoen is en niet ‘los’ om

Spijkenisse gegeven. Vanaf het 4e leerjaar is Spijkenisse de

het hoofd gedragen wordt, zodat losse uiteinden van de

leslocatie voor alle leerlingen.
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Werkweken
In het 1e jaar is de werkweek een verplicht onderdeel van het
jaarprogramma. De activiteiten in de werkweek zijn inhoudelijk gekoppeld aan het lesprogramma. Er zijn voor ouders geen
kosten aan verbonden.
Deelname aan de werkweken door de groepen 4 en 5 is
vrijwillig. De kosten zijn voor rekening van de ouders.

Activiteiten
In alle leerjaren zijn er excursies die deel uitmaken van
een project. Deze leerzame uitstapjes worden door school
betaald. Daarnaast zijn er gezellige uitjes met de groep.
Deelname aan een gezellig uitje met de groep is vrijwillig.
De kosten komen voor rekening van de ouders. In het
schooljaar staan activiteiten gepland o.a. rond de Kerst,
bijv. Winterdisco, en in de laatste schoolweek, zoals bijv.
een sportdag.
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u
terecht op onderstaande sites of telefonisch contact opnemen
met de school.
www.onderwijsinspectie.nl
www.onderwijsgroepgalilei.nl
www.praktijk-college.nl
www.scholenopdekaart.nl
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