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Opstellen jaarverslag 2015

Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld'
nier-u¡j wordt u uitgenodigd voor het lezen van het jaarverslag 2015.

Korte inleiding

De vereniging NPO

Het NPO is een vereniging. De volledige naam is Vereniging Netwerk Praktijkonderwijs

Noord-Oost Noord-Brabant en is gevestigd te Schijndel'

Het doel van de vereniqinq NPO
tbevorderenVandeonderlingeSamenWerkingvande

scholen võor praktij[ónOerwijs, het doen uitvoeren van gezamenlijke activiteiten en het

verzorgen van de financiering van deze activiteiten'

De leden van de verenging
Op dit moment zijn 5 scholen lid van de vereniging
(úeghel, 's-Hertogenbosch, Schijndel, Oss en Boxtel)

l) Baanderherencollege, Praktijkonderwijs Boxtel'
Zi fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel'
Si Het Hooghuis, De Singel Praktijkonderwijs Oss'
+j rtae College, Praktijkonderwiis Schiindel,
Si Oe Rijzert, Praktijkonderwiis's-Hertogenbosch'

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2015 ongewijzigd:

Voorzitter: De heer H' TerPstra
Secretaris: De heer G' SPijkers
Penningmeester: De heer H. Poels

Leden: De heer J. van den Berg (Baanderherencollege, Praktijkonderwijs
Boxtel)

De heer A. Derks (Fioretti college, Praktijkonderwijs veghel)

De heer J. Swartjes (fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel)

De heer H, van den Brand (Fontys OSO, adviseur)

P.R.
Website
oã uerãniging heeft een website met de naam www.netwerkpro'nl
Het onderhoud van de website gebeurt door Harrie van den Brand en Aletta Suiker'

Bestuursvergader¡ngen NPO
Het bestuur van het NPO heeft in 2015 vier keer vergaderd. Te weten op:

1) donderdag 26 maart 2015
2) donderdag 11 juni 2015
3) donderdag 10 sePtember 2015
4) donderdag 10 december 2015

(Het Hooghuis, de Singel Oss)
(ftAe Cotiege, Praktijkonderwijs Schijndel)
(Oe Ri¡zert, Praktijkonderwijs Den Bosch)
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N PO-activiteiten

Tweedaagse NPO -,--!-
op donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015 heeft er een tweedaagse plaatsgevonden'

Als vergaderlocatie was gekozen voor Priorij corsendonk, corsendonk 5, oud-Turnhout,

e"fgie,-Het middeleeuwsã decor van het voórmalige klooster, met zijn gewelvenkelder en

monumentale kapittelzaal bezorgden alle deelnemer een onvergetelijke invulling van de

tweedaagse.

Bespreekpunten:
o Maak Er Werk Van'
. Branchegerichte cursussen.
o ESF.
o TOP-Techniek.
o Entree-opleidingen
. Jaa rverslag,
. Lokale en regionale samenwerking.
. PR en communicatie'

Bespreekpunten:
- 'Pedagogische 

wendbaarheid van het PrO (gedrag)'
- OPP.
- PrO-Entree'
- 5x Techniek.
- Uitwerking van de cursussen (betaling)'
- Toptecnnñief in Praktijkonderwijs (modulaire aanpak)'
- ondersteuningsplan (borging PrO in het samenwerkingsverband).
- Strategie samenwerkingsverband en PrO'

- ESF (actuele ontwikkelingen).
- Branchegerichtecursussen.
- WerkTverband.
- Kwetsbare jongeren.
- Agrifood CaPital.

Regiobiieenkomst
Op 2L mei, 24 september en 26 november 20t5 zijn er regiobijeenkomsten geweest in

de Druiventros te Tilburg.

BespreekPunten:
* Strategisch pad voor PrO: vasthouden of loslaten van criteria?
x Toekomst PrO en betekenis voor de eigen regio'
x 21st' century skills.
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x Doorleren of werken?
x Voorbereiding provinciale PrO-dag 22 oktober 2015

Coörd inatorenoverleg
Deze stuurgroep van het NPO overlegt maa

december 2015 zeven keer bijeen geweest'
1) 28 januari in Den Bosch
2) 18 maart in Oss
3) 13 mei in Veghel
4) 10 juni in Schijndel
5) 2 september in Oss
6) 21 oktober in Veghel
7) 9 december in Schijndel

ndelijks en is in de periode 1 januari t/m 31

De strategische verkenningen (Promo) zijn
belangen van elke school daarin te behartig

bedoeld om geza
en en om voldoe

menlijk beleid te maken, de
nde op de hoogte te blijven
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van alle ontwikkelingen.
Vergaderdata: 9 april, 18 juni en 12 november 2015

Bespreekpunten:
Maatwerkuren.
WerkTverband
Het in beeld brengen van de onderwijszorgprofielen'
Garantieafspraken NPO i.v.m. wegvallen ESF-subsidie
ESF-beschikkingen.
Actieplan MBO "focus op vakmanschap 2OL!-2OL5" '

Manifest PrO.
Intervisie,
Audits,
ESF-financiering.
Participatiewet (effecten)'
PR en communicatie.
Vernieuwing vmbo bovenbouw beroepsgericht'

NPO sportdaq bovenbouw
Op 14 ap"'il ftonã Oe jaarlijkse NPO-sportdag voor de bovenbouw weer op de agenda'

De leerlingen waren weór in grote getale naar Oss gekomen alwaar in en rondom

iporthal De Rusheuvel werd lestrJden om de titels. Net als in voorgaande edities

sþeel¿en de leerlingen in de õchtend en in de middag een competitie waar ze vooraf voor

éãLorun hadden Uif nun eigen docent LO. Dit jaar werden er de volgende sporten

6edreven: unihockäy, voet-bal, bowlen, badminton, atletiek en tafeltennis.
We kijken terug op een hele gezellige sportieve dag!

PRO Talents 4x4 toernooi Eindhoven
Jaarlijks organiseert de stichting PRO Talents
voetbaltoernooien speciaa I voor Pra ktij konderwijsleerl i ngen.

In de verschillende regio's kunnen scholen teams inschrijven.

Op dit toernooi strijden de teams om een ticket voor de

finaledag in Utrecht. Daar strijden de teams uit heel

ttlederlañd om Nederlands kampioen te worden van de

praktijkonderwijsscholen' Er lopen zelfs scouts rond om de

beste voetbaltaienten eruit te halen. Deze kunnen dan in het
Nederlands Elftal komen voor praktijkonderwijsleerlingen. Zij
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spelen echte EK's en WK's tegen andere landenl Nederland is daar wel al 4x achter

elkaar kampioen geworden.
Op vrijdag 22 mei was het weer zover.
oà teertinéen, die na een heuse selectietraining uitgekozen waren, stonden om 0B'30 uur

klaar voor vertrek naar Eindhoven om te strijden voor een plaats op de landelijke

finaledag op 5 juni in Utrecht'

Dinsdag 19 mei was de jaarlijkse sportdag voo r de onderbouw van de Praktijkscholen,

Boxtel,'s-Hertogenbosch, Oss, Veghel en Schij ndel. Er werd die dag door gestreden op

de onderdelen voetbal voor zowel jongens a ls meisjes, zeskamp en unihockey' Het was

een drukte van jewelste en de sfeer zat er m ede door het weer goed in' Een buitje in de

middag kon hier geen verandering in brengen en rond de klok van 15'00 uur werden de

prijzen uitgereikt. We kunnen terugkijken op een mooie en sportieve dag

Slotmanifestatie: 24 iuni 2015

@tmanifestatiewerdopwoensdag24junigehoudeninTheater
Markant te Uden.
"GrandioOS", "Wat verfrisSend"' dat Waren de kreten die geSlaakt Werden Op de

Slotmanifestatie " N ieuwe stij 1",

De avond werd geopend mei een spetterend optreden van dansgroep LifeDance uit

Den Dungen. ltla de opening en de vaste toespraken was het tijd voor de uitreiking van

de diploma's de Pro-Entree-opleiding en de MEWV certificaten.

De vier Praktijkscholen van oss, Veghel, 's-Hertogenbosch en schijndel werken samen in

het project "lriaak er werk van" (MEWV). Naast dit project volgen sommige leerlingen ook

nog'""n (PrO-)Entree opleiding. Door de verschillende MEWV cursussen en door de

(pó-)fniree ópleiding krijgen leerlingen betere kansen op de arbeidsmarkt en een

voorsprong bij een mogelijke vervolgopleiding'

e
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Samenwerking
ROC de Leijgraaf.
Koning Willem I College.
Gemeénten uit de arbeidsmarkt regio Noordoost-Noord-Brabant

Op 1 augustus 2012 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met als doel het

elkaar ondersteunen bij het verzorgen van Praktijkonderwijs met doorstroom naar het

mbo. Deze overeenkomst is per 1 augustus 2014 verlopen, maar de samenwerking wordt

naar tevredenheid voortgezet. Sinds het afsluiten van de overeenkomst is wel de

entreeopleiding ingevoerd, Deze invoering en het afschaffen van de

diplomatiebekostiging heeft geleid tot nadere financiële afspraken'

ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verbetert de kansen van mensen op de arbeidsmarkt'

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor de periode 2OL4-2OI6 is met de arbeidsmarktregio één ESF project aangevraagd.

Het Npo en het VSO hebben als thema stage en arbeidstoeleiding in de transitieperiode
gekozen (uit de menukaart). Er zijn 16 deelnemende scholen. Gemeente Den Bosch is

ãanuragei als centrumgemeente van de regio. Het Hooghuis is penvoerende school

namens het NPO,

Medewerkers moeten tijd schrijven voor al hun stage activiteiten volgens een

afgesproken spreadsheet, Daarmee moet een match te maken zijn met het

deãlnemersdossier. Scholen bepalen zelf de kwaliteit van de onderbouwing van de

tijd reg istratie.

Nazorg
Alle NpO-scholen monitoren de uitstroom en de bestendigheid daarvan gedurende twee
jaren na het verlaten van de school'
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Samenwerking UWV
Gezien de komst van de participatiewet is nog veel onduidelijkheid. Iedere gemeente
bepaalt, binnen de kaders van de wet, het beleid, Het UWV richt zich op mensen met een
zeer geringe loonwaarde capaciteit (<30o/o). Het NPO volgt de ontwikkelingen
nauwlettend.

Aan pak jeugdwerkloosheid
In het WerkTverband worden gezamenlijk door gemeente, scholen, UWV en SW het
beleid besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd.

Brancheoerichte cu rsussen

MEWV 2015-2016
In september 2015 zijn de volgende cursussen gestart:
Bouwtechniek
Medewerker facilitai re dienst
Medewerker groen
Keu kenmedewerker
Machinale houtbewerki ng
Magazijnmedewerker
MIG-MAG lassen
Voertu igentech n iek
Heftruck
Winkelassistent
Schilderen & afbouw
Installatietech n iek
Electrotechniek
Loonwerk
Bloemschikken

Financiën
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie De penningmeester maakt
de jaarlijkse begroting.

Contributie NPO
De reserve is nog voldoende. Hierover hoeft nog geen hernieuwd besluit worden
genomen.

Beqrotinq
De begroting 2015 is vastgesteld

Jaarverslag vastgesteld op 15 september 20L6.

Handteken nd Handtekening van de secretaris:

ra De heer J.M. Spijkers
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