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Opstellen jaarverslag 2016 
 
Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld.  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het lezen van het jaarverslag 2016. 
 
 
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 vereniging NPO 
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de 
scholen voor praktijkonderwijs, 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  
(Veghel, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Oss en Boxtel) 
 

1) Baanderherencollege, Praktijkonderwijs Boxtel. 
2) Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel. 
3) Het Hooghuis, De Singel Praktijkonderwijs Oss. 
4) Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel,  
5) De Rijzert, Praktijkonderwijs ’s-Hertogenbosch. 

 
 
 
Samenstelling bestuur 
 
 
Voorzitter:  De heer H. Terpstra (Het Hooghuis, de Singel Oss)  
 
Secretaris: De heer G. Spijkers (Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel) 
 
Penningmeester: De heer H. Poels (De Rijzert, Praktijkonderwijs Den Bosch) 
 
Leden: De heer J. van den Berg (Baanderherencollege, Praktijkonderwijs 
   Boxtel) 
 
 De heer B. Strikkers (Baanderherencollege, Praktijkonderwijs
  Boxtel) 
 
 De heer A. Derks (Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel)  
 
  De heer J. Swartjes (Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel) 
 t/m 01-08-2016 
 
 De heer J. Szerkowski (Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel) 
 vanaf 01-08-2016 
 
 De heer H. van den Brand (NPO ESF coördinator) 
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P.R. 
Website 
De vereniging heeft een website met de naam www.netwerkpro.nl 
Het onderhoud van de website gebeurt door Harrie van den Brand en Aletta Suiker. 
 
 
Bestuursvergaderingen NPO 
Het bestuur van het NPO heeft in 2016 vier keer vergaderd. Te weten op: 
1) donderdag 24 maart 2016 
2) donderdag 16 juni 2016 
3) donderdag 15 september 2016 
4) donderdag 15 december 2016 
 
Bespreekpunten:  
• Maak Er Werk Van. 
• Branchegerichte cursussen. 
• ESF 2014-2016. 
• ESF 2016-2018 en penvoerderschap. 
• Aanpak VSV. 
• WerkTverband. 
• Jaarverslag. 
• Jaarplanning. 
• Lokale en regionale samenwerking. 
• PR en communicatie. 
• Profilering en positionering t.o.v. het basisonderwijs. 
• Brochure voor de gemeente (Aanbod van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen 

het PrO).  
• Faillissement OSG en documenten NPO. 
• Voorbereiding 2-daagse (2 en 3 februari 2017). 
• TOP-Techniek. 
• Entree-opleidingen. 
 
 

                   
 
 

http://www.netwerkpro.nl/
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NPO-activiteiten 
 
Tweedaagse NPO 
In plaats van een tweedaagse heeft er in 2016 een eendaagse plaatsgevonden op  
donderdag 28 januari 2016. Als vergaderlocatie was gekozen voor Hotel & Brasserie 
Guldenberg, Guldenberg 12, 5468 KR Helvoirt. 
 
De inventarisatie van de wensen en verwachtingen van deze conferentie leverde het 
volgende op: 
 Bouwstenen voor een innovatief PrO. 
 Meer duidelijkheid voor een stip in de toekomst waar we met elkaar naar toe 

werken. 
 Beleidslijn voor de toekomst van de branchegerichte cursussen. 
 Meer zicht op de uitstroommogelijkheden van het PrO, mede gelet op de geringere 

mogelijkheden voor een baan en op de mogelijkheden het onderwijs meer aan te 
sluiten op de arbeidsmarkt. 

 Uitwisseling van lopende problematieken. 
 Koersbepaling voor ESF 2016-2018. 
 
 
Regiobijeenkomst 
Op 7 april, 16 juni en 29 september en 1 december 2016 zijn er regiobijeenkomsten 
geweest in de Druiventros te Tilburg.  
 
Bespreekpunten / agendapunten: 
• Informatie vanuit de sectorraad Praktijkonderwijs. 
• Missie en (toekomst)visie. 
• Jaarverslag. 
• Regionaal beleid. 
• Positionering Praktijkonderwijs. 
• Criteria Praktijkonderwijs. 
• Dag van het PrO 2016. 
• Huishoudelijk reglement. 
• Manifest PrO. 
• Masterclass High Tea. 
• Lerarenregister / schoolleidersregister 
• Bekostiging PrO/Lwoo. 
• Actieplan gelijke kansen. 
• Passend Onderwijs – doorzettingsmacht. 
• Vroegtijdig PrO verlaten voor een MBO opleiding. 
• Programma “de 24 uur van het PrO” in maart 2017. 
 
 
Coördinatorenoverleg 
Deze stuurgroep van het NPO overlegt maandelijks en is in de periode 1 januari t/m 31 
december 2016 zeven keer bijeen geweest.  
1) 3 februari in Den Bosch 
2) 23 maart in Oss 
3) 18 mei in Veghel 
4) 15 juni in Schijndel 
5) 7 september in Oss 
6) 17 oktober in Veghel 
7) 19 december in Schijndel 
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Strategische verkenningen / professionalisering management ontwikkeling (Promo). 
De strategische verkenningen (Promo) zijn bedoeld om gezamenlijk beleid te maken, de 
belangen van elke school daarin te behartigen en om voldoende op de hoogte te blijven 
van alle ontwikkelingen. 
Vergaderdata: 14 april, 23 juni en 10 november 2016. 
Bespreekpunten:  
 Maatwerkuren. 
 WerkTverband 
 Het in beeld brengen van de onderwijszorgprofielen. 
 Garantieafspraken NPO i.v.m. wegvallen ESF-subsidie. 
 ESF-beschikkingen. 
 ESF-financiering. 
 Manifest PrO. 
 Intervisie. 
 Audits. 
 Participatiewet (effecten). 
 PR en communicatie. 
 Vernieuwingen vmbo bovenbouw beroepsgericht. 
 
 
NPO sportdag bovenbouw 12 april 2016 
Op dinsdag 12 april werd de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw leerlingen van de 5 
scholen weer georganiseerd in Oss. De docenten LO hadden alles goed voorbereid en de 
leerlingen konden weer naar hartenlust sporten. Zowel in de ochtend als in de middag 
werd er flink gewerkt op de verschillende onderdelen. Elke leerling heeft twee 
verschillende activiteiten gedaan die varieerden van voetbal, basketbal, tafeltennis, 
trefbal, badminton, atletiek, unihockey en zelfs bowlen. 
Aan het einde van de dag was er de prijsuitreiking voor de beste ploegen en sporters en 
tevens voor de beste school overall. De laatste prijs die werd uitgereikt was de 
sportiviteitsprijs en daarna ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts. 
Aantal deelnemers per school: Den Bosch 72 leerlingen, Schijndel 53 leerlingen,  
Veghel (niet bekend), Boxtel 55 leerlingen en Oss 56 leerlingen. 
 
 
NPO sportdag onderbouw (1e, 2e en 3e jaars) 31 mei 2016 
Dinsdag 31 mei was de jaarlijkse onderbouw sportdag. Leerlingen werden wederom 
ingedeeld op de onderdelen voetbal, unihockey en zeskamp. Een volle dag met mooie 
sportmomenten en veel sportieve leerlingen. Uiteraard wordt er op sommige momenten 
op het scherpst van de snede gestreden. Alleen door de goede scheidsrechters zijn er 
geen vervelende zaken gepasseerd tijdens het sporten. Deze dag werd ook de door 
docenten LO georganiseerd en zeker met medewerking van alle andere aanwezige 
docenten verloopt zo’n dag op rolletjes. 
Het weer was prima en ook bij alle onderdelen was er een goed sfeertje. Na afloop een 
drukke prijsuitreiking waarna ook hier iedereen tevreden huiswaarts ging. 
Aantal deelnemers per school: Den Bosch 120 leerlingen, Schijndel 72 leerlingen,  
Veghel (niet bekend), Boxtel 82 leerlingen en Oss 111 leerlingen. 
 
 
Slotmanifestatie:29 juni 2016 
De gezamenlijke slotmanifestatie werd op woensdag 29 juni gehouden in Cultureel 
centrum de Pas te Heesch. Tijdens deze slotmanifestatie werden de certificaten van 
MEWV en de diploma’s van de PrO-Entree-opleidingen uitgereikt. 
 
Het motto was “Na hard gewerkt te hebben, is het nu tijd voor een avond hard feesten!” 
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Elke leerling die geslaagd was voor de branchegerichte cursus kreeg daar op het podium 
zijn of haar certificaat uitgereikt. Wat het geheel helemaal een officieel tintje gaf, was dat 
alle leerlingen een zwart afstudeerhoedje op hun hoofd kregen. Even later mochten alle 
leerlingen deze op het podium op een gelijktijdig moment in de lucht gooien. We kijken 
terug op een zeer geslaagde avond!   
  

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

http://www.agentschapszw.nl/verklarende-woordenlijst#glossary-6
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Voor de afgelopen periode 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 
aanvrager als centrumgemeente van de regio. 
 
Medewerkers moeten tijd schrijven voor al hun stage activiteiten volgens een 
afgesproken spreadsheet. Daarmee moet een match te maken zijn met het 
deelnemersdossier. Scholen bepalen zelf de kwaliteit van de onderbouwing van de 
tijdregistratie. 
 
 
Nazorg 
Alle NPO-scholen monitoren de uitstroom en de bestendigheid daarvan gedurende twee 
jaren na het verlaten van de school. 
 
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 (<30%). Het NPO volgt de ontwikkelingen 
nauwlettend. Het UWV raakt voor Boxtel verder uit beeld. 
 
 
Aanpak jeugdwerkloosheid 
In het WerkTverband worden gezamenlijk door gemeente, scholen, UWV en SW het 
beleid besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd. 
 
 
Branchegerichte cursussen 
 
MEWV 2016-2017 
Ook in het schooljaar 2016-2017 is het Maak Er Werk Van project weer van start gegaan. 
In totaal gaan 154 leerlingen een branchegerichte cursus volgen. 
 
De verdeling is als volgt: 
Facilitair Medewerker 27 
Machinale Houtbewerking 1 
Keukenmedewerker 25 
MIG-MAG lassen 9 
Winkelassistent 41 
Medewerker Groen 4 
Electrotechniek 3 
Schilderen & Afbouw 8 
Magazijnmedewerker 19 
Vorkheftruckchauffeur 28 
Voertuigentechniek 9 
Bouwtechniek 4 
Tegelzetten 1 
Fietstechniek 1 
Stratenmaker 1 
ICT 1 
  
Een aantal leerlingen volgt zowel de cursus magazijnmedewerker als de cursus 
vorkheftruckchauffeur. 



Bij het organiseren van de cursussen werken we samen met diverse scholen, instellingen
en bedrijven. Zo worden er cursussen gegeven bij de Sligro, bij de Jumbo, bij KAAL
masten, bij IWB Brabant en bij het Koning Willem I college.

Financiën
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie De penningmeester maakt
de jaarlijkse begroting.
Vanwege het faillissement van OSG worden de documenten voortaan bewaard op "De
Rijzert" in's-Hertogenbosch.

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

Jaarverslag vastgesteld op 9 november 2OI7.

Handtekeni van de voorzitter Handtekening van de secretaris:

Deh H De heer G.J.M. Spijkers
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