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Opstellen jaarverslag 2017 
 
Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld.  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het lezen van het jaarverslag 2017. 
 
 
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 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2017 als volgt 
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 A. Derks   (Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel)  
 
 De heer H. van den Brand (NPO ESF coördinator) 

 
 
 
P.R. 
Website 
De vereniging heeft een website met de  
naam www.netwerkpro.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.netwerkpro.nl/
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Bestuursvergaderingen 
Het bestuur van het Netwerk Praktijkonderwijs heeft in 2017 vier keer vergaderd.  
Te weten op: 
1) donderdag 20 april 2017 
2) donderdag 15 juni 2017 
3) donderdag 9 november 2017 
4) donderdag 14 december 2017 
 
Bespreekpunten:  
• Maak Er Werk Van. 
• Branchegerichte cursussen. 
• ESF. 
• WerkTverband. 
• Jaarverslag. 
• Jaarplanning. 
• Voorbereiding 2-daagse (2 en 3 februari 2017). 
• Lokale en regionale samenwerking. 
• PR en communicatie. 
• Profilering en positionering t.o.v. het basisonderwijs. 
• Voortgang Passend Onderwijs. 
• Boris. 
• PrO Entree. 
• Entree-opleidingen. 
• Top-Techniek. 
• LOB-conferentie Veghel. 
• Onderzoekskader 2017 Inspectie. 
• Financiële situatie. 

In- en uitstroom van leerlingen. 
• Subsidie(s). 
• ARNO 1, 2 en 3. 
• Afscheid Gee Janssen. 
 
 
NPO-activiteiten 
 
Tweedaagse 
De tweedaagse heeft plaatsgevonden op donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017. 
De organisatie was in handen van Het Hooghuis in Oss. Als vergaderlocaties was er 
gekozen voor: 
 
De Kapel (voor de lunches en de vergaderingen) 
Gezondheidslaan 1G, 5342 JW Oss 
T 0412 78 25 30 
 
en het Hampshirehotel-Fitland (voor het diner en de overnachting) 
Nelson Mandelaboulevard 22, 5342 CN Oss 
T 0412 87 00 45  
 
Bespreekpunten: 
- Leiderschap in de professionele ruimte van het Praktijkonderwijs. 

Inleiding met discussie door Prof. Dr. Jozef Kessels. 
- Discussie over de inleiding en formulering van mogelijke actiepunten voor het NPO. 
- Inventarisatie verwachtingen van de tweedaagse en vaststelling agenda. 
- Verslag van de tweedaagse van 2016 en de bijeenkomst van 10 november 2016. 
- Overleg met L. Endedijk en R. de Jong. 
- Kennis delen. 
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- Opstellen van een prioriteitenlijst stakeholders met een al dan niet gezamenlijke 
actielijst. 

- NPO-uitzendbureau of gebruik maken van een bestaande voorziening. 
- Evaluatie NPO-PrO-dagen, brainstorming volgende PrO-dag en aanvalsplan PrO. 
- De vraag “Wat bindt ons?” 
- Passend onderwijs. 
- Stages vanuit Pabo’s. 
- Praktijkleren gesubsidieerd. 
- Kwaliteit opbrengstgericht werken. 
- Uitstroommonitor (voldoet deze nog). 
 
 
Regiobijeenkomst 
Op 22 juni, 21 september en 30 november 2017 zijn er regiobijeenkomsten geweest in 
de Druiventros te Tilburg.  
I.v.m. erg veel afmeldingen is de bijeenkomst van 13 april komen te vervallen. 
 
Bespreekpunten:  
• Jaarverslag en jaarrekening. 
• Vergaderschema. 
• Subsidies. 
• Provincie. 
• In- en uitstroom. 
• Passend Onderwijs. 
• Arrangementen. 
• Lerarenregister. 
• Bijeenkomst directeuren PrO en SWV-PO. 
• Positie binnen het samenwerkingsverband. 
• Onderzoek situatie PrO-leerlingen na 5 jaar. 
• Maatwerkdiploma. 
• Regeerakkoord en PrO. 
• Nieuwe voorzitter sectorraad Praktijkonderwijs. 
• Cultuureducatie in het PrO. 
• Dag van het Praktijkonderwijs 17 november 2017. 
• Arbeidsmarktregio’s. 
 
 
Coördinatorenoverleg 
Deze stuurgroep van het NPO overlegt maandelijks en is in de periode 1 januari t/m 31 
december 2017 zeven keer bijeen geweest.  
1) 13 februari in Den Bosch 
2) 10 april in Oss 
3) 29 mei in Veghel 
4) 3 juni in Schijndel 
5) 30 augustus in Oss 
6) 11 oktober in Oss 
7) 13 december in Veghel 
 
 
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: 20 april, 29 juni en 9 november 2017. 
Bespreekpunten:  
 Maatwerkuren. 
 WerkTverband 
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 Het in beeld brengen van de onderwijszorgprofielen. 
 Garantieafspraken NPO i.v.m. wegvallen ESF-subsidie. 
 ESF-beschikkingen. 
 Manifest PrO. 
 Intervisie. 
 Audits. 
 Participatiewet (effecten). 
 PR en communicatie. 
 Vernieuwingen vmbo bovenbouw beroepsgericht. 
 
 
NPO sportdag bovenbouw 
Dinsdag 11 april vond de jaarlijkse NPO-sportdag voor de bovenbouw leerlingen van het 
Praktijkonderwijs plaats. Vanuit Boxtel, Veghel, Den Bosch en Schijndel kwamen de 
leerlingen bijeen in Oss om deel te nemen aan de 
verschillende onderdelen. 
In de ochtend en de middag werden er 
verschillende onderdelen aangeboden waarin 
onderling de strijd werd aangegaan. De keuzes 
waren: voetbal, basketbal, trefbal, unihockey, 
badminton, tafeltennis, atletiek en bowlen. De 
winnaars werden beloond met een beker. Naast 
deze prijzen werd er door iedereen flink gewerkt 
en hebben we allemaal genoten van een mooie 
maar bovenal een sportieve dag. 
Aantal deelnemers per school: Den Bosch 78 leerlingen, Schijndel 39 leerlingen,  
Veghel 73 leerlingen, Boxtel 50 leerlingen en Oss 41 leerlingen. 
 
 
NPO sportdag onderbouw (1e, 2e en 3e jaars) 
Dinsdag 23 mei 2017 was de jaarlijks terugkerende NPO sportdag bij RKSV Schijndel. 
Deze sportdag wordt gehouden voor de leerlingen uit klas 1, 2 en 3 met vijf praktijk-
onderwijsscholen uit de omgeving; ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Veghel, Oss en Schijndel. 
De leerlingen zijn de hele dag sportief bezig bij hun onderdeel. Ze konden kiezen uit 
zeskamp, unihockey of voetbal. Bij voetbal is er een toernooi apart voor de meisjes en de 
jongens. Bij de jongens is er ook een Champions League poule, waar de beste voetballers 
van de scholen ingedeeld worden. 
De gehele dag is in een ontspannen en sportieve sfeer verlopen. Iedereen heeft goed zijn 
best gedaan en alle teams hebben zich van hun beste kant laten zien. Aan het einde van 
de dag was de prijsuitreiking. De belangrijkste prijs van deze sportdag is de 
sportiviteitsprijs. Deze kwam in handen van praktijkonderwijs Schijndel. Na de 
prijsuitreiking ging iedereen moe, maar voldaan naar huis. Al met al een topdag voor 
iedereen. 
Aantal deelnemers per school: Den Bosch 125 leerlingen, Schijndel 71 leerlingen,  
Veghel 109 leerlingen, Boxtel 83 leerlingen en Oss 123 leerlingen. 
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Slotmanifestatie 21 juni 2017 
De 24e gezamenlijke slotmanifestatie “maak er 
werk van” werd op woensdag 21 juni gehouden 
in de Cultuur Haven op de Noordkade in Veghel.  
Het motto was “Groot Feest” 
Tijdens deze slotmanifestatie werden de 
certificaten van MEWV en de diploma’s van de 
PrO-Entree-opleidingen uitgereikt. 
Elke leerling die geslaagd was voor de 
branchegerichte cursus kreeg daar op het 
podium zijn of haar certificaat uitgereikt. We 
kijken terug op een zeer geslaagde avond!   
 
 
  
 

 
Cijfers van de uitgereikte certificaten en diploma's: 
 
Installatietechniek 1 
Machinale Houtbewerking 1 
Stratenmaker 1 
Bouwtechniek 2 
Tegelzetten 2 
Electrotechniek 4 
Medewerker Groen 5 
MIG-MAG lassen  7 
Schilderen & Afbouw 7 
Voertuigentechniek  9 
Magazijnmedewerker  18 
Keukenmedewerker  19 
Facilitair Medewerker  24 
Vorkheftruckchauffeur 28 
Winkelassistent  32 
Eindtotaal 160 
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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. 
 
 
Nazorg 
Alle NPO-scholen monitoren de uitstroom en de bestendigheid daarvan gedurende twee 
jaren na het verlaten van de school. 
 
Samenwerking UWV 
Met betrekking tot de participatiewet is er 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.  
 
 
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 2017-2018 
Ook in het schooljaar 2017-2018 is het Maak Er Werk Van project weer van start gegaan. 
In totaal gaan 173 leerlingen een branchegerichte cursus volgen. 
 
De verdeling is als volgt: 
Bouwtechniek 7 
Dierverzorging 2 
Electrotechniek 1 
Facilitair Medewerker  26 
Installatietechniek 3 
Keukenmedewerker  32 
Loonwerk  1 
Magazijnmedewerker  16 
Medewerker Groen  6 
MIG-MAG lassen  5 
Productiemedewerker 4 
Schilderen & Afbouw 3 
Tegelzetten 2 
Voertuigentechniek  10 
Vorkheftruckchauffeur 27 
Winkelassistent  21 

http://www.agentschapszw.nl/verklarende-woordenlijst#glossary-6


Inframensen Grondwerk
Machinale Houtbewerking 4
Metselen 1

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.

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

Jaarverslag vastgesteld op 14 juni 2018.
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