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Opstellen jaarverslag 2018 
 
Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld.  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het lezen van het jaarverslag 2018. 
 
 
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 E. Vijn (Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel) 

 
Adviseurs: De heer A. Derks  (voorzitter coördinatorenoverleg)  

 De heer H. van den Brand  (ESF coördinator) 
 
P.R. 
Website 
De vereniging heeft een website met de naam www.netwerkpro.nl 
 
 
Bestuursvergaderingen NPO 
Het bestuur van het NPO heeft in 2018 vier keer vergaderd. Te weten op: 
1) donderdag 5 april 2018 
2) donderdag 14 juni 2018 
3) donderdag 20 september 2018 
4) donderdag 6 december 2018 
 
Bespreekpunten:  
• Maak Er Werk Van. 
• Branchegerichte cursussen. 

http://www.netwerkpro.nl/
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• ESF. 
• WerkTverband. 
• Jaarverslag. 
• Jaarplanning. 
• Lokale en regionale samenwerking. 
• (Voorbereiding) 2-daagse (1 en 2 februari 2018) 
• PR en communicatie. 
• Profilering en positionering t.o.v. het basisonderwijs. 
• Boris. 
• Entree-opleidingen. 
• Landelijke wetgeving. 
• Ontwikkeling. 
• Financiën. 
• Projecten,  
• AgriFoodCapital. 
• VSV-beleid. 
• Collegiale consultatie. 
• Strategische verkenningen. 
• Onafhankelijk voorzitterschap strategisch overleg. 
 
 
 
NPO-activiteiten 
 
Tweedaagse NPO 
De tweedaagse heeft plaatsgevonden op donderdag  
1 en vrijdag 2 februari 2018.  
 
Als vergaderlocatie was gekozen voor Even Resort 
Hotel Uden, Bedafseweg 22, 5406 TM te Uden. 
https://evenresorthoteluden.nl/  
 
Bespreekpunten: 
- De Audits. 
- Onderzoekskader Inspectie specifiek voor het PrO. 
- Toekomstgericht aanbod, aanbod gericht op het leren van leerstrategieën. 
- Ontwikkeling en begeleiding. 
- Stakeholderstraject. 
- Landelijke politiek en overheid. 
- De Sectorraad PrO. 
- Samenwerkingsverband VO. 
- Het primair onderwijs. 
- Het WerkTverband. 
- Het bedrijfsleven (stagebedrijven). 
- De verworvenheden van Boris en “Maak Er Werk Van”. 
- De regionale arbeidsmarkt. 
- Samenwerking met het MBO. 
- Mighty Tiny Foundation. 
- LOB-conferentie. 
- Financiële situatie. 
- Hoe om te gaan met krimp. 
- ESF-projecten. 
- Toetsproblematiek PrO en CITO. 
- Leiderschap in professionele organisaties. 
- Aanscherping privacy (in relatie tot ESF). 
 
 

https://evenresorthoteluden.nl/
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Regiobijeenkomst 
De NPO-scholen zijn lid van het regio-overleg Praktijkonderwijs Noord-Brabant en 
Zaltbommel. Op 19 april,  21 augustus, 27 september en 29 november 2018 zijn er 
regiobijeenkomsten geweest in de Druiventros te Tilburg.  
I.v.m. erg veel afmeldingen is de bijeenkomst van 13 april vervallen. 
 
 
Coördinatorenoverleg 
De coördinatoren sturen gezamenlijk de branchegerichte cursussen aan en bewaken 
gezamenlijk de kaders. Deze stuurgroep van het NPO overlegt maandelijks en is in de 
periode 1 januari t/m 31 december 2017 zeven keer bijeen geweest.  
1) 7 februari in Schijndel 
2) 11 april in Den Bosch 
3) 23 mei in Oss 
4) 28 juni in Veghel 
5) 22 augustus in Oss 
6) 10 oktober in Veghel 
7) 12 december in Schijndel 
 
 
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: 12 april, 22 juni, 13 september en 8 november 2018. 
Bespreekpunten:  
 Maatwerkuren. 
 WerkTverband 
 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. 
 Visiedocument sectorraad. 
 Praktijkverklaringen. 
 
 
NPO sportdagen 
De jaarlijks terugkerende NPO sportdagen werden respectievelijk gehouden op 10 april 
voor de bovenbouw en dinsdag 8 mei 2018 voor de onderbouw. 
Deze sportdagen worden gehouden voor de leerlingen van de vijf praktijkonderwijs-
scholen uit de omgeving; ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Veghel, Oss en Schijndel.  
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Slotmanifestatie 19 juni 2018 
Op dinsdag 19 juni vond in het Theater aan de Parade te ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse 
Slotmanifestatie van het Netwerk Praktijkonderwijs plaats. 
Ongeveer 150 leerlingen van Praktijkonderwijs de Singel te 
Oss, afdeling Praktijkonderwijs van het Fioretti College in 
Veghel, afdeling Praktijkonderwijs van het Elde College in 
Schijndel en Praktijkschool de Rijzert in Den Bosch kregen 
op deze avond hun diploma of schoolcertificaat. 
 
De leerlingen stroomden uit in ongeveer 20 verschillende 
richtingen en kwamen samen met hun cursusdocent op het 
podium om van hun schooldirecteur het diploma in 
ontvangst te nemen. De leerlingen werden ontvangen door 
een fotograaf die foto’s van ze maakte vóór een rose 
limousine.  
 
De avond werd gepresenteerd door Elindo Avista, bekend 
van tv van het programma Ghost Rockers en van de 
musicals Hair, The Colour Purple en Mamma Mia. 
Na afloop werd er nog gezellig nagepraat onder het genot 
van een drankje en een hapje en werd er door een leuke band muziek gemaakt. 
 
Het was de 25ste editie van de Slotmanifestatie en tevens de laatste. Gezien de hoge 
kosten van zo’n avond zullen de cursusdiploma’s volgend jaar op de scholen zelf worden 
uitgereikt. 
 

 
  
Samenwerking 
ROC de Leijgraaf. 
Koning Willem I College. 
Gemeenten uit de arbeidsmarkt regio Noordoost-Noord-Brabant. 
Agrifood Capital. 
Mighty Tiny Foundation. 
 
 
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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Nazorg 
Alle NPO-scholen monitoren de uitstroom en de bestendigheid daarvan gedurende twee 
jaren na het verlaten van de school. 
 
 
Aanpak jeugdwerkloosheid 
In het WerkTverband worden gezamenlijk door gemeente, scholen, UWV en SW het 
beleid besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd. 
 
 
Branchegerichte cursussen 
 
Maak er Werk Van (MEWV) 2018-2019 
In september 2018 zijn er voor het 26e jaar weer de cursussen “Maak Er Werk Van” van 
start gegaan. Er hebben zich 142 leerlingen ingeschreven voor een branchegerichte 
cursus. In totaal worden er in schooljaar 2018-2019 cursussen georganiseerd in 16 
verschillende beroepsrichtingen. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking 
met diverse bedrijven, instellingen, ROC’s en brancheverenigingen. 
 
 
Overzicht van de cursussen en het aantal deelnemers: 
 
Cursus Aantal deelnemers 

Bouwtechniek 
4 

Dienstverlening & Zorg Den Bosch 
19 

Keukenmedewerker Den Bosch 
5 

Keukenmedewerker Oss 
7 

Loonwerk 
1 

Machinale Houtbewerking Oss 
4 

Magazijnmedewerker 
3 

Medewerker Groen Veghel 
5 

Medewerker Textiel  
5 

Produktiemedewerker 
3 

Schilderen & Afbouw 
6 

Tegelen 
2 

Voertuigentechniek Oss 
5 

Voertuigentechniek Veghel 
7 

Vorkheftruckchauffeur 
7 

Winkelassistent Den Bosch 
8 

Winkelassistent Schijndel 
7 

Winkelassistent Veghel 
8 

Bouwtechniek Timmeren 
1 

Dienstverlening & Zorg Schijndel 
6 



Dienstverlening & Zorg Veghel

Electrotech n iek Veghel

Keukenmedewerker BAS Schijndel

MIG-MAG lassen Oss 1

Eindtotaal

B

6

9

6

t42

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

Contributie NPO
De middelen uit de flaterate van Arno 2 (€27.546,00) worden toegevoegd aan de NPO-
kas. Zolang de kas nog voldoende is, hoeft er geen contributie geheven te worden.

Jaarverslag vastgesteld op 4 april 2019

Handtekeni van de voorzitter Handtekeni van de secretaris:

De H
\'

De heer G M. Spijkers
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