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Deze notitie is onder andere gebaseerd op evaluatie van het vorige 
strategische beleidsplan, de uitkomsten van Pro 2020, bijeenkomsten 
met ons personeel, strategische visiebijeen komsten met de raad van 
toezicht, de uitkomsten van de ProZo-enquêtes en de strategische 
visie van de sectorraad praktijkonderwijs. Uiteraard hebben we ook 
relevante interne en externe ontwikkelingen gebruikt als input voor 
onze plannen.

Professionaliseren
De afgelopen jaren is er in het kader van  

het strategisch beleidsplan 2012-2017 van  

Pro College regio Nijmegen veel geïnvesteerd 

in de kwaliteit van het onderwijs en het pro-

fessionaliseren van de organisatie. Dat heeft 

merkbaar zijn vruchten afgeworpen. In de 

onderzoeken van de onderwijsinspectie scoren 

al onze scholen voldoende en onze opbreng-

sten zijn uitstekend. We zijn financieel 

gezond. We hebben twee nieuwe scholen  

en een hef truck-opleidingscentrum gebouwd. 

We hebben onze naam, website en ons pr-

mate riaal modern gemaakt. We hebben een 

profes sioneel Kernteam Werk dat zorgt voor 

stages en banen voor onze leer lingen.  

We werken aan professionele leerlijnen 

 in stich tingsbrede vakgroepen. We hebben 

een nieuwe onder steunings/zorg-structuur 

geïmple menteerd. En we hebben inmiddels 

een aanbod van meer dan 50 diploma’s en 

certificaten die onze leerlingen kunnen 

behalen om ze goed voor te bereiden op  

de arbeidsmarkt. Maar toch zien we ook  

nog genoeg ruimte voor verbeteringen.

Doorontwikkelen
Wij willen het beste voor onze leerlingen  

en medewerkers realiseren en daarvoor is  

het nodig dat wij ons verder ontwikkelen.  

Wij zijn ambitieus en dat willen we graag  

met u delen. In deze notitie schetsen we  

een beeld van onze doelen voor de komende 

jaren. Wat willen we gaan bereiken? Wat 

wordt onze koers? Dat hebben we vastgelegd 

in zes strategische doelen. Die vormen het 

kader voor de komende jaren en zijn voor  

ons niet vrijblijvend. Daar gaan we voor.

Het moet voor iedereen ook duidelijk zijn 

waar Pro College voor staat. Wat is ons 

bestaans recht en wat is onze identiteit?  

Dat hebben we ver woord in onze missie 

en onze kern waarden. Die vormen samen  

de uitgangspunten van ons handelen. 

Investeren
Voor onze leerlingen verloopt hun (school)

loopbaan niet altijd vanzelfsprekend goed. 

Juist daarom is het extra belangrijk dat we 

blijven investeren in onze leer lingen, in hun 

dromen en in hun kansen. Door onze strate-

gische koers willen we dit maximaal facili-

teren. Iedereen die daar een bijdrage aan 

levert of gaat leveren – binnen en buiten 

onze organisatie – wil ik daarvoor hartelijk 

bedanken.

Uitnodigen
Omstandigheden kunnen veran deren en wij 

moeten flexibel genoeg zijn om daar op in te 

kunnen spelen. Daarom beschouwen we deze 

notitie als een levend document dat waar nodig 

en gewenst aan ge past kan worden aan actuele 

ontwikkelingen. Alle betrokkenen kunnen daar 

hun bijdrage aan blijven leveren. Wij nodigen 

u dan ook van harte uit om met ons in gesprek 

te blijven gaan. Heeft u opmerkingen, sugges-

ties, vragen of tips? Neemt u dan gerust contact 

met ons op via bestuur@procollege.nl.

Eric Bouwens

Bestuurder

INLEIDING
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Praktijkonderwijs is één van de vier schoolsoorten in het 
voortgezet onderwijs en is ingevoerd in 1999. Praktijkonderwijs 
biedt voortgezet onderwijs aan jongeren die vanwege hun minder 
sterke cognitieve capaciteiten het beste leren in de praktijk. 

Ontwikkeling stimuleren
Het praktijkonderwijs heeft als opdracht om 

deze leerlingen te stimuleren en te onder steu-

nen om hun talenten maximaal te ontwikkelen, 

door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en 

passies. Met als doel dat zij zo zelfstandig 

mogelijk functioneren en zoveel als mogelijk 

meedoen in de samenleving, nu én in de toe-

komst. Het praktijkonderwijs wil daarmee 

ook een belangrijke bijdrage leveren aan een 

inclusieve samenleving: een samenleving die 

elk mens kansen biedt, maar ook ondersteu-

ning daar waar nodig. Om mee te kunnen doen 

in de samenleving is een vorm van werk of 

dagbesteding van groot belang. Een goede 

voorbereiding daarop is een van de kerntaken 

van het praktijkonder wijs. Vanuit een holis-

tische visie en aanpak is de aandacht echter 

ook gericht op het zoveel mogelijk zelf standig 

functioneren in andere domeinen zoals wonen, 

leren, vrije tijd en burgerschap. Waarbij we 

ook beseffen dat een deel van de leerlingen 

duurzaam ondersteuning nodig zal blijven 

houden.

Duurzaam ondersteunen
In samenwerking met de Sectorraad Praktijk-

onderwijs en de andere Pro-scholen in 

Nederland blijven we aandacht geven aan 

duurzamere ondersteuning van onze (oud-)

leerlingen. Gezamenlijk zetten we ons lokaal, 

regionaal en landelijk in voor het verbreden 

en verlengen van de ondersteuning aan oud-

leerlingen: zoals in het kader van leven-lang-

leren. Een ‘permanent’ opleidingsaanbod 

voor alle oud-leerlingen – ook degenen die 

aan het werk zijn – om hun arbeidsmarkt-

positie /duurzame inzetbaarheid te versterken. 

Maar ook het kunnen bieden van ondersteu-

ning bij andere zaken die kunnen spelen in 

het leven van deze oud-leerlingen zoals het 

helpen van oud-leerlingen die hun baan ver-

liezen om weer nieuw werk te vinden, ook 

voorbij de huidige nazorgtermijn. Want ook 

leerlingen uit het praktijkonderwijs hebben 

het recht om zich te blijven ontwikkelen.  

Dat gaat echter meestal niet vanzelf. Het is 

belangrijk dat daar meer aandacht en onder-

steunings mogelijk heden voor komen.

PRAKTIJK-
ONDERWIJS

Pro College regio Nijmegen

4 
locaties
Pro College regio Nijmegen  

is een zelfstandige stichting 

met vier scholen voor prak tijk-

onderwijs in Bemmel, Boxmeer, 

Nijmegen en Wijchen. 

110 
medewerkers
Met 110 medewerkers 

verzorgen wij onderwijs, 

stages en ondersteuning

voor onze leerlingen.

525 
leerlingen
We hebben circa 

525 leerlingen.
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Pro College regio Nijmegen 
begeleidt elke leerling  
naar werk, inkomen of  
een vervolgopleiding zodat  
die leerling een zelfstandig 
bestaan op kan gaan bouwen 
in onze samenleving.

MISSIE
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Leren
Leren is de kern van waar het 

in onze organisatie om draait. En dat 

geldt zowel voor de leerlingen als voor  

de medewerkers. Dus verwachten wij van 

iedereen een positieve houding om te willen 

verbeteren en te leren. Leren doe je samen, 

namelijk van en met elkaar. Commu nicatie en 

voorbeeldgedrag zijn daarbij belangrijke 

voorwaarden. Maar ook zelfreflectie en het geven 

van feedback vinden wij belangrijke manieren 

van leren. Kenmerkend voor onze leerlingen  

is dat zij leren door te doen en te ervaren. 

Leren moet dus praktijkgericht, 

betekenisvol en levensecht 

zijn.

Respect
Wij werken samen op 

basis van wederzijds respect. 

We erkennen en accepteren dat  

er verschillen zijn. Er is vertrouwen  

en iedereen voelt zich veilig. Door 

openheid, vertrouwen en veiligheid 

is het mogelijk om anderen aan 

te spreken en aangesproken 

te worden.

Ambitieus
Wij willen het maximale 

halen uit leerlingen en medewer-

kers. Alle mogelijkheden en talenten 

willen we benutten. Dat betekent dat we 

ook eisen en doelen stellen aan anderen 

en aan onszelf. Die eisen en doelen zijn 

uitdagend en stimulerend. We denken in 

moge lijkheden en niet in beperkingen 

en zijn innovatief in het bedenken 

van oplossingen.

Eigenaarschap
Leerlingen en medewerkers 

zijn in staat om zelf keuzes te 

maken en daar zelf verant-

woordelijkheid voor te nemen. 

Leerlingen en medewerkers zijn 

betrokken bij hun eigen (leer-)

loopbaan en bij de school.

Trots en plezier
Wij vinden het belangrijk dat 

leer lingen, medewerkers, ouders en 

andere betrokkenen trots zijn op de 

school en het praktijkonderwijs. Daarmee 

bedoelen we naast de leeromgeving ook 

vooral trots op wat we doen en bereiken. 

Leerlingen en medewerkers zijn trots op 

zichzelf. Zij bouwen zelfvertrouwen op 

door succeservaringen en waardering 

van anderen. En uiteraard werken 

en leren wij met plezier en 

humor.

Flexibiliteit
Als organisatie 

moeten wij in kunnen 

spelen op veranderende 

omstandig heden. Maar ook 

als mede werker en als 

leerling moet je dat 

kunnen. 

Om goed te kunnen functioneren hebben mensen  

en organisaties een eigen identiteit nodig. Waar  voor 

staan wij? Waar geloven wij in, wat verbindt ons en wie 

willen we zijn? Onze identiteit komt tot uitdrukking in 

kernwaarden. Onze kernwaarden zijn de belangrijkste 

waarden binnen onze organisatie en fungeren als ons 

ethisch kompas. Zij geven inhoud en richting aan onze 

doelen en ons handelen.

 

KERNWAARDEN
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Pro College is volledig zelfstandig. Dat geeft een belangrijke meerwaarde 
voor onze leerlingen en medewerkers. Want daardoor kunnen wij binnen de 
wettelijke kaders en mogelijkheden zelf ons beleid vormgeven en keuzes 
maken. Maar dat verplicht ons ook om een goede praktijkschool te zijn.  

STRATEGISCHE
KOERS

Daarmee bedoelen we dat:

     al onze scholen minimaal voldoende  
blijven scoren in de kwaliteitsonderzoeken  
van de onderwijsinspectie;

  onze leerlingen hun talenten kunnen 
ontdekken en ontplooien;

  onze leerlingen uitstromen met een  
voor hen maximaal resultaat;

  we beschikken over een professionele 
ondersteuningsstructuur voor onze 
leerlingen en die optimaal benutten;

  we ondersteuning en opleidingsroutes  
op maat bieden voor onze leerlingen; 

  we onze leerlingen een professionele 
leeromgeving bieden en dat kan  
zowel binnen als buiten onze 
schoolgebouwen zijn;

 
  leerlingen en medewerkers trots zijn  

op de school.

Deze uitgangspunten vormen mede het kader  
voor onze strategische koers.
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DOELEN
Om onze missie te realiseren hebben we voor de periode 2018 – 2023 
een strategische koers vastgesteld. Wij hebben die koers in zes 
ambitieuze doelen geformuleerd. We hebben daarin geformuleerd 
wat we willen bereiken. Hoe we dat gaan bereiken leggen we vast 
in jaar- en teamplannen. 

Onderwijs met ambitie
Wij werken op basis van een onderwijsvisie 

met ambitie die gedragen wordt door alle 

mede wer kers en geïmplementeerd is in de 

totale organi satie. In het kader daarvan 

bieden wij onderwijs op maat en realiseren 

het maximale rendement voor iedere leerling 

op zijn/haar eigen niveau. Dat kan uitstroom 

naar werk zijn, uitstroom naar dagbesteding 

of doorstroom naar een vervolg opleiding. 

Iedere leerling door loopt een individueel 

leertraject. We denken in mogelijk heden en 

niet in beperkingen en zijn innovatief in het 

bedenken van oplossingen. Ons onderwijs is 

uitdagend, praktisch en levens echt. We stellen 

eisen aan leerlingen en mede werkers. Ons 

onder wijs sluit optimaal aan op de mogelijk-

heden die er zijn op de arbeidsmarkt voor onze 

leerlingen. En wij zorgen voor een goede 

verbinding tussen stage – praktijk – theorie. 

Veilige school voor iedereen
Wij zijn een veilige school voor leerlingen, 

mede werkers en bezoekers. Dat is een be-

langrijke pijler onder ons onderwijs en een 

basis voor leren en ontwikkeling. 

Wij werken samen op basis van weder zijds 

respect. We erkennen en accepteren dat er 

verschillen zijn. Er is vertrouwen en iedereen 

voelt zich veilig. Door open heid, vertrouwen 

en veiligheid is het mogelijk om anderen aan 

te spreken en aangespro ken te worden. Er is 

respect voor materiaal en omgeving. In ons 

beleid en de benadering van leer lingen en 

medewerkers besteden we aandacht aan 

welzijn en welbevinden. We gaan uit van een 

positieve, waar derende benadering waarbij 

we tevens duidelijke gedragsverwachtingen 

hanteren en grenzen stellen.  

HRM
Het niveau van professioneel handelen van al 

onze mede wer  kers past bij modern praktijk -

onderwijs. Pro College wil een aantrek ke lijk 

werkgever zijn voor bestaande en nieuwe 

medewerkers. De kwaliteiten van medewerkers 

worden optimaal benut door de juiste mede-

werker op de juiste plek in te zetten, passend 

bij de doelen van de organisatie. Iedere mede-

werker kan zijn talenten verder ontwikkelen. 

Wij bieden mogelijkheden voor scholing, 

learning-on-the-job en loop baan trajecten.  

De kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers 

van Pro College wordt opti maal afgestemd op 

de onderwijs behoeften van onze leerlingen.

 Strategische netwerken 
en communicatie
Het praktijkonderwijs is nog steeds een 

relatief onbekende schoolsoort. Daarom blijft 

het be lang rijk dat we investeren in proactieve 

communica tie en pr om het praktijkonderwijs 

en Pro College te pro fileren en het imago te 

versterken. Daarvoor is het nodig dat we een 

netwerk-organisatie zijn. Daarmee bedoelen 

dat onze netwerken optimaal gericht zijn op 

het reali se ren van de doelen van onze organi-

satie en voor onze leerlingen. We werken inten -

sief samen met relevante netwerk partners. 

Dat zijn in ieder geval:

• Ouders

• Scholen (PO, VO, VSO en MBO)

•  Gemeenten

• Ondersteuning en (jeugd)zorg

• Werkgevers

•  Samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs

• Sectorraad Praktijkonderwijs
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Ze zijn richtinggevend en worden vertaald 

naar tactische en operationele doelstellingen 

met acties en maatregelen. Iedereen in de 

organisatie wordt daarbij betrokken en wordt 

de gelegenheid geboden om een bijdrage 

te leveren. We werken met een evenwichtige 

mix van ‘top-down’ en ‘bottom-up’. Daardoor 

worden doelstellingen concreet en krijgen ze 

betekenis. Vanuit een stichtingsbreed school-

plan zullen we jaarlijks in jaar- en teamplan-

nen onze doelstellingen ‘smart’ gaan formu-

leren: specifi ek, meetbaar, acceptabel, realis-

tisch en tijdgebonden. Dat betekent ook dat 

we sommige (deel)doelen al op korte termijn 

willen realiseren maar dat er doelen zijn die 

we op basis van een meerjarig implementatie-

traject gaan realiseren.

In onze jaarverslagen leggen we verantwoor-

ding af over de resultaten van de plannen. 

Op basis van de kwaliteits cyclus PDCA zal de 

evaluatie van de team- en jaarplannen de input 

vormen voor de vervolgplannen. 

Belangrijk om te vermelden is dat onze strategie 

het toetsingskader zal zijn bij onze beslissingen. 

Dat betekent dat iedereen in de organisatie 

zich af moet vragen of zijn plannen en beslis-

singen in overeenstemming zijn met onze 

missie en onze strategische doelstellingen.

REALISATIE
We kiezen er bewust voor om onze strate gische doelstellingen
ook daadwerkelijk strategisch te houden. 

Financieel gezond en de 
continuïteit is gewaarborgd
Net als de rest van het VO hebben ook wij 

te maken met een te krappe be kostiging 

voor de maatschappelijke opdracht die wij 

hebben. Dat betekent dat we doorlopend 

de balans tussen inkomsten en uitgaven 

moeten be wa ken. Onder andere op basis 

van gedegen meer   jarenbegrotingen en 

gedegen risico management. Daarbij hanteren 

we als doel dat onze fi nanciële positie zodanig 

is dat wij in staat zijn (en blijven) om fi nanciële 

tegen vallers op te vangen, dat we kunnen 

blijven investeren in de kwaliteit van ons 

onderwijs en in de kwaliteit van medewerkers 

en de organisatie. Om dit te realiseren zal de 

fi nan ciering van onze structurele activiteiten 

geba seerd moeten zijn op onze structurele 

inkom sten. Daar waar er sprake is van krimp 

in leer ling aantallen anticiperen we daarop 

door tijdig (fi nanciële) maat regelen te nemen. 

Met een ‘open mind’ kijken we naar de kansen 

en moge lijkheden die nieuwe ontwikkelingen 

en samenwerkingsvormen ons bieden.

‘In control’ op alle niveaus
Wij vinden het belangrijk dat we op alle niveaus 

in de organisatie zorgen voor borging, profes-

siona lisering en kwaliteitsverbetering. Daarom 

ver wachten we van iede reen, van indi  viduele 

medewerker tot Raad van Toezicht, dat er ge-

werkt wordt op basis van de kwaliteitscyclus 

Plan-Do-Check-Act (PDCA). We hebben een 

profes sionele Planning & Control-cyclus (P&C-

cyclus) die onze bedrijfs voe ring ondersteunt 

en tijdig (mana gement-) informatie oplevert 

voor het formuleren of aanpassen van beleid. 

Tevens zorgt de P&C-cyclus er voordat er tijdige 

en juiste informatie voor handen is voor het 

uitoefenen van controle en toezicht. 

Stichtings  brede uniformering en standaardi-

sering, daar waar moge lijk, vinden we belang-

rijk omdat het zorgt voor effectiviteit en 

effi ciency en zorgt voor duidelijk heid voor 

leer lingen en medewer kers. Maar er blijft 

ruimte voor verschillen en de eigen heid van 

onze scholen. Wij vinden het vanzelf sprekend 

dat we blijven voldoen aan wettelijke eisen 

en voorschriften.
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