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1. Voorwoord
Het schoolplan van PRO- Emmen, een school voor praktijkonderwijs, bevat voor de komende
vier jaar een beschrijving van onze koers voor 2023 en hoe hier beleidsmatig invulling aan
wordt gegeven. ‘PRO’ staat niet alleen voor praktijkonderwijs maar ook voor Positief,
Respectvol en Ontdekkend.
PRO- Emmen is een algemeen bijzondere school, waarbinnen we respectvol met elkaar
omgaan, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur en/ of seksuele geaardheid. Wij hechten hier
veel waarde aan en middels het programma van Leven & Leren (https://lerenenleven.nl)
zetten wij het beleid om naar daadwerkelijke uitvoering. Ook de komende vier jaren zal dit
een wezenlijk onderdeel blijven uitmaken van hoe wij met elkaar om willen gaan: respectvol!
De ambities van PRO Emmen zijn groot, we willen behoren bij de beste scholen voor
praktijkonderwijs in Nederland en willen ons regionaal nog sterker profileren. Ten onrechte
wordt namelijk door deze negatieve beeldvorming het geboden onderwijs en de leerlingen die
dit onderwijs volgen vaak nog ondergewaardeerd.
Praktijkonderwijs valt binnen regulier voortgezet onderwijs, het is niet kwalificerend en is
eindonderwijs. De lessen en stage worden verwerkt in een persoonlijk leerling rooster. De
hoeveelheid lestijd voldoet aan de wettelijk minimale 1000 uur per schooljaar.
Samen met lokale partners wil PRO Emmen de leerlingen beter voorbereiden op het
bedrijfsleven, dit doen we door zo levensecht mogelijk te leren en binnen de arbeidstoeleiding
en stage een doorgaande leer & werklijn verder te ontwikkelen. Kennis, vaardigheden en
competities worden gekoppeld aan de verschillende werkprocessen. Hierdoor komen de
algemene werknemersvaardigheden en specifieke werknemersvaardigheden beter tot uiting.
Dit leidt tot een betere doorstroming naar duurzaam werk of naar eventueel vervolgonderwijs
voor onze leerlingen.
Met de snelle veranderingen in de maatschappij is het moeilijk om vier jaar vooruit te kijken.
Demografische krimp, passend onderwijs, bekostiging, ESF-subsidies brengen veel
onzekerheden met zich mee. Waar we als doel hebben een zo breed mogelijk
onderwijsaanbod aan te bieden aan onze leerlingen, kunnen de eerdergenoemde
onzekerheden hier een negatieve invloed op uitoefenen. De focus van PRO Emmen ligt op het
inspelen op de talenten van onze leerlingen. Als school doen we er alles aan om het brede
aanbod overeind te houden om zo de kansen van onze leerlingen op een positieve
ontwikkeling en vervolgens duurzaam werk te bewerkstelligen.
Waar het schoolplan inzage geeft in de ontwikkelingen op langere termijn wordt het
ondersteund door documenten die frequenter worden herijkt en indien nodig worden
aangepast. Enkele van deze documenten zijn het schoolondersteuningsprofiel (sop), het
jaarwerkplan, jaarverslag, zorgplan, etc. Deze documenten zijn via de website,
https://www.pro-emmen.nl te downloaden of bij de school op te vragen.

Nico van Luik
Directeur, bestuurder, PRO Emmen
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2. Algemeen
Pro Emmen is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs en heeft een regionale functie in
Zuidoost-Drenthe. De regio Zuidoost-Drenthe wordt gekenmerkt door een lage
sociaaleconomische status (lage SES) met de daarbij behorende problematiek. Waar veel
problemen van generatie op generatie lijken te blijven bestaan stelt PRO Emmen zich als doel
om het verschil te maken voor onze leerlingen en de visuele cirkel te doorbreken.
Naast de verplichting van bieden van goed onderwijs is de transitie naar en het houden van
duurzaam werk voor onze leerlingen een must. Waar wij positief invloed op deze punten,
onderwijs, stage en werk uit kunnen oefenen doen wij dit.
De regio heeft te maken met een sterke demografische krimp en wordt door de overheid als
anticipeergebied bestempeld. Waar de focus naast de basisvaardigheden (vakken) zich richt
op talent, zal deze demografische krimp uiteindelijk gevolgen hebben voor onze
leerlingaantallen en de breedte van het onderwijsaanbod.
Momenteel heeft de school 385 leerlingen en volgens de prognoses zal het leerlingenaantal
van de school de komende vijf jaar met 11 % krimpen.
Leerlingen zijn alleen toelaatbaar als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het
praktijkonderwijs wordt afgegeven. De school heeft geen invloed op het aantal tlv’s dat
afgegeven wordt.
De school heeft met het voltallige personeel het doel, de missie en visie herschreven en zal
ook de komende tijd vorm blijven geven aan de bedoeling van onze organisatie.
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2.1.

Doel, Missie en Visie PRO Emmen

Doel
We begeleiden de leerlingen naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in
de samenleving.
Missie
Onze school heeft als missie om van onze leerlingen burgers te maken met kansen en
mogelijkheden. Wij bereiden ze hierop voor door een opleidingsprogramma aan te bieden
bestaande uit de volgende domeinen:
Burgerschap
De leerling ontwikkelt zich tot een sociaalvaardige, actieve en respectvolle burger, die
bewuste keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.
Wonen
We leren de leerlingen de vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen.
Werken
We leiden de leerlingen op tot gewaardeerde werknemers, waarbij ze beschikken over
algemene en vakspecifieke competenties.
Vrije tijd
We leren de leerlingen bewust met hun vrije tijd om te gaan.
Visie
PRO staat naast praktijkonderwijs voor Positief, Respectvol en Ontdekkend. Deze drie pijlers
bepalen onze basishouding. Hierbij is aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden
van de leerling.
We geven hier invulling aan door:
 Invloed uit te oefenen op het onderwijsproces en het pedagogisch klimaat
 Het maximale uit elke leerling te halen.
 Het leren door te doen in een levensechte leeromgeving
 In te spelen op de veranderende maatschappij
PRO Emmen kan dit niet alleen en werkt daarom samen met externe partners.
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2.2 De organisatie
PRO Emmen is een algemeen-bijzondere school en valt onder het bevoegd gezag van:
Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o. Ullevi 22, 7825 SE Emmen
Bestuursnummer: 41529
Brinnummer: 26 HX
Rechtsvorm: Stichting. Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Meppel onder nummer
04076327
Organisatiestructuur: Zelfstandige school voor Praktijkonderwijs
Het bestuur berust bij de directeur/bestuurder. Het toezicht is in handen van de Raad van
Toezicht die tevens de werkgeversrol vervult naar de directeur/bestuurder
Kernactiviteit: Het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een Praktijkonderwijs beschikking in de leeftijd van 12–18 jr.
De Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o. heeft een eenhoofdig bestuur in de persoon van de
directeur/bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT)
die zoals de naam al aangeeft toezicht houdt op het reilen en zeilen van de organisatie in het
algemeen en het functioneren van de bestuurder in het bijzonder. De RvT kent een voorzitter,
secretaris/penningmeester en algemene leden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is
statutair vastgelegd. De bestuurder handelt in zijn bestuursfunctie naar de grondslag van de
Stichting zoals vastgelegd in de statuten. Zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd in het directiestatuut. De RvT en de bestuurder volgen de Code Goed Bestuur
en handelen in de geest van de Governance voor onderwijs en zorg.
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Het managementteam bestaat uit de directeur/bestuurder en uit een mannelijke en
vrouwelijke teamleider. De school is verdeeld in twee afdelingen, ook wel ‘zuilen’ genoemd.
Een zuil bestaat uit de eerste leerjaren t/m de laatste leerjaren van een bepaalde richting/
leerroute. Dit is een bewuste keuze om de “knip “tussen onderbouw en bovenbouw te
voorkomen. En er is een verdeling gemaakt tussen de verschillende sectoren per zuil. De
teamleider geeft direct leiding aan de afdeling (zuil). Totaal werken er 65 medewerkers (54
fte) bij de Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o.
3. Inleiding
Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs en voor enkele leerlingen zal het
een opstap zijn naar het MBO-onderwijs. PRO Emmen verzorgt in samenwerking met het
MBO-onderwijs verschillende entree-opleidingen.
De afgenomen enquêtes onder onze leerlingen, ouders, collega’s en stagebedrijven zullen
samen met de uitstroommonitor ook de komende jaren een beeld blijven geven of we het
goede onderwijs aanbieden en of we dit ook goed doen.
Ons onderwijs moet ervoor zorgen dat een leerling het maximale uit zichzelf weet te halen.
Waar binnen PRO Emmen jaren met een specifiek leerlingvolgsysteem voor het praktijkonderwijs is gewerkt, hebben we bewust de overstap gemaakt naar en ander, ook specifiek
voor het praktijkonderwijs ontwikkeld leerlingvolgsysteem, genaamd Presentis. Dit
leerlingvolgsysteem zal in het schooljaar 2019-2020 worden geïmplementeerd.
7

Schoolplan 2019-2023 PRO Emmen

Vanuit Presentis zijn we beter in staat de leerlijnen en niveaus binnen het praktijkonderwijs
aan te geven. Ook is de ontwikkeling van de leerlingen door deze leerlijnen beter te volgen.
Een beter zicht op de ontwikkeling van de leerling zorgt voor betere interventies en
uiteindelijk voor betere en/of reëlere uitstroom niveaus.
In juli 2019 zijn de eerste PRO-diploma’s uitgereikt aan onze leerlingen ie na het afronden van
hun opleiding de school hebben verlaten. Deze pilot zal natuurlijk ook voor de toekomst
verder worden uitgewerkt en worden ingebed binnen ons onderwijs.
Koers 2023.
We maken het PRO Diploma en de weg er naartoe voor de leerling, ouders en collega’s
transparant, meetbaar en beheersbaar. Ook gaan we de opgedane kennis, middelen en
ervaring delen met collega PRO-scholen. Dit omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
onze doelgroep. We vinden dat wij als school hier een voortrekkersrol in moeten nemen.
Bijvoorbeeld: Het verder ontwikkelen van de bestaande leerlijnen. Ook willen we de komende
jaren de koppeling tussen theorie en praktijk nog beter tot stand brengen.
Samen met externe branche-opleiders de externe opleidingstrajecten beter aan laten sluiten
bij de landelijke kwalificatiestructuur van het mbo. Dit maakt de (ex)leerling flexibeler en kan
er bij krapte op de arbeidsmarkt makkelijker gewisseld worden tussen de verschillende
branches.
4. Pedagogisch klimaat en schoolklimaat
De school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat om te komen tot optimale ontplooiing en
ontwikkeling en om het leerproces meer kans van slagen te geven (veiligheid, ondersteuning,
uitdaging).
De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en medewerkers.
De lesgevende collega’s zijn hierbij van cruciaal belang. Zij hebben naast lesgeven een
opvoedende taak. We vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen
kunnen omgaan. De lesgevende collega’s creëren daartoe een veilig en gestructureerd
klimaat, waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn
relatie, competentie en autonomie.
Wij hechten veel waarde aan een positieve en gemotiveerde leerkracht, een begeleider
(coach/mentor) die ervoor zorgt dat leerlingen het werk zelfstandig of samen met anderen
kunnen doen. Methodieken van Leren en Leven (voorheen Positive Action) en Rots & Water
helpen de collega’s en de leerlingen om vorm te geven aan het gewenste pedagogisch klimaat
en schoolklimaat.
Daarbij hanteren wij regels en afspraken:
1
2
3
4

Leerkrachten zorgen voor structuur en veiligheid.
Leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.
Leerkrachten gaan positief en belangstellend met leerlingen om.
De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen leerlingen.
8
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5
6

Leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken.
Leerkrachten laten leerlingen zelfstandig of samen met anderen werken.

Koers 2023.
Leren en Leven (voorheen Positive Action) zal ons blijven ondersteunen met het verder
ontwikkelen en verbeteren van ons pedagogisch klimaat. We verwachten in de toekomst een
grotere instroom van leerlingen die naast leerachterstanden ook gedragsproblemen hebben.
Deze gedragsproblemen zorgen in een reguliere setting voor een handelingsverlegenheid bij
onze docenten. De ambitie is om voor deze leerlingen ondersteund door onze eigen
orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werk samen met Leren en Leven een speciale klas
op te zetten waar ze de benodigde ondersteuning krijgen om uiteindelijk weer naar een
reguliere groep geschakeld te kunnen worden. Dit om uitval van deze leerlingen binnen het
onderwijs te beperken en/of te voorkomen.

5. Didactisch handelen
Op onze school geven leerkrachten op effectieve wijze instructie, uitgaande van
competentiegericht onderwijs. We geven het onderwijs groepsgewijs waar kan en we
differentiëren waar het moet. We hechten veel waarde aan zowel zelfstandig als samen
werken. We streven naar contextrijk onderwijs tijdens de lessen. De praktijklessen zijn
levensecht en in de bovenbouw worden de lessen soms duaal met het bedrijfsleven verzorgd
Er zijn met de lesgevenden afspraken gemaakt m.b.t. de manier waarop een les gegeven moet
worden.
Afspraken zijn:
1. Lessen zijn goed opgebouwd.
9
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2.
3.
4.
5.
6.

De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden.
De leerkrachten geven effectieve instructie.
De leerlingen werken zelfstandig/samen.
De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (coaching).
De leerkrachten leren de leerlingen het werk te benaderen volgens DDN (Denken, Doen
en Nakijken).
7. De leerkrachten zorgen voor differentiatie op niveau en tempo.
Deze afspraken zijn verwerkt in een lesstandaard voor PRO Emmen. Jaarlijks vinden er bij de
lesgevenden lesbezoeken plaats door onze interne begeleider en teamleiders. Er wordt dan
o.a. gekeken of de lessen voldoen aan de lesstandaard.
Naast de lesstandaard is er voor de leerling altijd ruimte voor maatwerk.
Naast de jaarlijkse schoolbrede scholing voor het personeel is er eens per twee jaar voor alle
PRO-scholen in Drenthe een scholingsdag. Verder worden de (individuele) scholingen op basis
van noodzakelijke ontwikkelingen binnen school georganiseerd. Ook worden individuele
scholingen vanuit wens en noodzaak gerealiseerd. Alle docenten binnen PRO Emmen zijn
bevoegd om les te mogen geven aan leerlingen binnen het praktijkonderwijs.
Koers 2023.
De invoering van Presentis zal een beter inzicht geven in de ontwikkelingen van de leerling.
Hierdoor is het ook inzichtelijk of de didactische aanpak van een docent effectief en efficiënt
is. Ook gaan we werken aan transparante leerlijnen, het werken hiermee zal voor zowel de
leerling als de docent inzicht geven over zijn/haar eigen handelen.
De komende jaren zal dan ook het didactisch handelen een onderdeel zijn van het
jaarwerkplan. Het geven van een goede les blijft ook een onderdeel voor de toekomst.
Scholen en training van lesgevenden blijft hoog op de agenda staan. Naast de scholing van
docenten wordt een aantal onderwijsassistenten opgeleid tot instructeur. Dit maakt de
instructeur bewust bekwamer in zijn werk en komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.
Waar mogelijk bieden we ook in de toekomst collega’s de mogelijkheid om zich verder te
bekwamen en te ontwikkelen.
Collegiale lesbezoeken worden vast ingebed in de jaartaak van een lesgevende.

6. Stage & arbeidstoeleiding
Praktijkonderwijs is eindonderwijs met als doel, duurzaam werk voor onze (ex) leerlingen.
Een gedegen opleiding met daaraan gekoppeld de juiste praktijkervaring zorgen voor betere
kansen voor onze leerlingen.
De school maakt gebruik van een stageplan dat periodiek wordt geëvalueerd en zo nodig
wordt aangepast. De stagegeschiktheid wordt in ons eigen Arbeids Trainingscentrum (ATC)
vastgesteld. Hierbij wordt bij de leerling middels een melba/ida test gemeten in hoeverre ze in
staat zijn de gewenste handeling tijdens hun stage te kunnen verrichten.
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Het eigen stagebureau zorgt voor de plaatsing en begeleiding van de leerlingen. Ook heeft de
school twee eigen jobcoaches.
Tijdens de stageperiode worden middels de “Boris trajecten” de beheerste werkprocessen van
de leerling beoordeeld. Deze worden op een praktijkcertificaat weergegeven.
Vanuit school worden er branche opleidingen gekoppeld aan de gevolgde lessen. De branche
opleidingen worden geëxamineerd door externe (branche gerichte) examenbureaus.
Vanuit de stage wordt samen met externe partners de overstap van stage naar werk gemaakt.
De uiteindelijke uitstroom wordt jaarlijks gemeten middels een uitstroommonitor. Deze
gegevens geven een indicatie of onze leerlingen uiteindelijk (duurzaam) aan het werk zijn.
Deze gegevens zijn openbaar via de website van “Scholen op de kaart”.
Scholen voor praktijkonderwijs hebben na het verlaten van de school door een leerling nog
twee jaar een monitoringsplicht. Binnen PRO Emmen wordt de monitoring vaak omgezet tot
nazorg en wordt er door het stagebureau bij het uitvallen van een ex-leerling bij een
werkgever weer een nieuwe werkgever gezocht samen met externe partners.

Koers 2023.
Het streven is dat ondanks de snel veranderende maatschappij onze leerlingen voorbereid zijn
om duurzaam werk te vinden en te houden.
Ook is de verbinding tussen school en het bedrijfsleven voor de toekomst essentieel om te
zorgen dat we de leerlingen naast de basisvaardigheden die nodig zijn ook de specifieke
vaardigheden meegeven om van meerwaarde te zijn voor het bedrijfsleven.
De komende jaren zal ook stage geïmplementeerd worden in ons nieuwe leerlingvolgsysteem,
Presentis. Hierdoor zijn de ontwikkeling van een leerling integraal te volgen binnen de
domeinen, theorie, praktijk en stage,
Naast de leerlijnen moeten ook de stagelijnen verder worden ontwikkeld. Daarnaast worden er
ook subsidiegelden ingezet voor extra job coaching.

7. Ondersteuning
De school maakt gebruik van een schoolondersteuningsprofiel (SOP) en een zorgplan.
Beide documenten zijn op onze internetsite te vinden in de map,
ondersteuningsstructuur/kwaliteit. Deze documenten worden periodiek geëvalueerd en
indien nodig aangepast.
Bij het herschrijven van het SOP zijn aan ondersteuningsvragen waar we handelingsverlegen
waren scholingstrajecten voor collega’s gekoppeld. Deze scholingstrajecten zijn o.a. gericht
op; RT, dyslexie, NT2, rekenonderwijs en agressiereductie.
De school heeft zoals te zien is in het organogram eigen medewerkers die de ondersteuning
verrichten. Naast een zorgcoördinator, intern begeleider, orthopedagogen is er ook
schoolmaatschappelijk werk aanwezig. Samen met goed opgeleide collega’s en externe
ondersteuners wordt er uitvoering gegeven aan het SOP en zorgplan.
Periodiek wordt middels een visitatie vanuit het samenwerkingsverband (SWV VO 22.02)
gekeken of hetgeen op papier staat ook daadwerkelijk tot uitvoer wordt gebracht.
Ook worden in het jaarwerkplan de lopende zaken intern cyclisch (PDCA) gevolgd,
geëvalueerd en bijgestuurd.
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Om aan de benodigde ondersteuning van leerlingen op het grensvlak cluster 3 -pro te voldoen
is er 3 jaar geleden een speciale klas ingericht. Hiervoor wordt o.a. ons woonhuis gebruikt om
de leerlingen op de gebieden wonen, burgerschap en vrijetijd zelfredzamer en zelfstandiger te
maken.
Koers 2023.
We verwachten voor de toekomst dat zwaardere ondersteuning voor meerdere leerlingen
onvermijdelijk is.
Het verder ontwikkelen van de wijze waarop de ondersteunings-/ begeleidingsafdeling werkt.
Halen wij al het potentieel uit onze ondersteuning. Doen we dit efficiënt en doeltreffend. En
wat merken de leerling, ouders en de collega’s hiervan.
Het goed opzetten en tot uitvoer brengen van een klas op het grensvlak cluster 4 -pro.
Externaliserend gedrag en daarmee niet tot leren en ontwikkelen komen is niet alleen slecht
voor de voortgang van de individuele leerling maar ook vaak voor de klas waar in deze leerling
zit.
Ook het terugdringen van thuiszitters ongeacht of dit van korte of lange duur is.

8. Personeelsbeleid:
Het personeelsbeleid is een integraal onderdeel van het totale beleid en als zodanig
gerelateerd aan de missie en de doelstellingen van de school. De medewerkers kunnen zich
herkennen in, en worden aangesproken op de missie en doelstellingen van de school.
Bij de voorbereidingen voor het schooljaar worden de jaartaak gesprekken gevoerd en
afspraken gemaakt met de lesgevende betrekken tot overige taken.
Periodiek vinden er functioneringsgesprekken plaats.
Er is een open cultuur binnen school en we praten mét elkaar, niet óver elkaar.
Enquêtes m.b.t. duurzame inzetbaarheid (modi-onderzoek) en die vanuit PROZO geven een
indicatie over het welbevinden en de gezondheid van onze collega’s
Alle docenten zijn bevoegd om binnen het praktijkonderwijs les te mogen geven.
Scholing en training wordt niet alleen schoolbreed aangeboden maar ook individueel.

12
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Dit is noodzakelijk gezien de veranderingen binnen het praktijkonderwijs in het algemeen en
die van PRO Emmen in het bijzonder.
Invoering van het leerlingvolgsysteem Presentis, het door ontwikkelen van de leerlijnen, PROdiploma, Rots & Water en Leren en Leven staan geregeld op de scholingsagenda.

Koers 2023.
Het gezamenlijk verder vaststellen van de koers van de school. Onder begeleiding van Jobra uit
Enschede zal samen met onze externe partners onze kernwaarden worden herijkt. Deze
herijking zal zorgen voor een betere afstemming tussen de school en de omgeving.
Meer congruentie te krijgen tussen de doelen voor onze leerlingen en die van onze collega’s.
Dit zorgt o.a. voor meer eigenaarschap bij de docenten voor hun eigen proces en
werkzaamheden.
Ook gaan we onze overleg- en aansturingsstructuren efficiënter en effectiever inrichten. Een
gevolg hiervan is het anders positioneren van onze lc-docenten, naast scholing worden
opdrachten afgestemd op een ieders competentie. De lc-docenten worden kartrekkers van
projecten die samen met het mt worden afgestemd en bepaald. Een vast onderdeel zal altijd
het blijven werken aan een gezond collegiaal schoolklimaat zijn.
9. Kwaliteitszorg en financiën
Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee PRO Emmen op systematische wijze de
kwaliteit bepaalt, bewaakt en verbetert. Met behulp van o.a. het jaarwerkplan wordt naast de
metingen, procedures, protocollen en systemen, uitvoering gegeven aan de noodzakelijke en
wenselijke (veranderings) processen.
Het cyclisch terug laten komen via de gekoppelde matrix zorgt voor een continue
monitoring en een tijdige bijsturing bij problemen.
Deze monitoring zorg ook voor beter inzicht van de voortgang bij de verantwoordelijke
collega’s en draagt bij aan een professionelere samenwerking. Dit zorgt voor een
verbetering van het geboden onderwijs en uiteindelijk voor een verbetering van de
kwaliteit van de school.
PRO Emmen doet er alles aan om financieel gezond te blijven en ook de continuïteit van
de school te waarborgen. De onderwijsgelden worden binnen PRO Emmen doelmatig
ingezet. Jaarlijks worden de begroting en de daadwerkelijke inzet van de middelen
verwerkt in het jaarverslag en de jaarrekening. Deze worden door de onafhankelijke
accountant gecontroleerd op juistheid. Ook worden er door een onafhankelijke externe
ondersteuner voor de raad van toezicht periodiek financiële managementrapporten
gegenereerd. Deze stukken zorgen voor een transparante en inzichtelijke verantwoording
van de gelden.
Gezien de vele onzekerheden zoals krimp, problemen met het schoolgebouw en het
wegvallen van (ESF) subsidies, is de school genoodzaakt om ook voor de toekomst
reserves te onderhouden.
De gevraagde vrijwillige ouderbijdrage is gespecificeerd en als er om welke reden niet
voldaan wordt aan de gevraagde betaling zal een leerling niet worden uitgesloten van de
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activiteiten. Wel kan het zijn dat er in de toekomst bij onvoldoende middelen vanuit de
vrijwillige ouderbijdrage activiteiten niet meer georganiseerd worden.
Koers 2023.
Kwaliteit kan binnen een school er niet in gekeurd of gecontroleerd worden. Het geven van
goed onderwijs is een plicht. Uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van het onderwijs of een
leerling vakbekwaam op de arbeidsmarkt geplaatst wordt. Omdat het plaatsen op de
arbeidsmarkt van leerlingen vanuit het praktijkonderwijs altijd afhankelijk zal blijven van
de maatschappelijke ontwikkelingen, zal ook in de toekomst de kwaliteit van het geboden
onderwijs en de daaraan gekoppelde ondersteuning hoog moeten zijn. Dit blijft dus altijd
een punt van aandacht. Waar kunnen we van goed naar beter!
Ook het cyclisch (PDCA) werken met behulp van het jaarwerkplan zal in de toekomst de
nodige aandacht nodig hebben. Als we ons meer willen richten op het beheersen van de
aanwezige processen kan de ondersteuning van het jaarwerkplan hier een grotere rol in
spelen. Hij zal meer proactief gebruikt gaan worden.
Financieel zal er altijd rekening gehouden moet worden met de verschillende
onzekerheden. Als eenpitter kun je snel inspelen op de veranderingen in de maatschappij
en de regio. Ook maakt het zijn van een éénpitter je financieel kwetsbaar. De risico’s en
onvoorspelbaarheden moeten wel kunnen worden opgevangen om continuïteit te kunnen
waarborgen.
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10. Nawoord
Het maken van een beleidsstuk voor de komende vier jaar zou bijna aangeven dat het
schoolplan een statisch document is. Dit kan nooit de bedoeling zijn van dit document.
Waar de snelle veranderingen zich op meerdere gebieden voordoet is een continue
kritische blik noodzakelijk. Als je met de ingestelde koers niet meer kunt voldoen aan je
doelstellingen en missie is actie geboden. De snelheid van deze veranderingen zorgt er dan
voor dat ook de koers van de PRO Emmen zal worden bijgesteld. De constateringen en
noodzaak om bij te stellen zal cyclisch gebeuren. De parameters die uit de verschillende
gegevensbronnen naar voren komen, geven een goed beeld hoe het onderwijs door de
verschillende partijen wordt gezien en hoe het de leerling vergaat tijdens en na zijn
schoolperiode. PRO Emmen heeft een grote verantwoordelijkheid in het juist opleiden van
leerlingen en zal zich daar ook in de toekomst volledig voor inzetten.
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11. Bronvermelding
https://www.pro-emmen.nl
https://www.pro-emmen.nl/kwaliteitszorg/
(schoolondersteuningsprofiel, zorgplan, integriteitscode, klokkenluidersregeling, jaarverslag)
https://lerenenleven.nl
https://www.jobra.nl
https://www.melba.nl
https://www.scholenopdekaart.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevolkingsdaling/krimpgebieden-en-anticipeergebieden
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