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1. Introductie en 
leeswijzer rapport  
 
Introductie 
Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen 
aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury, 
omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun 
prestaties, en ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te 
houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om 
de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en 
over te dragen. 
 
Het excellentieprofiel – datgene waar de school in uitblinkt – staat in het beoordelen 
van excellentie centraal. De onafhankelijke jury kijkt primair hier naar. De school 
benoemt op welk gebied zij excellent is en de jury verifieert of het genoemde 
excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is &  doorwerkt in de gehele 
organisatie en of het past binnen de visie van de school. 
 
Het excellentieprofiel wordt door de jury op de volgende onderdelen beoordeeld:  

• helderheid en relevantie van het excellentieprofiel;  
• aanpak van het excellentieprofiel;  
• resultaten van het excellentieprofiel;  
• evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel; 
• ontwikkeling van het excellentieprofiel;  
• externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel. 

   
Leeswijzer rapport  
In het eerste deel van dit rapport wordt de procedure Excellente Scholen 2017 
beschreven. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het 
excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Het excellentieprofiel 
wordt in het tweede deel van het rapport in onderdelen weergegeven zoals de school 
dit heeft beschreven in het aanmeldingsformulier – de tekst is integraal overgenomen. 
De jury geeft per onderdeel van het kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van 
het excellentieprofiel haar bevindingen. Het juryrapport eindigt met de conclusie van 
de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.  
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2. Procedure Excellente 
Scholen 2017  
 
Begin 2017 konden scholen/schoolsoorten in het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zich weer aanmelden voor het traject 
Excellente Scholen. De Brug School voor Praktijkonderwijs heeft zich kandidaat gesteld 
voor het traject Excellente Scholen 2017 en is op basis van onderzoek door de inspectie 
toegelaten tot het traject. Een school die zich kandidaat stelt voor het traject doorloopt 
de volgende fasen:   
 
Fase 1 Aanmeldingsperiode 
Iedere school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving van het 
excellentieprofiel aan.  
 
Fase 2 Onderzoek door inspectie  
De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is 
voorwaardelijk voor deelname aan het traject. Aangemelde scholen die, op basis van de 
beslisregels voor een goede school, nog niet de waardering Goed van de inspectie 
toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Scholen die Goed 
worden bevonden naar aanleiding van onderzoek door de inspectie worden toegelaten 
tot het traject.   
 
Fase 3 Dialoog  
De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen twee juryleden Excellente 
Scholen en een kandidaat Excellente school. Daarnaast verstrekt de jury naar 
aanleiding van de dialoog aandachtspunten aan de school voor het jurybezoek.  
 
Fase 4 Jurybezoek 
Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Twee leden van de onafhankelijke 
jury bezoeken een kandidaat Excellente school. Tijdens het jurybezoek staat het 
excellentieprofiel centraal. Daarnaast concentreert de jury zich specifiek op de 
aandachtspunten die verstrekt zijn aan de school tijdens de dialoog.   
 
Fase 5 Rapportage en beoordeling 
Na het jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft per onderdeel van het 
kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel haar 
bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het 
excellentieprofiel van de school, de dialoog en het jurybezoek. Op basis van de 
bevindingen concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert zij de 
inspecteur-generaal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat 
Excellente School.   
 
Fase 6 Uitreiking predicaat 
De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt plaats in januari. Het predicaat 
is na ontvangst drie jaar geldig. De juryrapporten van de scholen die het predicaat 
toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt.   
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3. Beoordeling 
excellentieprofiel  
 
 
Achtergrondgegevens van de school 
 

Sector 
Naam school 
Brin  
Plaats 
Bestuur 

Voortgezet onderwijs 
De Brug School voor Praktijkonderwijs 
26LU|00 
Zaltbommel 
Stichting Praktijkonderwijs De Brug 

 
 

Motivatie van de school om zich kandidaat te stellen 

De onderbouwing die de school (of schoolsoort) bij de aanmelding als kandidaat 
Excellente school 2017 gaf, luidt als volgt. 
“Samen een BRUG slaan naar de toekomst. Dat is waar De Brug, school voor 
praktijkonderwijs, voor staat. Niet voor niets is het logo van de school een brug: de 
praktijkschool wil een brug slaan tussen haar leerlingen en de maatschappij. Onze school 
bereidt leerlingen voor op het zelfstandig wonen, werken en een zinvolle 
vrijetijdsbesteding, oftewel: goed burgerschap. Het onderwijs op De Brug is gericht op 
een directe instroom op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen. Daarbij streven we naar 
passend onderwijs, (onderwijs op maat) waarbij wij onze leerlingen voorbereiden op een 
overgang van school naar werk (of vervolgopleiding) en naar een zo zelfstandig mogelijk 
functioneren in onze samenleving. 
De Brug is een bijzondere school vanwege zijn kleinschaligheid. Er is veel aandacht voor 
iedere leerling. Ook krijgt elke leerling een eigen coach/mentor, met wie regelmatig 
gesprekken zijn. In die gesprekken wordt de leerling gecoacht op de competenties en 
vaardigheden die belangrijk zijn voor stage of voor het zelfstandig functioneren. De 
leerling wordt dus intensief begeleid richting zijn of haar toekomst.  
De Brug zorgt dat alle leerlingen een onderwijsaanbod op maat krijgen. Zowel didactisch 
als inhoudelijk krijgt iedere leerling een aanbod waardoor hij/zij zich cognitief en sociaal-
emotioneel maximaal ontwikkelt. Sinds dit schooljaar geeft de pro+klas (brugklas) 
leerlingen de mogelijkheid om een overstap naar het vmbo te maken. In de laatste twee 
jaren op het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen de kans om het entreediploma te 
behalen. Deze kansen hebben een zeer positieve uitwerking op het zelfvertrouwen van de 
leerling.  
Wij bieden een uitgebreid arbeidstoeleidingstraject naar stage en werk aan en hierin zijn 
we zeer succesvol. Wij kunnen onze leerlingen, mede door een degelijk stagebeleid, goed 
voorbereiden op een arbeidsplaats. Middels een uitgebreid aanbod voor 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en arbeidstraining worden de leerlingen 
voorbereid op stage. We laten zo veel mogelijk het onderwijs aansluiten op de 
uitstroomrichting van de leerling. Om voor de leerling de aansluiting tussen onderwijs en 
de arbeidsmarkt te verbeteren, werken we met het project Boris. Het erkende leerbedrijf 
(stagebedrijf), de leerling en de school selecteren samen de werkprocessen die de basis 
vormen voor de inhoud van het onderwijs voor die leerling.  
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Met trots durven wij te stellen dat alle leerlingen van school gaan met een zinvolle 
bestemming. Dat kan zijn een baan, vervolgopleiding of een combinatie hiervan. Nadat 
de leerling de school heeft verlaten, biedt De Brug nog minimaal twee jaar nazorg. Met 
nazorg willen wij deze leerlingen ondersteunen, zodat ze stevig in hun werksituatie 
blijven staan en/of hun vervolgopleiding goed kunnen afronden. De inspectie stelt in 
haar rapport van 2015: ‘Wat de inspectie bijzonder waardeert is dat de school, met 
(financiële) steun van de gemeente, langer dan twee jaar de bestendigheid van uitstroom 
van leerlingen volgt en ondersteuning biedt als oud-leerlingen dat nodig hebben. De 
school doet meer dan formeel van de school gevraagd wordt en neemt hiermee vrijwillig 
een belangrijke maatschappelijke taak op zich. Ieder jaar is er een aantal oud-leerlingen 
dat een beroep doet op de school. De school spant zich in om in overleg met gemeente, 
UWV of roc’s de slagingskansen van de betreffende (ex-)leerlingen te vergroten. Deze 
werkwijze blijkt zo waardevol dat de school ondertussen van de gemeente structureel 
middelen krijgt om deze rol te blijven vervullen.” 

 

 

3.1 Bevindingen jury aangaande het 
excellentieprofiel 

Excellentieprofiel van de school  
De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel. 

Toelichting excellentieprofiel 
“De Brug boekt zeer goede resultaten met betrekking tot de uitstroom. Ons degelijke 
stagetraject, waarvan de voorbereiding op stage (loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 
arbeidstraining, werkweek) een nadrukkelijk onderdeel is, is zeker van invloed op de 
geboekte resultaten. We denken dat De Brug excelleert in de sociaal-maatschappelijke 
oriëntatie. De Brug streeft naar een realisatie van een goede doorstroming van 
praktijkonderwijs naar vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt. De Brug profileert zich 
enerzijds met de aangebrachte structuur gericht op de opbouw van voorbereiding op 
stage naar stage en vervolgens naar werk en/of vervolgopleiding. Anderzijds is de 
samenwerking, de verbinding zoeken met externen, expliciet ingezet om deze resultaten 
te kunnen boeken. Hiermee neemt De Brug haar verantwoordelijkheid ook na 
schoolverlating en ‘strijden’ voor de leerling.  
De opbouw van het arbeidstoeleidingstraject start met loopbaanoriëntatie en -
begeleiding, waarbij de leerlingen ondersteund worden bij het ontwikkelen van 
competenties en werknemersvaardigheden om goed te kunnen functioneren op de 
stageplek. Bedrijfsbezoeken worden hieraan gekoppeld. Het aanleren van 
werknemersvaardigheden gebeurt al in een vroegtijdig stadium. Onder begeleiding van 
een docent worden er in kleine groepjes werkzaamheden uitgeoefend op de plaatselijke 
kinderboerderij. Bij de interne en externe arbeidstraining worden deze 
werknemersvaardigheden en competenties verder ontwikkeld. Tijdens de 
maatschappelijke stage, de werkweek, laten de leerling de aangeleerde vaardigheden en 
competenties zien. Daarna wordt besloten of de leerling stagegeschikt is.  
Stage is de ruggengraat van het praktijkonderwijs. Door middel van stages leiden we onze 
leerlingen naar een arbeidsplaats in de maatschappij. De overgang van de veilige 
omgeving van de school naar de maatschappij zal op de juiste manier moeten gebeuren 
om de kans van slagen van de leerlingen in die maatschappij zo groot mogelijk te maken. 
De stage is daartoe een uitstekend middel. Hierdoor is de overgang van de school naar de 
maatschappij niet te abrupt, maar is het een geleidelijk gewenningsproces. 
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Met een integrale aanpak willen we de samenwerking met andere scholen binnen onze 
regio, het bedrijfsleven en gemeente(n) versterken door samen te werken voor de 
leerlingen. Van passend onderwijs naar een passende, bestendige arbeidsplaats vraagt om 
een versterking van de kwaliteit van speciale voorzieningen. We bereiken dat door 
nazorg, netwerken en samenwerking (contactpersonen voortgezet onderwijs en roc’s 
namens het onderwijs, leerplichtambtenaren en RMC namens de gemeente(n), UWV, BJZ, 
reïntegratiebedrijven, jobcoaches, et cetera). Hiermee begeven we ons op het terrein van 
‘zorg in en om de school, veiligheid, voorkomen voortijdig schoolverlaten, transitie naar 
arbeid, maatschappelijke integratie’.  
Door de uitstroom, de knelpunten in de uitstroom en de ‘duurzaamheid’ van leerlingen 
uit het praktijkonderwijs in Zaltbommel in kaart te brengen, kunnen we meer nazorg op 
maat realiseren. De deuren van onze scholen blijven voor de oud-leerlingen letterlijk en 
figuurlijk openstaan. Nazorg betekent voor ons ‘het onderhouden van contact met de 
uitgestroomde leerlingen en, indien wenselijk, het (laten) realiseren van begeleiding op 
de werkvloer, op school of sociale werkplaats’.” 
 
Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel 
“Sinds jaar en dag bereiken we zeer goede resultaten met ons arbeidstoeleidingstraject. 
Hier zijn we met recht trots op. Wij als school zijn niet de enige die trots zijn op de 
geboekte resultaten en de inhoud van het traject tussen instroom en uitstroom. Ook 
(stage)bedrijven geven dit nadrukkelijk aan ons terug. ‘Jullie leerlingen zijn betrouwbare 
werknemers’ en ‘jullie leerlingen willen hard werken’. Ook de begeleiding vanuit school 
wordt als intensief en effectief ervaren. Vanuit de ProZO! Schoolrapportage scoort De 
Brug ruim boven de landelijke scores. Onze school begeleidt leerlingen bij hun oriëntatie 
op werk en vervolgopleidingen (bedrijfsbezoeken, arbeidstraining, stages, voorlichting 
vervolgopleidingen). Maar ook begeleidt de school de leerlingen bij het maken van 
realistische loopbaankeuzes (passend bij hun toekomstperspectief). Onze school stemt 
het schoolprogramma en het stageprogramma op elkaar af. Stagebedrijven scoren onze 
school ook boven het landelijk gemiddelde. Met name over het geven van informatie 
over de begeleidingsbehoefte van de leerling zijn stagebedrijven heel tevreden, maar ook 
de begeleiding vanuit school scoort hoog. Leerlingen en ouders zijn zeer lovend over de 
stage en loopbaan.” 
 
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel 
“Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor ons onderwijs. Het pedagogisch klimaat 
vinden wij goed als de leerling zich veilig, geaccepteerd en gestimuleerd voelt in de klas 
en op school. Een veilige leeromgeving is een omgeving waarin de leerling zichzelf, zijn 
medeleerling, leraren en andere medewerkers respecteert. Wij streven naar een school 
(lokalen/leeromgeving, verblijfruimtes) die er prettig, schoon en uitnodigend uit blijft 
zien. Maar daarmee zijn we er nog niet. Daarnaast willen wij voldoende pedagogisch 
competent zijn en blijven om die veilige leeromgeving voor leerlingen daadwerkelijk te 
realiseren. Adaptief onderwijs is daarbij het uitgangspunt. De ideeën van Stevens (1994) 
over adaptief onderwijs en het tegemoet komen aan de basisbehoeften (competentie, 
relatie en autonomie) van leerlingen zijn een belangrijk onderdeel van onze visie. De 
leerling staat daarbij centraal.  
• Met competentie wordt bedoeld dat leerlingen ontdekken wat hun mogelijkheden en 
talenten zijn en dat ze deze kunnen uitbouwen. We laten ze ontdekken dat zij steeds meer 
kunnen leren. Om aan de basisbehoefte competentie te kunnen voldoen, gaat de leraar 
voor elke leerling op zoek naar leerstof op maat, de juiste instructiebehoeften en past 
zijn/haar instructie daar op aan.  
• Met relatie wordt bedoeld dat leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. Van 
essentieel belang is de wijze waarop we met leerlingen in relatie staan. Omgaan met 
leerlingen (tieners) is belangrijk in ons vak.  
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Een juiste interactie is een mogelijkheid om tegemoet te komen aan de relatiebehoeften 
van leerlingen. We hechten veel waarde aan relatie en beschouwen een goede relatie met 
en tussen leerlingen ook als een belangrijke basis voor leren.  
• Autonomie hebben leerlingen als zij weten dat zij (gedeeltelijk) hun leergedrag kunnen 
sturen. Dat er ruimte is om zelf keuzes te kunnen maken, passend bij de eigen 
mogelijkheden en talenten. Aan autonomiebehoeften kun je voldoen door een 
leeromgeving te scheppen waarin leerlingen initiatief kunnen nemen, veel zelfstandig 
kunnen doen, samen kunnen werken, van en met elkaar kunnen leren, samen 
ontdekkingen en leerervaringen kunnen opdoen. 
Adaptief onderwijs met onderwijs op maat (passend onderwijs) vraagt om flexibele 
organisaties waarbij de leerling centraal staat. Een lerende organisatie (Senge) betekent 
voor ons een flexibele organisatie waarbij leraren mede-eigenaar zijn van het proces. Het 
samen leren, samen reflecteren, het opvoeren van een gezamenlijke betrokkenheid en 
een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van een lerende organisatie spreekt ons 
aan. Waarom? Omdat in een dergelijke cultuur leerkrachten serieus worden genomen, de 
kans krijgen om te leren van hun fouten en mee mogen beslissen over belangrijke zaken 
binnen de school.” 
 
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel 
“Wij willen graag een flexibele school zijn met adaptief onderwijs. Onderwijs waarbij de 
leerling centraal staat. Wij verwachten dat de voorwaarden voor adaptief onderwijs liggen 
in een gestructureerde, veilige en een krachtige, op differentiatie toegeruste 
leeromgeving. Dit stelt hoge eisen aan onze organisatie- en zorgstructuur, leermiddelen, 
inrichting en (klassen)management van de leeromgeving en de competenties van de 
leraren. 
Het beoogde proces, waarbij we ons ontwikkelen tot excellent praktijkonderwijs, starten 
we vanuit een gedeelde visie. Van visie naar proces! Onderwijsverandering (ontwikkeling) 
begint met een visie. Die visie, ons toekomstbeeld, geeft richting en inhoud aan onze 
ambities. Het is dan wel belangrijk dat we die visie delen om er samen richting en inhoud 
aan te kunnen geven. Vanuit die visie is op De Brug een commitment ontstaan, waar we 
echt voor staan en waar we met zijn allen voor gaan. 
Wij leveren maatwerk vanuit de gedachte dat onze leerlingen competenties het beste 
verwerven door contextrijk onderwijs. Uitgangspunt is de praktijk en de theorie hierop 
afstemmen. Dan krijgen leeractiviteiten betekenis voor onze leerlingen en worden ze 
beter gemotiveerd. Daarbij focussen we niet op de beperkingen, maar op de 
mogelijkheden en talenten van de individuele leerling.  
Hoe is de relatie van ons arbeidstoeleidingsproces met het onderwijs op De Brug? We 
willen de theorie zo veel mogelijk afstemmen op de praktijkvakken. We zoeken naar 
dwarsverbanden tussen theorie en praktijk en verbindingen tussen praktijk, stage en 
werk. Leren door doen met structurele zelfreflectie!  
Ons toeleidingstraject naar de arbeidsmarkt zit verweven in ons gehele onderwijs. 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is een vak en komt in de basisfase al aan bod. Ook 
gaan deze leerlingen al werknemersvaardigheden aanleren door in kleine groepjes onder 
begeleiding van een docent op de kinderboerderij taken uit te voeren. Tijdens de 
voorbereidende fase op stage gaan leerlingen starten met profielen. Dat betekent dat 
leerlingen praktijklessen krijgen die passen bij het gekozen profiel. Leerlingen mogen 
een keuze maken, passend bij hun talenten en mogelijkheden, voor een tweetal 
profielen. In de voorbereidende fase naar stage krijgt de interne en externe 
arbeidstraining een nadrukkelijke rol. Ook gaan de leerlingen in deze fase op werkweek. 
In deze week laten de leerlingen zien hoe het is gesteld met de competenties en 
vaardigheden. Er wordt ook een assessment afgenomen. Leerlingen komen pas in 
aanmerking voor stage indien bij bovenstaande voorwaarden (assessment, werkweek en 
arbeidstraining) is gebleken dat zij stagegeschikt zijn. In de uitstroomfase selecteren het 
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stagebedrijf, de leerling en de school samen de werkprocessen, die de basis vormen voor 
de inhoud van het onderwijs voor die leerling. Hiermee wordt gebruikgemaakt van 
werkend leren en worden de leerlingen geschoold in onderdelen van het vak die ze wel 
kunnen uitvoeren. Het resultaat van de leerling wordt bekroond met een 
praktijkverklaring van het leerbedrijf (stagebedrijf) met daarop het stempel van de 
bedrijfstak. Daarmee wordt de inzetbaarheid van de jongere op die werkzaamheden voor 
de hele sector erkend. Dat is een prima paspoort naar de arbeidsmarkt. Ook bij de 
theorielessen wordt maatwerk geleverd; leerlingen die ambities hebben om het entree-
diploma binnen onze school te behalen (en nog willen doorstromen naar niveau 2), 
krijgen een passend aanbod voor Nederlands en rekenen/wiskunde.” 
 
Doelgroep 
“Praktijkonderwijsleerlingen oftewel leerlingen met een lichte verstandelijke beperking 
vormen de doelgroep van het excellentieprofiel.  
Betreffende onze leerlingen spraken we in het nabije verleden over ‘moeilijk lerenden 
met beperkingen’ en nu spreken we liever over ‘anderslerenden met kansen’. Met welke 
bril kijken we naar onze leerlingen? We moeten ze niet diskwalificeren, maar 
kwalificeren. Daarom moeten we werken aan kwalificatiestructuren die leerlingen in 
staat stellen om gekwalificeerd naar een werkgever of vervolgopleiding te stappen. ‘Dit 
kan ik!’ Om leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling, moeten we niet alleen 
praten ‘over’ leerlingen, maar ook praten ‘met’ leerlingen.  
Ieder kind doet ertoe! Dat betekent voor ons excellentieprofiel dat alle leerlingen tot de 
doelgroep behoren. De ondersteunings- en begeleidingsbehoeften verschillen echter en 
daar spelen we als school op in. Onze doelgroep heeft behoefte aan een passend aanbod 
en ondersteuning, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De leerling staat 
centraal. We werken vraaggestuurd en passen daar ons onderwijsaanbod op aan.  
Het gehele arbeidstoeleidingstraject naar stage en werk of een vervolgopleiding sluit aan 
bij de mogelijkheden van elke individuele leerling. Maatwerk wordt geboden. Leerlingen 
die meer tijd nodig hebben om werknemersvaardigheden in te trainen, krijgen hiervoor 
meer tijd. Leerlingen die bepaalde competenties sneller beheersen, stromen door naar 
een volgende ontwikkelingsfase. Stagebedrijven worden gezocht, passend bij de 
ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van de leerling. Leerlingen die willen 
doorleren, krijgen de kans om het entreetraject te volgen binnen onze school en stage te 
lopen in een erkend leerbedrijf om zo de werkprocessen te kunnen oefenen.” 
 
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel 
“Arbeidstoeleiding is een belangrijk langetermijndoel binnen ons onderwijs met 
realisatie van minimaal de in het OPP (ontwikkelperspectiefplan) genoemde 
uitstroomverwachting. Wanneer dat niet haalbaar lijkt, zetten we het maximale in om 
met extra ondersteuning en begeleiding dit toch te realiseren. Doelgericht starten we al 
in de onderbouw om leerlingen voor te bereiden op het arbeidsproces. Uiteindelijk moet 
dat leiden tot het verwerven en behoud van een passende arbeidsplaats. 
We hebben daarvoor een succesvol traject georganiseerd, waarbij we loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding (LOB), interne en externe arbeidstraining, werkweken, assessments en 
vervolgens stages en nazorg kunnen onderscheiden.  
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: 
Het doel is het ontdekken van mogelijkheden die onze leerlingen op de arbeidsmarkt 
hebben. Dit doen we middels de lessen praktijk en loopbaan, en sociale competentie 
vanaf leerjaar 1. In het tweede leerjaar wordt dit uitgebreid met het vak LOB, inclusief 
bedrijfsbezoeken. 
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Arbeidstraining:  
Het doel is voorbereiden op stage en staat in het teken van het aanleren en oefenen van 
competenties, werknemersvaardigheden (zelfstandigheid, kwaliteit leveren, 
doorzettingsvermogen, et cetera) en zelfreflectie, die nodig zijn om succesvol op stage te 
kunnen gaan. 
Werkweken: 
Het doel van de werkweken is eveneens voorbereiding op stage, door in een relatief korte 
tijd (week) competenties en werknemersvaardigheden leren toe te passen in een 
betekenisvolle context. Iedere leerling heeft hierbij specifieke aandachtspunten die 
beschreven staan in het IOP. Het proces en de resultaten worden in die week met alle 
leerlingen uitvoerig gemeten en besproken. Er wordt in één week niet alleen intensief 
gewerkt aan competenties en werknemersvaardigheden, maar het is ook een 
maatschappelijke stage waarbij leerlingen voor een vrijwilligersorganisatie allerlei 
klussen verrichten die weer raakvlakken hebben met de diverse uitstroomprofielen. 
Gezien het succes van deze weken en het enthousiasme van de leerlingen zien we hier de 
kracht van het leren als sociaal proces (sociaal constructivisme) en leren door doen.  
Assessment: 
Een assessment bestaat uit arbeidsproeven, beroepentest, sollicitatiegesprek en 
vragenlijsten. Het is een middel, evenals de bevindingen van arbeidstraining en 
werkweken, om stagegeschiktheid te bepalen. 
Stage: 
Het doel is om leerlingen praktische vaardigheden te laten (door)ontwikkelen en 
werkervaring op te laten doen bij een bedrijf of instelling. Als de leerlingen voor het eerst 
op stage gaan, starten ze met een oriënterende stage. Een belangrijk doel van deze stage 
is de kennismaking met een werksituatie buiten school, inclusief andere tijden, personen 
en regels. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerling zijn/haar voorkeur voor 
toekomstige werkzaamheden ontdekt en zicht krijgt op zijn/haar talenten en 
mogelijkheden. Als de leerlingen stage lopen bij bedrijven die aansluiten bij hun 
belangstelling en mogelijkheden, noemen we dat de beroepsgerichte stage en komen er 
nieuwe doelen bij ten aanzien van vakbekwaamheid voor het betreffende beroep. De 
stagebegeleider gaat samen met het stagebedrijf op zoek naar mogelijkheden om de 
leerling hierbij zo veel mogelijk te kwalificeren (branchegerichte cursussen/certificaten). 
Uiteindelijk moet deze stage uitmonden in een plaatsingsstage. 
Nazorg: 
Het doel is ondersteunen van onze oud-leerlingen in hun werksituatie en/of hun 
vervolgopleiding, hun zelfredzaamheid vergroten en uitval voorkomen, waarbij we 
streven naar een bestendigheid van minimaal 85 procent na twee jaar. Bij uitval 
begeleiden en/of bemiddelen we voor een nieuwe arbeidsplaats.” 
 
Interne erkenning van het excellentieprofiel 
“Er is voldoende draagvlak gecreëerd binnen onze school om onze visie te vertalen in een 
onderwijsvisie. Samen met ons team geven we hier richting en inhoud aan. Daardoor is 
er betrokkenheid en bereidheid om hier met zijn allen stevig in te investeren en te 
ontwikkelen.  
We zijn zelf ongelofelijk trots op ons arbeidstoeleidingstraject. Dit wordt gedeeld door 
ouders en leerlingen. Leerlingen en ouders erkennen de excellentie binnen ons 
arbeidstoeleidingstraject. Dat blijkt ook uit de ProZO! Schoolrapportage. Leerlingen en 
ouders zijn zeer lovend over de stage en loopbaan. Zowel leerlingen als ouders scoren 
stage en loopbaan als goed en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Ouders en 
leerlingen geven aan dat ze goed begeleid worden op stage door school. Ook geven 
ouders en leerlingen aan dat ze opdrachten vanuit school mee krijgen op stage en dat ze 
echt iets leren op de stage. Leerlingen vinden dat de school goed helpt bij het zoeken 
naar een stage en later bij het zoeken van werk.” 
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Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel 
De Brug, school voor praktijkonderwijs, wil excelleren op het gebied van de sociaal-
maatschappelijke oriëntatie. Dit wordt toegespitst op het voorbereidend traject naar 
stage en werk. Dat is een breed profiel en geldt uiteraard voor alle scholen voor 
praktijkonderwijs, die als maatschappelijke opdracht hebben leerlingen voor te 
bereiden op deze overstap. De Brug geeft aan een succesvol traject georganiseerd te 
hebben, waarbinnen zij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), interne en externe 
arbeidstraining, werkweken, assessments en vervolgens stages en nazorg als 
onderdelen onderscheidt. Daarbij merkt de jury op dat met een excellentieprofiel als 
waarvoor de school heeft gekozen, het verschil tussen het profiel en de algemeen 
maatschappelijke opdracht moeilijk te herkennen valt. Daarvoor zou een nadere 
afbakening dienstig zijn om vanuit een sterkere focus op een afgebakend gebied de 
beoogde excellentie te ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat de school op aspecten 
van het brede profiel zou kunnen excelleren. Overigens geven alle geledingen binnen 
de school aan trots te zijn op de aanpak die ertoe leidt dat er met de leerlingen goede 
resultaten worden geboekt. Daarmee kent de werkwijze een breed draagvlak binnen 
de school. 
Een belangrijk langetermijndoel binnen het praktijkonderwijs is de realisatie van 
minimaal de in het OPP (ontwikkelperspectiefplan) genoemde 
uitstroomverwachting. In de verschillende fases daar naartoe heeft de school steeds 
haar doelen benoemd met de leerling in het IOP. De aanpak moet laten zien dat de 
gekozen werkwijze het mogelijk maakt de doelen te bereiken.Tijdens het 
schoolbezoek heeft de jury in de gesprekken met de schoolleiding, de leerkrachten en 
leerlingen en tijdens een rondgang door de school en op stageplekken kunnen 
vaststellen dat de keuze voor het excellentieprofiel en het belang daarvan breed 
worden herkend en gewaardeerd. Hierbij spelen de zelfreflectie en de fasegewijze 
opbouw van kennis en vaardigheden die van leerlingen worden verwacht, een 
centrale rol. 
Samenvattend staat arbeidstoeleiding centraal in het functioneren van de school en 
duikt die in elk gesprek dat de jury voerde op als een belangrijke invulling van de 
maatschappelijke opdracht die de school heeft. De uiteenlopende problematiek van 
de doelgroep van de school en de daarmee samenhangende onderwijsbehoeften 
vragen om maatwerk. Dit vergt flexibiliteit, creativiteit, veel overleg en de bereidheid 
een stapje extra te zetten. De jury heeft kunnen vaststellen dat het daaraan op De Brug 
niet ontbreekt.  
Daarmee heeft de school, gelet op de doelgroep, een hoogst relevant 
excellentieprofiel dat integraal deel uitmaakt van de maatschappelijke opdracht aan 
alle scholen voor praktijkonderwijs, en dat door meer focus aan scherpte kan winnen. 

Aanpak 

De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel. 

De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert 
“Ons arbeidstoeleidingstraject is gericht op het verzorgen van de transitie naar werk en/of 
vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden van de leerling. De leerling zelf vormt het 
uitgangspunt van het onderwijs en uiteraard van de begeleiding naar werk. Zijn/haar (te 
ontwikkelen) mogelijkheden en wensen staan dan ook centraal. De leerling (en ouders) 
kiest (kiezen) in overleg met school het doel wat hij/zij voor ogen heeft.  
In het tweede leerjaar wordt het aanbod van loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
aangeboden. Dit helpt leerlingen oriënteren en hun doel te bepalen/ontdekken. Dit 
wordt ondersteund door tal van bedrijfsbezoeken. Op de plaatselijke kinderboerderij 
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wordt in een kleine groep onder leiding van een docent gewerkt aan 
werknemersvaardigheden en basiscompetenties. Deze werkzaamheden worden 
nabesproken en persoonlijke doelen geformuleerd. In de voorbereidende fase op stage 
krijgt arbeidstraining een nadrukkelijke rol. We onderscheiden twee soorten 
arbeidstraining, namelijk intern en extern. Bij interne arbeidstraining worden 
vaardigheden en competenties geoefend en getraind op school door middel van een 
opgezette productielijn. Bij externe arbeidstraining worden vaardigheden getraind en 
geoefend in een bedrijf of instelling onder begeleiding van een medewerker van onze 
school. Ook gaan de leerlingen in deze fase op werkweek. In deze week laten de 
leerlingen zien hoe het is gesteld met de competenties en vaardigheden. Deze werkweek 
en tevens maatschappelijke stage staat in het teken van vrijwilligerswerk. In deze 
voorbereidende fase naar stage wordt er ook een assessment afgenomen. Een assessment 
bestaat uit arbeidsproeven, beroepentest, sollicitatiegesprek en vragenlijsten. Leerlingen 
komen pas in aanmerking voor stage indien bij bovenstaande voorwaarden (assessment, 
werkweek en arbeidstraining) is gebleken dat zij stagegeschikt zijn.  
Als de leerlingen op stage gaan, starten ze met twee dagen stage per week. Dit noemen 
wij de oriënterende stage. Leerlingen mogen in overleg met ouders zelf een stagebedrijf 
zoeken of in overleg wordt door school een stageplaats gezocht. Als de leerlingen stage 
lopen bij bedrijven die aansluiten bij hun belangstelling en mogelijkheden, gaan we de 
stage uitbreiden tot drie dagen per week. Dat is een beroepsgerichte stage. We proberen 
te bewerkstelligen dat deze stage zal leiden tot een plaatsingsstage. De branchegerichte 
cursus die de leerling op school volgt, sluit zo nauw mogelijk aan bij deze stages. Aan het 
eind van een periode wordt bekeken of definitieve plaatsing mogelijk is, al dan niet met 
subsidiemogelijkheden voor het bedrijf. We bereiden de leerlingen voor op de 
arbeidsmarkt. We maken ze bewust van hun eigen verantwoordelijkheden, zodat ze 
zichzelf later goed kunt redden. Vanuit de school krijgen de leerlingen dan ook een 
stagebegeleider. De stagebegeleider begeleidt ze op een coachende manier, die recht 
doet aan hun mogelijkheden, op een manier waar zij zich goed bij voelen.  
Ons stageteam (stagecoördinator/loopbaanbegeleider en stagebegeleiders) hebben 
wekelijks een overleg om bovenstaande te monitoren en nodige acties uit te zetten.” 
 
Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt  
“In onze aanpak staat de leerling centraal en richten we ons op tegemoetkoming aan hun 
basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie). Hierin herkennen we de theorie van 
adaptief onderwijs (Stevens) en de zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan. 
Kenmerkend voor onze aanpak binnen het arbeidstoeleidingstraject is de structurele 
focus op (zelf)reflectie (reflectiebladen) bij leerlingen en begeleiders. Dit steunt onder 
andere op de inzichten van Korthagen en Schön. 
Wie weet waarvoor hij leert, heeft een duidelijke doel voor ogen en werkt daar bewust 
naartoe. Wie moeilijk leert, volgt het liefst een uitgestippelde route. Daardoor houdt hij 
onderweg steeds het gevoel dat hij op de goede weg is. Zeker leerlingen in het 
praktijkonderwijs hebben doelgerichtheid en structuur nodig om optimaal te kunnen 
leren en werken. Planmatig werken staat in ons arbeidstoeleidingstraject dan ook 
centraal, want dat is doelgericht en biedt leerlingen en docenten de nodige houvast en 
structuur. Onze leerlingen leren door veel te doen, dus laten wij onze leerlingen al in een 
vroeg stadium in een levensechte context ervaringen opdoen. We laten de leerlingen 
competentiegericht leren op de gebieden wonen, werken en vrije tijd. In deze manier van 
leren staat het verwerven van kennis en kunde tijdens het praktijkgerichte aanbod 
centraal. Het is gebaseerd op het aloude beginsel ‘al doende leert men’ en gaat uit van de 
wensen en mogelijkheden van de leerling zelf, waarbij de leerling ‘in de zone van de 
naaste ontwikkeling’ (Vygotski) stappen maakt. Bovengenoemde aanpak steunt ook op 
de leertheorie van het sociaal constructivisme waarbij kennis door iedere leerling op een 
eigen wijze wordt geconstrueerd, waarbij hij of zij sterk wordt beïnvloed door de 
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begeleiding, reacties en opvattingen in de sociale omgeving. Kennisconstructie, 
betekenisvol leren, competentiegericht onderwijs, gerichtheid op ervaringen opdoen en 
uitleggen, een leerling-volg-jezelfsysteem, je resultaten vergelijken met je eigen vorige 
prestatie (in plaats van het gemiddelde van leerlingen), op zoek naar je eigen talenten, 
zijn herkenbare elementen in onze aanpak en kenmerkend voor de leertheorie van het 
sociaal constructivisme. 
De leerlingen werken tijdens hun persoonlijke ontwikkelingstraject (zoals beschreven in 
het IOP) doelmatig en planmatig, gecoacht door de mentor/coach en/of stagebegeleider. 
De weg die zij volgen, zal uiteindelijke leiden naar een plek op de arbeidsmarkt en/of in 
het vervolgonderwijs.” 
 

Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel 
Praktijkschool De Brug verzorgt onderwijs aan een populatie leerlingen die vanwege 
hun leerpotentie voor een belangrijk deel is aangewezen op onderwijs dat zich richt 
op het voorbereiden op arbeid. De school moet het onderwijs dan ook zodanig 
inrichten dat, afgestemd op hun mogelijkheden, de leerlingen fasegewijs worden 
voorbereid op de overstap aan het eind van de schoolperiode. Het schoolteam doet 
dat op een weloverwogen en beredeneerde manier, waarbij de school zich gesteund 
weet door uiteenlopende theoretische inzichten.  
De school zet daarbij heel nadrukkelijk in op de structurele focus op (zelf)reflectie bij 
leerlingen en begeleiders. Terwijl bij deze leerlingen het reflecteren op eigen 
handelen geen vanzelfsprekendheid is, blijkt de school erin te slagen deze 
vaardigheid bij de leerlingen te ontwikkelen. De jury sprak bijvoorbeeld een leerling 
die haarfijn kon toelichten waar het assessment om draait en wat daarbij van de 
leerling wordt verwacht.  
Verder kiest de school er bewust voor, aansluitend bij de kenmerken van de 
populatie, de nadruk te leggen op het leren door doen, dat wil zeggen leerlingen te 
laten leren door ze via arbeidstraining en stage in ‘levensechte’ situaties te brengen.  
Een belangrijk kenmerk van het ontwikkelde arbeidstoeleidingstraject is dat een 
leerling bepaalde ontwikkelingen moet laten zien, voordat hij/zij aan een volgende 
fase kan beginnen. Personeelsleden reflecteren samen met de leerling op de vraag of 
hij/zij inmiddels over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt om de overstap 
naar de volgende fase te maken. Hierin komt ook tot uitdrukking dat de leerling zelf 
de verantwoordelijkheid heeft over het eigen leerproces. 
De achtereenvolgende fasen van arbeidstoeleiding, de basisfase, de voorbereidende 
fase, de stagefase en de uitstroomfase, hangen in een trits van kleurrijke posters 
overal in de school. Daarop uitgewerkt ziet de leerling per leerjaar wat er aan bod 
komt in elke fase en wat erop volgt. 
Door het bezoeken van een aantal locaties die de opbouw van het 
arbeidstoeleidingstraject representeren, heeft de jury inzicht gekregen in de wijze 
waarop de leerlingen in de verschillende stadia van het traject kennis en vaardigheden 
aangeleerd krijgen. De intenties waarmee de school de leerlingen in die 
arbeidsmatige situaties zoals de kinderboerderij brengt, kwamen duidelijk naar voren 
en wisten de leerlingen ook goed onder woorden te brengen. Het bood de jury een 
goed beeld van de wijze waarop de school de aanpak van het arbeidstoeleidingstraject 
in praktijk brengt. De school heeft de jury ook laten zien dat zij veel investeert in het 
zoeken naar passende, afwisselende en zinvolle productielijnen die intern opgezet 
worden en waar leerlingen leren het werk in onderling overleg binnen een bepaalde 
tijdspanne te organiseren. 
Het verblijf van enkele dagen in de Nivon-huizen leert de leerlingen in een 
betekenisvolle context zelfstandig de dagelijks gang van zaken te regelen met alle 
werkzaamheden die daarbij binnenhuis en buitenshuis voorkomen. Ook het behalen 
van diverse branchegerichte certificaten, bijvoorbeeld bij het profiel mobiliteit, geeft 
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leerlingen extra perspectieven op de arbeidsmarkt.  
Samenvattend  is de aanpak van het excellentieprofiel weloverwogen en beredeneerd, 
om de leerlingen fasegewijs voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan 
in de naschoolse periode, meer in het bijzonder op het verrichten van arbeid. De 
aanpak is in zijn uitwerking en effecten zichtbaar bij de leerlingen, maar voor een 
belangrijk deel ook in grote lijnen herkenbaar in de aanpak die veel collega-
praktijkscholen kiezen om hun algemeen maatschappelijke opdracht gestalte te 
geven. Desalniettemin concludeert de jury dat De Brug de gekozen aanpak zeer goed 
realiseert in de dagelijkse onderwijspraktijk en dat deze bijdraagt aan het bereiken 
van doelen van het excellentieprofiel. 

Resultaten 

De school stelt haar resultaten op een valide en betrouwbare wijze vast. 

Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel 
“Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de uitstroomgegevens van de 
uitstoommonitor. Deze hebben we in een tabel gezet en is als bijlage toegevoegd met de 
naam: ES2017 4.1 Resultaten De Brug (26LU). 
Wij geven aan dat alle leerlingen tot de doelgroep behoren van ons excellentieprofiel. Dat 
betekent dat wij met ons toeleidingstraject naar arbeid of een vervolgopleiding streven 
naar een 100 procent score op een bestendige uitstroom. In het schooljaar 2015/2016 
hebben we dit ook kunnen realiseren. De overige schooljaren scoorden we ruim boven 
het gestelde doel van de inspectie. In het laatste inspectierapport (2015) geeft de inspectie 
aan: ‘Bij de beoordeling van de opbrengsten zijn er drie aspecten waar de inspectie naar 
kijkt. We stellen vast dat bij twee aspecten de resultaten zonder meer van voldoende 
niveau zijn. Meer dan 90 procent van de leerlingen stroomt uit naar werk, begeleid werk 
of een vervolgopleiding en heeft grotendeels na twee jaar nog steeds een plekje gevonden 
in het onderwijs of in het arbeidsproces. De bestendigheid van de uitstroom is hoger dan 
75 procent, dit is een prima resultaat.’ Ons gestelde doel voor het bieden van nazorg 
behalen wij dus ook ruimschoots.  
Over het derde aspect geeft de inspectie in haar rapport van 2015 aan: ‘Het derde aspect 
waar de inspectie in het kader van opbrengsten naar kijkt, is dat 80 procent van de 
leerlingen uitstroomt volgens het in het uitstroomprofiel (IOP / OPP) bepaald niveau. We 
stellen vast dat de school hier geen aandacht aan schenkt en de inspectie raad aan om dat 
wel te gaan doen.’ Deze raad hebben we opgevolgd en sinds 2015 zijn we dit gaan 
monitoren. Het doel is dat leerlingen onderwijs ontvangen dat aansluit bij de in het OPP 
vastgestelde uitstroomverwachting of op een hoger niveau uitstromen. Sinds 2015 
behalen we het gestelde doel van de inspectie dus ruimschoots! De inspectie vervolgt: 
‘Concreet betekent dit dat de scholen niet de uitstroomverwachting naar beneden 
bijstellen als resultaten tegenvallen, maar dat de school zich afvraagt op welke wijze ze 
zich kan inspannen om het gestelde doel voor leerlingen toch te behalen. De inspectie 
ziet in het vergroten van aandacht voor dit aspect een belangrijke kans of impuls voor de 
school om de kwaliteit van het onderwijsproces te verhogen. Dit sluit aan bij de ambitie 
van de school om tot de excellente scholen te gaan behoren.’ De Brug spant zich in om 
het maximale te doen om leerlingen conform die verwachting uit te laten stromen en dat 
leidt tot succes!” 
 
Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel 
“Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (Platform Praktijkonderwijs) heeft een 
uitstroommonitor en een volgmodule. Hiermee worden de opbrengsten van alle scholen 
voor praktijkonderwijs in beeld gebracht. Alle scholen voor praktijkonderwijs doen eraan 
mee. Op basis van de uitstroommeting wordt gekeken in hoeverre het praktijkonderwijs 
erin slaagt haar leerlingen te plaatsen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in het 
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vervolgonderwijs. Met behulp van de volgmodule worden leerlingen die de school voor 
praktijkonderwijs hebben verlaten tot twee jaar na uitstroom gevolgd. Zo kan worden 
nagegaan in hoeverre uitgestroomde leerlingen een bestendige uitstroom hebben.  
Een vaste coördinator binnen onze school houdt zich structureel bezig met de nazorg en 
het onderhouden van de contacten met onze oud-leerlingen. In de uitstroommonitor 
wordt dit structureel gemonitord tot en met twee jaar na schoolverlating. Wij geven onze 
leerlingen mee dat zij ook na die twee jaar een beroep op ons kunnen blijven doen. Ook 
is de nazorg bedoeld om de zelfredzaamheid te vergroten en uitval van de individuele 
leerling in onderwijs en/of werk te voorkomen (preventief handelen). Wanneer er sprake 
is van uitval, willen wij zo spoedig mogelijk de begeleiding geven of een bemiddelende 
rol spelen om hervatting van deelname in de maatschappij te bewerkstelligen. Oud-
leerlingen kunnen altijd met vragen bij ons terecht.  
Een aantal taken waaruit nazorg zou kunnen bestaan:  
• hulp bieden voor het behouden van een baan;  
• begeleiding op de werkvloer (in samenwerking met het bedrijf); 
• aanmelden Participatiewet of anders bij Werkzaak Rivierenland en andere gemeenten;  
• zoeken naar een nieuwe baan – zoeken naar een andere opleiding; 
• inschrijven bij een andere opleiding – hulp bij het maken van een sollicitatiebrief en/of 
cv;  
• voorbereiden op een sollicitatiegesprek – doorverwijzen naar een andere instantie;  
• vraagbaak zijn.” 
 

Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel 
De resultaten die De Brug boekt met het excellentieprofiel zouden afgemeten moeten 
worden aan de doelen die de school zichzelf stelt met haar profiel. Doelen en 
resultaten liggen dan duidelijk in elkaars verlengde. De school slaagt er maar ten dele 
in de lijn van doelen naar resultaten van het excellentieprofiel goed in kaart te 
brengen voor de jury en deze kreeg daardoor nog geen volledig beeld.  
In de toelichting die de school tijdens het bezoek heeft gegeven op de resultaten van 
het excellentieprofiel, is zij dieper ingegaan op de resultaten die ze met de leerlingen 
bereikt. De jury is van oordeel dat de school trots mag zijn op deze cijfers. De jury 
spreekt haar waardering uit over wat de school met de leerlingen weet te bereiken wat 
betreft uitstroombestemmingen en bestendiging. Dit leidt er overigens niet toe dat 
het team achterover leunt. Daarvoor zijn de medewerkers te zeer intrinsiek 
gemotiveerd om waar mogelijk de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. 
Sprekend over de de relatie tussen de doelen van het excellentieprofiel en de bereikte 
resultaten, stelt de jury vast dat de school het aangrijpingspunt daarvoor vindt bij het 
succesvolle traject waarin een aantal fasen is te onderscheiden zoals LOB, werkweken 
en assessments. Voor de onderscheiden fasen formuleert de school doelen zoals “het 
het ontdekken van mogelijkheden die de leerlingen op de arbeidsmarkt hebben” (bij 
LOB). Een rapportage op schoolniveau waarin de school zich verantwoordt over het 
bereiken van de doelen van de onderscheiden fasen, schetst in samenhang een 
actueel beeld van het door de school ontwikkelde arbeidstoeleidingstraject. Zo’n 
beeld heeft de jury niet aangereikt gekregen, maar uit de verzamelde informatie blijkt 
dat het team op onderdelen heeft gereflecteerd op de zelf vastgestelde kwaliteit van 
de fasen of onderdelen daaruit. Dit blijkt vooral uit de documentatie waarin 
maatregelen zijn opgenomen die zich richten op het aanbrengen van verbeteringen. 
Dit draagt, naast de gegevens over de effecten van het arbeidstoeleidingsproces op de 
leerlingen, bij aan de positieve indruk van de jury over de bereikte resultaten. 
Samenvattend is De Brug goed op weg. Daarbij merkt de jury op dat, zonder iets af te 
willen doen aan de behaalde resultaten met de leerlingen, de school de resultaten van 
het excellentieprofiel consistenter in kaart kan brengen. Het aangrijpingspunt ligt 



16 
 

 

 

dan bij de formulering in meetbare termen van de lange- en kortetermijndoelen van 
het excellentieprofiel. 

Evaluatie, borging en duurzaamheid 

Evaluatie 
De school evalueert op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de 
resultaten van het excellentieprofiel. 
 
Wijze van evalueren van de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel en de uitkomsten van deze 
evaluaties 
“Volgens de inspectie betreft kwaliteitszorg ‘activiteiten die erop zijn gericht de kwaliteit 
van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Wij denken daarbij 
aan de mate waarin we tegemoet komen aan de instructie- en ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen, rekening houdend en in relatie met de basisbehoeften competentie, 
relatie en autonomie. Daarmee heeft kwaliteitszorg in het onderwijs voor ons direct met 
leerlingenzorg te maken. Het IOP (individueel ontwikkelingsplan) is een uitstekend 
middel om de instructie- en de ondersteuningsbehoeften te evalueren . Dit doen we 
structureel tijdens de leerlingbesprekingen voor alle leerlingen (tweemaal per jaar) en 
wekelijks voor speciale onderwijsbehoeften voor zorgleerlingen tijdens het IC-overleg 
(werkgroep interne coördinatie). Complexere onderwijsbehoeften worden vijf à zes keer 
per jaar besproken in een extern zorgoverleg (ZAT), waar ook de leerplichtambtenaar, de 
schoolarts en de contactpersonen van de wijkteams aan deelnemen.  
Kwaliteitszorg is een voortdurend proces en gericht op verbetering. Om de kwaliteit te 
kunnen bepalen dient er ook sprake te zijn van reflectie. Daarbij vragen we ons 
regelmatig af of we (nog) de goede dingen doen en of we die dingen ook goed doen. Wat 
vinden belanghebbenden ervan en wat doen we met die wetenschap? Daarbij richten we 
ons eerst op ‘het doen van de goede dingen’. Het gaat vooral om de toegevoegde waarde, 
het effect van doelen/resultaten die we als school willen bereiken. Vervolgens vinden we 
het belangrijk om ‘die dingen ook goed te doen’, zoals het efficiënt inzetten van 
personeel en middelen om de beoogde resultaten te halen. Als school moeten we dus 
voortdurend leren en verbeteren om dingen beter te doen teneinde effectief en efficiënt 
te blijven in een snel veranderende maatschappij.  
Het heeft ook een cyclisch karakter, omdat we ons als school structureel bezinnen op de 
uitvoering (management van processen), de geleverde kwaliteit controleren/evalueren 
(resultaten en waardering belanghebbenden) en acties ondernemen om die kwaliteit te 
borgen en te verbeteren (leren en verbeteren). We herkennen hierin de PDCA-cyclus 
(Plan, Do, Check, Act).  
Het toeleidingstraject naar stage/werk wordt geregeld geëvalueerd. Vragen als ‘Wat vraagt 
het bedrijfsleven van onze leerlingen?’ en ‘Welke vaardigheden en competenties hebben 
onze leerlingen nodig in de hedendaagse bedrijven?’ leiden tot verandering, 
doorontwikkeling en afstemming van ons onderwijs. Daarnaast kijken we naar de 
geboekte resultaten. Wat vertellen de resultaten ons over de kwaliteit van ons onderwijs?  
Om systematisch te kunnen werken aan kwaliteit, borging en verantwoording, maken we 
structureel gebruik van zelfevaluaties met behulp van enquêtes (middels ProZO!; 
Stimulans: mijn school en kwaliteit) voor verschillende groepen betrokkenen: leerlingen, 
ouders, management en personeel, stagebedrijven en andere partners in de omgeving 
van de school. Daarmee hebben we aandacht voor: 
• de positie van het management inzake aansturing van de zorg, het onderwijs en de 
kwaliteitsverbetering; 
• het personeel door het direct te betrekken bij de kwaliteitszorg en de zelfevaluatie; 
• de leerlingen, de ouders/verzorgers en de schoolomgeving en de kwaliteitsopvattingen 
van deze groepen.” 
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Borging 
De school borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de behaalde resultaten en 
de uitkomsten van de evaluatie van het excellentieprofiel. 
 
Manier van borgen van de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie 
“Om onderstaande beschrijving te doorgronden, hebben we een bijlage toegevoegd met 
de naam: ES2017 5.2 model PDCA-cyclus De Brug (26LU). 
We maken gebruik van de PDCA-cyclus en daarin zien we vier activiteiten die we ook 
herkennen bij het werken met IOP’s. Plan: doelen stellen en plannen. Do: uitvoeren wat 
gepland is. Check: evalueren van Plan en Do. Act: conclusies trekken en bijsturen. Dit 
resulteert weer in een nieuw plan en een volgende cyclus. Het beklimmen van de helling 
in het model van Deming symboliseert kwaliteitsverbetering en het dynamisch proces 
van onze cyclus. Met kwaliteitsverbetering denken we dan aan een verbeterde 
afstemming op de verwachtingen van de schoolomgeving. De wig in het model 
symboliseert de borging van het kwaliteitsniveau, het niveau van ‘Plan’ dat we minstens 
willen realiseren en moet voorkomen dat de cirkel van de kwaliteitshelling afrolt.  
Ons (nieuwe) schoolplan maakt duidelijk wat de school wil: adaptief onderwijs, de 
leerling centraal. Het schoolplan vormt daarbij een belangrijk onderdeel van het ‘Plan’ 
uit de PDCA-cirkel van Deming om de ambitie van de school te realiseren en kwaliteit te 
waarborgen. Ontwikkeling impliceert verandering. We zijn van mening dat 
zingeving/motivatie een belangrijke rol speelt bij succesvolle veranderings- c.q. 
ontwikkelingsprocessen en dat veranderen/ontwikkelen meestal een kwestie is van 
moeten, willen en kunnen. 
‘Moeten’ omdat de school door de omgeving en overheid min of meer gedwongen wordt 
om in de onderwijsvisie de leerling steeds meer centraal te zetten. We moeten daarbij 
rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de klant 
(leerlingen, ouders).  
Het is echter vooral een kwestie van ‘willen’. Als school hebben we de ambitie om ons 
verder te ontwikkelen tot een gekwalificeerd hoogstaand instituut. ‘Kunnen’ speelt 
daarbij een rol. We dienen als school over de juiste voorwaarden te beschikken en de 
mogelijkheden te hebben om met behulp van IOP’s maatwerk te ‘kunnen’ realiseren voor 
onze leerlingen.  
Met de uitkomsten van de evaluaties gaan we aan de slag (Act) en maken we 
verbeterplannen. De daaraan verbonden acties komen terug in onze jaarlijkse 
onderwijsagenda en zullen daarmee grotendeels de planning voor onze 
scholingsbijeenkomsten bepalen.” 
 
Duurzaamheid 
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 
 
Waarborging duurzaamheid 
“Wij willen maatwerk leveren vanuit de gedachte dat onze leerlingen competenties het 
beste verwerven door contextrijk onderwijs. Uitgangspunt is de theorie en praktijk hierop 
af te stemmen. Kennisoverdracht alleen is niet toereikend. Veel interessanter is wat onze 
leerlingen met die kennis gaan doen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen 
kennis, vaardigheden, attituden en persoonlijke talenten kunnen ontwikkelen in een 
betekenisvolle omgeving. Deze componenten staan niet los van elkaar, maar dienen 
geïntegreerd aangeboden en toegepast te worden. 
Stagetrajecten spelen hierbij een heel belangrijke rol. Het bedrijfsleven en onze 
maatschappij hebben behoefte aan jonge, competente werknemers die bereid en in staat 
zijn tot een leven lang leren. Een goede match tussen enerzijds de vereiste 
arbeidscompetenties, behoeften en wensen van bedrijven, instellingen, organisaties en 
anderzijds de ontwikkelde en ontwikkelbare competenties van onze leerlingen, is dan 
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ook van essentieel belang. 
Om duurzaam een excellente bijdrage te leveren in het begeleidingsproces van iedere 
leerling, vraagt ook om een lerende, flexibele organisatie met professionals die bereid en 
in staat zijn om hun leven lang te leren en te ontwikkelen en zich aan te passen aan de 
veranderingen in de maatschappij. Als school ontlenen we bestaansrecht aan onze 
klanten (leerlingen/ouders). Indien de maatschappij verandert en daarmee de wens van 
de klant, dan moeten wij ons als school aanpassen en ook veranderen. 
Passend onderwijs vraagt om een passende onderwijshuisvesting. Daarover zijn we in 
overleg met de gemeente. De verwachting is dat dit binnen drie jaar gerealiseerd gaat 
worden.” 
 

Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel 
Praktijkschool De Brug onderstreept het belang van een doortimmerd systeem van 
kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een voortdurend proces gericht op het aanbrengen 
van verbeteringen in de kwaliteit van het geboden onderwijs. Het systeem dat de 
school hanteert, is gebaseerd op de PDCA-cyclus en heeft daarmee een cyclisch 
karakter. Voor de uitvoering baseert de school zich niet alleen op verzamelde 
kwantitatieve gegevens, maar maakt ze ook gebruik van informatie uit 
tevredenheidsonderzoeken waarbij over de grenzen van de school wordt gekeken en 
ketenpartners worden betrokken. Verder heeft de school een audit laten afnemen om 
te onderzoeken hoe anderen aankijken tegen de ontwikkelingen binnen de school. 
De uitkomsten van deze kwaliteitszorgactiviteiten leiden tot gerichte verandering, 
doorontwikkeling en afstemming. De behaalde resultaten met de leerlingen maken 
daar ook deel van uit, zodat ook de effecten van de inspanningen die de school 
verricht voor de leerlingen, de input leveren voor een systematische reflectie op het 
onderwijs in het algemeen en de aanpak binnen kaders van het excellentieprofiel in 
het bijzonder. 
De school presenteert de borging nadrukkelijk als een belangrijke en te 
onderscheiden fase binnen de hele kwaliteitszorgcyclus. Een gevisualiseerde weergave 
van de PDCA-cyclus onderstreept en maakt het belang inzichtelijk van deze fase van de 
organisatieopdracht om permanent de geleverde kwaliteit systematisch en op 
verantwoorde wijze in de gaten te houden. 
Het meerjarig planningsdocument, het schoolplan, vervult een belangrijke rol bij de 
borging van het verworven kwaliteitsniveau. In dit schooldocument zijn de ambities 
en de te realiseren onderwijskwaliteit gedocumenteerd en vastgelegd. 
Een andere belangrijke pijler in het borgingsproces vormen de personeelsleden. 
Vanuit de opvatting dat eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid belangrijke 
aspecten zijn van het autonoom functioneren van alle personeelsleden, is de borging 
van de onderwijskwaliteit vooral gelegen in het team. Het enthousiasme, de 
gedrevenheid en gevoelde verantwoordelijkheid om de leerlingen op een passende 
plek te krijgen, vormt een solide basis onder het arbeidstoeleidingstraject van De 
Brug. 
Binnen de school bestaat er een besef van het belang van duurzaamheid van het 
excellentieprofiel. De systematische evaluatie zorgt ervoor dat het kwaliteitsniveau in 
zicht blijft en leidt tot stabiliteit van het profiel. Niet alleen het profiel zelf dient op 
niveau te blijven, ook de voorwaarden die het mogelijk maken de arbeidstoeleiding 
uit te voeren, vormen belangrijke aspecten van duurzaamheid voor het 
excellentieprofiel.  
In een document geeft de school een nadere toelichting op enkele risicogebieden 
zoals de financiën, waaruit blijkt dat de school zich bewust is van bedreigingen die ze 
het hoofd moet bieden. De school zorgt er ook voor dat de risicogebieden, in het 
bijzonder de veiligheid, gemonitord worden. Deze aspecten vormen onderdeel van 
een nog uit te voeren systematische risicoanalyse waarin De Brug nagaat met welke 



19 
 

 

 

bedreigingen de school in het algemeen en het excellentieprofiel in het bijzonder de 
komende jaren mogelijk geconfronteerd worden en welke geëigende maatregelen 
daarop zijn te nemen.  
De jury concludeert dat de zorg voor de kwaliteit cyclisch is, systematisch en 
planmatig. De school gebruikt verschillende instrumenten om de kwaliteit in beeld te 
brengen en te borgen. Op de school is een zekere notie aanwezig van het belang te 
beschikken over een duurzaam excellentieprofiel en de factoren die daarbij een rol 
spelen. Dit heeft nog niet geleid tot het uitvoeren van een systematische 
risicoanalyse. 

Ontwikkeling van het excellentieprofiel 

De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te 
ontwikkelen. 
 
Plannen voor verdere ontwikkeling 
“Het toeleidingstraject naar stage en werk blijft in ontwikkeling. Dat ervaren wij als 
positief. De Brug heeft plannen om haar excellentiefocus in de (nabije) toekomst verder 
te versterken. Onze school streeft ernaar de verworvenheden op het gebied van het 
arbeidstoeleidingstraject door te ontwikkelen en af te stemmen. Voor de verdere 
ontwikkeling van ons arbeidstoeleidingstraject zijn onze concrete plannen gericht op 
uitbreiding van de interne arbeidstraining, versterken van het vak LOB, werkprocessen 
vanuit stagebedrijven afstemmen met ons onderwijsaanbod voor een goede inhoud van 
de verschillende profielen.  
Uitbreiding van de interne arbeidstraining is tweeledig. Enerzijds willen we bedrijven 
benaderen om repeterende werkzaamheden te leveren voor onze school om meer 
differentiatie aan te kunnen brengen. Anderzijds willen we onze productielijnen 
uitbreiden. De stagecoördinator en de interne arbeidstrainer nemen hierin het voortouw. 
Op onze onderwijsagenda (voor schooljaar 2017/2018) komt dit terug.  
Het versterken van het vak LOB is ook tweeledig. We willen nog eerder in de basisfase 
leerlingen richten op hun loopbaan, gekoppeld aan het bezoeken van bedrijven. 
Daarnaast willen we het aanbod van LOB nog beter afstemmen met behoeften van onze 
leerlingen. De stagecoördinator zal passende bedrijfsbezoeken regelen en afstemmen 
met de mentoren uit de onderbouw. Op het theorie-overleg komt het aanbod van LOB op 
de agenda. 
Het afstemmen van de werkprocessen vanuit de stage met ons onderwijsaanbod in de 
praktijkvakken vraagt ook om afstemming, doorontwikkeling en een uitbreiding van ons 
aanbod bij enkele praktijkvakken. Hiervoor dienen profielen aanvullende programma’s 
te krijgen. Deze zijn in ontwikkeling. Op het praktijkoverleg staat ‘werkprocessen 
gekoppeld aan entree-onderwijs’ standaard op de agenda.  
Een andere ontwikkeling binnen ons traject richt zich specifiek op de toeleiding van ISK-
leerlingen op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding (arrangementen voor ISK-
leerlingen). Hierin trekken wij de kar binnen ons samenwerkingsverband en zoeken we 
afstemming met de gemeente.” 
 

Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel 
De ontwikkeling van het excellentieprofiel is ingebed in de PDCA-cyclus van de zorg 
voor de kwaliteit van het onderwijs als geheel. Daarmee kennen verschillende 
initiatieven tot ontwikkeling en verbetering een planmatige aanpak binnen de 
school. Ook elementen behorend tot of verband houdend met het 
excellentieprofiel, het arbeidstoeleidingstraject, vormen onderwerp van evaluatie-, 
borgings- en ontwikkelactiviteiten. Deze voorgenomen verbeteractiviteiten krijgen 
een nadere uitwerking en zijn opgenomen in de onderwijs- en ontwikkelagenda 
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voor het schooljaar 2017/2018. Daarin zijn de verbeteronderwerpen ondergebracht 
bij het thema kwaliteitszorg met als doelstelling ‘concretisering van de 
onderwijsvisie’. Een goed voorbeeld is, om in het kader van ict-beleid, een 
koppeling te maken tussen verschillende systemen ten behoeve van een webbased 
versie van het leerlingvolgsysteem. De (beroeps)competenties zijn dan digitaal te 
volgen en te raadplegen. 
Het onderwijs op De Brug wordt daarmee meer eigentijds ondersteund. 
Uit de documenten spreekt verder het vaste voornemen van de school om de 
komende jaren de mogelijkheden van het arbeidstoeleidingstraject verder uit te 
bouwen. Hierbij speelt het team een belangrijke rol als uitvoerder van de plannen 
en als direct betrokkene bij de ideeënontwikkeling. 
Samengevat is de conclusie dat de permanente zoektocht van de school om waar 
mogelijk de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren, leidt tot voornemens om 
het excellentieprofiel verder te ontwikkelen. Het brede draagvlak voor het 
excellentieprofiel en de ambities van het team en de directie vormen een stevige 
basis onder dit streven. Daarbij beschikt de school over concrete ideeën in welke 
richting die ontwikkeling moet gaan en pakt ze dat planmatig aan. 

Externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel 

De school is extern gericht en het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend. 
 
Externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het excellentieprofiel 
“De Brug is als praktijkonderwijs typisch een netwerkschool en kent vele partners, 
waaronder Cambium College (vmbo), ROC KW1 in Den Bosch en ROC Rivor in Tiel, 
Groenschool in Andel, de scholen voor praktijkonderwijs in Noord-Brabant, Culemborg 
en Tiel, gemeente Zaltbommel, Werkzaak Rivierenland en Platform Onderwijs en 
Arbeidsmarkt Rivierenland. 
Een deel van deze samenwerking heeft grotendeels betrekking op het realiseren van 
maatwerktrajecten voor onze leerlingen zoals het doorstromen naar het vmbo (afspraken 
met Cambium College), het behalen van diploma Entree (niveau 1 mbo) op De Brug 
(convenant met ROC Rivor), heftruckdiploma (Werkzaak Rivierenland) en andere 
cursussen of vervolgopleidingen (roc/aoc).  
Tevens vindt er binnen de arbeidsmarkt Rivierenland regionaal overleg plaats tussen 
voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs en Werkzaak Rivierenland ter 
verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt en wordt 
op verschillende manier actief ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Hierbij zijn 
ook het UWV en gemeenten betrokken. 
Ook de intensieve contacten met onze (stage)bedrijven leiden tot versterking en 
verbetering van ons arbeidstoeleidingstraject.  
Externe partijen erkennen het gebied waar onze school in uitblinkt. De herkenbaarheid 
van ons excellentieprofiel blijkt onder andere uit:  
• ProZO! Schoolrapportage; ouders en stagebedrijven beoordelen het positief.  
• Verworven projectgelden vanuit gemeente vanwege meetbare resultaten. 
• Visitaties vanuit andere scholen die geïnteresseerd zijn in ons arbeidstoeleidingstraject. 
• Partners in de regio weten ons te vinden voor maatschappelijke diensten (onder andere 
bloembollenproject bij de kerk, verzorgen van de lunch voor FeelGood@Work, verharden 
van paden op de begraafplaats, onderhouden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie).” 
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Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het 
excellentieprofiel 
Het voornemen van De Brug uit te gaan van de mogelijkheden en wensen van 
leerlingen brengt met zich mee, dat de school over een zeer breed netwerk moet 
beschikken om leerlingen te kunnen laten ervaren wat de keuze voor een bepaalde 
uitstroombestemming betekent. De Brug beschikt over zo’n netwerk en ontvangt in 
de relaties die daaruit zijn ontstaan waardering en erkenning voor wat ze tot stand 
weet te brengen met de leerlingen. 
Presentaties voor en visitaties door andere scholen vonden plaats en zeggen iets 
over de externe gerichtheid van De Brug. Dit vult de school aan met tal van 
voorbeelden van externe initiatieven en activiteiten waarbij ze betrokken is en/of 
die ze (mede) tot stand heeft gebracht. Uit de reacties op deze activiteiten bleek de 
erkenning van de door de school gepresenteerde aanpak. De betrokkenheid van het 
personeel bij de leerlingen bleef daarbij niet onvermeld. De school geeft aan dat zij 
haar ervaringen graag deelt en verwacht dat er door een goede samenwerking voor 
alle partijen winst te behalen valt. Het principe van en met elkaar leren krijgt daarin 
gestalte.  
De samenwerking met aanleverende scholen is van groot belang voor het 
perspectief van de leerlingen die aangewezen zijn op het praktijkonderwijs. De 
externe erkenning dat de school iets te bieden heeft, is de laatste jaren sterk 
verbeterd onder invloed van de resultaten die de school met de leerlingen weet te 
bereiken. 
De jury concludeert dat De Brug zich realiseert dat zij een betekenisvolle aanpak 
heeft ontwikkeld en uitvoert ten aanzien van het fasegewijs voorbereiden van 
praktijkschoolleerlingen op arbeid. De Brug toont zich bereid deze informatie 
beschikbaar te stellen aan derden waaronder collega-scholen in het land. De school 
stelt zich in toenemende mate op als ambassadeur van het eigen profiel en treedt 
daarmee naar buiten. 
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat 
Excellente School 2017 
 
Op De Brug heeft de jury een zeer betrokken en ambitieus team en directie aangetroffen 
die tot leren en verbeteren bereid zijn. Zij komen met verve op voor de belangen van de 
leerlingen op school en investeren veel energie in het toeleidingstraject naar arbeid of 
vervolgopleiding van de doelgroep op de school. 
De Brug denkt daarom te excelleren in de sociaal-maatschappelijke oriëntatie en noemt 
dit als haar excellentieprofiel. Arbeidstoeleiding staat dan ook centraal in het 
functioneren van de school en dit thema duikt in elk gesprek dat de jury voerde op als een 
belangrijke invulling van de maatschappelijke opdracht die de school heeft. De 
uiteenlopende problematiek van de doelgroep van de school en de daarmee 
samenhangende onderwijsbehoeften vragen om maatwerk. Dit vergt flexibiliteit, 
creativiteit, veel overleg en de bereidheid een stapje extra te zetten. De jury heeft kunnen 
vaststellen dat het daaraan op De Brug niet ontbreekt. Daarmee heeft de school, gelet op 
de doelgroep, een hoogst relevant excellentieprofiel dat integraal deel uitmaakt van de 
maatschappelijke opdracht aan alle scholen voor praktijkonderwijs. Door meer focus in 
dit brede profiel aan te brengen kan het excellentieprofiel van De Brug aan scherpte 
winnen en meer onderscheidend zijn. 
De Brug beschikt over een aanpak van het excellentieprofiel die als weloverwogen en 
beredeneerd gekenmerkt kan worden. Zij bereidt de leerlingen fasegewijs voor op een zo 
zelfstandig mogelijk bestaan in de naschoolse periode, meer in het bijzonder op het 
verrichten van arbeid. Met betrekking tot het excellentieprofiel heeft de school een 
aanpak die in z’n uitwerking en effecten zichtbaar is bij de leerlingen. Voor een belangrijk 
deel is de aanpak echter ook in grote lijnen een werkwijze die veel collega-
praktijkscholen kiezen om hun algemeen maatschappelijke opdracht gestalte te geven. In 
positieve zin springt bij de aanpak in het oog dat De Brug inzet op de structurele focus op 
(zelf)reflectie bij leerlingen en begeleiders. Verder kiest de school er bewust voor de 
nadruk te leggen op het leren door doen in ‘levensechte’ situaties. Een belangrijk 
kenmerk van het ontwikkelde arbeidstoeleidingstraject is verder dat een leerling 
bepaalde ontwikkelingen moeten laten zien, voordat hij/zij aan een volgende fase kan 
beginnen. In de hieraan gekoppelde zelfreflectie komt tot uitdrukking dat de leerling zelf 
de verantwoordelijkheid heeft over het eigen leerproces. Een ander sterk punt van de 
school is de niet aflatende speurtocht naar extra investering in passende leertrajecten 
voor de stapsgewijze ontwikkeling van benodigde competenties van de leerlingen. Van 
kinderboerderij, via zinvolle, wisselende interne productielijnen naar levensechte 
stageplaatsen zoals bij de palletfabriek, waar leerlingen zelfstandig een deel van de 
werkzaamheden met hun begeleider kunnen uitvoeren. De Brug is daarmee zonder meer 
een goede weg ingeslagen.  
De jury spreekt haar waardering uit over wat de school met de leerlingen weet te bereiken 
in termen van het behalen van uitstroombestemmingen en bestendiging.  
Een rapportage op schoolniveau waarin de school zich verantwoordt over het bereiken 
van de doelen van de onderscheiden fasen, schetst in samenhang een actueel beeld van 
het door de school ontwikkelde arbeidstoeleidingstraject. Zo’n beeld heeft de jury niet 
aangereikt gekregen. De brug kan de resultaten van haar excellentieprofiel consistenter 
in kaart brengen. 
De jury concludeert dat de zorg voor de kwaliteit cyclisch is, systematisch en planmatig. 
De school gebruikt verschillende instrumenten om de kwaliteit in beeld te brengen en te 
borgen. Op de school is een zekere notie aanwezig van het belang te beschikken over een 
duurzaam excellentieprofiel en de factoren die daarbij een rol spelen. Dit heeft nog niet 
geleid tot het uitvoeren van een systematische risicoanalyse. Hier ligt nog een 
ontwikkelpunt voor de school, gezien de regionale constellatie die mogelijk 
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bedreigingen in zich draagt, bijvoorbeeld wat betreft de ontwikkeling van de 
leerlingaantallen. 
De jury concludeert dat de permanente zoektocht van de school om waar mogelijk de 
kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren, leidt tot voornemens het excellentieprofiel 
verder te ontwikkelen. Het brede draagvlak voor het excellentieprofiel en de ambities van 
het team en de directie vormen een stevige basis onder dit streven. Daarbij beschikt De 
Brug over concrete ideeën in welke richting die ontwikkeling moet gaan en pakt ze dat 
planmatig aan. 
De Brug is zich ervan bewust dat zij een betekenisvolle aanpak heeft ontwikkeld en die 
weloverwogen uitvoert ten aanzien van het fasegewijs voorbereiden van haar leerlingen 
op arbeid. De school toont de bereidheid deze informatie beschikbaar te stellen aan 
derden waaronder collega-scholen in het land. De school stelt zich in toenemende mate 
op als ambassadeur van het eigen profiel en treedt daarmee naar buiten. 
 
Alles overziende is de jury van oordeel dat De Brug School voor Praktijkonderwijs op basis 
van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het 
predicaat Excellente School 2017 praktijkonderwijs toekomt. 
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