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Leerlingen laten floreren in 
individuele leerroutes

Praktijkonderwijs   ||   Individuele leerroutes    ||    Lerende organisatie 

Praktijkschool Apeldoorn is een school voor praktijkonderwijs die maatwerk wil bieden aan haar leer-
lingen. In gesprek met directeur Rob van Lohuijzen. “Als je individuele leerroutes echt wilt goed ontwik-
kelen, dan moet je het onderwijs daar omheen zo dicht mogelijk bij de leerling kunnen organiseren.” 

Rob van Lohuijzen toont zich een boeiend verteller 
die nauwelijks vragen nodig heeft om zijn school te 
portretteren en inzicht te geven in de ambities en 
drijfveren van de organisatie. Een term die steeds 
opduikt in zijn verhaal is ‘individuele leerroutes’. 
Rob: “Dat is een sleutelbegrip voor het praktijkon-
derwijs. De manier waarop leerlingen zich moeten 
kunnen ontwikkelen is geen rechte lijn maar een 
kronkelroute door de school heen op basis van hun 
ondersteuningsvraag en onderwijsvraag. Misschien 
komt een leerling hier binnen en is de verwachting 
‘dat wordt nooit geen arbeidsmarkt’ en verlaat hij 
de school met een mooie baan. Ik denk dat we hier 
op deze school erin slagen om leerlingen te laten 
floreren in individuele leerroutes. We geloven niet 
in het organiseren in klassen en jaarlagen. In ons 
denken over individuele ontwikkelingsplannen en 
individuele leerroutes daar past het systeem klas 
niet meer bij, van klas 1, klas 2, klas 3 en stage.” 

BALANS 
Op Praktijkschool Apeldoorn (227 leerlingen; 36 
medewerkers)  vertaalt zich dit  – rekening houdend 
met wettelijke verplichtingen en met de domeinen 
Wonen, Werken, Burgerschap en Vrije Tijd als basis 
– in veel keuzevrijheid en maatwerk in roosters en 
activiteiten voor de leerlingen. “Dat doet een groot 
beroep op onze logistieke vermogens en het zoeken 
van de balans tussen individueel leren en samen 
leren. Vanaf het tweede jaar tot aan de uitstroom 
worden de onderlinge roosters tussen de leerlingen 
steeds verschillender. Deze worden in samenspraak 
met de groepsleraren opgesteld.” 

VERANTWOORDELIJKHEDEN LAAG IN 
ORGANISATIE 
In de organisatiefilosofie van Praktijkschool 
Apeldoorn worden de verantwoordelijkheden laag 
in de organisatie gelegd. “We zijn een organisatie 
van hoogopgeleiden. Daar willen we de lat leggen. 
Een piramide-model dat werkt niet. We zijn geen 
koekjesfabriek. Als je individuele leerroutes echt 
goed wilt ontwikkelen, dan moet je het onderwijs 
daar omheen zo dicht mogelijk bij de leerling kun-
nen organiseren. Je hebt leraren nodig die hiervoor 
de ruimte krijgen en de verantwoordelijkheid willen 
nemen. Dat kun je bovenaf nooit organiseren tot op 
het niveau dat de individuele leerroute vraagt. We 
leggen de verantwoordelijkheden laag in de organi-
satie.”  
 
De resultaten over 2012-2013 tonen aan dat het 
gevoerde beleid zijn vruchten afwerpt voor de leer-
lingen. Van de uitstroom heeft ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde in het praktijkonderwijs bijna 
2 maal zoveel leerlingen een opleiding op niveau 1 
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behaald. Twee keer zoveel leerlingen hebben een 
branchecertificaat. Ook de combinatie werk en ver-
volgonderwijs ligt bijna dubbel zo hoog. De nadruk 
op beroepsgericht scholen in combinatie met leren 
werken in een individuele leerroute wordt hierin 
zichtbaar.

EXTERNE BLIK 
Van achteroverleunen is geen sprake. Praktijkschool 
Apeldoorn is een lerende organisatie die voortdu-
rend op zoek is naar hoe ‘goed beter kan worden’. 
Dit gebeurt ook in prima samenwerking met de 
andere  pro-scholen in de regio. Deze samenwer-
king wordt ook gevoed vanuit het regionaal project 
‘Knelpuntenregio IJssel/Veluwe en Stedendriehoek’. 
Het project richt zich op het stimuleren van de 
samenwerking van de verschillende scholen in de 
regio. Voor de zes deelnemende scholen voor Prak-
tijkonderwijs ligt in het regionale project de focus op 
opbrengstgericht werken. In dat kader zijn nulmetin-
gen verricht en ontwikkelpunten in beeld gebracht 
door adviseur Dennis Heijnens van KPC Groep. 
Ook vonden klassenbezoeken plaats.  “Een externe 
frisse blik voorkomt dat we gaan navelstaren. Het is 
belangrijk met enige regelmaat iemand van buiten 
de school te laten bekijken en dit terug te koppe-
len. Dennis Heijnens is uitstekend op de hoogte 
van de ontwikkelingen in het praktijkonderwijs en 
past goed bij het team. We hebben als school een 
ontwikkelagenda en willen het handelingsgericht 
en doelgericht werken nog meer verstevigen. Ook 
in de basisvaardigheden en de algemeen vormende 
vakken. Wat doet een leraar met zijn leerlingen?

Het ‘wat, hoe’ en ‘waarom’ moet helderder worden 
voor de leerling. Een ander aandachtspunt is het 
thema taal en rekenen. We weten wat we willen en 
moeten onze ideeën nu om gaan zetten in concrete 
stappen.”  

VERTROUWEN EN RUIMTE 
In ons gesprek gaat Rob ook in op de context waarin 
het onderwijs momenteel opereert en de sterke in-
zet vanuit het overheidsbeleid op toetsen en kaders. 
“We zijn absoluut niet tegen toetsen, dat doen we 
zelfs vrij veel, maar we vinden dat dit ten dienste 
moet staan van het bieden van maatwerk. Scholen 
moeten zich uiteraard kunnen verantwoorden aan 
de buitenwereld, maar moeten ook vertrouwen 
kunnen krijgen in de eigen keuzes die de school 
maakt vanuit zijn visie. De trend is dat alles wordt 
vastgelegd in structuren omdat die goed te bekijken 
zijn. Wat we nodig hebben is vertrouwen en profes-
sionele ruimte.”

Ve
rs

ta
nd

 v
an

 le
re

n.
 G

ev
oe

l v
oo

r m
en

se
n

Dennis 
Heijnens

06 - 13598900

d.heijnens@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 

http://www.kpcgroep.nl/dennisheijnens
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http://www.kpcgroep.nl/schoolontwikkeling

