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De vernieuwingsslag van 
praktijkschool Grotius College

Praktijkschool   ||   Vakwerkplannen   ||   Schoolontwikkeling

De praktijkschool van het Grotius College in Delft gaat schooljaar 2018/2019 zijn intrek nemen in een 
nieuw schoolgebouw. Ook in onderwijskundig opzicht is de school bezig met een vernieuwingsslag. 
‘Doen we de juiste dingen en doen we dingen juist?’ In gesprek met Ellis ter Weele, bovenbouw-
coördinator.

Ellis: “We willen transparant en helder zijn over de 
inhoud van ons onderwijs. Ouders en leerlingen 
moeten nog beter weten wat we te bieden heb-
ben, wat de leerlijnen zijn en hoe de leerroutes 
lopen voor arbeid, vervolgopleiding en beschermde 
arbeid.”

VAKWERKPLANNEN
Belangrijke pijler hiervoor is het opstellen van 
vakwerkplannen. Deze zijn in de maak voor de 
theorievakken Nederlands , rekenen en de praktijk-
vakken waarbij de domeinen wonen/werken /vrije 
tijdsbesteding en burgerschap het uitgangspunt zijn. 
In de vakwerkplannen worden per leerjaar doelen, 
methodes en toetsingsvormen expliciet beschre-
ven. Van onderbouw tot bovenbouw worden de 
doorlopende leerlijnen beschreven. Voor dit proces 
zijn werkgroepen en een coördinerende stuurgroep 
geformeerd. Ellis: “We doen dit met elkaar en de 
docenten participeren volop in dit proces. Ook in de 
stuurgroep is ‘de vloer’ vertegenwoordigd. Dennis 
Heijnens van KPC Groep ondersteunt ons bij het 
ontwikkelen en implementeren van vakwerkplan-
nen. Je hebt altijd een moment dat je denkt: ‘hoe 
komen we hier nu weer uit?. Hoe komen we ver-
der? Dennis is altijd beschikbaar om ons dan een 
stapje verder te helpen. Hierdoor blijven mensen 
ook gemotiveerd: ze zien dat er resultaten worden 
geboekt.” 
 
NIEUW SCHOOLGEBOUW
De stip op de horizon is persoonlijk en leerlingge-
richt onderwijs. Het nieuwe schoolgebouw gaat 
daar zeker een handje bij helpen. Medio 2018 
wordt dit in gebruik genomen. Een gebouw dat niet 
alleen meer ruimte biedt en over een eigentijdse 

uitstraling beschikt. Ook omvat het gebouw moder-
ne praktijklokalen  voor bijv. techniek en horeca. 
Ellis: “De stap waarvoor we nu staan is het aantal 
keuzemogelijkheden voor leerlingen vergroten. 
Zoals meer branchegerichte opleidingen. Ook willen 
we gaan werken met digitale portfolio’s voor de 
stages.” 

Het nieuwe gebouw is meer dan zo maar een 
nieuwe jasje voor de praktijkschool.  Het leren en 
werken van leerlingen wordt beter dan ooit gefacili-
teerd in de toekomstige omgeving. Ellis: “We kun-
nen straks leerlingen meer in kleine groepjes laten 
leren en werken. Er zijn heel veel redenen waarom 
we heel erg uitzien naar de overgang naar het nieu-
we schoolgebouw.” 
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