Altijd op maat
en met effect
KPC Groep ondersteunt het
praktijkonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs
Het praktijkonderwijs en het (V)SO zijn volop in beweging. Zo willen
scholen meer zicht op hun opbrengsten en kwaliteit. Hun onderwijs
betekenisvol maken voor letterlijk iedere leerling. Hun school
ontwikkelen tot een echte ketenpartner op de arbeidsmarkt en in
het onderwijsveld.
Scholen hebben ambities en verwachten bij hun ondersteuningsvragen
kennis van hun context, kwaliteit en maatwerk. Dat is precies wat KPC
Groep biedt. We staan midden in het onderwijsveld. Wat we zien? De
essentie is een groeiende behoefte om nog doelgerichter te werken.
‘Doen we de juiste dingen, doen we het op de juiste manier en laten
we het ook zien aan ouders, samenwerkingspartners, Inspectie?
Elke school is uniek. En onderwijs is teamwork. Onze dienstverlening
is daarom altijd dienstverlening op maat en gericht op onderwijs- en
teamontwikkeling. Dit in de vorm van advies, onderzoek, (in company)
opleidingen en trainingen, (team)coaching en procesbegeleiding.

➜

Onderwijskwaliteit en
kwaliteitszorg
“We willen iedere leerling goed onderwijs bieden.
Maar wat is goed onderwijs? Hoe weet je dat
het onderwijs goed is en wat (nog) beter kan?”
Met deze vraag komen veel scholen bij ons. We
ondersteunen scholen onder meer bij:
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Ontwikkelen van professionele cultuur
In kaart brengen van sterkten, zwakten en risico’s
Planmatig werken (o.a. PDCA-cyclus)
Verbeter- en verandertrajecten
Begeleiding werkgroepen kwaliteitszorg
Analyse van opbrengsten
(Pre)audits
Voorbereiding op Inspectiebezoek
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➜

Arbeidstoeleiding
Een kerntaak. Dat is arbeidstoeleiding. Niets
meer en ook niets minder. We ondersteunen
PrO- en VSO-scholen bij alle facetten van
arbeidstoeleiding. Voorbeelden hiervan zijn:

➜

Curriculum en leerlijnen
Het afstemmen van het curriculum op de
uitstroommogelijkheden van de leerlingen is
geen eenvoudige opgave. Het vraagt soms
om een andere kijk op lessen en methodes en
om nieuwe praktische leidraden. Onze
ondersteuning richt zich onder meer op:

➜

➜ Inrichten van interne en externe stages
➜ Omgevingsonderzoek naar uitstroombestemmingen
➜ Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
➜ Versterken van werknemersvaardigheden
➜ Certificerend branchegericht opleiden
➜ Versterking van binnen- en buitenschools
leren en opleiden

➜ Uitlijning van het curriculum
➜ Uitwerking van leerlijnen en leerroutes
➜ Koppelingen maken tussen individuele
ontwikkelplannen, leerlijnen en methodes
➜ Differentiëren binnen leerlijnen
➜ Systematische monitoring van leeropbrengsten

Didactisch handelen

groot zijn. We ondersteunen teams en leraren
onder meer bij:

“Hoe zorgen we voor lessen met meer
structuur?” “Hoe organiseren we een betere
afstemming op de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen?” Dit soort vragen leggen
scholen aan ons voor. De Inspectie signaleert
dat de verschillen tussen leraren soms nog
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Verbeteren van instructievaardigheden
Differentiatie
Uitdagend en betekenisvol onderwijs
Leren van en met elkaar

Eigenaarschap van leerlingen
We merken dat veel scholen de ambitie
hebben om het eigenaarschap van leerlingen
te versterken. Dat is niet verrassend. Er is veel
te winnen. Eigenaarschap bij het eigen leren
resulteert in meer motivatie, een betere
werkhouding en niet in de laatste plaats in een
gevoel van trots. Eigenaarschap is niet alleen
belangrijk voor succes op school maar ook

Pedagogisch klimaat en sociale
veiligheid
“Ons team doet er alles aan om een veilige
school te zijn met een fijn klimaat tussen
leerlingen, leraren en ouders. Toch hebben we
te vaak te maken met grensoverschrijdend
gedrag en fricties en conflicten.” Lastig gedrag
van leerlingen, (online) pesten, gevoelens van
onveiligheid, gebrek aan motivatie bij

Zicht op ontwikkeling leerling
Scherp zicht op de ontwikkeling van cognitieve
en maatschappelijke competenties, de
arbeidsmatige vaardigheden en de
werknemersvaardigheden. Dat is van essentieel
belang bij werken aan goed onderwijs. (Niet
zonder reden legt de Inspectie hier een nog
grotere focus op.) Is de ontwikkeling van de

voor het verdere leven van de leerling.
We ondersteunen uw school op alle vlakken bij het
vergroten van het eigenaarschap van leerlingen.
Het gaat hierbij onder meer om:
➜
➜
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Effectief docentgedrag
Ondersteunende feedback
Kindgesprekken
Formatief evalueren

leerlingen. Herkent u dit? Werken aan het
pedagogisch klimaat is een continu proces. Zeker
in de snelle digitale wereld waarin we leven. We
ondersteunen scholen onder meer bij:
➜ Doorbreken van handelingsverlegenheid van
docenten bij probleemgedrag
➜ Omgaan met culturele diversiteit
➜ Herstelgericht werken bij grensoverschrijdend
gedrag
➜ Faalangst van leerlingen omzetten in faalkracht

leerling zoals verwacht kan en mag worden? Ligt de
leerling op koers voor zijn uitstroomprofiel? Vragen
die nu nog relevanter zijn geworden met de
invoering van schooldiploma’s in het praktijkonderwijs
en VSO. We helpen scholen onder meer bij:
➜ Analyseren van resultaten
➜ Invoering en implementatie van het LeerlingVolg-Jezelf-Systeem DOEN IN
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Ouderbetrokkenheid
Dé ouder bestaat natuurlijk niet. Maar in
essentie begint ouderbetrokkenheid met
vertrouwen tussen ouders en leraren.
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect
op de prestaties en houding van het kind.
Schoolleiders vertellen ons soms: “De

samenwerking met ouders loopt gewoon niet
lekker. Hoe kunnen we dat ombuigen”?
We ondersteunen scholen onder meer bij:
➜ Nieuwe strategieën voor ouderbetrokkenheid
➜ Communicatie met ouders
➜ In kaart brengen van wensen en behoeften van
ouders

Doorpraten?
KPC Groep heeft specialisten voor het praktijkonderwijs en (V)SO. Bekend met de onderwijspraktijk én het
landelijke beleid adviseren en begeleiden we tal van scholen in het praktijkonderwijs en (V)SO. Ook verzorgen
we open trainingen zoals ‘Van leerlijn tot certificaat’ en ‘Eigenaarschap van leerlingen: hoe ben je de
coachende leraar?’

Heeft u een vraag?
Diane van der Voorn:
d.vandervoorn@kpcgroep.nl
06 - 53541024
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Mandy Ankersmit:
m.ankersmit@kpcgroep.nl
06 - 53541094

