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Het project Knelpuntregio IJssel-Veluwe is gericht op het stimuleren van samenwerking tussen de 

verschillende scholen in de regio. Dat is nodig om de kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten 

aan te pakken. Voor scholen voor praktijkonderwijs heeft hierbij de focus gelegen op het thema 

opbrengstgericht werken. Een thema dat veel aandacht vraagt in het praktijkonderwijs en een 

directe relatie heeft met met name de kwalitatieve lerarentekorten.  

Werkwijze  

in totaal zeven scholen voor praktijkonderwijs hebben deelgenomen aan het project knelpuntregio. 

In 2013-2014 zijn de scholen gestart met het project. Bij iedere school heeft in eerste instantie een 

nulmeting plaatsgevonden. Per school is daarbij nagegaan waar de kracht van de school zit als het 

gaat om opbrengstgericht werken en wat de concrete ontwikkelpunten per school zijn. De 

ontwikkelpunten zijn gepresenteerd aan de teams en op basis hiervan heeft ieder team een doel en 

een aanpak vastgesteld voor de duur van het project. Na de nulmeting zijn alle scholen gezamenlijk 

in gesprek gegaan over de vraag: hoe gaan wij samen werk maken van onze ontwikkelpunten? Op 

basis hiervan zijn er 2 clusters van scholen samengesteld die samen werk gaan maken van het meer 

en nog beter opbrengstgericht werken.  Er was dus sprake van schoolontwikkeling in de school en 

tussen de scholen. De teams waren met name gericht op  

a) de uitwerking van leerlijnen en leerroutes,  

b) de toespitsing hiervan op de visie en behoeften van het team én  

c) praktisch hiermee aan de slag gaan om de individuele opbrengsten op leerlingniveau te meten.  

Binnen de scholen zijn kartrekkers of ontwikkelteams samengesteld die de lead nemen. Daarnaast 

zijn er bij iedere school sessies georganiseerd waarbij de scholen in elkaars keuken kijken op basis 

van gerichte vragen. Na ruim 2,5 jaar kan geconcludeerd worden dat de scholen inhoudelijk stevig 

gewerkt hebben aan het nog beter opbrengstgericht werken. Een aantal directeuren van de 

betrokken scholen gaf hierover de volgende terugkoppeling:  

Opbrengstgericht werken in PrO 
Wat heeft u aan deze ontwikkeling gehad? 
Met namen het nemen van een kijkje in de keuken bij collega's. Hoe gaan zij nu om met 
problematiek? Het leren van een met elkaar was een toegevoegde waarde, 
Waren er hobbels in het proces en zo ja, welke? De afstand tussen de scholen en de planning waren 
af en toe een uitdaging.  
Op welke wijze gaat u de ervaringen borgen binnen de school? 
Leerlingen en iop en ontwikkelperspectief vormen vaste waarden binnen onze school. Als 
neveneffect zijn wij via knelpuntregio in contact gekomen met stg leerkracht. Dat is nu een 
vertrouwd instrument binnen onze school. 
 
Ontwikkelgroep: Opbrengstgericht werken in PrO 
Wat heeft u aan deze ontwikkeling gehad? 

Deze ontwikkeling is nog niet afgerond. We hebben een slinger kunnen geven aan het in gang zetten 

van de ontwikkeling, zodanig dat deze definitief tot een goede afronding en borging komt. Een al 



langer levende wens van schoolontwikkeling. 
Waren er hobbels in het proces en zo ja, welke? 
Nee 
Op welke wijze gaat u de ervaringen borgen binnen de school? 
Is opgenomen in de doorlopende Ontwikkelagenda van de school en daarmee geborgd. 
 
Ontwikkelgroep: Opbrengstgericht werken in PrO: 
Wat heeft u aan deze ontwikkeling gehad? 
Kwaliteitsverbetering docenten en ontwikkeling van middelen voor het onderwijs. Versterken van de 
samenwerking met de Praktijkschool Apeldoorn 
Waren er hobbels in het proces en zo ja, welke? 
Niet ervaren 
Op welke wijze gaat u de ervaringen borgen binnen de school? 
We gaan gewoon verder met deze onderwijsontwikkelingen. 
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