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Loon naar werken

Zeven kenmerken van de Netwerkschool

Naast e-learning staan onder meer
luisterlessen door mensen uit het
werkveld, peer-to-peer lessen en leren

• Kennisverwerving gebeurt vooral door e-learning (en toetsing) in
het eigen tempo van de leerling.
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• De school levert diensten aan allerlei groepen leerlingen, van ex-basisschoolleerlingen tot (bijscholende of re-integrerende) volwassenen.
Het onderwijsproces begint altijd met een assessment: beoordelen wat

Inspiratiebron
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de Netwerkschool. Bijvoorbeeld bij het
opzetten van nieuwe opleidingen. De
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Missie van de N
Leerlingen ontwikkelen zich tot sociale, zelfstandige
en verantwoordelijke persoonlijkheden
Leerlingen manifesteren zich in verschillende rollen:
als leerling, klant en als medewerker
Leerlingen nemen onze diensten met plezier af
Leerlingen willen het beste uit zichzelf halen
Wij stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen
Wij verlangen van leerlingen dat ze het
beste uit zichzelf halen
Ons productieproces sluit aan bij de
wensen van de leerling
Wij maken wederzijdse rechten en plichten
expliciet in een contract
Wij bieden diensten voor leerlingen vanaf 12 jaar

Wij verd
het maatschapp
van de ond

Op deze kaart staat de missie v
overzicht van hoe de Netwerks
de wereld kijkt, oftewel de visi

Visie
Leerlingen

Ouders willen dat wij het beste uit hun kind halen
Ouders krijgen 24/7 inzicht in de prestaties van hun
kinderen
Ouders krijgen inzicht in onze prestaties

Visie Ouders

Ouders die dat willen worden actief bij de
school betrokken
Wij wijzen ouders indien nodig op hun
verantwoordelijkheid als ouder
Voor goede schoolpresaties zijn leerlingen niet
afhankelijk van hun ouders
Wij maken wederzijdse rechten en plichten
expliciet in een contract
Leren is werken en werken is leren
Een leven lang leren is de norm

Visie Leren
en Werken

Het werken begint op school
Iedere leerling kan bij het verlaten van de school
zelfstandig zijn weg vinden
De samenleving heeft behoefte aan zelfstandige en
proactieve werknemers
Werkzekerheid is belangrijker dan baanzekerheid

Wij leggen actief verantwoording af aan de overheid en
aan andere belanghebbenden
De overheid eist steeds vaker prestaties in ruil voor
besteding belastinggeld

Prikkelende materie: één van de zeventien argumentenkaarten van de Netwerkschool
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Visie Overheid

Netwerkschool

dubbelen
pelijk rendement
derwijseuro

van de Netwerkschool en een
school vanuit deze missie naar
ie.

De organisatie is dienstbaar aan het primaire
productieproces
De organisatie levert een spectrum aan vooral
kennisintensieve diensten
De organisatie is gericht op 'operational excellence'
De organisatie is in principe 52/52 weken in bedrijf
De organisatie belooft concrete resultaten en
levert die ook
De organisatie is storingsvrij
De organisatie is transparant
De organisatie is kosteneffectief

Visie
Organisatie

De organisatie is een lerende organisatie
Diensten zijn resultaten, geen processen

De leeromgeving is flexibel en efficiënt

Visie Leeromgeving

De leeromgeving faciliteert samenwerking
en ontmoetingen
De leeromgeving faciliteert leren door doen
De leeromgeving faciliteert zelfsturing en individuele
feedback
De leeromgeving sluit aan bij de 'screenage'
De leeromgeving is veilig en gezond
Leren en beoordeling gaan hand in hand

Medewerkers zijn samenwerkers

Visie
Medewerkers

Medewerkers inspireren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces
Medewerkers hebben affiniteit met nieuwe technologie
Medewerkers zijn resultaatgericht, kostenbewust en
gericht op innovatie
Medewerkers zijn flexibel en willen zelf ook hun leven
lang leren
Medewerkers hebben affiniteit met de leefwereld
van de leerling
Medewerkers werken met plezier
Medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
Medewerkers worden beoordeeld door hun leerlingen
en collega's
Medewerkers worden deels prestatieafhankelijk beloond
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Praktijk, Arbeid en Scholing in de groensector. Dat is waar
de naam MBO PAS-groen voor staat. Een concept van AOC
Friesland, waarbij het vmbo op natuurlijke wijze overloopt
in het mbo. Ingrediënten: korte lijnen, warme overdracht,
kleinschaligheid, maatwerk, eigen verantwoordelijkheid
en praktijkgerichtheid. De leerlingen varen wel bij deze
tweejarige niveau 1 en 2-opleiding, zo blijkt uit het verhaal
van Sietske en Robbin.

Groene opleiding
als warm bad

V

ier locaties kent MBO PAS-groen: Heerenveen, Leeu-

warden, Sneek en Buitenpost. Bijzonder is dat de

groenopleiding is opgenomen in een vmbo-school. Mbo en
vmbo zijn als het ware één: vmbo- en mbo-leerlingen delen

verzorging, maar koos uiteindelijk voor tuin, park & land-

niet alleen dezelfde locatie, maar ook een gedeelte van de

schap op niveau 1. Reden: bij dierenverzorging lukte het

docenten. Zo is er niet alleen een warme doorstroom van

niet om een stageplek te vinden. Robbin: ‘Ik was eigenlijk

vmbo naar mbo, maar zijn ook de lijnen tussen de docen-

te laat begonnen met het zoeken naar een stage, maar

ten op de verschillende niveaus kort. ‘De persoonlijke aan-

liep toevallig tegen een stratenmakerbedrijf aan. Dit bedrijf

pak die het vmbo kenschetst, kan zo op het mbo worden

sprak me zo aan, dat ik alsnog naar een andere opleiding

doorgezet’, legt Joy van Raan, coördinator locatie Leeuwar-

ben overgestapt.’

den bij AOC Friesland uit. ‘Voor de deelnemers voelt het
als een warm bad. Ze zijn vertrouwd met de omgeving en

Prettige verhouding

voelen zich daardoor veilig.’

Belangrijk kenmerk van het MBO PAS-groen-onderwijs is de
eigen verantwoordelijkheid van de leerling. De deelnemer is
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Dierenliefhebber

medeverantwoordelijk voor zijn leerproces. Dat vertaalt zich

MBO PAS-groen telt elf richtingen: variërend van akker-

onder andere in het vinden van een stageplek voor drie

bouw en paardenhouderij tot voeding en bloem & design.

dagen in de week. Daar moet de deelnemer in principe zelf

Sietske van der Let (21) volgt de opleiding dierenverzorging

voor zorgen. ‘Uiteraard worden ze gewezen op de paden

in Leeuwarden. Ruim vijf jaar na het behalen van haar

die ze moeten bewandelen om een stage te vinden’, aldus

vmbo-diploma is ze sinds september bezig met het eerste

Van Raan. ‘Maar de bal ligt bij de leerling. Hij moet er zelf

jaar op niveau 1. ‘Na het vmbo heb ik een tijdje gewerkt en

iets van maken. Dat neemt niet weg dat de school tijdig

daarna werd ik werkloos. Voor mij aanleiding om opnieuw

ingrijpt als er geen stageplek gevonden wordt.’

naar school te gaan en voor de opleiding dierenverzorging

Sietske en Robbin zijn inmiddels verzekerd van een stage-

te kiezen. Ik ben een ontzettende dierenliefhebber, en

plek. Robbin werkt bij zijn stratenmakersbedrijf en Sietske

wilde daar graag mijn werk van maken.’

begint binnenkort aan haar tweede stage in een dieren-

Ook Robbin Yska (17) had zijn oog laten vallen op dieren-

pension. ‘Op mijn stage leer ik elke keer wel wat nieuws’,

