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Wie zijn STO-Apeldoorn e.o.



Wat doen we?

Gebaseerd op:

wat willen we bereiken?
welke activiteiten horen daar bij?
wie voert het uit?
toerekening financiën op basis van geleverde bijdrage/investering

• 5 projecten, gericht op oriëntatie, vernieuwend aanbod keuzevakken, verbreding aanbod 
in de algemene profielen, doorlopende leerlijnen en natuurlijk

• Van PrO/VSO naar Prof.

• Met 1,3 milj. voor PrO en VSO activiteiten ruim 20% van beschikbare budget 

• Extra ruimte op basis van 35 bekostigde VSO leerlingen meer dan verdubbeld 



Doel samenwerking Praktijkonderwijs

• In kleine groepen kennismaken met techniek in samenwerking met 
vmbo

• de eigen technische vaardigheden verkennen en samen met de 
begeleiders ontdekken welke van deze vaardigheden verder 
ontwikkeld kunnen worden

• afronden met een getuigschrift of competentieverklaring, zo 
mogelijk met een (VMBO-)diploma

Van PrO/VSO naar Prof.



Beoogde resultaten

• Voor meer leerlingen wordt het mogelijk techniekmodules te 
volgen 
op het vmbo

• Instroom PrO leerlingen in techniek verhoogd met 50%

Van PrO/VSO naar Prof.



• Toegankelijk maken van het brede aanbod

• Uitgaan van kracht

• Zelfvertrouwen bouwen

• Nieuwe technieken introduceren door te doen

• Met elkaar ontdekken hoe het wel kan

• Inclusie

Waarom maken we deze keuze?



• Over scheidingsmuren heen werken blijft een uitdaging

• Veranderingen bij de ene partner hebben verstrekkende gevolgen voor de 
andere partner

Welke hobbels komen we tegen?

Het belang van de leerling centraal = 



Wat gaat goed?

• Schooljaar 22/23
Betrokken in STO-A project

VSO:  50 2e klas leerlingen in de oriëntatie
12 klas 3-leerlingen 
12 klas 4-leerlingen

Praktijkonderwijs: 24 onderbouw leerlingen
27 bovenbouw leerlingen

• Praktijkonderwijs: verkennen en onderzoeken waar verdere 
ontwikkeling mogelijk is. Leerdoelen persoonlijk 
geformuleerd. Afronding leidt tot een certificaat met 
benoemen van de geleerde vaardigheden. Leerlingen zijn 
trots op het behaalde resultaat! 3 leerlingen vorig schooljaar 
Lasdiploma gehaald en trapleuningen ontworpen, gelast en 
geplaatst in dorpshuis!


