Schoolondersteuningsprofiel
Attendiz

1.

Inleiding

Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk
Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:
1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie en het
meten, verbeteren en borgen van kwaliteit;
2. Realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief een passende
en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving;
3. Werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en
heldere communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van
onderwijs (-zorg) arrangementen;
4. Wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een
veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat;
5. Heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een
multidisciplinaire omgeving;
6. Zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT,
leer- en hulpmiddelen en materialen;
7. Werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.
2.

Gegevens school

2.1

Algemene en contactgegevens

De Kapstok Leerwerktrajecten
Deldenerstraat 59
7551 AC Hengelo
074-2503890
info@dekapstok.nl
http://www.dekapstok.nl/
Dhr. L. Lammerink
2.2
Onderwijsvisie / schoolconcept
Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids, te vinden op de website van de school.

2.3
Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren
Hier worden feitelijke gegevens over de leerlingpopulatie genoteerd; het overzicht van het aantal
leerlingen en het overzicht van de uitstroomgegevens van de leerlingen.
2.3.1

Overzicht van het aantal leerlingen

Telling op 1 oktober, per jaar
2013
2012
2011
2010
Tabel 1: Leerlingtelling per 1 oktober

Aantal leerlingen
366
333
302
322

2.3.2

Overzicht van de uitstroomgegevens van de leerlingen

In onderstaande tabel 2 wordt de uitstroom in relatie tot het ontwikkelperspectief weergegeven.
Vervolgens worden in tabel 3 de uitstroomgegevens 2012/2013 van onze school gepresenteerd.
Daarbij kijken we naar 2 factoren; uitstroomniveau en uitstroombestemming. In de tabel
daaronder, tabel 4, presenteren we de uitstroomgegevens van de afgelopen 3 schooljaar bij
elkaar opgeteld.

Uitstroom in relatie tot ontwikkelingsperspectief/handelingsplan
Is de verwachting die we opschreven in het ontwikkelingsperspectief van de leerling reëel
gebleken? Konden we deze verwachting naar boven bijstellen of moesten we juist een stap terug
doen? Zie de resultaten in hieronder gepresenteerde tabel 5.
Schooljaar
2011/2012
2012/2013

Aantal leerlingen OPP gehaald of hoger dan verwacht OPP niet gehaald
134
91
43
153
111
42

Tabel 2: Uitstroom in relatie tot ontwikkelingsperspectief/handelingsplan

Uitstroomgegevens 2012/2013
Uitstroomgegevens 2012/2013
Aantal leerlingen
Uitstroomniveau
VO - P & ZML
NVT AGL
VO - VMBO BB
Wij werken in uitstroomniveau
VO - VMBO KGT
(gesubsudieerde) arbeidsmarkt
VO - HAVO/VWO
Vervolgonderwijs (MBO) of
Totaal
(arbeidsmatige) dagbesteding
Uitstroombestemming
Arbeid
42
Dagbesteding
22
Onbekend
OPDC
hulpverlening/ detentie
12
Regulier (MBO)
47
SO
Thuis
24
VSO
6
Totaal
153
Uitstroombestemming tussentijdse verwijzingen
Cluster 3 school
Cluster 4 school
6
Regulier
SBO
Totaal
6
Tabel 3: Uitstroom schooljaar 2012/2013

Percentage
#WAARDE!
#WAARDE!
#WAARDE!
#WAARDE!
#WAARDE!
27%
14%
0%
0%
8%
31%
0%
16%
4%
100%
0%
100%
0%
0%
100%

Uitstroomgegevens door de jaren heen
Uitstroomgegevens 2010/2013
Aantal leerlingen
Uitstroomniveau
VO - P & ZML
NVT AGL
VO - VMBO BB
Wij werken in uitstroomniveau
VO - VMBO KGT
(gesubsudieerde) arbeidsmarkt
VO - HAVO/VWO
Vervolgonderwijs (MBO) of
Totaal
(arbeidsmatige) dagbesteding
Uitstroombestemming
Arbeid
127
Dagbesteding
56
Onbekend
OPDC
Hulpverlening/ detentie
28
Regulier (MBO)
99
SO
Thuis
61
VSO
32
Totaal
403
Uitstroombestemming tussentijdse verwijzingen
Cluster 3 school
Cluster 4 school
32
Regulier
SBO
Totaal
32

Percentage
#WAARDE!
#WAARDE!
#WAARDE!
#WAARDE!
#WAARDE!
32%
14%

7%
25%
15%
8%
100%
0%
100%
0%
0%
100%

Tabel 4: uitstroomgegevens over de afgelopen 3 schooljaren gecumuleerd: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

Bestendiging plaatsing
Naast de uitstroomgegevens bekijken we of de leerlingen goed zijn verwezen, oftewel, volgen de
verwezen leerlingen nu nog onderwijs op de scholen waarnaar zij verwezen zijn? [andere
formulering bij uitstroom VSO, zoals dagbesteding, arbeid etc.].
Bij De Kapstok bieden we de leerling een jaar nazorg. Dit betekent dat er in het jaar na uitstroom
minimaal 3 contactmomenten zijn met de mentor. We checken of de leerling nog op de
uitstroombestemming zit (voornamelijk arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of vervolgonderwijs
op het ROC). Indien dit niet meer het geval is, dan biedt De Kapstok aan om een geschikte
vervolgplek te gaan zoeken. De Kapstok Leerwerktrajecten kent een
samenwerkingsovereenkomst met het ROC, waardoor proefplaatsingen mogelijk zijn om de
aansluiting te optimaliseren.

3.
Basisondersteuning
Zoals reeds gesteld in de inleiding: de scholen voor (v)so komen pas in beeld indien blijkt dat de
ondersteuningsmogelijkheden van regulier onderwijs ontoereikend zijn. De expertise van het SO
sluit derhalve aan op de basisondersteuning van het samenwerkingsverband.

4.

Extra ondersteuning:
Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

In dit hoofdstuk van het schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke extra (specifieke)
mogelijkheden een school heeft. Extra ondersteuning wordt omschreven in termen van
‘arrangementen’ die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod van de
school.
Een arrangement bestaat uit meerdere onderdelen. Het gaat om expertise, aandacht en tijd,
voorzieningen, mogelijkheden van het gebouw en samenwerking. Een arrangement bestaat niet
uit een enkel onderdeel zoals bijvoorbeeld alleen expertise. Dat is een te smalle basis voor een
complete aanpak.
We bieden een individueel passend aanbod en een uitdagende pedagogische leerwerkomgeving
voor onze jongeren.
Bijvoorbeeld: zo begeleiden we autistische jongeren met een gemiddeld of hooggemiddeld niveau
naar de (al dan niet gesubsidieerde) arbeidsmarkt, maar ook laagbegaafde jongeren naar een
gesubsidieerde werkplek. De samenwerking met andere VSO-scholen is de laatste jaren
verbeterd, waardoor we de grenzen van de zorgbreedte hebben kunnen verleggen en het aanbod
hierop aangepast hebben. De Kapstok heeft een gevarieerd aanbod. Voor iedere jongere moet
door de CVB beoordeeld worden welk leerwerktraject het beste passende aanbod heeft.
Een voorwaarde is dat de jongere in enige mate gemotiveerd is voor de Arbeidsmarkt Gerichte
Leerweg en dat individuele problematiek (bijvoorbeeld agressie of verslaving) niet een gevaar is
voor de jongere zelf, begeleiders of anderen uit de groep. Op sommige leerwerktrajecten is IQ
ook een voorwaarde om te worden op dit betreffende leerwerktraject. Indien het IQ te laag is
verwijst de CVB de jongere naar een leerwerktraject waar IQ geen belemmering is voor het
uitstroomprofiel.
De Kapstok Leerwerktrajecten wil altijd vrijblijvend meedenken en mee adviseren om jongeren te
begeleiden naar een geschikt uitstroomprofiel. Daarnaast proberen we om intensief (preventief)
samen te werken met ouders, begeleiders en ketenpartners om uitval te voorkomen.

Hieronder worden onze arrangementen gepresenteerd. Deze arrangementen zijn een onderdeel
van ‘de waaier’ van het passend speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband.

Arrangementen van de school
Arrangement
van de school (1):
De Passage

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte
hebben aan:
•
•
•

Het opdoen van arbeidservaring
Het verwerven van beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden
Het vergroten van de motivatie

•
•
•
•
•

Het opdoen van positieve schoolervaringen
Het vergroten of verwerven van sociale vaardigheden
Het vergroten van het zelfvertrouwen
Het leren omgaan met een beperking
Het behalen van certificaten en/of diploma’s

Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden:
Deskundigheid:
De Kapstok biedt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) aan voor
jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De AGL richt zich met
name op arbeidstraining en praktisch gerichte beroepsopleidingen waarbij
de nadruk ligt op het ontwikkelen van elementaire
werknemersvaardigheden.
-

-

Aandacht en tijd:

Psychiatrische-, gedrags- en motivatieproblematiek
Multidisciplinair team: directeur, orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk, psychodiagnostisch medewerker,
(vak)leerkrachten en technisch onderwijsassistenten
Leeftijdscategorie 12-18 jaar
VMBO-opleiding
IVIO Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie en
geschiedenis
Opleiding schoonmaken in de groothuishouding (KPC)
Lasopleiding niveau 1 en 2 (NIL)
Horeca-assistent niveau 1 en 2 (ROC)
Zorghulp en helpende (ROC)
Bouwplaatsassistent (ROC)
VCA (Tutorial)
Assistent stratenmaker (ROC)
Assistent groenbeheer (AOC)

Het onderwijsaanbod binnen de leerwerktrajecten is passend en op maat.
Voor alle leerlingen van De Kapstok Leerwerktrajecten geldt dat zij een
individueel traject volgen, dit wordt vastgelegd in het individuele
ontwikkelingsperspectief (IOP). Gezin, hulpverleners, reclassering etc.
worden intensief betrokken bij het onderwijs. Wij overleggen en werken
samen met de leerlingen. De draagkracht en de mogelijkheden van de
leerlingen staan centraal.
De Kapstok biedt een volledige lesweek, een combinatie/ samenwerking
met andere onderwijstrajecten is tevens mogelijk.
Tijdens de theorielessen varieert de groepsgrootte tussen de 4 en 12
leerlingen. In praktijksituaties begeleidt een vakdocent of een technisch
onderwijsassistent gemiddeld 5 leerlingen.

Voorzieningen:

Theorielokalen, praktijkruimtes en kantoor

Gebouw:

De Passage
Cesar Franckstraat 1 B
7604JE Almelo
0546-535070

Samenwerking:

ZAT, MDO, Wijkzorgteam, BJZO, Jeugdreclassering, MEE, William
Schrikkerstichting, Jarabee, Aveleijn, JP van der Bentstichting, Ambiq,
Politie, Justitie, Leerplicht/ RMC, Werkplein/ UWV, Jongerenwerk, Tactus,
GGD/ Jeugd GGZ, Mediant, Karakter, Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO, 1000 jongerenplan, gemeenten, Algemeen maatschappelijk
werk, Humanitas/ Leger des Heils, dagbesteding, Scholen V(S)O, MBO,
werkgevers, stage-bedrijven, sociale werkvoorzieningen, etc.

Arrangement
van de school:

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte
hebben aan (formuleren in ondersteuningsbehoeften):

Techniek

•
•
•
•
•
•
•
•

Het opdoen van arbeidservaring
Het verwerven van beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden
Het vergroten van de motivatie
Het opdoen van positieve schoolervaringen
Het vergroten of verwerven van sociale vaardigheden
Het vergroten van het zelfvertrouwen
Het leren omgaan met een beperking
Het behalen van certificaten en/of diploma’s

Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden:
Deskundigheid:
De Kapstok biedt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) aan voor
jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De AGL richt zich met
name op arbeidstraining en praktisch gerichte beroepsopleidingen waarbij
de nadruk ligt op het ontwikkelen van elementaire
werknemersvaardigheden.
-

Aandacht en tijd:

Psychiatrische-, gedrags- en motivatieproblematiek
Multidisciplinair team: directeur, orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk, psychodiagnostisch medewerker,
(vak)leerkrachten en technisch onderwijsassistenten
Leeftijdscategorie 15-20 jaar
IVIO Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde
VCA (Tutorial)
Opleiding vorkheftruck (Tutorial)
Assistent tweewielermonteur niveau 1 (ROC)
Assistent Constuctiebankwerker niveau 1(ROC)
Assistent Machinaal Verspaner niveau 1 (ROC)
Assistent Bankwerker Montage niveau 1 (ROC)
Lasopleiding MIG en MAG niveau 1 en 2 (NIL)
Assistent Mobiliteitsbranche niveau 1 (ROC)
Opleiding allround autopoetser (autopoetsbranche)

Het onderwijsaanbod binnen de leerwerktrajecten is passend en op maat.
Voor alle leerlingen van De Kapstok Leerwerktrajecten geldt dat zij een
individueel traject volgen, dit wordt vastgelegd in het individuele
ontwikkelingsperspectief (IOP). Gezin, hulpverleners, reclassering etc.
worden intensief betrokken bij het onderwijs. Wij overleggen en werken

samen met de leerlingen. De draagkracht en de mogelijkheden van de
leerlingen staan centraal.
De Kapstok biedt een volledige lesweek, een combinatie/ samenwerking
met andere onderwijstrajecten is tevens mogelijk.
Tijdens de theorielessen varieert de groepsgrootte tussen de 4 en 12
leerlingen. In praktijksituaties begeleidt een vakdocent of een technisch
onderwijsassistent gemiddeld 5 leerlingen.
Voorzieningen:
Gebouw:

Professioneel opgezette leerwerktrajecten met theorie- en praktijkruimtes.
De Bako
Deldenerstraat 59
7551 AC Hengelo
0880-203703
De Basis
Textielstraat 25
7575 CB Oldenzaal
0541-522646
De Koppeling
Hassinkweg 3A
7556 BV Hengelo
074-2910965
Autoclean
Onyxstraat 6
7554 TP Hengelo
074-2595024

Samenwerking:

ZAT, MDO, Wijkzorgteam, BJZO, Jeugdreclassering, MEE, William
Schrikkerstichting, Jarabee, Aveleijn, JP van der Bentstichting, Ambiq,
Politie, Justitie, Leerplicht/ RMC, Werkplein/ UWV, Jongerenwerk, Tactus,
GGD/ Jeugd GGZ, Mediant, Karakter, Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO, 1000 jongerenplan, gemeenten, Algemeen maatschappelijk
werk, Humanitas/ Leger des Heils, dagbesteding, Scholen V(S)O, MBO,
werkgevers, stage-bedrijven, sociale werkvoorzieningen, etc.

Arrangement
van de school (3):

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte
hebben aan (formuleren in ondersteuningsbehoeften):

Dienstverlening

•
•
•
•
•
•

Het opdoen van arbeidservaring
Het verwerven van beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden
Het vergroten van de motivatie
Het opdoen van positieve schoolervaringen
Het vergroten of verwerven van sociale vaardigheden
Het vergroten van het zelfvertrouwen

•
•

Het leren omgaan met een beperking
Het behalen van certificaten en/of diploma’s

Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden:
Deskundigheid:
De Kapstok biedt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) aan voor
jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De AGL richt zich met
name op arbeidstraining en praktisch gerichte beroepsopleidingen waarbij
de nadruk ligt op het ontwikkelen van elementaire
werknemersvaardigheden.
-

Aandacht en tijd:

Psychiatrische-, gedrags- en motivatieproblematiek
Multidisciplinair team: directeur, orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk, psychodiagnostisch medewerker,
(vak)leerkrachten en technisch onderwijsassistenten
Leeftijdscategorie 15-20 jaar
IVIO Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde
VCA (Tutorial)
Opleiding vorkheftruck (Tutorial)
Assistent Bakker niveau 1 (ROC)
Werken in de keuken (KPC)
Contractcatering assistent niveau 1 (OCC)
Contractcatering medewerker niveau 2 (OCC)
Zorghulp niveau 1 (ROC)
Helpende welzijn of verzorging niveau 2 (ROC)
Schoonmaken in de groothuishouding (KPC)
Horeca-assistent niveau 1 (ROC)
Opleiding Basiskok of gastheer/ vrouw niveau 2 (ROC)
Opleiding Groom niveau basis, licht gevorderd en gevorderd
Opleidingen Dierverzorging niveau basis en gevorderd
Opleiding Terreinonderhoud niveau basis en gevorderd

Het onderwijsaanbod binnen de leerwerktrajecten is passend en op maat.
Voor alle leerlingen van De Kapstok Leerwerktrajecten geldt dat zij een
individueel traject volgen, dit wordt vastgelegd in het individuele
ontwikkelingsperspectief (IOP). Gezin, hulpverleners, reclassering etc.
worden intensief betrokken bij het onderwijs. Wij overleggen en werken
samen met de leerlingen. De draagkracht en de mogelijkheden van de
leerlingen staan centraal.
De Kapstok biedt een volledige lesweek, een combinatie/ samenwerking
met andere onderwijstrajecten is tevens mogelijk.
Tijdens de theorielessen varieert de groepsgrootte tussen de 4 en 12
leerlingen. In praktijksituaties begeleidt een vakdocent of een technisch
onderwijsassistent gemiddeld 5 leerlingen.

Voorzieningen:

Professioneel opgezette leerwerktrajecten met theorie- en praktijkruimtes.

Gebouw:

De Bakkerij
Industriestraat 17
7553 CK Hengelo
074-2500252

Hotel, cafe-restaurant ’t Tuindorp
Tuindorpstraat 132
7555 CS Hengelo
074-2912020
Verzorging
Tuindorpstraat 132
7555 CS Hengelo
0880-103658
Erve Olde Meule
Oldemeulenweg 2
7554 RL Hengelo
06-22974404
De Stijgbeugel
Welmersweg 5
7475 NZ Markelo
06-22800317
Samenwerking:

ZAT, MDO, Wijkzorgteam, BJZO, Jeugdreclassering, MEE, William
Schrikkerstichting, Jarabee, Aveleijn, JP van der Bentstichting, Ambiq,
Politie, Justitie, Leerplicht/ RMC, Werkplein/ UWV, Jongerenwerk, Tactus,
GGD/ Jeugd GGZ, Mediant, Karakter, Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO, 1000 jongerenplan, gemeenten, Algemeen maatschappelijk
werk, Humanitas/ Leger des Heils, dagbesteding, Scholen V(S)O, MBO,
werkgevers, stage-bedrijven, sociale werkvoorzieningen, etc.

Arrangement
van de school (4):

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte
hebben aan (formuleren in ondersteuningsbehoeften):

Arbeidstraining

•
•
•
•
•
•
•
•

Het opdoen van arbeidservaring
Het verwerven van beroepsgerelateerde kennis en vaardigheden
Het vergroten van de motivatie
Het opdoen van positieve schoolervaringen
Het vergroten of verwerven van sociale vaardigheden
Het vergroten van het zelfvertrouwen
Het leren omgaan met een beperking
Het behalen van certificaten en/of diploma’s

Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden:
Deskundigheid:
De Kapstok biedt de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) aan voor
jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De AGL richt zich met
name op arbeidstraining en praktisch gerichte beroepsopleidingen waarbij
de nadruk ligt op het ontwikkelen van elementaire
werknemersvaardigheden.
-

Psychiatrische-, gedrags- en motivatieproblematiek

-

Aandacht en tijd:

Multidisciplinair team: directeur, orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk, psychodiagnostisch medewerker,
(vak)leerkrachten en technisch onderwijsassistenten
Leeftijdscategorie 15-20 jaar
VCA (Tutorial)
Opleiding Vorkheftruck (Tutorial)
Opleiding Metaal
Opleiding Electrotechniek
Opleiding Hout
Opleiding Logistiek
Opleiding ICT
Opleiding Webdesign
Opleiding Copyshop
Opleiding Catering
Opleiding Administratie
Opleiding Groenvoorziening
Assessment: testen, observaties en interviews
Persoonlijke coaching, advisering en Ondersteuning
Sollicitatie- en sociale vaardigheidstraining

Het onderwijsaanbod binnen de leerwerktrajecten is passend en op maat.
Voor alle leerlingen van De Kapstok Leerwerktrajecten geldt dat zij een
individueel traject volgen, dit wordt vastgelegd in het individuele
ontwikkelingsperspectief (IOP). Gezin, hulpverleners, reclassering etc.
worden intensief betrokken bij het onderwijs. Wij overleggen en werken
samen met de leerlingen. De draagkracht en de mogelijkheden van de
leerlingen staan centraal.
De Kapstok biedt een volledige lesweek, een combinatie/ samenwerking
met andere onderwijstrajecten is tevens mogelijk.
Tijdens de theorielessen varieert de groepsgrootte tussen de 4 en 12
leerlingen. In praktijksituaties begeleidt een vakdocent of een technisch
onderwijsassistent gemiddeld 5 leerlingen.

Voorzieningen:

Professioneel opgezette leerwerktrajecten met theorie- en praktijkruimtes.

Gebouw:

De Opstap
Hassinkweg 3
7556 BV Hengelo
074-2470590
De Werkplaats
Marssteden 63
7547 TE Enschede
053-4328811
Catering De Kapstok
Marssteden 63
7547 TE Enschede
0880-203705

MOTA (specialisme ASS)
Plesmanweg 31
7602 PD Almelo
0546-633184
De Helling
Binnenhaven 4 A
7547 BH Enschede
053-4310402
KIT
Cesar Franckstraat 3
7604 JE Almelo
0880-103636
Samenwerking:

ZAT, MDO, Wijkzorgteam, BJZO, Jeugdreclassering, MEE, William
Schrikkerstichting, Jarabee, Aveleijn, JP van der Bentstichting, Ambiq,
Politie, Justitie, Leerplicht/ RMC, Werkplein/ UWV, Jongerenwerk, Tactus,
GGD/ Jeugd GGZ, Mediant, Karakter, Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO, 1000 jongerenplan, gemeenten, Algemeen maatschappelijk
werk, Humanitas/ Leger des Heils, dagbesteding, Scholen V(S)O, MBO,
werkgevers, stage-bedrijven, sociale werkvoorzieningen, etc.

Ambities:
Welke ondersteuningsmogelijkheden wil en kan de school in de nabije toekomst realiseren (liefst
met data, dus smart geformuleerd)?
De Kapstok Leerwerktrajecten is een expertisecentrum voor jongeren met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt. De Kapstok is een school voor de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg, met
doorstroommogelijkheden naar (gesubsidieerde) arbeidsmarkt, arbeidsmatige dagbesteding en
het MBO.
Het doel is om deze regionale functie in de toekomst te behouden.

