
Project Wozoco
Praktijkonderwijs Het Kwadrant

Juni 2020
1

Notitie: “Een leven lang leren, voor jong en oud”

Aanleiding van het project
Samen met de Stichting Land van Horne heeft Wonen Limburg een nieuw woon-zorgcomplex in de 
wijk Laarveld in Weert ontwikkeld. Het plan bestaat uit 81 zorgappartementen en 3 groepswoningen 
voor dementerenden, en een centrale ontmoetings- en activiteitenruimte De Stoof. 
In de appartementen wonen mensen zelfstandig en afhankelijk van de behoefte en de indicatie zal 
zorg geleverd worden door de Stichting Land van Horne. Voor de bewoners, omwonenden en 
bezoekers is er een centrale ontmoetingsruimte gebouwd met onder andere horecavoorzieningen 
(De Stoof).

Vanwege de goede samenwerking tussen Het Kwadrant VMBO, Sector zorg en welzijn en Wonen 
Limburg is Het Kwadrant jaren geleden benaderd om hierin mee te participeren, door middel van een 
lesprogramma dat aansluit bij het WoZoCo. Bij dit project kregen de leerlingen de kans om de theorie 
en praktijk van de school toe te passen en uit te voeren in de echte wereld. Tevens worden op deze 
manier kansen gecreëerd voor stages, werk, bijbanen en vervolgopleidingen. 

In het schooljaar 2016-2017 heeft Het Kwadrant Praktijkonderwijs dit project overgenomen en is een 
ontwikkeling in stijgende lijn neergezet. Twee appartementen in het WoZoCo worden “bewoond” 
door deze kwetsbare doelgroep.
Leerlingen, ouders en school krijgen door WoZoCo meer inzicht in de interesses en mogelijkheden 
van de leerling, zodat er een gerichtere keuze gemaakt kan worden met betrekking tot een geschikte 
werkplek, meer verbeterde sociale vaardigheden om op deze manier de kans op uitval van de leerling 
te verminderen. Daarnaast leren leerlingen op deze manier een steentje bij te dragen aan het 
terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen.

Inleiding 
Het “leren in de echte wereld” proberen we op de meest  vernieuwende, creatieve en kwalitatieve 
manier in te vullen.  
Een voorbeeld hiervan is hoe wij (de leerlingen van het praktijkonderwijs) de twee appartementen 
op het Woonzorgcomplex Hushoven/Laar “runnen” met win-win situatie voor bewoners van het 
WoZoCo, voor de leerlingen, voor de buurt bewoners en alle organisaties. Denk hierbij aan het 
terugdringen van de eenzaamheid, het vergroten van de zelfredzaamheid, het verbinden tussen jong 
en oud en het leren samenleven en samen-leren. Een leven lang leren is het motto!
De Gemeente Weert, Land van Horne en Wonen Limburg zijn daarbij waardevolle 
samenwerkingspartners. Vandaar dat we hopen dat we dit nog vele jaren kunnen voortzetten en nóg 
verder kunnen ontwikkelen. 

Doelgroep
Het Kwadrant bestaat uit twee afdelingen, te weten VMBO en Praktijkonderwijs. De appartementen 
van WoZoCo worden bemand door de leerlingen van Praktijkonderwijs.
Als we het hebben over Praktijkonderwijs (ook wel PrO genoemd), hebben we het over een eigen 
schoolsoort met een eigen inspectiekader. 
Leerlingen moeten een toelaatbaarheidsverklaring vanuit het samenwerkingsverband toegekend 
krijgen om Praktijkonderwijs te mogen volgen. 
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Kenmerken doelgroep
Het gaat hierbij om leerlingen met de volgende kenmerken:

 Licht verstandelijk beperkt (IQ 60-80)
 Leerachterstand van 3 jaar op ten minste twee domeinen (vaak inzichtelijk rekenen en 

begrijpend lezen)
 Daarnaast een bijkomende hulpvraag (denk aan een diagnose, faalangst, negatief 

zelfbeeld etc.).

Inspectiekader en toeleiden naar arbeid
Binnen het inspectiekader wordt getoetst op “de vier pijlers”, te weten:
Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap.

Daarnaast is het onze opdracht om leerlingen toe te leiden naar arbeid. 
We hebben een intensieve samenwerking met Gemeente Weert om leerlingen, in het kader van de 
participatiewet, te plaatsen in de reguliere banen. Ons doel is om leerlingen op hun 18e uit te laten 
stromen met een baan. Vandaar dat stage een belangrijke aspect is, welke we inrichten in 
verschillende fases. Hierbij hebben we de samenwerking opgezocht met het arbeidstrainingscentrum 
van De Risse waar leerlingen werken aan werknemersvaardigheden. Dit levert goede resultaten op, 
waardoor nauwelijks leerlingen uitvallen binnen de reguliere stages. Bij afronding met goed gevolg, 
kunnen leerlingen aan de slag met snuffelstages en externe stages. Uiteraard dit met het doel om ze, 
als ze 18 zijn, met een contract op zak, de school te verlaten.
Tevens draait er een pilot van een tweejarige interne entree-opleiding in samenwerking met Gilde 
Opleidingen.

Visie
Binnen onze afdeling werken we vanuit het gedachtengoed van Big Picture Learning. 
Hierbij moet u denken aan accenten als: 

 Samenwerking gebaseerd op een goede relatie
 Gepersonaliseerd leren en dit in de echte wereld
 Iedere leerling heeft een eigen leerplan en plant zijn/haar persoonlijke leertijd 
 Uitgaand van de mogelijkheden van de leerlingen
 Iedere leerling is eigenaar van zijn/haar leerproces
 Iedere leerling leert te reflecteren en dit te presenteren

Op school worden de volgende praktijkvakken aangeboden:
 Werken in de winkel
 Werken in de keuken
 Werken in de techniek
 Werken in het groen (plant, dier en buitenwerk)
 Werken in de zorg en diensten
 Werken in de transport en logistiek

Vanuit ieder praktijkvak op school gaan er 2 tot 4 leerlingen mee naar WoZoCo. Zij komen voor een 
periode van 4 weken. Leerlingen komen met een opdracht vanuit het praktijkvak. Zij starten altijd bij 
het praktijkvak samen met de praktijkdocent op. Zij bespreken samen aan welke opdracht hij/zij kan 
werken op WoZoCo. De praktijkdocent die heeft altijd contact met de docenten van WoZoCo. 
De leerling is verantwoordelijk voor zijn groene klapper waarin de planningen, vorderingen en 
evaluaties geregistreerd worden! Deze neemt hij/zij altijd mee naar WoZoCo.
Wij gaan iedere dag naar WoZoCo, van de maandag tot vrijdag. Van 10.45 tot 14:45. 
Iedere dag is er 1 docent en 1 onderwijsassistent aanwezig op WoZoCo. 
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De appartementen
Appartement huisnummer 31
Deze bestaat uit: 

 Strijkdienst voor de (buurt)bewoners
 Beautysalon voor de (buurt)bewoners en personeel van WoZoCo
 Babykamer 

Appartement huisnummer 29, 
Deze bestaat uit; 

 Magazijn voor groen                                       
 Magazijn levensmiddelen 
 Magazijn schoonmaakartikelen
 Slaapkamer 
 Kinderslaapkamer 
 Woonkamer 

Projectmatig werk en gepersonaliseerd leren
Leerlingen werken aan hun eigen projecten en aan hun eigen doelen.
Zij zijn het best te motiveren op het moment dat zij eigenaar zijn van een project wat ze zelf gekozen 
hebben en waar ze affiniteit mee hebben.
Voorbeelden van opdrachten/projecten die leerlingen dit schooljaar hebben uitgevoerd:

- Leerlingen van het groen hebben voor de bewoners en voor de buurtbewoners op WoZoCo 
een konijnen-ren gemaakt. 

- Een leerling heeft één appartement omgetoverd naar een plek met een echte huiselijke 
sfeer. Zij heeft gekeken naar “Wat heb ik allemaal nodig, om zelfstandig te wonen?” en is 
zelfstandig met toestemming van de docent, van alles gaan regelen. 

Activiteiten die leerlingen uitvoeren per praktijkvak:

Werken in de keuken:
 Lunch voorbereiden voor de leerlingen. 
 Lunch voorbereiden voor bewoners in de Stoof.
 Samen met de bewoners bakken.
 Wafels bakken samen met de bewoners. 
 Dit wordt nog meer uitgebreid!

Werken in de winkel:
 Versieren van de appartementen, in de Stoof en bij de bewoners. 
 Meedraaien in de Stoof, door de kassatraining te oefenen. Hoe ga ik met geld om? 

Klantvriendelijkheid leren. 
 Activiteiten organiseren voor de bewoners. In het appartement of in de Stoof. 
 Kerstmarkt. 
 Meedraaien met de strijkdienst zoals, de was ophalen, formulier invullen. Was terug brengen 

en het geld aannemen en het geld hiervan beheren.
 Geld beheren van de geldpotjes (eigen portemonnee) die we gebruiken voor dit project 
 Maandelijks een flyer/brief maken voor alle bewoners van het WoZoCo. Die zij ophangen op 

alle borden door WoZoCo. Met een boodschap voor iedereen. (Denk ook aan buurtbewoners)
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 Boodschappen doen voor personeel van WoZoCo/ bewoners of voor school, (denk hierbij aan 
de action, Gamma, Intratuin, supermarkt of naar de stad enz. 

Werken in het magazijn:
 Wij hebben 3 magazijnen op WoZoCo een van groen, levensmiddelen/ kantoorartikelen, 

schoonmaakspullen
 Meedraaien in het magazijn van de Stoof
 Lijsten maken voor de woongroepen, wat zij allemaal nodig hebben 
 Lijst maken voor de Stoof en artikelen tellen
 Inventariseren

Werken in het Groen:
 Meedraaien met de technische dienst op de donderdag
 Meedraaien met de schilders
 Technische taken in het appartement van ons en door heel het WoZoCo gebouw
 Opknappen van onze appartementen
 Dit wordt nog meer uitgebreid!

Zorg en diensten:
 Schoonmaken van interieur/ruimtes
 Ophalen van oud papier door heel WoZoCo         
 Het schoonmaken van de Stoof
 Ramen wassen in de Stoof/ of door heel WoZoCo
 Kleine opdrachten voor de bewoners uitvoeren
 Strijkdienst voor de bewoners/ en de buurtbewoners van WoZoCo
 Sanitair ruimtes schoonmaken
 Baby verzorging. ( de leerlingen leren hiervan de basis)
 Uiterlijke verzorging. (de leerlingen leren hiervan de basis) 
 Handverzorging voor de bewoners/ buurt bewoners van WoZoCo
 Haarverzorging samen met de kapster van WoZoCo; we gaan volgend schooljaar bewoners 

bij ons in het appartement de haren verzorgen (de leerlingen leren de basisbeginselen). 

Techniek:
 Mee draaien met de technische dienst op de donderdag
 Meedraaien met de schilders 
 Technische taken in het appartement van ons
 Opknappen van onze appartementen
 Dit wordt nog meer uitgebreid!

Team Het Kwadrant Praktijkonderwijs
Goed om te weten is dat voortdurend door team Praktijkonderwijs gekeken wordt naar:

 Visie van Big Picture Learning
 Relevantie voor de leerling
 Toeleiding naar arbeid
 Verbonden met de buurt, maatschappelijk betrokkenheid
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 Armoede tegengaand, zelfredzaamheid bevorderend
 Samenwerkend met andere welzijns- en onderwijsorganisaties

Kortom: Verantwoording nemen om de leerling dusdanig te begeleiden zodat deze zich kan 
ontwikkelen tot goede, zelfstandige, werkende burger met een sociaal hart en dus met oog voor 
buurtgenoten, familie en vrienden.

We hebben voor leerlingen op school twee afspraken: 
1. Iedereen is eerlijk
2. Iedereen voelt zich fijn en veilig

Opbrengsten WoZoCo
Bewoners van WoZoCo:
 Alle bewoners die de Stoof bezoeken komen in contact met onze leerlingen.
 Kleinschalig wonen komen in contact met onze leerlingen doordat leerlingen daar de 

binnentuinen verzorgen, bewoners ophalen voor lunch en activiteiten (b.v. voor zangkoor, 
bewegen voor bewoners, eetmoment in de Stoof, vieringen. Ook b.v. voor een rondje buiten 
te lopen en erna wat te drinken in de Stoof.

 Bewoners die in de appartementen wonen komen in contact met onze leerlingen doordat 
leerlingen boodschappen voor ze doen

 Kerstverlichting controleren voor de bewoners
 Kerstkaarten maken voor alle bewoners
 Decoreren van De Stoof met nieuwe thema’s (carnaval, kerst etc.)
 Tuinaanleg en onderhoud
 Galerij van appartementen gezellig maken en voorzien van bloemen/planten
 Volière  in de buitentuin verzorgen
 Organiseren van kerstmarkt
 Bewoners uitnodigen in onze appartementen voor een kopje koffie of thee met iets lekkers. 
 Spelletjes doen met de bewoners in de Stoof ( denk hierbij aan Kienen, dammen etc.)
 Handverzorging voor de bewoners van WoZoCo
 Konijnen-ren voor de bewoners en buurtbewoners van WoZoCo

Medewerkers van WoZoCo
Verder wil ik u door verwijzen naar de onderstaande collega’s van WoZoCo, waar wij als school veel 
mee samenwerken op WoZoCo. 
Zij kennen de leerlingen en weten wat wij precies doen op WoZoCo.
 Truus de Leeuw, zorg coördinator voor de zelfstandige bewoners: 

gm.de.leeuw@Landvanhorne.nl
 Stefanie Derks, Activiteitenbegeleidster: sal.drent@Landvanhorne.nl
 Yvonne Smolenaers, teamleider kleinschalig wonen: iam.smolenaers@Landvanhorne.nl

Citaten van medewerkers van Land van Horne
“Een meerwaarde voor de bewoners van Woonzorgcentrum Hushoven.”
“Met veel genoegen kijken de bewoners naar de werkzaamheden die de leerlingen uitvoeren.”
“Mooie gesprekken die er ontstaan naar aanleiding van werkzaamheden,
die door een bewoner anders uitgevoerd zou worden.”
“De samenwerking op het gebied van activiteiten stemmen we samen af en
daar waar er ondersteuning nodig is, bijv. bij een feestje in de Stoof,
zijn de leerlingen altijd bereid om te komen helpen.”

file:///C:/Users/l.vanerp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XNX6HOQO/gm.de.leeuw@Landvanhorne.nl
file:///C:/Users/l.vanerp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XNX6HOQO/sal.drent@Landvanhorne.nl
file:///C:/Users/l.vanerp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XNX6HOQO/iam.smolenaers@Landvanhorne.nl
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“Waar eerst kleine hiaten zaten in de samenwerking, heeft het de afgelopen jaren een vorm gegeven 
In  mooie projecten zoals het konijnenhok in de tuin, strijkdienst schoonheidssalon waar leerlingen 
een handverzorging verzorgen voor de bewoners, ect.”
“Voor schooljaar 2020-2021 zijn de leerlingen en leerkrachten meer dan welkom.”

Uitbreiding en toekomstplannen
Hieronder een opsomming van activiteiten die wij willen uitbreiden in de toekomst samen met de 
leerlingen en de bewoners.
 Bed & Breakfast inrichten voor familie van bewoners om dichtbij hun naasten te kunnen zijn.
 Strijkdienst uitbreiden voor bewoners en buurtbewoners van WoZoCo.
 Aankleding grote tuin voor bewoners en buurtbewoners, denk aan konijnen-ren, jeu de 

boulesbaan, bankjes, buitenspellen, picknickplek
 We hebben een techniekkast nodig met gereedschappen, materialen en machines (denk aan 

boormachine en werkbank)
 Er komt een ruilwinkel, waarbij leerlingen en later eventueel ook bewoners kleding en 

accessoires kunnen ruilen. (terugdringen armoede)
 Kaartmiddag voor de bewoners met koffie-uurtje op het appartement.
 Leerlingen willen flyers en poster maken voor verschillende services die we geven; denk aan 

strijkdienst, handverzorging, bakmiddag ect.
 Leerlingen gaan in de toekomst mee lopen met de was-dienst, leerlingen kunnen bij de 

bewoners in het appartement helpen met klusjes.
 Lekkernijen maken voor de bewoners staat hoog op het verlanglijstje van onze leerlingen, 

maar hiervoor is een beter uitgeruste keuken nodig (denk aan ovens, mixer, keukenmachine 
etc.)

 Duurzaamheid is belangrijk, vandaar dat we ook compostbakken willen maken, voor zowel 
bewoners als buurtbewoners. (Wie weet in de toekomst een milieustraat?)

 High tea met/voor bewoners.

Met deze activiteiten en door projectmatig te werken maak je leren in 
de echte wereld echt leuk, voor jong én voor oud!
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Financiën

In onderstaand overzicht zijn de kosten voor het kalenderjaar 2019 weergegeven, uitgesplitst naar 
beide appartementen. 

Huur en vaste lasten

Omschrijving Roskam 29 Roskam 31
Huur € 7.011,40 € 8.025,13
Electra € 55,60 € 154,83
Water €82,97 € 87,46
Inrichting € 80,00 € 80,00

TOTAAL € 7.209,97 € 8.347,42

Personele kosten 
WoZoCo draait voor Het Kwadrant niet als extra praktijkvak, maar van elk praktijkvak één of meerder leerlingen 
om zo een contextrijke situatie te creëren. 

Hier worden extra personele kosten gemaakt. Het betreft:
o 1 docent met een GPL* van €64.200
o 1 onderwijsassistent met een GPL* van €48.600

Deze inzet is voor 5 dagen voor een (bijna) volledig lesrooster. 
*GPL = Gemiddelde Personeelslast 

Gebruik- en verbruikskosten 
Hieronder is een overzicht van de gebruiksmiddelen en verbruiksmiddelen van de afgelopen 2 jaar en 
de huidige kosten van het lopende schooljaar weergegeven. De kosten van het huidige kalenderjaar 
geeft geen correcte weergave van de kosten weer omdat er vanaf 15 maart geen lessen meer 
gegeven zijn vanwege Corona. 
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