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Even voorstellen…

William Wissink
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Programma
1. Presentatie
● voor wie?
● hoe; onze visie op onderwijs
● wat; ons onderwijsaanbod
● verschillen tussen PRO en PRO-vmbo aanbod
● uitstroommogelijkheden

2. Rondleiding
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PRO Drachten
Mede mogelijk gemaakt door….
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PRO voor wie?
• 12-18 jaar
• IQ tussen 55 en 80
• Leer- en/of ontwikkelingsachterstand
• Kans op doorstroom naar werk of MBO via PRO groter
• Beter leren in de praktijk
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Doelstellingen PRO
• Leerling zo goed mogelijk voorbereiden op:

- werk
- wonen
- vrije tijd
- burgerschap

• Leerlingen de mogelijkheid bieden om door te schakelen 
naar VMBO en MBO
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Visie op onderwijs
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Kinderen komen pas tot leren 
als….
• als ze zich veilig voelen
• al ze zich gezien voelen
• als ze zich gewaardeerd voelen
• als ze uitgedaagd worden
• als ze vertrouwen krijgen
• als ze ‘fouten’ mogen maken
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We doen het samen…
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Hoe ziet het onderwijsmodel 
eruit?
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Instroom PRO Drachten
• PRO

Of;

• Gemengde 
onderbouwklas 
PRO-VMBO
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PRO Route
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Onderwijsaanbod
• Mentoruren/dagstart
• Theorie vakken (AVO)
• Ondersteunende vakken
• Praktijkvakken
• Stage



18

mentoruur
• 2 keer per week
• dag/week bespreken
• groepsvorming
• succes vieren
• problemen bespreken

dagstart
● 2x per week
● levensbeschouwelijk
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Theorievakken (AVO)

• Spelling
• Rekenen
• Begrijpend lezen 
• Toegepast taal
• Mens & maatschappij
• ICT 

leerlijnen

les van eigen mentor
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Ondersteunende vakken
• Verzorging
• Koken
• Lichamelijke opvoeding
• Beeldende vorming
• Sova
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praktijkvakken
• Hout/bouw
• Metaal/installatietechniek
• Mobiliteit
• Horeca
• Schoonmaak & woonhulp
• Werken in de winkel
• Groen
• Dierverzorging

Branche Erkende 
Certificaten
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Stage
Werken aan arbeidscompetenties

• Arbeidstraining
• Interne stage
• Externe stage
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Verschillen PRO en VMBO
• Geen landelijk examen
• Minder huiswerk
• Veel les van eigen mentor
• Werken op eigen niveau
• Leren door te doen
• Meer praktijkvakken
• Meer stage
• Kleinschaliger, kleine klassen
• Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
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PRO-VMBO route
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PRO-VMBO voor wie?
Voor onderbouw leerlingen op grensvlak PRO en 
VMBO BB:

• IQ past bij PRO, leervorderingen bij BB..
• Of.. leervorderingen passen bij PRO, IQ past bij BB..
• IQ past binnen grensgebied PRO en BB (75-85)
• IQ en leervorderingen passen net binnen BB maar 

een inzichtvak (begr. Lezen, rekenen) zit op PRO
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Lesaanbod PRO-VMBO
• NL, ENG, WIS en BIO op VMBO BB op niveau BB
• Rekenen, begrijpend lezen, taal, ICT en burgerschap op PRO
• Koken, verzorging, LO en bevo op PRO
• Mentoruur en coaching op PRO

In 2e leerjaar meer accent op VMBO
• Gedeeltelijk mengen met reguliere BB klassen
• Profiel oriëntatie en communicatietraining
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PRO-VMBO 2 jaar
• Leerling wordt bij aanmelding ingeschreven bij PRO

Na 2 jaar definitieve route

• Leerling gaat naar bovenbouw VMBO BB
• Leerling doet nog een derde jaar onderbouwklas
• Leerling gaat verder op PRO
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(Extra) ondersteuning

• Logopedie/leesbegeleiding
• NT2
• Girls talk/Boys talk
• PMT training/weerbaarheidstrainingen

• Ondersteuningsteam (leerlingbegeleiders, 
orthopedagoog, maatschappelijk werk)
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Uitstroom
Werk-leer route
• Werk
• Begeleid werk

Leer-werk route
• MBO

  

Diploma 
praktijkonderwijs/
Portfolio
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Voordelen MBO route via PRO
• Géén stress van (school)examen
• Theorie focus op Nederlands, wiskunde en Engels
• Meer leren door te doen en te ervaren
• Brede oriëntatie op vakgebieden
• Ruime stage ervaring
• Geleidelijke overgang
• Extra jaar werken aan persoonsontwikkeling
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PRO meer dan leren en werken..

• Gezellige school
• Schoolfeesten
• Schoolkampen en schoolreizen
• Excursies
• Klassenuitje
• Theaterbezoek
• Sportdagen en toernooien
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Aanmelding
• Aanmeldformulier
• Samen met basisschool
• Toelatingscommissie
• Definitieve plaatsing
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Vragen??
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                     Doe middag 
       
                Woensdag 16 november 
                           13.15 – 15.45  uur

           Opgeven via www.prodrachten.nl
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                         Open Dag
       
                donderdag 3 februari 
                           16.00 – 20.00  uur

                              www.prodrachten.nl
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     Meer info en video’s
       
                  www.prodrachten.nl
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Rondleiding



38


