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Alles wat u wilt weten 
om goed te kunnen 
adviseren en handelen



WAT WILT U WETEN OVER HET PRO?

Welke vragen krijgt u van ouders?

Welke vragen krijgt u van leerlingen?

Welke vragen hebt u zelf?
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TOELATINGSCRITERIA PRO
1. IQ tussen 55 en 75/80, vanaf 75 moet er worden gemotiveerd waarom de 

leerling passend is voor PrO, 

én

2. leerachterstanden op minstens 2 gebieden (begrijpend lezen,   
technische lezen, spelling, rekenen), waarvan 1 op BL en IR

 een relatieve leerachterstand van 50% of meer = 1- (DLE/DL), oftewel
 een achterstand van 3 jaar (max DLE 27*)

Nodig:
v Afnemen capaciteitenonderzoek (CAP): in Amsterdam wordt ADIT (Adaptieve Digitale 

Intelligentietest, ROUTE8) gebruikt. Dit geeft aan hoe een leerachterstand is 
ontstaan. Als CAP (capaciteitenonderzoek) geen verklaring geeft voor 
leerachterstand dan een SEM-toets (Sociaal emotioneel functioneren).

v Vanaf groep 6 verplicht OPP/LVS opgesteld



CITO EN IEP

CITO/IEP hoeft niet afgenomen worden bij een kind dat 
relatieve leerachterstand heeft van >50%

Laagste score bij zowel CITO als IEP is PrO/BBL. De 
ouders en leerlingen denken dat dat vmbo mogelijk is en 
kloppen daar aan!

Belastend voor:
• kind
• vervolgschool



HOE ZIET EEN LESDAG ERUIT?

Avo-vakken: Nederlands, rekenen, 
Engels, burgerschap
Praktijk: horeca, Z&W, groen, 
economie en/of techniek
LO, beeldende vakken

ü minder docenten op een klas dan 
op andere VO-scholen

Werken aan groei en ontwikkeling 
op eigen niveau en snelheid 

1. zelfredzaamheid (lj 1-3), 
2. voorbereiding beroep (3-5)



KWALITEIT VAN PRO-SCHOLEN

Kleine klassen (maximaal 15 leerlingen)

Pedagogisch sterk: relatie opbouwen en 
vertrouwen geven

Veiligheid

Talenten ontwikkelen

Structuur bieden



AANVRAGEN PRO INDICATIE (TLV)

1. Dossier compleet in ELK (advies + okidoc-volgsysteem): uiterlijk 5 februari 
2020

2. Kind moet zijn aangemeld zijn vóór 7 februari 2020 op nieuwe school VO. 
Nieuwe school vraagt TLV aan, 

3. Ouders die kind toch inschrijven bij vmbo nemen een risico -> VO ziet 
dossier en laat leerling niet toe -> PrO-scholen vol -> risico op geen school

4. Nieuwe school VO schrijft ‘zienswijze’ waarom TLV wordt aangevraagd, 
ouders moeten deze ondertekenen



PERSPECTIEF

Afronding PrO
 PrO Diploma
 Entree Diploma ism ROC
 Branche gerichte certificaten (bv VCA, heftruck)

Daarna:
Werk
 Beschut werk
 ROC niveau 2



HET PRO DIPLOMA



AAN WELK SOORT WERK 
KAN JE DENKEN?
Horeca bediening en mise-en-place

Banden- en ruitenwissel  

Stucwerk

Helpende zorg (zorg of verplegingstehuis): huishoudelijke werk, wassen, aankleden 
en helpen bij activiteiten

Verkoop/winkelbediende

Onderhoud groenvoorziening

Schoonmaak

Magazijnmedewerker 

Plaatwerk: uitdeuken 



Vindt een leerling de overstap spannend: loop een dag/dagdeel mee!

 KPCN: Sjaak de Ridder, s.deridder@kpcn.nl
Het Plein: Pauline van der Pijl p.pijl@het-plein.net
Atlant: Margreet Muurling, m.muurling@de-atlant.nl
Dreef: Jolanda Brinkman, j.brinkman@dedreef.net
 Luca: Rob van Bever, r.vanbever@lucapraktijkschool.vova.nl
Mundus College: Maxe de Rijk, m.derijk@mundus.espritscholen.nl
Wellant College: Floor Bos, ft.bos@wellant.nl
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