
Week van de
Overstap 2022



Programma
15.30 Opening  
15.35 Praktijkonderwijs
16.00 Vmbo routes
16.15 Tussenvoorzieningen
16.45 Kopklas
16.55 Afronding



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



7 praktijk-
scholen in 
Amsterdam

KPC Noord

KPC De Atlant KPC De Dreef

Mundus College

KPC Het Plein

Yuverta oost

LUCA



Praktijkonderwijs
Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar (beschut) werk of 
een vervolgopleiding.
Maar vooral: Het PRO richt zich op het voorbereiden op voor de leerlingen 
belangrijke thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd.
Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren binnen de school en in de maatschappij.
Leerlingen volgen gemiddeld 5 jaar praktijkonderwijs.



Kenmerken PRO
• Praktijkonderwijs is een vorm van regulier onderwijs. Er is wel een toelaatbaarheidsverklaring 

voor nodig, die de praktijkschool aanvraagt bij het samenwerkingsverband.

• Praktijkonderwijs is kleinschalig (max. 16 leerlingen per klas).

• Leren gebeurt niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen (50/50). Dus veel 
praktijkvakken (zoals: techniek, groen, (auto)techniek, handel, horeca, zorg en welzijn, 
uiterlijke verzorging).

• Stages zijn een belangrijk onderdeel hiervan, bijvoorbeeld: groepstages/interne 
stages/individuele stages

• Het is mogelijk om een erkend diploma praktijkonderwijs te behalen en/of branchecertificaten.



Kwaliteiten van PRO-scholen
• Veiligheid en structuur

• Individuele leerroute

• Talenten ontdekken en ontwikkelen

• Relatie opbouwen en vertrouwen geven

• Ruimte voor begeleiding/extra 
ondersteuning



Ondersteuning PRO
• Intensieve persoonlijke begeleiding/coaching van de mentor.
• Zorgteam binnen de school, vaak bestaande uit: zorgcoordinator, orthopedagoog/psycholoog.
• Training gericht op sociale vaardigheden, weerbaarheid, groepsdynamiek.
• Nauwe samenwerking met ouders en (externe) hulpverlening.
• NT2 lessen/begeleiding.
• Inzet specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs (SJSO)



- Praktijkonderwijs is een vorm van regulier onderwijs. Er is wel een toelaatbaarheidsverklaring voor 
nodig, die de praktijkschool aanvraagt bij het samenwerkingsverband.

- Praktijkonderwijs is kleinschalig (max. 16 leerlingen per klas).

- Leren gebeurt niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen (50/50). Dus veel praktijkvakken (zoals: 
techniek, groen, (auto)techniek, handel, horeca, zorg en welzijn, uiterlijke verzorging).

- Stages zijn een belangrijk onderdeel hiervan, bijvoorbeeld: groepstages/interne stages/individuele stages

- Het is mogelijk om een erkend diploma praktijkonderwijs te behalen en/of branchecertificaten.

Kenmerken PRO



Een lesdag
• Avo-vakken: Nederlands, rekenen, 

burgerschap, keuze vakken
• Praktijk: horeca, groen, economie, 

techniek, zorg en welzijn, uiterlijke 
verzorging, handel/winkel

• gym, beeldende vakken (ckv)

Werken aan groei en ontwikkeling 
op eigen niveau en snelheid 

1. 1. zelfredzaamheid  
2. 2. voorbereiding beroep



Perspectief
• Afronding PrO
○ PrO Diploma
○ Entree Diploma ism ROC (PRO ROC)
○ Branche gerichte certificaten (bv VCA, heftruck)

• Daarna:
○Werk
○ Beschut werk
○ ROC



Toelatingscriteria PRO
Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de 
traditionele manier. 

Het praktijkonderwijs hanteert de volgende landelijke toelatingscriteria:

1. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80;

2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar* of meer op twee van de volgende domeinen:
Ø Inzichtelijk rekenen;
Ø Begrijpend lezen;
Ø Technisch lezen;
Ø Spellen;

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

*Dus een relatieve leerachterstand van 50% of meer.



Welke informatie levert de 
basisschool aan?
• De basisschool neemt het capaciteitenonderzoek (intelligentieonderzoek) af. 

In Amsterdam wordt met name de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) gebruikt. 
Het onderzoek mag max. 2 jaar geleden zijn afgenomen. *

• Wanneer een leerling van februari tot september 2023 wordt aangemeld, moeten de 
didactische toetsen* in het schooljaar 2022-2023 zijn afgenomen (zoals Cito, Boom)

• Belangrijk om adaptief te toetsen!  (Door-/terugtoetsen).

• OPP/LVS: o.a. didactische ontwikkeling, leerdoelen, aandachtspunten met betrekking tot 
de sociaal emotionele ontwikkeling 

*De toegestane instrumenten voor intelligentieonderzoek en didactische toetsen zijn te vinden via de Staatscourant 
regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2023-2024 (regeling 2022-2023 is ingetrokken) 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0047184/2022-10-01/0)



Aanmelden praktijkonderwijs

1. Ouders melden m.b.v. papieren aanmeldformulieren aan bij de praktijkschool 
tussen 6 en 17 februari 

2. De praktijkschool bekijkt het Oki-doc en maakt een afspraak met leerling en 
ouders. 

3. De zorgcoordinator van het voortgezet onderwijs schrijft op basis van de 
gegevens uit het Oki-doc een ‘zienswijze’ en vraagt een 
Toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs aan bij het 
Samenwerkingsverband.



CITO en IEP
• De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:
• leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het 

voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of 
dagbesteding;
• leerlingen met een IQ lager dan 75;
• leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog 

niet voldoende beheersen.



Let op!

Op de Eindtoets komt de score pro/vmbo naar voren: Het is in dit geval NIET 
verplicht om het advies te heroverwegen.

Kijk dus goed welke leerlingen meedoen met de Eindtoets en maak de 
verwachtingen duidelijk voor leerlingen en ouders.



Primair onderwijs

Praktijkonderwijs
(5 jaar)

VMBO 
(4 jaar)

MBO

VWO 
(6 jaar) HAVO

(5 jaar)

HBO

Universiteit

TL
=

Theoretisch

KBL
=

Kader

BBL
=

Basis

EntreeNiveau 2Niveau 3Niveau 4

werk



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

Kijk in de schoolkeuzegids en bel de school in de buurt!

De directeur en zorgcoordinatoren van de desbetreffende scholen zijn bereid om 
leerlingen en ouders een rondleiding te geven.
Wacht hiermee niet tot de aanmeldperiode, maar help ouders om nu alvast een 
afspraak te maken!



Wat wilt u weten over het PRO?
• Welke vragen krijgt u van ouders?
• Welke vragen krijgt u van leerlingen?
• Welke vragen heeft u zelf?



Video 
praktijkonderwijs



Basis Kader Theoretisch
• Leren door het zelf te doen
• Over het algemeen meer 

ondersteuning nodig bij het 
leren leren

• Beroepsgericht
• Einde leerjaar 2: profielkeuze 
• (12 uur per week: 

gemeenschappelijk deel, 
profieldeel en vrij deel)

• Leren door veel praktijkervaring 
op te doen

• Beroepsgericht
• Einde leerjaar 2: profielkeuze 

(12 uur per week: 
gemeenschappelijk deel, profield
eel en vrij deel)

• Leren door veel theorie
• Algemeen vormend (geen 

beroepsgerichte vakken, wel 
praktijkgerichte activiteiten)

• Einde leerjaar 2: profielkeuze

VMBO



Basis Kader Theoretisch

• MBO niveau 
Basisberoepsopleiding, 
praktisch uitvoerend 
werk.

• MBO niveau 3 en 4
3: vakopleiding, je werkt 
zelfstandig.
4: Middenkader, je werkt 
volledig zelfstandig, bent 
breed inzetbaar binnen je 
vakgebied.

• MBO niveau 3 en 4
• Havo

Uitstroom



Animatie
Oki-doc



Wat is een tussenvoorziening?

• Tussenvoorzieningen zijn reguliere VO-scholen waar specifieke 
ondersteuning geboden wordt. 

• De mate van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling 
wijst uit of hij in aanmerking komt. 



Tussenvoorzieningen in 
Amsterdam zijn: 
• Tobiasschool Vmbo-basis/kader
• Hogelant Vmbo basis
• Iedersland College Vmbo-basis/kader
• De Apollo Vmbo-t/havo
• Special Classes Metis Havo/Vwo



Ondersteuningsbehoefte

Leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte als gevolg van:
1. Diagnose van een kinderpsychiater (bv. ad(h)d, ass, angst)
2. Leerwegondersteuning 
3. Bijzondere  omstandigheden die plaatsing op reguliere onderwijs onmogelijk 

maken, aantoonbaar gemaakt d.m.v. een Ontwikkelingsperspectief of 
vermelding in OKI-DOC. 



Aanmelden tussenvoorziening 
overstap 2023

• Tussenvoorzieningen vallen buiten de Centrale Loting & Matching
• Voor deze leerlingen hoeft geen Toelaatbaarheidsverklaring te worden aangevraagd bij 

het Samenwerkingsverband

• 27 januari deadline invoeren basisschooladviezen en printen aanmeldformulieren
• 6 februari deadline invoeren en definitief maken Oki-doc voor deze groep leerlingen
• 6 februari t/m 17 februari ouders melden hun kind aan



Start behandeling vanaf de 
aanmelding leerling
Alle documenten die nodig zijn voor de aanmelding:
- Aanmeldingsformulier basisschool
- Okidoc in ELK compleet ingevuld en vrijgegeven (m.n. toelichting aanvraag 

voor tussenvoorziening)
n.b. Let op! Dat alle documenten zorgvuldig en volledig zijn ingevuld. 



Plaatsing tussenvoorziening

• Uiterlijk 22 februari plaatsingsbericht
• Indien leerling toch naar regulier vo zal gaan, dan: 
• In het ELK, de setting aanpassen en ouders en leerlingen wijzen op het digitaal 

aanmelden voor de loting- en matchingprocedure



Websites

• tobiasschool.nl

• hogelant.nl

• iederslandcollege.nl

• deapollo.nl

• hetmml.nl



Video Kopklas



ØVoor ambitieuze, gemotiveerde, theoretisch ingestelde leerlingen die 
een jaar hard willen werken aan inhoudelijke en persoonlijke groei.

ØMeestal in Nederland geboren; een deel is later (terug)gekomen in 
Nederland



Uitspraken van Chahid, Lisa, Tijn, Emin, Nico en Zaineb over de Kopklas:
ØHet klinkt misschien een beetje raar ‘kopklas’ en dat het is alsof je een jaar over moet doen, maar 

geloof me ‘het is de beste kans die je ooit kan krijgen’. 
ØDoor een jaar Kopklas ga ik vol zelfvertrouwen van start op het VWO
ØInvesteer een jaar, je krijgt er echt heel veel voor terug. Niet alleen Nederlands, ook vrienden.
ØIn een klas met allemaal kinderen die ook graag willen leren, kun je hele grote sprongen maken 
ØHet is hard werken, maar in de eerste weken merk je meteen dat je gegroeid bent en dat is echt 

heel fijn.
ØMet de Kopklas genieten van Nederlands leren.



ØDe basisschool kan aanmelden tot 10 februari

ØHoe eerder aangemeld, hoe eerder een plaatsingsbesluit

ØZie voor interessante filmpjes, de aanmeldingsprocedure, open dagen en 
locaties onze website www.kopklasamsterdam.nl

http://www.kopklasamsterdam.nl/


Programma
Week van de overstap 

2022
Woensdagmiddag: Hoogbegaafdheid en de overstap

Vrijdagmiddag: Scholenarena: PO en VO in Samenspel 

met lezingen van Louise Elffers, Abdelkader Benali en Ilias el Hadioui


