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Hoe ziet praktijkonderwijs eruit? 

Het onderwijs is sterk praktijkgericht  
waarbij leerlingen vooral leren door te  
doen. Hierbij gaat het niet alleen om  
kennis en praktische vaardigheden.  
Het gaat er vooral om wat zij met die kennis 
en vaardigheden doen. Het programma 
wordt aangepast op de talenten van de 
leerling en op de eisen van de toekomstige 
opleiding of werkplek. Daarnaast zijn 
zelfredzaamheid en sociale redzaamheid 
(sociale vaardigheden, goed burgerschap) 
belangrijke hoofddoelstellingen. 
Zelfredzaam betekent veel aandacht in 
het programma voor zelfstandigheid in 
wonen, werken, vrijetijdsbesteding. 

De leerlingen krijgen ondersteuning bij  
het plannen van werk, organiseren en 
het oplossen van problemen. Zij leren om 
opdrachten gemotiveerd, correct en met 
zorg uit te voeren. 

Na het praktijkonderwijs 

Via loopbaanoriëntatie en stage werkt de 
leerling toe naar werk of een vervolg-
opleiding, vaak op assistent-niveau op het 
mbo. Veel pro-scholen bieden intern een 
Entree-opleiding ( = mbo-niveau 1 ) aan en 
sommige pro-scholen bieden een specifiek 
traject aan om de overstap naar vmbo 
mogelijk te maken. Ook nadat de leerling 
een passend werk- of scholingstraject 
gevonden heeft, blijft de school betrokken.

Voor wie is het praktijkonderwijs 
bedoeld?

Het pro is er voor jongeren die het beste 
leren in de praktijk. Het vmbo, dat meer 
gericht is op leren uit boeken, is voor hen 
vaak lastiger. Dit zijn de toelatingseisen:
1. Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80
2.   De leerling heeft een leerachterstand 

van drie jaar of meer op twee van de 
volgende vakken:

• inzichtelijk rekenen*
• begrijpend lezen*
• technisch lezen
• spelling 

*  één van deze twee vakken hoort daar in ieder  
geval bij. Het gaat nadrukkelijk niet om een 
combinatie van technisch lezen en spelling.

Wat is praktijkonderwijs? 
Het ene kind leert makkelijker uit boeken, het andere vooral door te doen, 
te ontdekken en ondervinden. Voor leerlingen die beter leren vanuit de praktijk,
is er het praktijkonderwijs (pro). De school gaat samen met de leerling op zoek 
naar zijn of haar talenten en biedt ondersteuning om die volop te ontwikkelen. 
Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op weg naar passend werk en/of een 
vervolgopleiding in het mbo.

De pro-school waar de leerling is 
aangemeld, verzorgt de aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijk-
onderwijs. De TLV wordt afgegeven door 
het samenwerkingsverband waartoe de 
school behoort, in dit geval swv vo de Meierij.

1.  De basisschool adviseert ouders om  
hun kind aan te melden voor praktijk- 
onderwijs op grond van behaalde leer-
resultaten en leercapaciteiten. 

2. De basisschool zorgt voor: 
 •   een onderwijskundig rapport inclusief 

een overzicht van de DLE’s (leerachter-
standen) niet ouder dan 1 jaar;

 •   een intelligentieonderzoek (maximaal  
2 jaar oud); 

 •   eventueel een OPP (ontwikkelings- 
perspectief);

 •   eventueel een uitgebreide motivering 
indien hierom wordt gevraagd. 

3.  De ouders melden hun kind aan op een 
school die praktijkonderwijs aanbiedt. 
Bij de aanmelding nemen de ouders het 
adviesformulier van de basisschool mee, 
en eventuele andere relevante informatie.

4.  De school voor praktijkonderwijs vraagt 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) pro 
aan bij het samenwerkingsverband.

5.  Het samenwerkingsverband bepaalt of  
de leerling toegelaten kan worden op  
het praktijkonderwijs op basis van de 
wettelijke criteria voor capaciteiten en 
leervorderingen.

6.  Het samenwerkingsverband stuurt een 
afschrift van dit besluit naar de ouders en 
de school voor praktijkonderwijs. Het is 
mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.
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Praktijkschool de Rijzert  |  ’s-Hertogenbosch
contactpersoon 

Mw. J. van Lamoen
jannie@rijzert.nl 
Tel: 073-6217623

contactpersoon 
Mw.G.Janssen
gp.janssen@bhc.nl

Mw. F. Rou
f.rou@bhc.nl
Tel: 0411-676924

contactpersoon 
Mw.A.M.Kleijberg
a.kleijberg@eldecollege.nl
Tel: 073-8200400

contactpersoon

Mw. M.Sietsema
msietsema@prodebrug.nl
Tel: 0418-540394

website school 

www.rijzert.nl

website school 

www.bhcpraktijkonderwijs.nl

website school 

www.eldecollege.nl

website school 

www.prodebrug.nl

open dag/avond 

Woensdag 26-01-2022* 
14.00 uur
Individuele rondleiding en 
gesprek op afspraak

open dag/avond 

Zaterdag 15-01-2022*
12:00 tot 15:00 uur

open dag/avond 

Vrijdag 22-01-2022*

open dag/avond 

Vrijdag 21-01-2022*
18:30 tot 21:00 uur

*  Afhankelijk van de situatie rondom Covid-19 zullen de open dagen/avonden mogelijk worden 
aangepast. Via de website van de desbetreffende school blijft u op de hoogte.

Voor de precieze aanmelddata en de open dagen, zie de websites van de scholen.
De praktijkscholen nodigen u uit om vroegtijdig kennis te komen maken. Geheel vrijblij-
vend laten zij u graag de mogelijkheden zien.

praktijkscholen in de Meierij 

Baanderherencollege praktijkonderwijs  |  Boxtel

Elde College praktijkonderwijs  |  Schijndel

De Brug School voor praktijkonderwijs  |  Zaltbommel


