
PrO De Steiger 



De Steiger in beeld

WELKOM EN VOORSTELLEN HTTPS://YOUTU.BE/CQSDRLVMCL4

https://youtu.be/cqSdrlVMcL4
https://youtu.be/cqSdrlVMcL4


Ervaring van een zij-instromer

 Soufian heeft op 
de ISG Arcus
gezeten. Hij 
vertelt iets over 
zijn ervaringen 
na de overstap 
naar PrO.



School voor PRaktijk Onderwijs 

 Regulier Voortgezet Onderwijs

 Toelaatbaarheidsverklaring PrO nodig

 Landelijke criteria:

 een IQ tussen 55 en 80;

 de leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of 
meer op twee van de volgende domeinen:

 Inzichtelijk rekenen;

 Begrijpend lezen;

 Technisch lezen;

 Spellen.

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



De Steiger

 Instroom
 Vroegtijdig contact met ib, leerkracht gr.8 en oco’s.

 Wenselijk dat er in gr.7 al een duidelijk advies is, wat ook 
gecommuniceerd is met ouder(s)/verzorger(s)

 Bij twijfels; organisatie van Ronde tafels en inschakelen SWV VO.

 Consultatie en proefdraaien is mogelijk!

 Uitstroom
 Arbeid met ondersteuning

 Arbeid (met PrO-diploma)

 Vervolgonderwijs

 Mogelijkheid niveau MBO 1 ( Entree) op De Steiger

 Gepersonaliseerd onderwijs
 Eigen plan op maat. (Rooster, schooltijden, stages, verlenging 

onderwijs, samenwerking met hulpverlening)



Nieuwe onderwijsstroming naast het 
traditionele aanbod> Agora-onderwijs

Praktijk is de werkvorm; Er wordt niet gewerkt met vaste 
methodes (boeken)

Ervarend leren d.m.v. workshops, projecten en thema’s, 
excursies (Coach biedt aan, de leerling werkt uit)

Leerlingen kiezen hun eigen route / interesse  binnen het 
aangeboden onderwerp.

Leerkracht => coach (De coach stuurt, stimuleert, 
inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.)

Veel samenwerking met externe partners (bijv. Kubus, 
kinderboerderij) 



Arrangementen

• Leerlingen die vallen binnen de criteria 
van het PRO waarvan men meer 
verwacht.

• Eén jaar Steiger met als doel na 1 jaar de 
overstap te maken naar het 1e jaar van 
het VMBO, mits leeftijd dit toelaat.

Sprintarrangement

• Leerlingen die functioneren op de grens 
van ZMLK/PRO. 

• Intensievere ondersteuning op leer- en 
sociaal -emotioneel gebied met als de 
doel overstap naar het VSO te 
verhinderen.

Arrangement 
kwetsbare 
leerlingen



Stellingen
De eindtoets is beslissend in het geven van een 
passend advies voor het VO

Het doen van een intelligentieonderzoek bij 
twijfel over de capaciteiten van een leerling is 
alleen belangrijk voor het voortgezet onderwijs

Een PrO advies is geen kansrijk advies

Als je wilt doorleren heb je toch echt een VMBO 
diploma nodig

Het Praktijkonderwijs bij de Steiger valt onder 
het VSO

Op het PrO hoef je weinig aan theoretische 
vakken te doen



Vragen ????

 Mogelijkheid tot korte rondleiding.


