
Aanmelding schooljaar 
2023/2024

Bij aanmelding voor Pro en BBL voor het schooljaar 
2023/2024

(in het schooljaar 2022 2023)

Wie zitten er in de Werkgroep Advies Voortgezet Onderwijs Dronten (WAVOD)?

Orthopedagogen: Krista van Os/Aline Meijerink
PRO: Peter Kwakkel

AC: Tiny Haasjes
IC: Leny Zwijnenburg



Situatie 2023-2024

◼ Pro – Bbl

◼ Pro nog wel aanvraag swv-vo

◼ Bbl niet

◼ 2 toetsdagen voor twijfelgevallen pro-bbl of pro 
leerlingen

◼ Handtekening van beide gezaghebbende ouders voor 
deelname aan toetsdag noodzakelijk. 



Aanmelding PRO

◼ Achterstand van meer dan drie jaar bij 
technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en inzichtelijk rekenen.

◼ Moet bij tenminste 2 van de 4 vakken 
aanwezig zijn.

◼ Van die twee moet tenminste één vak 
begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen 
zijn.

◼ (Pro-bijzondere regeling (pro-BBL)



Richtlijnen BBL 

◼ LVS (cito volgsysteem, niet methode 
gebonden toetsen, meest recente 
toetsen) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-

35786.html#d17e111

◼ Scores op begrijpend lezen en 
inzichtelijk rekenen: 5 (indicatie bbl)

◼ Kijkend naar het kind: sociaal 
emotionele ontwikkeling, motivatie, 
thuissituatie, etc.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstcrt-2021-35786.html%23d17e111&data=05%7C01%7C%7C6ad54b039c944dd5cf7e08da94a8101e%7Cfa6f68155210441190999601be3f0cd7%7C0%7C0%7C637985746787849729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Ku%2BsoEvC9Cn0jx0FAMipjRXnQl6cwqJZu7QJEwgKEU%3D&reserved=0


Wat biedt de WAVOD? 

◼ 2 toetsdagen (30 november 2022 - 25 januari 2023)

o Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau (NIO)

o Observatie n.a.v. praktische opdracht

◼ Voor Pro leerlingen en twijfelgevallen pro/bbl 

◼ Meedenken, advies, vraagbaak zo vroeg mogelijk 
(niet alleen voor basisscholen maar ook voor ouders) 



Wat opsturen (1)?

◼ Op het aanmeldformulier voor het Ichthus College en
het Almere College vult de basisschool alleen het
OKR (onderwijskundig deel) in en stuurt dit naar de
Wavod. Ouders vullen “het oudergedeelte” in, als
bekend is naar welke school van VO de leerling gaat
(februari/maart).

◼ Toestemmingsformulier met handtekening van beide
gezaghebbende ouders en/of verzorgers.

◼ OKR en didactische gegevens digitaal aanleveren!
Voor zover mogelijk ook overige documenten.

◼ Vragen? Neem contact op met één van de leden van
de wavod.



Wat opsturen (2)?

◼ Voor Bbl:  LVS, OKR en aanmeldformulier 
opsturen zodra keuze bekend is (gelijk met de 
aanmeldingen voor Mavo/Havo/Vwo) 

◼ Voor pro: drempelonderzoek of LVS meesturen. 
Bij twijfel of toetsen zijn toegestaan? Vraag Peter 
Kwakkel (voor de toetsdag, voor data zie 
draaiboek).

◼ OPP aanwezig? Dan meesturen.

◼ Zijn er onderzoeksverslagen of 
dyslexieverklaringen? A.u.b. meesturen met OKR.



Extra aandacht!

◼ Bij een IQ in het margegebied (75 – 80) 
is het van belang dat er goed wordt 
gekeken naar het KIND.

◼ Waarom vind je dat het kind binnen de 
BBL of het PRO geplaatst moet worden?

◼ IQ van bijv. 67 is geen BBL.



Terugblik 
◼ Aanmelding leerlingen verloopt via het emailadres 

has@hetperrondronten.nl

◼ Het “samen” de juiste plek voor een leerling in het 
VO vinden, geeft een goed gevoel en gebeurt steeds 
meer. 

◼ Basisscholen geven soms het EIGEN advies niet aan. 
Wel doen! Ook bij twijfel, geef aan waar tussen je 
twijfelt.

◼ Het tijdig herkennen van PrO-leerlingen is soms 
lastig.



Interview met Jeffrey

Kan je vertellen waarom deze school beter bij je past?

Wat is volgens jou het verschil tussen Pro en Bbl?

Kan je jezelf even voorstellen? 
Wie ben je? 
Hoe oud ben je? 
In welke klas zit je?

Waarom ga ik nu speciaal jou interviewen? 

Je hebt een idee over je individuele stage? Kan je daar wat over 
vertellen.



Verschil

PRO BBL

▪ PRO biedt maatwerk op niveau, tempo en leerstof. Sinds 2021 diploma.

▪ BBL kunnen minder maatwerk leveren omdat diploma het einddoel is.

▪ BBL leerlingen hebben in klas 1 5 theorie vakken verplicht

▪ BBL leerlingen krijgen een voortzetting binnen het MBO.

▪ PRO uitstroom MBO, arbeidsplaats (met begeleiding), beschutte werkplek. 

▪ BBL op het Perron, PRO heeft een eigen locatie aan Educalaan.

▪ BBL hebben beduidend meer docenten dan PRO.

▪ PRO kleinere klassen. 



Pro/vmbo klas

◼ Twijfelgevallen pro/bbl

◼ Starten op praktijkonderwijs

◼ Nederlands, Engels en Wiskunde

◼ Voor de rest pro programma 
praktijkvakken



Opstroomcijfers

Schooljaar Leerlingen pro-bbl 

advies

Leerling uitstroom 

BBL1

Leerlingen uitstroom 

BBL2

2019-2020 0 0 1

2020-2021 2 5 0

2021-2022 4 3 4



MBO-uitstroom
Schooljaar Uitstroom MBO

2019-2020 11

2020-2021 14

2021-2022 18



VRAGEN????

Bedankt voor jullie komst!


