
Instroom vanuit (speciaal) basisonderwijs, zij- instroom vanuit VMBO ,VSO en taalcentrum

Doelgroepen
uitstroom naar 
dagbesteding

(D)

Stroomschema onderwijs op PRO33college 2022-2023

Leerjaar 1 & 2
(onderbouw)

Gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden op de vier domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Focus op zelfredzaamheid, persoonlijkheidsvorming en 
kennismaken met de arbeidsmarkt.

. 

Eerste keuzemoment: leerlingen maken een sectorkeuze in overleg met de mentor & ouders/verzorgers, op basis van het advies van de vakdocent

Leerjaar 3
(middenbouw)

AVO (zie werkwijzer AVO), LOB (zie werkwijzer Stage/ LOB), Praktijkcarrousel, bewegingsonderwijs, beeldende vorming en Mix & Match.
- -

Stage
Begeleide interne stage vanaf 14 jaar. Op basis van (o.a.) de BIS wordt de begeleidingsbehoefte bepaald. Op basis daarvan stroomt een leerling door naar de begeleide externe 
stage (BES) bij geselecteerde bedrijven of naar de zelfstandige externe stage (ZES). De voorwaarde voor een zelfstandige externe stage is dat de leerling 14,9 jaar is. Is een leerling 
dit niet, kan gezocht worden naar een (korte) snuffelstage. Zie begeleidingsstructuur stages op PRO33college.

Verdere oriëntatie op de beroepen in de gekozen sector. Zelfstandigheid binnen de vier domeinen wordt verstevigd. Er is ruimte voor zelfontplooiing en talentontwikkeling.

Techniek & Logistiek

AVO (zie werkwijzer AVO), LOB (zie werkwijzer Stage/ LOB), Praktijkcarrousel, bewegingsonderwijs, beeldende vorming en Mix & Match.
-

Stage

Vanuit klas 3 vindt vervolgkeuze plaats op basis van gesprekken tussen leerling/ouders/school. Op basis van gedrag, werken en leren wordt een uitstroomperspectief vastgesteld 
en een keuze gemaakt voor het vervolgtraject, PRO1 of PRO2 ( zie doorstroom- en uitstroomschema leerjaar 1 t/m 5 en "uitwerking PRO1- en PRO2- route").

-
.

PRO2-route

Leerjaar 4 & 5
(bovenbouw)

Zorg & Dienstverlening

Onderwijs

In de bovenbouw werkt de leerling aan zelfontplooiing in de domeinen wonen, 
werk, vrije tijd en burgerschap. 
De mentor is hierin coach. De beroepscompetenties en algemene vaardigheden 
worden èn de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap, worden naar een zo 
hoog mogelijk niveau gebracht.

Uitstroomgebieden

Uitgangspunt is drie dagen per week zelfstandige externe stage (ZES), gekoppeld 
aan sectorkeuze. Mentor is stagecoach.

© 2022

Uitstroomgebieden

De stage is afhankelijk van de begeleidingsbehoefte die eind leerjaar 2 bepaald is. De leerling loopt een begeleide externe stage (BES) of een zelfstandige externe stage (ZES). De 
BES is 1 dagdeel in de week, de ZES is 1 dag in de week en wordt uitgebreid naar 2 dagen in de week. Zodra een leerling voldaan heeft aan de eisen van de BES, wordt een 
passende vervolgstage gezocht. Zie begeleidingsstructuur stages op PRO33college.

AVO (zie werkwijzer AVO), LOB (zie werkwijzer Stage/ LOB), Branchegerichte 
cursus gerelateerd aan de gekozen sector (zie werkwijzer branchecursus).

AVO (zie werkwijzer AVO), LOB (zie werkwijzer stage/ LOB), Branchegerichte 
cursus gerelateerd aan de gekozen sector (zie werkwijzer branchecursus).
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Onderwijs
In de bovenbouw werkt de leerling aan zelfontplooiing in de domeinen wonen, 
werk, vrije tijd en burgerschap. 
De mentor is hierin coach. Beroepscompetenties en algemene vaardigheden 
worden naar een zo hoog mogelijk niveau gebracht.

Vakken Vakken

Stage Stage Uitgangspunt is drie dagen per week zelfstandige externe stage (ZES), gekoppeld 
aan sectorkeuze. Mentor is stagecoach.

Zorg & Dienstverlening

Onderwijs
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Vakken
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PRO1-route PRO2-route

Uitstroomgebieden Uitstroomgebieden

MBO-Entree niveau 1
Theoretisch en beroepsgericht

MBO niveau 2
BOL/ BBL

Werken (A) 
of verder leren (MBO 3)

MBO-Entree niveau 1
Theoretisch en beroepsgericht

Werken (B & A)

MBO-Entree niveau 1
Praktisch en beroepsgericht

Werken (C & B)

Werken (D & C)

T & L


