
 

PRO-VMBO ROUTE 
DOOR EEN PRO-AANPAK WERKEN AAN VMBO DOELEN 
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 bieden wij een PrO-vmbo leerroute 
aan. Deze wordt ondersteund door een project van de VO-raad. 
Deze leerroute biedt leerlingen de mogelijkheid om binnen het 
praktijkonderwijs toe te gaan werken naar de vmbo-
onderbouwdoelen. In een onderbouwperiode van drie jaar 
begeleiden wij de leerlingen in het aanleren van de vmbo-
theorie. Als zij deze theorie beheersen, kunnen ze doorstromen 
in de bovenbouw van het vmbo. 

Door de pedagogische expertise en specialistische deskundigheid 
van het PrO-vmbo team, kunnen de leerlingen zich in een veilige 
en kleinschalige schoolomgeving ontwikkelen en groeien naar het 
vmbo. 
 
 
 
Deze PrO-vmbo route is een samenwerking tussen het Seyster College en het 
Christelijk College Zeist. 

                                

Voor díe 
leerlingen waarbij 

twijfel is tussen 
praktijkonderwijs 

of vmbo. 

Vmbo-
theorielessen 
volgen in een 
kleinschalige, 

veilige en 
ondersteunende 

leeromgeving. 

Passende 
ondersteuning 

door 
deskundigen. 

 

 

CONTACT 
 

SEYSTER 
COLLEGE 

 

Bergweg 97 
3707 AC Zeist 

 
030 695 46 17 

 
info@seystercollege.nl 
www.seystercollege.nl 

CONTACT 
 

CHRISTELIJK 
COLLEGE ZEIST 

 
Graaf Adolflaan 4 
3708 XB Zeist 

 
030 691 65 51 

 
info@ccz.nu 
www.ccz.nu 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

DE LEERLINGEN 
 
In deze klas zitten leerlingen  
die op de grens scoren van 
het praktijkonderwijs en het 
vmbo. 
Leerlingen waarbij twijfel is 
welk schooltype het best 
tegemoet komt aan hun 
onderwijsbehoeften. 
Leerlingen waarbij het goed 
lijkt om nog geen definitieve 
keuze te maken voor één van 
de twee schooltypes. 

ONZE AANPAK 
 
Begeleid toewerken naar zelfstandig leren in het 
vmbo! Dit doen we door elke dag te starten en af te 
sluiten met een mentoruur. De leerlingen zitten in 
een vaste klas met vaste docenten. Er is veel 
aandacht voor het leren leren en de sociaal 
emotionele ontwikkeling. We leren nieuwe 
leerroutines aan door het bieden van veel structuur. 
Door feedback geven wij de leerlingen inzicht in hun 
eigen leren. 
De lesstof is geselecteerd op de te behalen 
einddoelen van het vmbo en wordt gedifferentieerd  
aangeboden. 
 
Onze uitgangspunten:  

1) We starten met focus op het leren leren en 

ontwikkelen om vervolgens te gaan 

differentiëren in tijd, tempo, aanpak en niveau. 

2) We starten docentgestuurd – met als doel 

zelfstandigheid van de leerling bevorderen. 

3) De leerlijnen met tussendoelen staan centraal 

en we geven de leerlingen inzicht in hun 

ontwikkeling hierop. 

ORGANISATIE 

 

De leerlingen starten in het eerste leerjaar op de onderbouwlocatie van het Seyster 

College. Daar volgen zij de praktijklessen van het PrO en de theorielessen van het vmbo. 

Gedurende de onderbouwperiode zullen zij meer en meer vertrouwd raken met lessen in 

het vmbo. De leerlingen die na twee onderbouwjaren de route van het vmbo gaan volgen, 

zullen in het derde leerjaar de lessen op het Christelijk College Zeist volgen. In het derde 

jaar raken zij gewend aan de vmbo-school, het tempo en de verschillende lessen. Zij 

worden hierin begeleid door het PrO-vmbo team. 


