
Sinds het schooljaar 2019-2020 werken 
het Futura College en het Kalsbeek 
College samen in een pilot.

Wij bieden onderwijs voor leerlingen van wie niet 
meteen duidelijk is of zij beter tot hun recht komen in 
het praktijkonderwijs of het vmbo-basis. Deze 
onderbouwgroep stopt uiterlijk na drie jaar.

Ook in het schooljaar 2022-2023 starten wij met 
zo’n groep. We noemen die ‘PrO-T’. Dit geeft aan 
dat het een theoretische leerroute betreft die gericht 
is op doorstroom naar het vmbo, maar ook kan 
toeleiden naar de entree-opleiding als doorstroom 
naar het vmbo niet haalbaar blijkt.

PRO-T KLAS
PILOT



TOELATINGSRICHTLIJNEN
• IQ van 75 of hoger.
• Een PO-advies praktijkonderwijs.
•  Leerachterstanden van twee jaar op 

domeinen inzichtelijk rekenen en 
begrijpend lezen.

• Sterke ontwikkeling van motivatie, taak- 
 gerichtheid, concentratie en werktempo.
• De orthopedagoog van het Futura College  
 bepaalt op basis van het dossier of een  
 leerling in aanmerking komt voor PrO-T.

DE ORGANISATIE
•  De leerlingen van PrO-T moeten een 

toelaatbaarheidsverklaring hebben voor PrO.
•  Zij dienen ingeschreven te staan bij het PrO.
•  De lessen worden aangeboden op het 

Futura College.
•  Vanaf het tweede leerjaar wordt een 

overgangsprogramma georganiseerd in de 
vorm van een stage of projectweek op het 
Kalsbeek College.

•  De leerling volgt lessen in de eigen advisory 
op het Futura College met het boekenpakket 
van vmbo-basis; hierbij zijn de kerndoelen 
van het vmbo leidend.

•  De leerling volgt daarnaast wekelijks een 
aantal groepsoverstijgende lessen met extra 
ondersteuning voor de vmbo-vakken.

•  De toetsen en toetsingskalender van het 
Kalsbeek College worden gehanteerd.

DE OVERSTAP
•  Het streven is dat de leerling na twee 

schooljaren overstapt naar het derde 
leerjaar van het Kalsbeek College.

•  Mocht dit niet haalbaar zijn dan is 
voor het derde leerjaar een maatwerk-
programma mogelijk.

•  Mocht besloten worden dat een leerling 
niet overstapt naar het Kalsbeek College, 
dan zal hij/zij op het Futura College 
blijven waarbij de route richting de 
entreeopleiding kan worden gevolgd.

OVERGANGSRICHTLIJNEN
•  Aan de hand van de overgangs richtlijnen 

van het Kalsbeek College wordt bepaald 
of een leerling doorstroomt naar het 
tweede jaar PrO-T.

•  In december van het tweede leerjaar is 
er een voorlopige beoordeling m.b.t. de 
overstap naar het Kalsbeek College.

•  In april van dit tweede leerjaar volgt 
een definitief besluit.

MEER WETEN?
Neem dan contact op met:

Kalsbeek College (0348 413 120): Katelijne Post, coördinator LWOO en NT2 (pst@kalsbeek.nl)

Futura College (0348 457 320): Jurgen Eijzenga, teamleider (j.eijzenga@futuracollege.nl) 
 Ramona de Groot, orthopedagoog (r.degroot@futuracollege.nl)


