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Met Praktijkonderwijs Waalwijk heeft het onderwijs zó georganiseerd dat leerlingen op grond van hun 
mogelijkheden worden ingedeeld. Er is ruimte om te ervaren, te  groeien en andere keuzes te maken 
tijdens het leerproces. Bij leervakken als rekenen en taal onderzoekt de school de leerstijl van de leer-
ling, t.w. praktijk, theorie en een mengvorm van beiden. Leerlingen die de theorieroute aankunnen, heb-
ben op 2 momenten kans om te schakelen (zie ook opleidingsschema):

1. Schakelroute naar VMBO
1e fase Pré- schakelroute 
De leerling krijgt een half jaar de tijd om zich te laten zien. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? De leerling 
die in toets-situaties aantoont dat er leerrendement is op theoretisch verworven leerstof en de ambitie 
heeft om naar het (V)MBO te gaan, krijgt een verzwaarde leerroute aangeboden voor de vakken ne-
derlands, wiskunde en engels, inclusief huiswerk. Afhankelijk van de prestaties kan de leerling in de 2e 
fase deelnemen aan de Schakelroute VMBO. 

2e fase Schakelroute 
De leerling krijgt 1 dag per week les aan het VMBO onder begeleiding van een VMBO-docent én een 
PrO-docent. De leerling dient zich te kunnen handhaven binnen de VMBO-populatie. De leerling die 
zich ontpopt als een reguliere VMBO-Basis leerling, huiswerk maakt, zijn mogelijke belemmeringen 
voldoende overwint, kan in samenspraak met de school voor VMBO naar het 3e leerjaar overstappen. 
VMBO-scholen in de regio Tilburg / Waalwijk werken in de meeste situaties graag mee aan deze tus-
sentijdse overstap. 

3e fase Plaatsing VMBO en doorstroom naar MBO-2 
De leerling wordt gedetacheerd voor 1 jaar naar het VMBO en kan terug indien dit wenselijk is. De 
leerling wordt het gehele jaar gecoacht door de PrO-docent indien noodzakelijk. In het 4e jaar wordt 
de leerling op het VMBO ingeschreven. Uitzicht op een VMBO-diploma en doorstroming naar MBO-ni-
veau 2 is realistisch. 

2. Schakelroute naar MBO
3e en 4e fase 
De leerling in de theorieroute wordt 2 jaar lang gecoacht  om aan de eisen van het MBO te kunnen 
voldoen. Dat betekent o.m. dat de leerling schriftelijke opdrachten op een vastgesteld niveau moet 
kunnen verwerken, huiswerk-opdrachten moet willen en kunnen maken en een bepaalde mate van 
zelfstandigheid dient te hebben. 

5e fase Entree-opleiding
De leerling krijgt een volledige Entree-opleiding (MBO-1) met de mogelijkheid om op grond van een 
bindend studieadvies (na 4 maanden onderwijs) toe te werken naar een diploma MBO-1 of terug te 
stromen naar een diploma Praktijkonderwijs. Bij het behalen van een Entree-diploma krijgen leerlingen 
het advies om uit te stromen naar werk, c.q. om deel te gaan nemen aan een opleiding MBO-2 elders.

(Zie verder info-blad Entree-opleiding)
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