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Algemeen

Op MET wordt les gegeven aan leerlingen met 
een belemmering in de ontwikkeling. De leerlin-
gen die op MET worden aangenomen zijn leerlin-
gen met een IQ van 50 tot een IQ van 80. 
De leerlingen leren  zich te ontwikkelen in een 
technisch of dienstverlenend beroep. De ei-
gen interesse en passie van de leerling is het 
uitgangspunt. De kracht van de leerling staat 
voorop en MET-PRO bied de leerlingen per-
spectief op een geschikte arbeidsplek en op een 
volwaardige plaats in de maatschappij. 

Elke leerling telt! Met deze strijdkreet komen 
we aan bij de methoden die bij MET-PRO wordt 
ingezet.

Big picture methode

De methodiek die vorm geeft aan MET is het Big 
Picture learning concept. Volgens de grondleg-
ger van dit concept, Littky, houdt werken volgens 
Big Picture in dat je werkt vanuit de drie R’s: Re-
lationships, Relevance and Rigor (relatie, belang 
en diepgang).  Binnen de school wordt hier 
onder meer inhoud gegeven door de persoonlijke 
coaching en de persoonlijke doelen waarmee elk 
kind werkt. De leerlingen gaan opzoek naar hun 
passie, talenten en kwaliteiten en werken hier 
aan in projectvorm. 

Door de leerlingen een zo optimaal mogelijk 
te begeleiden en uit te dagen waardoor ze zich 
gepast kunnen ontwikkelen. Voor nog meer ver-
duidelijking en informatie over de methoden ga 
dan naar: www.kpcgroup.nl en zoek vooral de 10 
kenmerken van Big picture op. 

Wat kun je leren

De vraag is niet wat kun je leren? De vraag is aan 
jou, wat wil je leren?Voor alle opleidingsniveaus 
binnen sociale, peagogische en leraren opleidin-
gen  kan MET-PRO een gepaste stage aanbieden.

Wat wordt ervan je verwacht

Er wordt verwacht dat je verantwoording kan 
dragen voor je werkzaamheden, dat je betrouw-
baar bent, enthousiast bent en er zin in hebt. Het 
is vooral belangrijk dat je opgedane kennis deelt 
met het team van MET. En maak er iets leuks 
van!
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