
Welkom
Informatieavond Praktijkonderwijs



Uitstroom 2019

Werk 14 32% (lokale/regionale arbeidsmarkt)

Werk+school 6 14% (BBL op ROC) 

School 19 44% (BOL op ROC)

Overig 4 10% (Plaats IBN, verhuisd, …)

Totaal 43 100%



Waar staan wij voor?

• Kwalitatief onderwijs gericht op:

• Zelfstandig werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap

• Gepersonaliseerd: Aansluiten op het juiste niveau van de leerling, maatwerk dus. 

Passende praktijkvakken en individuele stages.

• Functioneel: bruikbaar in dagelijkse situaties in de maatschappij om zelfredzaam 

en zelfstandig te kunnen functioneren

• Praktijkonderwijs: het leren door doen vormt in omvang de hoofdmoot van ons 

onderwijs. Wij doen dit binnen en buiten de school.

Kwalitatief, gepersonaliseerd, functioneel 

praktijkonderwijs gericht op competentieontwikkeling.



Wat is ons doel?
• Voorbereiden op deelname aan de arbeidsmarkt zo mogelijk  

met uitstroom naar een baan

• Voorbereiden op deelname aan vervolgonderwijs met 

uitstroom naar een school

• Voorbereiden om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in onze 

samenleving als betrokken burger

• Voorbereiden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen

• Leren om keuzes te maken; bijvoorbeeld omgaan met 

besteding van vrije tijd



Hoe doen wij dat?

• Oriëntatie fase (leerjaar 1).

• Verdiepings/keuze fase (leerjaar 2, 3 en 4).

• Uitstroomfase (leerjaar 5).

• Nazorg (na verlaten van de school).



Wat doen we in het 1e jaar
-32 lesuren:

- Theorie

- Praktijk

- Gym 

- Sport & fun: gericht op vrije tijd



Aan welke basiscompetenties werken 

we?
• Zelfstandigheid.

• Veilig en schoon werken.

• Kwaliteit leveren en oplossingsgericht zijn.

• Samenwerken, overleggen en luisteren.

• Vriendelijk zijn en collegiaal.



Wat hebben wij te bieden?

• Veiligheid en sfeer.

• Duidelijkheid en structuur binnen regels en 

kaders. 

• Op basis van verantwoordelijkheid.

• Respect en vertrouwen.

• Sterke samenwerking en communicatie 

tussen docent, leerling en ouders.



Wat is onze leidraad?

• OPP (ontwikkelingsperspectief).

• IOP (individueel ontwikkelingsplan).

• Loopbaan oriëntatie.

• Coaching.

• Rots & Water.



https://desingel.hethooghuis.nl/onze-school/even-binnen-

kijken/

https://desingel.hethooghuis.nl/onze-school/even-binnen-kijken/


• PAUZE; tijd voor koffie en een 
bezoekje aan Het Plein



Hoe kom je op de Singel?
• Advies (s)bo

• (Digitaal) aanmeldformulier

• De toelatingscommissie

• Aanvullende informatie

• Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

• Niet toelaatbaar 



Welke criteria zijn er?

PrO:

• IQ tussen 55 en 80.

• Getoetst met WISC.

• Leerachterstand 3 jaar op 

eindniveau BO op minimaal 2 

domeinen waarvan 1  rekenen of 

begrijpend lezen moet zijn.



Welke criteria zijn er?

PrO Basis:
• IQ Vanaf 75.

• Getoetst met WISC of NIO.

• Leerachterstand tussen de 1,5 en 
3 jaar op minimaal 2 domeinen 
waarvan 1  rekenen of begrijpend 
lezen moet zijn.



Welke succescriteria zijn er?
• Studievaardigheden 

• Werkhouding 

• Organisatievermogen 

• Ruimtelijk inzicht 

• Sociaal emotioneel functioneren 

• Zelfstandigheid

• Verwachte groeipotentie



Belangrijke momenten

Voor ouders van nieuwe leerlingen 2020-2021

4+5 maart 2020: Uiterste aanmelddatum

3 juni 2020 Werkkleding en kennismaking



Wat als je bent toegelaten?

• 6 weken na aanmelding bericht eventueel met 4 weken verlengd.

• Informatiepakket toegestuurd



Hartelijk dank voor uw aandacht en 

komst, een fijne avond nog.




