
Kom bij ons je vak leren

Positief

Respectvol

Ontdekkend



Beste leerling, beste ouder/verzorger,  

Waar vind je tegenwoordig nog iemand die met zijn handen wil werken? Het antwoord:  

Bij PRO Emmen. Want bij ons leer je een echt vak. In de praktijk. In de maat schappij 

hebben we zulke mensen hard nodig. Mannen en vrouwen die met metaal kunnen werken.  

Die in een winkel kunnen staan. Die voor tuinen en parken of mensen kunnen zorgen. 

Die kunnen metselen en voegen. Die kleding kunnen maken. Die kunnen koken als de 

beste. En mannen en vrouwen die kunnen timmeren. 

Zo’n vakman of vakvrouw word je bij ons. En daar zijn we trots op. In deze folder lees en 

zie je wat je bij PRO Emmen kunt doen en leren. In de praktijk. En met zo nu en dan ook 

wat theorie. Je mag erop rekenen dat we je daarbij de allerbeste hulp geven. Want we 

willen dat je heel goed wordt in je vak. En we willen dat je een hele goede tijd bij ons hebt. 

PRO betekent praktijkonderwijs. En het staat voor positief, respectvol en ontdekkend. 

Die woorden zeggen alles over hoe we op school met elkaar omgaan. Dat merk je meteen 

als je bij ons binnenkomt. 

Je bent van harte welkom!

Nico van Luik directeur/bestuurder, PRO Emmen



Wat jij kunt
Jouw talent ga je bij ons verder ontwikkelen. 
We gaan uit van wat jij kunt. Bij ons ga je daar 
beter in worden. Welke richting je ook kiest. 
Omdat je meteen een vak leert, kun je ook 
snel aan de slag. Daar helpen we je ook bij.  
Er zijn veel mogelijkheden en richtingen 
waaruit je bij PRO Emmen kunt kiezen.  
Bij het kiezen helpen we je trouwens ook. 
In de onderbouw krijg je alle praktijkvakken. 
Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt en wat 
je goed kunt. Vanaf het derde jaar ga je een 
richting kiezen die bij jou past. In het derde en 
vierde jaar ga je veel stage lopen bij bedrijven. 

Alles goed voor elkaar
PRO Emmen zit in een prachtig, nieuw 
gebouw naast het stadion van FC Emmen.  
Als je binnenkomt zie je meteen al dat alles 
goed voor elkaar is. In de praktijklokalen 
hebben we werkelijk alles om te zorgen 
dat je alle kanten van je vak leert kennen. 
Van zaagmachines tot naaimachines, van 
lasapparaten tot kappers stoelen en van 
winkelkassa’s tot ovens en bakplaten. 
Je kunt vakman of vakvrouw worden in  
vier richtingen: economie, groen, techniek  
en zorg & welzijn. 

Samen een goed team
Samenwerken vinden we heel belangrijk. 
Omdat je samen zorgt voor een goede sfeer. 
En als de sfeer goed is, kun je prima oefenen 
en leren. Onze docenten en assistenten zijn 
trots op de leerlingen. Omdat ze weten wat 
ze kunnen en hoe ze zich daarvoor inzetten. 
Dat ga je als nieuwe leerling ook merken. Elke 
docent is er om jou verder te helpen. Zodat jij 
ontdekt dat je steeds meer kunt. En steeds 

verder komt. Zodat je straks trots kunt 
zeggen dat je heel goed bent in je vak. Je zult 
zien dat de maatschappij vakmensen zoals jij 
nodig heeft.

Maatschappij
Iedereen is deel van de maatschappij. Of je nu 
in een dorp of in een stad woont, je hoort erbij. 
Vanuit PRO Emmen doe je in het tweede jaar 
een maatschappelijke stage. Dan merk je zelf 



wat het inhoudt als je meedoet. Wat er van je 
verwacht wordt. Hoe mensen met je omgaan. 
Die ervaring helpt je om straks je eigen plek 
in die maatschappij te vinden. Om echt mee 
te doen. In ons Arbeids Trainings Centrum 
(ATC) ont dek je hoe het is om te werken. Wij 
vinden het belangrijk dat je al wat ervaring 
met werken krijgt, voordat je stage gaat lopen. 
Daarom ga je in het derde jaar naar het ATC. 
Dat lijkt nog ver weg, maar we willen dat je 
weet dat wij werk heel serieus nemen. En dat 
we jou daar goed op voorbereiden. 

Ook wat theorie 
We snappen best dat jij vooral van de praktijk 
bent, maar je krijgt ook andere lessen. 
Gewoon omdat je straks veel hebt aan die 
vakken. Je krijgt les in Nederlands, Engels, 
rekenen en wiskunde, informatiekunde 
(computers en zo), cultuur en maatschappij, 
verkeer, levensbeschouwing, gym, seksuele 
vorming en sociale vaardigheden. Die lessen 
verdelen we goed over de dagen. Dus je doet 
vooral praktijk.

Kom naar de Open Dag
Wij willen jou graag leren kennen. Kom naar onze Open Dag in  

het voorjaar. Dan laten onze leerlingen je de school zien. Heb je  

de Open Dag gemist, dan kun je een afspraak maken voor een 

korte rondleiding op een andere dag. Je bent van harte welkom.

Ullevi 22
7825 SE Emmen
T 0591 - 613 310
E info@pro-emmen.nl
www.pro-emmen.nl

PRO Emmen 
(Stichting Praktijkonderwijs Emmen en omgeving)

Cursussen en certificaten
Bij PRO Emmen vinden we dat je goed klaar 
moet zijn voor je beroep. Daarom bieden we 
allerlei cursussen waarmee je certificaten 
kunt halen voor jouw beroep. Dat waarderen 
werkgevers ook, want het bewijst dat je dat 
deel van jouw beroep goed beheerst. 

Als je klaar bent
Als je klaar bent met PRO Emmen kun 
je verschillende kanten op. Doorstromen 
naar het vervolgonderwijs kan. Je kunt aan 
het werk gaan bij een bedrijf, als het nodig 
is met ondersteuning. Of je gaat naar de 
dagbesteding. 

mailto:info%40pro-emmen.nl?subject=
http://www.pro-emmen.nl
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Voor elke leerling is het heel belangrijk 
om direct na de basisschool op de voor 
hem of haar best passende school te 
komen. Daarom moet de overdracht van de 
basisschool (primair onderwijs - PO) naar 
de middelbare school (voorgezet onderwijs 
- VO) zo goed mogelijk gebeuren. In deze 
flyer leggen we uit wat de route is van het 
basisonderwijs naar het praktijkonderwijs.

Landelijke criteria
Voor het praktijkonderwijs zijn landelijke 
criteria opgesteld. Alleen wanneer uw 
kind daaraan voldoet is het mogelijk om 
een toelaatbaarheidsverklaring voor het 
praktijkonderwijs (TLV-PRO) te krijgen. Uw 
kind komt in aanmerking voor het praktijk-
onderwijs als: het IQ tussen de 55 en 80 ligt 
en uw kind een leerachterstand heeft van 
drie jaar of meer op twee van de volgende 
gebieden: in ieder geval of inzichtelijk 
rekenen of begrijpend lezen; daarnaast 
technisch lezen en spellen.  
Meer informatie hierover kunt u lezen op 
www.praktijkonderwijs.nl/over-pro.

De ondersteuningsaanvraag
Een aantal leerlingen krijgt van de basis-
school een ondersteuningsaanvraag mee 
voor het voortgezet onderwijs. Het is heel 
belangrijk dat die leerlingen ook echt de 
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 
Om een precies beeld van een leerling te 
krijgen is het verstandig om bij sommige 
leerlingen te testen. Het Expertisecentrum 
neemt die testen af.
Het Expertisecentrum maakt deel uit van  
het Samenwerkingsverband Zuidoost-
Drenthe VO 22.02.

Wanneer testen?
Als de basisschool aangeeft dat er bij een 
leerling behoefte is aan ondersteuning, 
is een test nodig. Op basis van die test, 
waarvoor landelijke criteria gelden, kan het 
Expertisecentrum namelijk een goed advies 
geven over de ondersteuning die nodig is en 
op welk type school dat het beste kan. In 
de praktijk blijkt dat meer dan 50% van de 
leerlingen met achterstanden getest moet 
worden op intelligentie.

Wie bepaalt?
Door de basisschool en de ouders/verzorg-
ers wordt bepaald of de test afgenomen 
wordt. De middelbare school waar de leerling 
naartoe gaat betaalt de test.

Onafhankelijk
De orthopedagogen en psychologen van het 
Expertisecentrum beoordelen de resultaten 
van de test en geven een schooladvies 
richting de Commissie van Arrangeren. 
Dit is een commissie die is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van deelnemende 
scholen in het Samenwerkingsverband 
Zuidoost-Drenthe 22.01. Als de Commissie 
van Arrangeren het eens is met het 
schooladvies, volgt een gesprek samen 
met de leerling, de ouders/verzorgers en de 
orthopedagoog van de middelbare school. 
Tijdens dit gesprek wordt de uitslag van 
de test besproken. Op basis van die uitslag 
wordt bekeken wat de best passende 
middelbare school is. 

Toelating
Als het advies overgenomen wordt, krijgt 
de leerling een Toelaatbaarheidsverklaring 

De route naar het 
praktijkonderwijs

http://www.praktijkonderwijs.nl/over-pro


Praktijk-onderwijs (TLV-PRO). Hiermee 
kunnen de leerling en de ouders/verzorgers 
zelf bepalen welke praktijkschool ze kiezen. 
Het is belangrijk dat de basisschool het juiste 
schoolniveau aangeeft. 

En daarna?
De overstap van de basisschool naar 
PRO Emmen maken we voor iedereen zo 
eenvoudig en prettig mogelijk. Allereerst 

wordt er gezorgd voor een warme overdracht. 
De plaatsingscommissie van PRO Emmen 
bekijkt wat de leerling nodig heeft op basis 
van de informatie van de basisschool, de 
ondersteuningsbehoefte en de uitkomsten 
van de test. Het onderwijsprogramma sluit zo 
goed mogelijk aan op de individuele leervraag 
van de leerling en op zijn of haar behoefte op 
sociaal-emotioneel gebied.

De plaatsingscommissie
T 0591 - 613 310
E info@pro-emmen.nl
www.pro-emmen.nl

T 0591 - 612 989
E info@eczod.nl
www.eczod.nl

Adressen 

PRO Emmen 
(Stichting Praktijkonderwijs Emmen en omgeving)
Ullevi 22 | 7825 SE Emmen

Expertisecentrum Zuidoost-Drenthe
Oosterstraat 78 | 7822 HK Emmen
Postbus 95 | 7800 AB Emmen

1 Groep 8 basisschool: gesprek met ouders/
verzorgers en leerling over niveau leerling; 
advies passende keuze school voor 
voortgezet onderwijs wordt gegeven.

5 Als CvA instemt met het advies • gesprek 
tussen orthopedagogen met ouders/
verzorgers, leerling over schooladvies, 
b.v. praktijkonderwijs.

DE ROUTE NAAR HET PRAKTIJKONDERWIJS

2 Eventueel test van de leerling bij Expertise-
centrum, op advies van de basisschool, òf op 
verzoek ouders/verzorgers.

3 Expertisecentrum legt resultaat van test 
+ advies voor schooltype voor aan de 
Commissie van Arrangeren (CvA).

4 CvA stemt wel/niet in met advies van 
Expertisecentrum.

6 Als ouders/verzorgers niet instemmen met 
het advies van de CvA, kunnen ze in beroep 
gaan bij de CvA.

7 Advies kan zijn praktijkonderwijs. Ouders/
verzorger en leerling gaan samen op zoek 
naar een praktijkschool.

mailto:info%40pro-emmen.nl?subject=
http://www.pro-emmen.nl
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www.eczod.nl



