
FAQ Pilot pro-vmbo onderbouwklas 

Waarom een pilot pro-vmbo onderbouwklas? 
In de praktijk blijkt het niet altijd duidelijk waar een leerling in het voortgezet onderwijs het beste 

op zijn of haar plaats is. Daarom bieden scholen in andere schoolsoorten regelmatig verschillende 
vormen van maatwerk aan, zoals gemengde brugklassen. Ook in het praktijkonderwijs is er 
behoefte aan meer mogelijkheden tot maatwerk voor de groep leerlingen die zich op het snijvlak 
pro/vmbo bevindt. Middels deze pilot wordt gekeken of een pro-vmbo onderbouwklas tegemoet 
komt aan de behoefte voor meer maatwerk in het praktijkonderwijs.  
 
Waarom wordt de pro-vmbo onderbouwklas op het praktijkonderwijs aangeboden? 

Omdat als leerlingen in de pro-vmbo onderbouwklas na twee of drie jaar niet in staat blijken door 
te kunnen stromen naar het vmbo, zij niet hoeven ‘af te stromen’ naar pro. Opstromen geeft een 
positievere ervaring aan deze kwetsbare groep leerlingen.  
 
Wat is er nieuw aan de pilot wat er anders niet mag? 
De leerlingen uit de onderbouwklas mogen maximaal 500 klokuren per jaar les volgen op een 

vmbo-locatie, ook mogen ze gezamenlijk les volgen met vmbo-leerlingen. Dit kan als de lessen 

plaatsvinden op het vmbo. Ook mag er gecommuniceerd worden dat er een onderbouwklas 
vmbo/pro aangeboden wordt i.s.m. vmbo-school (dit terwijl de pro-school geen vmbo-licentie 
heeft). 

 
Mogen leerlingen die staan ingeschreven op het vmbo deelnemen aan deze klas? 
Nee, alle leerlingen die in de klas zitten staan ingeschreven op het pro. Het uitgangspunt van de 
onderbouwklas is dat deze plaatsvindt op de pro-school, leerlingen die dat kunnen stromen na twee 
of drie jaar door naar het vmbo. De leerlingen uit de onderbouwklas kunnen wel gezamenlijk les 

krijgen met vmbo-leerlingen. Dit kan als de lessen plaatsvinden op de vmbo-locatie, dat mag voor 
maximaal 500 klokuren per jaar.  
 

Hoe kom ik als school in aanmerking? 
Om in aanmerking te komen voor deelname richten een pro-school en een vmbo-school 
gezamenlijk een gemengde onderbouwklas in. In deze klas: 

- Wordt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo gewerkt; 
- Worden leerlingen in twee of drie jaar voorbereid op de bovenbouw van de 

basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg.  
- Sluit het programma aan op één van de profielen die de vmbo-school aanbiedt. 

 
Daarnaast moeten de scholen gezamenlijk in de toelichting bij de aanvraag aangeven: 

- Hoe de pro-school waarborgt dat leerlingen die in staat zijn om door te stromen naar de 
bovenbouw van het vbo, na twee of drie jaar ook daadwerkelijk in staat zijn dat te doen; 
en 

- hoe de begeleiding van de leerlingen die overstappen naar het vmbo wordt geregeld. 

 
Mogen alle scholen deelnemen aan de pilot? 
Nee, zeer zwakke scholen zijn uitgesloten.  

 
Hoe doe ik een aanvraag? 
Een aanvraag doen kan via LINK tot en met 31 januari 2019.  
 
Waaruit bestaat een aanvraag? 
De aanvraag bestaat uit: 

1. een schriftelijk bewijs van instemming van de medezeggenschapsraad van de pro-school 
en de vmbo-school over de pilot; en 

2. een schriftelijk bewijs van instemming van het samenwerkingsverband waartoe de pro-
school behoort; 

 
Daarnaast moeten de scholen gezamenlijk in de toelichting bij de aanvraag aangeven: 

- Hoe de pro-school waarborgt dat leerlingen die in staat zijn om door te stromen naar de 
bovenbouw van het vbo, na twee of drie jaar ook daadwerkelijk in staat zijn dat te doen; 

en 
- hoe de begeleiding van de leerlingen die overstappen naar het vmbo wordt geregeld 

 



Hoe vindt de selectie van scholen plaats? 

In totaal kunnen er 30 scholen deelnemen aan de pilot. Als er meer aanvragen gedaan worden dan 
het toegestane aantal van 30, wordt eerst een verdeling gemaakt op basis van de verdeling tussen 
de scholen die vmbo aanbieden met het profiel groen, hieronder vallen ook de AOC’s, en scholen 
die vmbo aanbieden in alle overige profielen (niet zijnde groen).Vervolgens wordt er gekeken naar 
een evenwichtige verdeling tussen de twaalf provincies. Vervolgens wordt, indien nodig, gekeken 
naar een evenwichtige verdeling tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo. Indien 
dit aantal nog boven het maximale aantal uitkomt dan komt het aantal van 30 scholen op basis van 

een willekeurig loting tot stand.  
 
Waar kan ik terecht met mijn overige vragen? 

Hier algemeen mailadres die doorgelinkt wordt naar petra.vanwaarden@minocw.nl 
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