
        

Procedure aanmelding Doeklas bij MET 

In schooljaar 2017-2018 heeft er een pilot gedraaid van een Doeklas bij MET Praktijkonderwijs. Het 

samenwerkingsverband wil deze Doeklas graag voortzetten.  

Doel van de ‘klas’ 

• leerlingen uit het basisonderwijs, die in principe in aanmerking komen voor het 

Praktijkonderwijs, vanaf groep 7 de mogelijkheid te bieden om minder cognitief, maar meer met 

‘hun handen’ te leren op hun eigen niveau 

• de leerlingen tijdens hun bezoek kennis te laten maken met de verschillende praktijkvakken die 

MET aanbiedt 

• leerlingen en leerkracht zicht te laten krijgen in wat praktijkonderwijs inhoudt.  

 

Doelgroep 

Het betreft leerlingen vanaf groep 7 (of vanaf 11 jaar), die mogelijk uitstromen naar het 

Praktijkonderwijs. Dus leerlingen die vaak in het basisonderwijs al op een eigen leerlijn zitten, met 

een IQ van 80 of lager en/of leerlingen die de basisschool uit de Eindtoets wil houden. Het gaat dus 

niet om de leerlingen die naar het VMBO/LWOO gaan. 

Wat betreft de doelgroep die naar het VMBO/LWOO gaat, zijn er initiatieven in ontwikkeling waarbij 

de schoolbesturen zaken zelf oppakken. 

 

Inbedding in de werkwijze van MET 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er een apart klasje komt dat eens in de week of twee weken 

een ochtend naar MET gaat en daar onderwijs krijgt. De basisschoolleerlingen draaien in kleine 

groepjes mee in de aanpak van MET. Deze leerlingen worden gecoacht/begeleid door een leerling 

van MET (eventueel in de vorm van een interne stage). Dit gebeurt op de manier waarop MET zelf 

ook coachend met leerlingen werkt. 

In overleg zal bekeken worden wat de frequentie wordt waarop de leerling naar MET gaat.  

 

Betrekken basisonderwijs 

Er wordt gestreefd naar afstemming tussen basisschool en MET. Het betreft afstemming op product 

(wat maken deze leerlingen bijvoorbeeld) en proces (wat willen we dat de leerling leert, wat is het 

doel waaraan gewerkt wordt). Vooraf wordt in overleg afgesproken wat vanuit MET wordt opgepakt 

en wat vanuit de basisschool.  

 

Belangrijke voorwaarden 

Voorwaarde voor deelname aan de Doeklas MET is dat zowel leerling als ouders ook achter deze 

deelname staan. Verder zijn zij en/of school zelf verantwoordelijk voor vervoer naar MET. Er kan 

geen vergoeding aangevraagd worden bij de gemeente.  

 

 

 



        

Procedure voor aanmelding 

Als, bovenstaande in overweging genomen, een basisschool een leerling heeft die in aanmerking 

komt voor de Doeklas, wordt dit aangevraagd via het samenwerkingsverband. De Doeklas is een 

arrangement dat door de TAC afgegeven wordt. Daartoe worden de volgende documenten 

aangeleverd:  

- Het OPP van de leerling of de ingevulde documenten voor aanvraag van een arrangement. 

- Het verslag op bestuursniveau. 

De voorzitter van de commissie zal bij akkoord contact opnemen met MET en de aanmelding 

doorzetten. MET neemt contact op met de basisschool.  
 


