
Doorlopende leerlijn 
ISK – MBO Entree
SAMENWERKING VO - MBO





Doel

Extra studietijd voor leerlingen
om Entree opleiding te halen

Verlenging van 1 jr 1½ jaar



Opzet 1e halfjaar

Leerling ingeschreven op ISK

Proefplaatsing voor ½ jaar bij FP



Programma 1e halfjaar
2 dagen ISK: 

Nederlands en rekenen

2 dagen FP:
Beroepsdag
Stamgroepdag

1 dag stage:    3 mnd begeleiding ISK
3 mnd begeleiding FP

Nieuwe groep: begeleiding door FP



Beoordeling

Na 5 maanden

Driepartijenoverleg: jongere, ISK, FP
jongere toont aan dat hij voldoende vaardig
is om de Entree opleiding af te ronden

portfolio
stagevaardig => presentatie
beoordeling docent



vervolg

Voldoende vaardig voor Entree?

Ja : overstap FP => Entree

Nee : blijft op ISK => speciaal traject via gemeente





Resultaten
start aug ’15: 1e groep 16 lln, allen naar FP
1 jr jul ’16 :  diploma Entree    3 lln => mbo2
1½ jr feb  ’17 :  diploma Entree  10 lln => mbo2

uitstroom werk 3 lln

start feb ’16 : 2e groep 16 lln, allen naar FP
start aug ’16 : 3e groep 16 lln, allen naar FP
start feb ’17 : 4 groep 16 lln



Succesfaktoren vanuit ISK

Docent ISK ook werkzaam op FP

 herkenbaar/aanspreekpunt lln

 Inzicht in programma Entree
o Doorlopende leerlijn sterker
o Screening wordt beter

 Sneller overleg



Succesfactoren vanuit FP
 Warme overdacht van lln

 Geleidelijke gewenning aan mbo
o vaktaal, burgerschap, stage

 Geleidelijke gewenning aan reguliere groepen
o Beroependag
o ½ jaar in eigen groep daarna reguliere groep

 Leerlingen blijven op FP



Succesvolle samenwerking

 De wil om maatwerk te leveren
 Flexibiliteit
 Vertrouwen in elkaar
 Open naar elkaar
 Bereidheid om het samen te doen
 Eén aanspreekpunt van iedere school 



Versneld naar MBO 2,3,4 (nieuw traject)

2 dgn ISK, 2 dgn FP, 1dag stage

Bij voldoende potentie (slimme gemotiveerde ll)

⇒ Toelatingsonderzoek mbo 2,3,4

⇒Positief => mbo 2,3,4
⇒Negatief => Entree





Programma ISK

Nederlands 7 uur/week:
- schrijven
- begrijpend lezen
- spelling
- boeken lezen (leesdossier)
- grammatica 
- spreken

Rekenen 3 uur/week:
Leerling werkt volgens een individueel programma



Voor ieder onderdeel 
van het Nederlands is er 
een leerlijn ontwikkeld.
De leerlijnen staan in 
een routeboek.





Programma Entree

 Beroepsdag
 1 dag stage ipv 2 dagen
 Stamgroepdag
 SLB: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
 BPV: stagevaardigheden
 Communicatie: gesprekken en presenteren
 Burgerschap: geld en politiek
 NL: lezen en luisteren



Ontwikkelingen

 Intentie zelfde programma ISK en NT2 Entree

 Bezig met versnelde doorstroom naar mbo2 of 
3: capaciteitentesten en competenties in kaart 
brengen 

 Taalbeleid anderstaligen binnen mbo 
vormgeven
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