
 

 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 3 van Produs 
 
 
 
Datum: 11 februari 2021 
Kenmerk: Produs/rb/secr 

Betreft: tijdspad Meesterproef 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het derde schooljaar is een belangrijk jaar voor leerlingen op Produs. Leerlingen maken dat 
jaar in maart de keuze in welke opleiding ze gaan volgen in het volgende schooljaar. 
  
In het derde schooljaar krijgen leerlingen PSO (Praktische Sector Oriëntatie), EH &T (Eigen 
huis en tuin) en gaan ze voor het eerst extern stage lopen. Om een goed beeld te krijgen wat 
de verschillende opleidingen inhouden, lopen de leerlingen ‘onder normale omstandigheden’ 
in verschillende sectoren stage: in het groen, de detailhandel, de horeca, de techniek en de 
zorg.  
 
Dit schooljaar wordt een meesterproef (test) afgenomen bij leerlingen in het derde 
schooljaar. In deze proef wordt getoetst welke kwaliteiten en eigenschappen de leerling heeft 
of juist nog verder kan ontwikkelen. Ook wordt er gekeken hoe het met de leerling gaat op 
school (theoretisch en praktisch) en tijdens de stage.  
 
De meesterproef is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
 

 Cito toets  (maart 2021) 
 

 Sollicitatietrainingen (maart 2021) 
 

 Beroepskeuzetest (maart 2021) 
 

 Voorlichting online over de verschillende opleidingen (februari 2021) 
 

 Voorlichting over de opleidingen aan de leerlingen door de opleiders (februari 2021). 
 

 Leerlingen hebben een sollicitatiegesprek met de opleider bij wie ze graag de  
opleiding volgend schooljaar willen volgen. Voorafgaand aan deze gesprekken 
schrijven ze een sollicitatiebrief aan de opleider (maart 2021). 
 

 Start van de praktische meesterproef. Leerlingen laten aan de opleider zien a.d.h.v. 
een praktisch werkstuk, dat ze deze opleiding kunnen volgen, aan kunnen (maart 
2021). 

 



 

 
 
 
 
Maar dit is niet het enige. Voor ons is uw mening en betrokkenheid ook erg belangrijk. 
Samen met u en uw zoon en/of dochter proberen we te komen tot een juiste conclusie welke 
richting de beste is voor uw zoon of dochter. Zo kunnen we de laatste jaren op Produs 
passend voor uw zoon of dochter invullen.  
 
Wij willen u hierbij verzoeken om het formulier wat u heeft ontvangen via de mail of post in te 
vullen en aan te geven hoe u de toekomst van uw zoon of dochter ziet bij Produs en daarna. 
Wilt u het ingevulde formulier zo snel mogelijk inleveren of in ieder geval vóór eind maart? 
 
Samen zullen we het doen! 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, mail deze dan naar 
e.baumann@produsarnhem.nl 
 

Hartelijke groet, 

 
Rick Broekmans 
Locatiedirecteur Produs 

mailto:e.baumann@produsarnhem.nl


 

 
 
 

                          Meesterproef      2021 – 2021 
 
Wilt u de onderstaande vragen met uw zoon/dochter bespreken en het ingevulde formulier 
retourneren. Alvast hartelijk dank daarvoor.  
1. Welk niveau verwacht u dat uw zoon/dochter (na het verlaten van deze school) zal gaan 

behalen? 

o Vervolgonderwijs/ Entreeopleiding 

o Vrije arbeidsmarkt met een op Produs behaalde branchegerichte opleiding 

o Vrije arbeidsmarkt 

o Beschermde werkplek 

o Dagbesteding 

o Weet niet 

 

2. In welke richting ziet u voor uw zoon/dochter de eerste zelfstandige stage? Die past bij 

zijn/haar interesse en mogelijkheden? 

o Productiewerk (bijvoorbeeld: inpakwerk of eenvoudig constructiewerk) 

o Schoonmaak 

o Keuken/horeca 

o Winkelwerk/detailhandel 

o Groenvoorziening 

o Techniek (machinale houtbewerking, bouw, lassen, installatie- en constructietechniek) 

o Anders, namelijk………………………………………………………………. 

 

Weet u een ‘individuele’ stage plek? Laat het ons weten. Ons stageteam kijkt of het past 

binnen de geven opleidingen. 

Welke sector (bijvoorbeeld Horeca) en naam bedrijf…………………………………………… 

3. Hoe verwacht u dat uw dochter/zoon in de toekomst zal gaan wonen? 

o Zelfstandig wonen  

o Begeleid zelfstandig wonen 

o Begeleid wonen 

Zelfstandig wonen 
Uw zoon/dochter is in staat om geheel zelfstandig te wonen en alles wat erbij komt kijken zelfstandig 
te regelen.  
 
Begeleid zelfstandig wonen  
Uw zoon/dochter zal zelfstandig gaan wonen, maar ontvangt op 1 of meerdere facetten 
ondersteuning. Het gaat hierbij om hulp bij het vergroten van praktische vaardigheden en sociaal-
emotionele vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig wonen.  
 
Begeleid wonen 
Uw zoon/dochter gaat wonen in een woonvorm of appartement met begeleiding. 
 
4. Andere opmerkingen 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 


