Entree
Navigeren op talent binnen het VO
Leerlingen in het VO moeten tijdens hun opleiding vele keuzes maken. Op welk niveau en in welke sector of met
welk profiel wil ik verder?
Welke beroepen zijn er eigenlijk, welke passen bij mij en hoe bereid ik me daar het best op voor? Insight Entree
biedt een set unieke online instrumenten ter ondersteuning van de niveau-, sector-, profiel- of beroepskeuze. Insight
Entree is methode onafhankelijk en geeft de leerling zelf inzicht in zijn motivaties en talenten.

Insight - Entree:
1. ondersteunt leerlingen binnen het loopbaanleren bij het maken van gemotiveerde keuzes
2. biedt docenten en begeleiders instrumenten om hun leerlingen optimaal te begeleiden
3. levert heldere rapportages van individuele leerlingen en van groepen
4. faciliteert een digitale, warme overdracht naar de vervolgopleiding.

Insight - Entree
In het VO maken leerlingen belangrijke keuzes voor een
vervolgopleiding. Om in die opleiding succes te hebben is
het belangrijk dat de leerling steeds de juiste keuzes maakt.
De leerling doorloopt met Entree zo goed mogelijk het
proces van niveau-, sector- of profielkeuze, beroepsoriëntatie en beroepsvoorbereiding.

Algemeen

Hiermee wordt een heldere analyse gemaakt van de
slaagkans voor een vervolgopleiding.

Overdracht
Met het EDD kan de informatie die is verzameld worden
overgedragen naar de vervolgopleiding.
Naast een warme overdracht maakt Entree het mogelijk
om de status van de aanmelding bij de vervolgopleiding te
monitoren.

Digitale overdracht

Entree biedt een digitale infrastructuur met hoogwaardige
instrumenten gericht op de doorstroom naar een
Hieronder ziet u een voorbeeld van een indeling voor het
vervolgopleiding. Elke leerling maakt gedurende de
gebruik van de verschillende instrumenten.
opleiding een aantal tests, toetsen en vragenlijsten waaruit
rapportages en adviezen komen.
U kunt met uw eigen database echter zelf bepalen
Deze rapportages bieden de mogelijkheid om samen met de
wanneer u welke instrumenten voor welke leerling(en)
leerling te reflecteren op zaken die van belang zijn voor de
klaarzet en afneemt. Op school of thuis via het paspoort
begeleiding en het loopbaanleren.
van de leerling.
In alle leerjaren wordt de leerling voortdurend gevolgd op
het gebied van taal,
rekenen en begeleiding.
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Onderbouw
De nadruk in de onderbouw ligt op de niveau-, sector- of
profielkeuze.
Entree geeft inzicht in de capaciteiten, de persoonlijkheid,
de ideale begeleidingsstijl, de vaardigheden en de
interesses van een leerling. Er zijn rapportages voor zowel
individuele leerlingen als voor groepen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een presentatie of een pilot
starten? Neem dan contact met ons op:

Bovenbouw
De nadruk in de bovenbouw ligt op de keuze voor de
vervolgopleiding en de samenstelling van een elektronisch
doorstroomdossier (EDD).
Via een digitaal paspoort worden de rapportages, stageervaringen, leerprestaties en zorgindicaties vastgelegd.
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