
Het Zone.college biedt naar eigen zeggen Groots 
Groen beroepsonderwijs aan in Oost-Nederland.  
Zowel in het vmbo als in het mbo. De school telt  
acht onderwijslocaties. Wij zijn vandaag te gast in  
Enschede waar vier jaar geleden de vakmanschaps-
route voor leerlingen in de basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg is ingevoerd. “Wij zijn ervan  
overtuigd dat het vmbo voor veel basis- en  
kader-leerlingen soms nog té theoretisch is”, zegt 
Mark Spliethof die destijds als projectleider aan de 
wieg stond van de vakmanschapsroute.  
“Die leerlingen kunnen echt niet vijf dagen in de 
week stil op een stoel zitten. Zij hebben behoefte aan 
veel structuur en vinden leren moeilijk. Voor hen is  
de vakmanschapsroute een mooi alternatief.  
Veel praktijk, veel minder theorie, maatwerk.  
Het is de redding voor deze leerlingen.”

Donkergroen
De vakmanschapsroute begint na twee jaar in het 
reguliere vmbo in de derde klas. Het is een route  
voor leerlingen die zeer praktisch zijn ingesteld en 
weten dat ze in de sector Groen verder willen.  
Mark Spliethof: “Wij zeggen hier: je moet écht  
donkergroen zijn wil je voor de VMR kiezen.” 
VMR-leerlingen groeien vanaf de derde klas  
geleidelijk door naar mbo-niveau. “Maar overstappen 
naar een mbo-school is niet nodig, ze blijven bij ons, 
dat is nu juist het mooie ervan. Leerlingen hoeven 
niet naar een grote ROC waar ze vaak anoniem  
opgaan in de massa, maar ze blijven in Enschede, 
Twello of Doetinchem waar ze uiteindelijk ook in 
vertrouwde omgeving examen doen. Ze kennen de 
school, de docenten en klasgenoten, dat vinden ze 
prettig.”  

Vier jaar geleden startte het Zone.college op één locatie (Enschede) met de  
vakmanschapsroute (VMR). De eerste 16 leerlingen hebben vorig schooljaar  
versneld hun mbo-diploma niveau 2 behaald, dit schooljaar doen 14 leerlingen  
examen. De doorlopende leerweg van vmbo naar mbo-2 is in Enschede een suc-
ces en inmiddels bieden ook de locaties Twello en Doetinchem de VMR aan. In 
Twello doen de eerste leerlingen dit schooljaar examen. Teamleider Mark Spliethof: 
“De VMR is een uitkomst om uitval op het mbo te voorkomen. En er zitten ook 
leerlingen bij ons in de VMR die het in het reguliere traject niet zouden redden.”

“Veel praktijk,  
minder theorie, 
maatwerk”   
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Maatwerk
Kenmerkend voor de vakmanschapsroute is het groot 
aantal praktijkuren en het feit dat maatwerk wordt 
geboden. In klas 3 lopen de leerlingen gedurende het 
hele schooljaar een hele dag stage en krijgen ze acht 
uur praktijk. Dat breekt voor hen op een goede manier 
de week. Dit type leerling is het liefst buiten bezig in 
het groen en heeft het liefst bloemen of dieren om 
zich heen. Spliethof: “Hoe meer praktijk ze hebben 
des te beter ze dit vinden. Het is een wereld van ver-
schil: de houding van deze leerling in de klas bij een 
theorievak of als hij/zij lekker in het groen aan  
de gang is.”

Vmbo-examen
Naast alle praktijk zijn er uiteraard ook theorielessen. 
In de derde klas krijgen de leerlingen Nederlands,  
Engels, biologie en wiskunde. In Nederlands en  
Engels doen ze in VMR-4 verplicht vmbo-examen  
op basisberoepsgerichte leerweg niveau en dienen  
ze minimaal een 5 en een 6 te scoren. Biologie en 
wiskunde volgen de leerlingen omdat in VMR-3 de  
terugvaloptie geldt; dat wil zeggen dat leerlingen in  
de derde klas alsnog kunnen besluiten om in de 
reguliere basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo 
verder te willen. In VMR-4 vervallen biologie en  
wiskunde en daar komen praktijkonderdelen op 
mbo-niveau en rekenen in de plaats voor terug. 
In VMR-4 wordt de stage uitgebreid met een extra, 
tweede, dag en bestaat het onderwijs verder uit twee 
dagen praktijkonderwijs en één AVO-dag (Neder-
lands, rekenen en Burgerschap). In VRM-5 komen 
daar de keuzevakken Engels of Duits nog bij.

De lessen in de vakmanschapsroute worden gegeven 
door mbo-docenten. Regina Tamminga is docent 
Bloemsierkunst en coach van klas VRM-5 die uit tien 
meiden bestaat die voor de praktijkvakrichting Bloem 

hebben gekozen. Afstemming met de vmbo-docen-
ten in het onderwijsprogramma is heel belangrijk”, 
zegt ze. “Ik moet precies weten wat er in het vmbo 
gebeurt, in mijn geval dan in wat we op school  
noemen ‘de creatieve wereld’, opdat ik leerlingen in 
de vakmanschapsroute niet opzadel met lesstof die  
ze al op het vmbo hebben gehad. In VMR-3 wordt  
namelijk ook nog lesstof op vmbo-niveau aange-
boden, in VRM-5 ben je volledig mbo-student.”  
De aansluiting tussen vmbo en mbo vindt gelei-
delijk en vloeiend plaats. “Als docenten laten wij de 
mbo-lesstof langzaam indalen.” Dat geldt ook voor  
de nieuwe werkwijze. “In het mbo is het veel meer 
zelfstandig, projectmatig en digitaal werken.” 

“WIJ LATEN DE MBO- 
LESSTOF LANGZAAM  
INDALEN”
Regina Tamminga, docent Zone.college 

Eén organisatie
Het is een groot voordeel dat het Zone.college  
zowel vmbo- als mbo-onderwijs aanbiedt, licht 
Mark Spliethof verder toe. “De school bestaat uit één 
organisatie, docenten staan op dezelfde payroll, wij 
vormen al de combinatie vmbo/mbo en het is ook 
nog eens allemaal groen. We kunnen dus onderling 
makkelijk en snel afspraken maken. Voor een vmbo- 
school die met een onbekende ROC in een grote stad 
moet onderhandelen over een doorlopende leerroute, 
is het een stuk moeilijker om elkaar te vinden. In die 
zin hebben wij het een stuk makkelijker gehad.”

Geen studiebol
In de klas van Regina (VRM-5) ontmoeten we de  
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leerlingen Jannina Moes (17) en Ilse Kuiper (16).  
Ze hebben het in de vakmanschapsroute goed naar 
hun zin. “Ik ben geen studiebol”, zegt Jannina.  
“Ik zou wel kunnen leren, maar ik zit liever niet met 
mijn neus in de boeken. Lezen vind ik maar saai,  
behalve social media natuurlijk. Van nature ben ik  
een creatief persoon die liever met zijn handen werkt.” 
Ook Ilse houdt niet van leren. “Als jong meisje wilde 
ik eigenlijk advocaat worden, maar de universiteit is 
niet voor mij weggelegd. Praktisch bezig zijn vind ik 
nu leuker.” 

Beiden hebben voor Bloem gekozen en volgen de 
versnelde leerroute waarbij ze één jaar minder nodig 
hebben om het mbo-diploma te behalen. Jannina wil 
bloembinder worden en uiteindelijk bij een bloemist 
gaan werken. “Ik heb een eigen smaak en doe de  
dingen vooral op mijn eigen manier. Het liefst maak 
ik rouwarrangementen. Iemand met een mooi 
bloemstuk de laatste eer te bewijzen, daar wil ik graag 
mijn best voor doen.” Ilse wordt later het liefst zelf-
standig ondernemer. “Het lijkt me niks om voor een 
baas te werken. Nee, ik wil zelf inkopen, creatief zijn 
en mijn eigen arrangementen bedenken.”

Eigen tempo
VMR-leerlingen kunnen in de vijfde of zesde klas 
mbo-examen doen. Regina Tamminga: “Fantastisch 
dat het ook versneld kan. De leerlingen die dit doen 
willen vooruit, maar worden vaak tegengehouden 
door het systeem. Nu bieden we ze de kans om één 
jaar te versnellen als ze het cognitief en praktisch 
aankunnen. Ze komen dan met een diploma jong  
van school. Zonder frustraties, want ze hebben in  
hun eigen tempo kunnen leren.”

“VERSNELLERS ZIJN 
ALLEMAAL VERDER 
GEGAAN IN MBO-3”
Mark Spliethof, teamleider Zone.college 

Mark Spliethof: “Versnellers, dat zijn de leerlingen  
die én heel praktisch zijn én ook nog eens goed  
in theorie. Zij zijn dit schooljaar allemaal door 
gegaan naar mbo-3 en bijna allemaal in de  
vakrichting die ze hebben gedaan. Van de zestien  
geslaagden vorig schooljaar is bijvoorbeeld één  
jongen die voor Voeding had gekozen verder  
gegaan als banketbakker hier op het ROC van  
Twente. De andere veertien leerlingen doen in  
mei examen in VMR-6 en gebruiken de tijd die ze  
ook in het mbo nodig zouden hebben.” 

Wetsvoorstel
De doorlopende leerroute als soepele overgang  
van vmbo naar mbo. Er ligt sinds kort een wets- 
voorstel waarbij scholen deze routes structureel  
vorm kunnen geven, zodat er bij de overstap van 
vmbo naar mbo minder leerlingen uitvallen. 

Mark Spliethof is blij met het initiatief van de  
ministers van Onderwijs. “Ruim 8.000 leerlingen 
die uitvallen in het mbo, dat moeten we niet wil-
len. De overstap van een kleine vmbo-school in een 
beschermde omgeving naar een hele grote ROC in 
de grote stad, blijkt soms te groot. We moeten deze 
leerlingen helpen.” 
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Geen uitval
De belangstelling voor de vakmanschapsroute op  
het Zone.college is groot, zegt hij. “Wij zijn buiten-
gewoon tevreden hoe het verloopt. Op de locatie 
Enschede kiezen sinds de start ieder jaar bijna dertig 
leerlingen voor de VMR. We maken steeds twee  
klassen en hebben tot nu toe geen uitval gehad.  
Vanwege het succes hebben we deze doorlopende 
leerlijn ook geïntroduceerd in Doetinchem en Twello. 

Op drie locaties staan 167 leerlingen ingeschreven die 
grote kans van slagen hebben om zonder te blijven 
zitten hun mbo-diploma te behalen en nauwelijks 
nog het risico lopen om in het verdere vervolg uit te 
vallen op het mbo.”

Aan het werk
Jannina en Ilse willen na het behalen van hun 
mbo-diploma ook verder naar mbo-3. Ze twijfelen of 
ze eerst een tijdje willen gaan werken om nog méér 
ervaring in het bedrijfsleven op te doen.  

Docent Regina Tamminga vertrouwt erop dat “haar 
meiden” uit VRM-5 uiteindelijk goed terecht zullen 
komen. “Deze meiden komen echt wel aan het werk. 
Iedere bloemist kan hen straks goed gebruiken.  
Ze kunnen verkopen en beschikken over voldoen-
de basisvaardigheden in het technisch bloemwerk. 
Op iets hoger niveau, mbo 3 en 4, kunnen ze ook de 
inkoop en boekhouding verrichten. Dan krijgen ze 
meer vakverdieping en wordt bijvoorbeeld kunst-
geschiedenis en ruimtelijke vormgeving belangrijker. 
Het is maar de vraag natuurlijk wat ze willen.”   
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