
Voorlichtingsbijeenkomst 
klankbordgroep schoolleiders 
nieuwe leerweg

18 september 2019



Programma van deze 
bijeenkomst

1. Programma sterk beroepsonderwijs
2. Nut en noodzaak nieuwe leerweg
3. Advies van de VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO over de 

praktijkgerichte component
4. Waar staan we september 2019 en doorkijk
5. Rol van de klankbordgroep schoolleiders



Programma  sterk beroepsonderwijs

Focus
 Behouden van een goed en bij de regio passend aanbod van 

beroepsonderwijs
Hoe?

– Geen vrijblijvende regionale samenwerking
– Elke regio biedt een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod 

van beroepsonderwijs met regionale meerwaarde aan
– Een leerling kan in elke regio op elk niveau terecht in 

doorlopende routes vmbo-mbo, passend bij het regionale 
onderwijsaanbod

– Elke leerling krijgt naast theorie ook praktijkgericht onderwijs op 
het vmbo (ook in de nieuwe leerweg)



Programma  sterk beroepsonderwijs

Communicatie



Nut en noodzaak nieuwe leerweg

• Noodzaak: betere oriëntatie  en voorbereiding op 
doorstroom naar mbo en havo (85% gaat naar mbo).

• Belang van praktische vaardigheden leren in 
levensechte contexten.

• Verbetering herkenbaarheid vmbo: minder 
leerwegen en minder verschillende diploma’s



Uitgangspunten nieuwe 
leerweg

• Gericht op doorstroom naar mbo en havo; 
• Met keuzeruimte voor leerlingen; 
• Keuzeruimte voor scholen.

• In de nieuwe leerweg krijgen alle leerlingen 
een praktijkgericht component die hen beter 
voorbereidt op vervolgonderwijs. 



Advies VO-raad en partners

• Stel algemene vaardigheden centraal en ontwikkel die binnen 
levensechte contexten;

• Ga hierbij uit van de kern van de beroepsgerichte 
programma's en van T&T; 

• Zorg voor verbinding met LOB;
• Geef het een stevige plek in het curriculum;
• Bovenop het bestaande curriculum;
• Voor 1 dagdeel in de week;
• Sluit het af met een schoolexamen dat meetelt binnen de 

uitslagbepaling;
• Ontwikkel een  soortgelijke component voor het havo.



September 2019: 
Waar staan we?

• Recent Voortgangsbrief sterk beroepsonderwijs naar 
Tweede Kamer, inclusief beleidsreactie op het advies 
van de VO-raad en partners

• Klankbordgroep schoolleiders 
• Concept kader praktijkgerichte component
• Scenario’s positionering en inrichting nieuwe leerweg 

worden uitgewerkt



Doorkijk 

- Najaar 2019        Vaststellen kader
- Daarna Toetsen bestaande examen-

programma’s aan kader
- Voorjaar 2020 Besluit (door)ontwikkelen vakken
- Daarna Mogelijke start vakvernieuwing

- 2020 – 2021: Start pilots



Functie klankbordgroep 
schoolleiders

• Toetsen (tussen)producten samenvoeging gl en tl tot een 
nieuwe leerweg en praktijkgerichte component op 
uitvoerbaarheid en wenselijkheid; 

• Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de 
begeleidingscommissie over de nieuwe leerweg en de 
praktijkgerichte component. 



Enkele vraagstukken

• Hoe moet de nieuwe leerweg worden 
gepositioneerd in het stelsel? 

• Wat zijn de gevolgen voor verhouding tot 
bb/kb en havo?

• Wat hebben scholen nodig om zich goed te 
kunnen voorbereiden op de nieuwe leerweg?

• Hoe gaan we de nieuwe leerweg noemen?
• Etc…



Samenstelling klankbordgroep

Vmbo 
• 12 vmbo schoolleiders van verschillende soorten scholen 

(vmbo breed, categoriale mavo en mavo aan een brede 
scholengemeenschap). 

Mbo 
• 4 mbo schoolleiders (verschillende opleidingsdomeinen)

Havo 
• 4 havo schoolleiders van verschillende soorten scholen (brede 

scholengemeenschap, havo/vwo en categoriale havo)



Procedure 

• Aanmelden voor 1 oktober 2019
• Selectie op basis van spreiding: zie 

profielschets op 
www.sterkberoepsonderwijs.nl

• Uiterlijk 11 oktober uitsluitsel via de mail
• Eerste bijeenkomst 31 oktober 14.00-16.00 te 

Utrecht (Domstad)

http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/

	Dianummer 1
	Programma van deze �bijeenkomst
	�Programma  sterk beroepsonderwijs�
	�Programma  sterk beroepsonderwijs�
	�Nut en noodzaak nieuwe leerweg�
	�Uitgangspunten nieuwe �leerweg�
	Advies VO-raad en partners�
	September 2019: �Waar staan we?
	Doorkijk 
	Functie klankbordgroep �schoolleiders
	Enkele vraagstukken
	Samenstelling klankbordgroep
	Procedure 

