
Door samen te werken kunnen de partijen  

in de regio elkaars kennis, expertise en  

faciliteiten beter benutten. Bijvoorbeeld bij 

het maken van doorlopende leerroutes,  

het vormgeven van doorlopende LOB,  

voor het slim organiseren van onderwijs, 

het toegankelijk maken van moderne  

apparatuur en om het onderwijs voor 

leerlingen praktijkgerichter te maken. 

Kennismaken met de beroepscontext  

helpt jongeren om zich goed te oriënteren 

op een vervolgstap. Daarom is één van  

de acties van het programma Sterk  

Beroepsonderwijs het samenvoegen 

van de gemengde en de  

theoretische leerweg met  

daarin een praktijkgerichte  

component. 

Betreft: Brief ministers van Onderwijs

Beste lezer, 

Nederland schreeuwt om meer praktisch opgeleide jongeren. Vooral in de techniek en de zorg hebben 

jongeren een gouden kans op stage, leerbaan en werk. Een krachtig beroepsonderwijs is dan ook 

één van onze belangrijkste ambities. Onze focus ligt op goed en toegankelijk onderwijs in elke regio.  

Onderwijs dat alle kansen biedt, aansluit op de arbeidsmarkt en voldoende jongeren boeit.

De helft van de jongeren in Nederland gaat na de basisschool naar het vmbo en zet daar de eerste 

stappen in de beroepskolom. Om ze alle kansen te bieden, moeten we zorgen voor soepele overgangen 

tussen middelbare school en beroepsonderwijs. Voor de overgang vmbo-mbo stimuleren we dan ook dat 

regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vormgeven. Waardoor jongeren al in het voortgezet 

onderwijs met de praktijk in aanraking komen. 

Wij zijn geïnspireerd door de vmbo-scholen waar leerlingen op meerdere momenten in het jaar al de 

mbo-stof in mogen duiken. Zulke ervaringen, aangevuld met stages, helpen jongeren bij het vinden van 

de route door het onderwijs die het beste bij hen past. Wij hopen dat steeds meer vmbo’s en mbo’s dit 

samen mogelijk maken. 

Uit de reacties die we van scholen krijgen, blijkt het enthousiasme voor deze beweging. Vmbo’s en mbo’s 

delen bijvoorbeeld steeds vaker hun lokalen of apparatuur. Maar wanneer ze écht samen opleidingen

willen aanbieden, dan biedt de wet nog onvoldoende ruimte. Daarom hebben we het wetsvoorstel 

Sterk Beroepsonderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin regelen we dat een vmbo-school en 

een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende route kunnen aanbieden. Die route start in het derde 

vmbo-leerjaar en eindigt met het behalen van een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. We maken het ook 

mogelijk om mbo-2 binnen het vmbo af te ronden.

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om vanaf volgend schooljaar het onderwijsprogramma met 

één team van vmbo- en mbo-docenten te verzorgen. Daarbij geldt er één onderwijstijd voor de gehele 

route en mogen jongeren het vmbo-examen spreiden over de eerste drie jaren van de doorlopende leer-

route. Wij dagen scholen uit om te verkennen welke mogelijkheden er in hún regio zijn om meer van dit 

soort routes te starten. Want iedere leerling die tijdig kan kennismaken met toekomstig werk, vergroot 

de kans op verstandige keuzes voor de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Engelshoven
Arie Slob

Minister van Onderwijs, Cultuur
Minister voor Basis- en 

en Wetenschap
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Contact 
gezocht

Sterk Beroepsonderwijs staat 
voor toekomst bestendig,  
gevarieerd en aantrekkelijk  
beroepsonderwijs in de regio.  
Dat is belangrijk voor jongeren, 
voor scholen én voor een goed 
functionerende arbeidsmarkt.  
Het programma Sterk Beroeps- 
onderwijs wil de samenwerking 
en de verbinding tussen vmbo- 
en mbo-scholen en het regionale 
bedrijfs leven versterken.  
Met als doel: die goed voorbereide 
en goed opgeleide jongeren  
afleveren waar de arbeidsmarkt  
zo om staat te springen. 

Hoe pak je samenwerking aan?

Hoe pak je samenwerking met bedrijven en organisaties

aan en hoe leg je contacten? Een aantal tips uit bedrijven en

instellingen.

Verplaats je in de ander: wat maakt de samenwerking voor

beide partijen interessant en de moeite waard?

Begin klein en breid de samenwerking en de activiteiten

gaandeweg uit. Hou goed vinger aan de pols en blijf evalueren.

Maak afspraken en hou je daaraan.

Schroom niet om te vragen en laat duidelijk weten wat  je zoekt,

wees concreet. 

Benut de al bestaande ‘warme’ contacten; bijvoorbeeld van

andere profielen, het netwerk en de contacten van ouders of

het netwerk van het mbo. 

Kijk of er gemeentelijke of regionale initiatieven, netwerken

of bijeenkomsten zijn om bij aan te haken en laat vooral  

docenten die bezoeken. 

Benoem een vast contactpersoon/aanspreekpunt in de school

voor bedrijven. 

Stem af met andere scholen in je omgeving, bundel je vragen

om de belasting voor bedrijven te beperken. 

Nodig bedrijven uit op school, zodat ze kunnen zien hoe het

er op school aan toegaat. 

Laat zien wat je samen doet en geef ruchtbaarheid aan de

samenwerking, bijvoorbeeld in lokale of regionale media.

In VMBO-krant ‘Samen Ondernemen’ 
staan tal van voorbeelden van wat je 
als onderwijs samen kunt doen met 
bedrijven. Oriënterende stages,  
docentenstages, gastlessen, samen 
lesmateriaal of een keuzevak ont- 
wikkelen, levensechte opdrachten 
uitvoeren in een bedrijf, bedrijfs- 
bezoeken, vmbo’ers en mbo’ers 
die samen leren in een bedrijf, een 
ondernemers ontbijt, keuzevakken  
uitvoeren in een bedrijfscontext,  
een maatjesproject, een scholen-
en beroepenmarkt, etcetera. 

https://nieuwvmbo.nl/inspiratie/ 
artikelen/samen-ondernemen/


