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VRIJHOUDEN

 Een geïntegreerd onderwijsprogramma 

Vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met een mbo-
diploma

Waarbij het onderwijs verdiept, verrijkt of in sommige 
gevallen versneld kan worden

Wat is een doorlopende leerroute?



VRIJHOUDEN

Wordt verzorgd op een vmbo- en/of  mbo-school

 Eerste twee jaar ingeschreven op het vo, met vo-
bekostiging. Daarna op het mbo ingeschreven, met 
mbo-bekostiging.

Vo-school is verantwoordelijk voor het vo-onderwijs, 
examinering en diplomering. Mbo-school voor het mbo-
onderwijs, examinering en diplomering.

Wat is een doorlopende leerroute?



VRIJHOUDEN

Ruim 10 jaar experimenteren
 Vm2
 Doorlopende leerlijnen

Programma Sterk beroepsonderwijs
 OCW, Connect Groen, MBO Raad, Platform TL, SPV en de VO-raad 

zetten zich de samen in voor sterk beroepsonderwijs 

 Expertsessies om ruimte te bepalen

Wat ging vooraf aan deze wetswijziging?
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De wet biedt ruimte voor doorlopende leerroutes, het 
aanbieden van deze routes is geen verplichting

 Twee routes:
 doorlopende leerroute naar mbo 2, 3 of 4
 geïntegreerde route naar mbo-2

Wettelijke ruimte voor doorlopende leerroutes
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Wettelijke ruimte voor deze routes
 Onderwijstijd als één geheel 
 Teambevoegdheid
 Mogelijkheid tot spreiden examens

 Mogelijkheid tot spreiden vmbo-examens t/m 1e jaar mbo (3e leerjaar 
doorlopende leerroute)

 Mbo-onderwijs, -examinering en BPV al mogelijk vanaf de start van de 
doorlopende leerroute 

 Mogelijkheid om bekostiging te kunnen overdragen

 Extra voor geïntegreerde route naar mbo-2:
 Mogelijkheid om een mbo-2 diploma 

(startkwalificatie) te behalen zonder
een vmbo-diploma te behalen

Wettelijke ruimte voor doorlopende leerroutes
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Samenwerkingsovereenkomst 
 o.a. over overdracht van bekostiging en overstapopties voor jongeren 

die uit de route stappen

Aanmelden route bij DUO

Gecombineerde PTA/OER

Voorwaarden doorlopende leerroutes
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Voordelen voor jongeren:
 Minder harde knip
 Eerder kennismaken met het mbo en de beroepspraktijk, bewuster 

kiezen
 Verbeterde doorstroom
 Verschillende routes, maatwerk mogelijk

Waarom een doorlopende leerroute?
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Voordelen voor scholen:
 Meer ruimte en flexibiliteit om onderwijsprogramma vmbo-mbo vorm te 

geven
 Jongeren kiezen opleidingen bewuster 
 Beter zicht op aanstaande studenten
 Behoud divers opleidingsaanbod, ook bij minder jongeren

Waarom een doorlopende leerroute?
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Vragen over doorlopende 
leerroutes? 

Stel ze via:
…
…

Vragen
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