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Aan welk type school bent u verbonden?

TL zelfstandig of in combinatie met havo/vwo
 32%

GL en TL, eventueel in combinatie met vbo en/of havo/vwo
 31%

TL in combinatie met vbo en/of brede scholengemeenschap
 18%

GL, eventueel met vbo en/of in brede scholengemeenschap
 12%

Anders
  5%

VSO
  3%

Weet u dat er gewerkt wordt 
aan een nieuwe leerweg?

95% JA 5% NEE

Vrijwel alle respondenten weten dat er 
een nieuwe leerweg komt.

Uit aanvullend gesprek met enkele 
respondenten blijkt nog wel behoefte 
aan concrete informatie over bijvoor-
beeld verplichting voor alle gl/tl-scholen, 
invoeringsjaar en aantal programma’s.

Heeft u al ervaring met een praktisch programma in de GL en/of TL?

43% NEE 38% JA, GL 18% JA, TL 1% ANDERS, NVT

Onderzoek is uitgezet onder 
3940 teamleiders GL/TL van 914 
schoollocaties. Vragenlijst is ingevuld 
door 460 personen van 163 locaties.



Door directe mailing/nieuwsbrief (digitaal)
392

Via webinars
291

Via een bestaand platform  (Platform-TL, SPV, beroepsgerichte platforms)
244

Via bezoeken aan scholen die al een praktisch programma hebben of die deelnemen aan de pilot
205

Via bijeenkomsten
192

Door zelf informatie op te zoeken op www.sterkberoepsonderwijs.nl
181

Via regionale kenniskringen
131

Vragenuurtje, waar mijn vragen direct beantwoord worden
106

Anders
106

Inhoud van de praktijkgerichte programma’s
391

Wet- en regelgeving
377

Ontwikkelingen in de pilot praktijkgerichte programma’s
354

Inspiratievoorbeelden
346

Tools/handreikingen om zelf aan de slag te gaan
331

Anders
12

Hoe wilt u geïnformeerd worden 
over de komst van de nieuwe leerweg? Welke informatie wilt u ontvangen?

Respondenten willen op dit moment 

vooral geïnformeerd worden via 

directe mailing/nieuwsbrieven en 

webinars. Er is geen verschil te zien 

tussen functie, schooltype of ervaring 

met een praktisch programma.

Opvallend is dat er minder behoefte 

lijkt te zijn aan uitwisseling van 

aanpak of ervaringen/fysieke 

bijeenkomsten.  Mogelijk dat corona 

hier een rol speelt en/of de fase waarin 

niet-pilotscholen zich bevinden.

Algemeen is er lichte voorkeur voor informatie 

over wet- en regelgeving en inhoud 

examenprogramma’s.

Inspiratievoorbeelden worden vooral 

door docenten gewaardeerd.

Tools/handreikingen om zelf aan de slag 

te gaan is het meeste genoemd door

• Scholen die nog geen ervaring hebben 

 met een praktisch programma.

• Zelfstandige TL-scholen of verbonden 

 aan havo/vwo.
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Kent u de site www.sterkberoepsonderwijs.nl?

43% JA 29% JA  15% NEE 13% JA
Ik kijk er af en toe op Ik kijk er regelmatig op  maar ik heb nog nooit 
   op die site gekeken


