
Een nieuwe leerweg voor het vmbo



• Een nieuwe leerweg voor het vmbo met een 
praktijkgericht programma

• Voor de leerlingen! 
• Ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt
• Buiten de school, in de wereld
• Goed voorbereid naar vervolgonderwijs dat bij je past 

• En waar staan we nu?

Waar doen we het voor?



Het praktijkgerichte programma



• De programma’s die we ontwikkelen:
• T&T (Technologie & Toepassing), IT (informatietechnologie), Z&W 

(Zorg en Welzijn), E&O (Economie en Ondernemen), D&P 
(Dienstverlening en Producten) en Ma&T (Maritiem en Techniek)

• Concept examenprogramma’s in mei 2021
• PIE (Produceren, installeren en energie), BWI (Bouwen, wonen en 

interieur), Groen, HBR (Horeca, bakkerij en recreatie), MVI (Media, 
vormgeving en ICT) en M&T (Mobiliteit en transport)

• Concept examenprogramma’s in de loop 
van schooljaar 2021-2022

De praktijkgericht programma’s



• Levensechte opdrachten buiten de school
• Het format:  Wat staat erin?

Wat is het praktijkgerichte programma?

• Brede vaardigheden
• Systematisch werken
• LOB
• Werkvelden 
• Programmaspecifieke kennis en 

vaardigheden
• Vraagstukken uit de samenleving



Afsluiting en doorstromen



• Waar komt de nieuwe leerweg in het stelsel

• Afsluiten van het praktijkgericht programma

• De aansluiting binnen het vmbo

• Doorstroom naar het vervolgonderwijs: 
mbo en havo

De plek van de nieuwe leerweg



Hoe nu verder?



• 460 reacties op vragenlijst
• 95% weet dat er een nieuwe leerweg komt
• Ruim 50% heeft al ervaring met een praktisch 

programma
• Hoe? voorkeur voor nieuwsbrieven en webinars
• Waarover? wet-en regelgeving en inhoud programma’s
• Resultaten komen in een infographic

Resultaten onderzoek communicatie



• Kijk regelmatig op www.sterkberoepsonderwijs.nl
• Schrijf in voor de nieuwsbrief
• Formeer een werkgroep binnen de school
• Ontwikkel een visie op de nieuwe leerweg 
• Sluit aan bij een regionaal bedrijvennetwerk
• Volg scholing: www.bijscholingvmbo.nl

Wat kunt u als niet-pilotschool al doen?

http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/
http://www.bijscholingvmbo.nl/

	Een nieuwe leerweg voor het vmbo
	Waar doen we het voor?
	Het praktijkgerichte programma
	 De praktijkgericht programma’s
	 Wat is het praktijkgerichte programma?
	Afsluiting en doorstromen
	 De plek van de nieuwe leerweg
	Hoe nu verder?
	Resultaten onderzoek communicatie
	Dianummer 10

