Geïntegreerde leerroute

Wet doorlopende leerroutes vmbo–mbo:

‘Meer ruimte
en flexibiliteit’

onderbouw vmbo

vmbo-mbo

Vanuit de vmbo-basis kan een mbo 2-diploma
behaald worden, waarbij het vmbo examen geheel of
gedeeltelijk achterwege kan worden gelaten.

Doorlopende leerroute

Wat zijn doorlopende leerroutes en geïntegreerde leerroutes

Doorlopende leerroute

nu precies? En wat maakt de wet doorlopende leerroutes

Een doorlopende leerroute is een gecombineerd

vmbo-mbo allemaal mogelijk? In dit artikel lees je alles over

onderwijsprogramma dat bestaat uit een vmbo-profiel met

In de doorlopende leerroute wordt zowel een vmbo-

de definities, achtergronden en kansen die de wet biedt.

een daaraan verwant mbo-opleidingsdomein of –kwalificatie.

diploma als een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4)

onderbouw vmbo

vmbo-mbo

In deze doorlopende leerroute kunnen jongeren zowel een

behaald, waarbij het mogelijk is om het vmbo-examen

Allereerst: de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk

vmbo-diploma als een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4)

uit te stellen tot en met het 3e jaar van de route en

beroepsonderwijs) biedt meer ruimte en flexibiliteit. Door

halen. Doordat het onderwijs in een doorlopende leerroute

vanaf het eerste jaar van de route met mbo-stof te

de stevige samenwerking tussen vmbo en mbo kunnen we

verdiept, verrijkt of versneld kan worden, zijn jongeren beter

volgen en examineren.

het beroepsonderwijs meer als één geheel vormgeven. De

voorbereid op de (regionale) arbeidsmarkt of stromen zij

wet biedt bijvoorbeeld jongeren de mogelijkheid het mbo en

sneller door naar vervolgonderwijs (mbo-opleiding op een

vmbo gecombineerd in één opleiding te volgen (doorlopende

hoger niveau of het hbo).

leerroutes), waarbij de leerling richting een mbo 2-opleiding

Reguliere leerroute
vmbo

mbo

het vmbo-diploma niet hoeft te behalen (geïntegreerde

De geïntegreerde leerroute is een verbijzondering van de

leerroute). De focus ligt op goed en toegankelijk

doorlopende leerroute. In deze route kunnen jongeren

In een reguliere leerroute worden het vmbo en het

beroepsonderwijs in elke regio en het stimuleren van

ervoor kiezen om vanuit de vmbo-basis een mbo 2-diploma

mbo afgesloten met een diploma en is er niet of

onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, kansen biedt en

te halen, waarbij het vmbo-examen gedeeltelijk of zelfs in zijn

nauwelijks sprake van de mogelijkheid om vmbo en

aansluit bij wat jongeren boeit.

geheel achterwege kan worden gelaten.

mbo gecombineerd in een opleiding te volgen.
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Welke ruimte biedt de wet?

Samen aan de slag?

Eén studieduur en onderwijstijd

Examens

Om een doorlopende leerroute te ontwikkelen, moeten

In een doorlopende leerroute hanteren we één model voor

De wet biedt daarnaast de mogelijkheid voor het

de vmbo- en mbo-scholen verschillende stappen zetten.

studieduur en onderwijstijd. Hierdoor ontstaat er ruimte

afnemen van vmbo-examens t/m het derde jaar

Hier vind je alle stappen op hoofdlijnen en verwijzingen naar

om een optimaal samengesteld onderwijsprogramma

van de route. Er is ruimte om mbo-examinering

de specifieke onderwerpen.

te ontwikkelen, waarin mbo-onderdelen eerder aan bod

en beroepspraktijkvorming (BPV) vanaf vmbo

kunnen komen en vmbo-onderdelen later kunnen worden

leerjaar 3 te verzorgen (eerste jaar van de

Een aantal thema’s uitgelicht:

afgerond. Door het ontwikkelen van een gecombineerd

doorlopende leerroute). En in de geïntegreerde

• Samenwerkingsovereenkomst - De vmbo-school en

programma kan bovendien onnodige overlap worden

leerroute vmbo bb-mbo2 is het mogelijk om geen

de mbo-school leggen afspraken over de doorlopende

voorkomen, waardoor er ruimte ontstaat om de opleiding te

of enkele vmbo-examens af te nemen; in routes

leerroute vooraf vast in een samenwerkingsovereenkomst

verkorten met maximaal één jaar.

kb/gtl-mbo3/4 blijft vmbo-examinering behouden.

(o.a. voor de overstapoptie). Mocht een regio routes met
meerdere scholen en/of instellingen willen ontwikkelen,

MEER INFORMATIE

MEER INFORMATIE

kan er één overeenkomst worden opgesteld, waaraan alle
partijen deelnemen.
• Verantwoordelijkheden - De vo-school is

Teambevoegdheid

verantwoordelijk voor het vo-onderwijs, examinering en de

De teambevoegdheid in de wet biedt de mogelijkheid om als

diplomering. De mbo-school is verantwoordelijk voor het

O

vmbo-mbo een gezamenlijk docententeam te vormen voor
vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen.
MEER INFORMATIE

VMBO

MB

VMBO + MBO

mbo-onderwijs, examinering en de diplomering.
• Kosten - De eerste twee jaar is er sprake van vobekostiging, daarna van mbo-bekostiging. Er is de
mogelijkheid tot overdragen.
• Locatie - De doorlopende leerroute kan gedeeltelijk of
volledig worden verzorgd op een vmbo- en/of mbo-school
(en/of deels op de locatie van een leerbedrijf).
• Duo - Scholen moeten voor de start van het
programma hun route bij duo melden onder
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
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