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Leerlingendaling, lerarentekort en snelle ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt vragen om een bundeling van de krachten 
om het regionale beroepsonderwijs sterk te houden. Goede 
samenwerking in de regio is dan ook cruciaal voor het 
vergroten van het aanbod van doorlopende leerroutes vmbo-
mbo op alle niveaus. 

Samenwerking is een bestuurlijke opdracht met een 

strategisch vraagstuk. Maar het vraagt ook om praktische 

uitwerking: managers, docenten en stafmedewerkers zijn 

aan zet in de praktische vormgeving van samenwerking op 

verschillende gebieden, zoals onderwijsprogramma’s, LOB en 

bedrijfsvoeringsaspecten. 

Sinds enige tijd volgt het programmateam Sterk 

beroepsonderwijs een aantal regio’s waarin vmbo- en 

Zes leerlabs

mbo-scholen werk maken van intensieve en structurele 

samenwerking. Zij buigen zich over vraagstukken als 

‘Hoe brengen we onze regionale samenwerking een 

stap verder?’ of ‘Welke mogelijkheden biedt de wet Sterk 

beroepsonderwijs ons om doorlopende leerroutes vorm te 

geven?’. 

Sommige regio’s benutten dit schooljaar voor het vaststellen 

van een gezamenlijke ambitie. Op andere plekken in het land 

denken vmbo- en mbo-scholen na over bijvoorbeeld een 

gezamenlijk onderwijsprogramma voor de geïntegreerde 

leerroute. In dit magazine delen zes samenwerkende 

vmbo- en mbo-scholen openhartig hun ervaringen, 

positieve ontwikkelingen, knelpunten én oplossingen. Welke 

samenwerkende scholen zijn dit, wat doen zij en voor wie? 

Een overzicht...

? ??
WAT GEBEURT
ER AL?

•••
STERK Beroepsonderwijs
Digizine voorjaar ©2021

SAMEN OP WEG 
Naar een naadloze aansluiting vmbo-mbo



8

Leerlab Apeldoorn
• Samenwerkende scholen: 

 Etty Hillesum Lyceum (vo) en Aventus (mbo)

• Fase: pilot gestart in 2019, leerlingen 

 gestart in schooljaar 2019-2020

• Sector/opleidingsrichting: Zorg en Welzijn. 

 Andere routes moeten nog ontwikkeld worden

• Route: van vmbo basis naar mbo niveau 2

• Werken aan: verkorte, doorlopende leerlijn

• Ontwerp in het kort: Leerstof van twee jaar mbo 

is gecomprimeerd tot één jaar, door overlappen 

eruit te halen en onderwijsinhoudelijk afstemming 

te zoeken tussen beide scholen

• Doelgroep: excellente leerlingen die een 

versnelling aankunnen

Meer weten? 
Neem contact op met Zerin Eralp 

via z.eralp@aventus.nl.

Leerlab Assen
• Samenwerkende scholen: Dr. Nassau College (vo) 

 en Drenthe College (mbo)

• Sector/opleidingsrichting: Horeca, Bakkerij & Recreatie

• Fase: 2021-2022 is het pilotjaar. De focus 

 ligt op het doorontwikkelen van de leerlijnen, 

gastcolleges organiseren en vergroten van 

 het aantal stage uren in het vmbo

• Route: van vmbo basis en kader 

 naar mbo niveau 1, 2 of 3

• Werken aan: doorlopende leerroute, maatwerktraject

• Ontwerp van de route: vroege kennismaking met mbo 

tijdens de vmbo-opleiding, met optie om in leerjaar en 

3 en 4 van het vmbo modules te kiezen van het mbo

• Doelgroep: breed, voor alle leerlingen

Meer weten? 
Neem contact op met Huubs Hubbeling via 

hub@dr.nassaucollege.nl of Karin Stoffers 

via k.stoffers@drenthecollege.nl.

Leerlab Oost
• Samenwerkende scholen: Landstede Groep 

 (verschillende vo scholen en mbo) in samenwerking 

 met mbo of vo scholen in de regio

• Sector/opleidingsrichting: diverse opleidingsrichtingen op 

verschillende locaties; in totaal draaien er elf pilots

• Fase: de pilots variëren van een startfase tot initiatieven 

die al vijf jaar draaien

• Route: van vmbo basis naar mbo niveau 2, mogelijk later 

routes naar niveau 3/4

• Werken aan: diverse routes, varieert per pilot

• Ontwerp van de route: trajecten vanuit talentontwikkeling 

met veel aandacht voor persoonsvorming en leren in, aan 

en van de praktijk

• Doelgroep: breed, in principe voor alle leerlingen geschikt, 

van leerlingen die weten wat zij willen tot leerlingen die dat 

nog niet weten

Meer weten? 
Neem contact op met Gerdien Martens via 

gmartens@landstede.nl.
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Leerlab Ottoland
• Samenwerkende scholen: Wellantcollege vmbo De 

Bossekamp (vo) met Wellantcollege Houten (mbo)

• Sector/opleidingsrichting: Groen (Melkveehouderij, 

Groen, Grond & Infra en Hovenier)

• Fase: leerlingen volgen de route sinds 2019

• Route: van vmbo basis naar mbo niveau 2 BBL 

(Beroeps Begeleidende Leerweg)

• Werken aan: geïntegreerde leerroute

• Ontwerp van de route: leerlingen blijven jaar langer 

op de vmbo-locatie, veel praktijk en stages

• Doelgroep: leerlingen die veel baat hebben bij 

praktijk en die al weten wat zij willen

Meer weten? 
Neem contact op met Hijlke Wijnja 

via h.wijnja@wellant.nl of Ester 

Cuijpers via e.cuijpers@wellant.nl.

Leerlab Noord-Brabant
• Samenwerkende scholen: Walewyc-mavo (vo), Campus 013 

(vo) en ROC Tilburg (mbo)

• Sector/opleidingsrichting: Sport en Bewegen

• Fase: bezig met een plan van aanpak voor een 

doorlopende leerroute, reeds bezig geweest met 

afstemmen lesprogramma’s en organiseren van 

drempelloze instroom

• Route: voor de route van vmbo basis naar mbo 

 niveau 2 werken Campus 013 en ROC Tilburg samen. 

 Voor de route van vmbo gt naar mbo niveau 4 

 werken Walewyc-mavo en ROC Tilburg samen

• Werken aan: nader te bepalen

• Ontwerp van de route

• Doelgroep: nader te bepalen Vanuit de Walewyc: leerlingen 

met LO2 als examenvak. Vanuit Campus 013: leerlingen 

met het keuzevak Sport en Leiderschap

Meer weten? 
Neem contact op met Margriet Bak 

via mdbak@roctilburg.nl.

Leerlab Midden-Limburg
• Samenwerkende scholen: Stichting Onderwijs 

Midden-Limburg (vo) en Gilde Opleidingen (mbo)

• Sector/opleidingsrichting: Zorg en Welzijn

• Route: vmbo basis naar mbo niveau 2; vmbo 

kader/gemengde leerweg/theoretische leerweg 

naar mbo niveau 3/4

• Fase: ontwikkelfase, route naar niveau 2 start in 

sept. 2021, route naar niveau 3/4 in sept. 2022;

• Werken aan: doorlopende leerlijn

• Ontwerp van de route: leerlingen maken eerder 

kennis met mbo-inhoud, mogelijkheid om te 

versnellen;

• Doelgroep: breed, bedoeld voor alle leerlingen 

Zorg en Welzijn

Meer weten? 
Neem contact op met Tom Martinussen 

via t.martinussen@rocgilde.nl.
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