
In één keer door naar mbo2

De drie Vakroutes van Wellant vmbo de  

Bossekamp zijn ‘geïntegreerde leerroutes’: 

leerlingen doen tussendoor geen vmbo 

examen, maar ze moeten wel voldoen  

aan de eindtermen van het vmbo.  

Daarom werd voor elke Vakroute een eigen 

examenprogramma ontwikkeld. “Het was  

een enorme zoektocht. We waren een van  

de eerste scholen met een Vakroute en we 

moesten echt het wiel uit vinden”, zegt  

directeur Hijlke Wijnja. “Het is namelijk  

niet zo eenvoudig als ‘indikken en de  

overlap eruit halen’. De vmbo en mbo 

examens zomaar samenvoegen is lastig,  

want die examens zitten anders in elkaar.  

Het vmbo werkt met PTA’s, Programma’s  

van Toetsing en Afsluiting. Het mbo met  

de OER, de Onderwijs en ExamenRegeling.  

Bij een Vakroute wordt dat één nieuw  

examen programma: het PTA/OER.”

Bij Wellant vmbo de Bossekamp in Ottoland kunnen leerlingen in de derde klas kiezen 
voor een van de drie Vakroutes. Ze halen daarmee in drie jaar hun mbo2-diploma in  
de richting Melkveehouderij, Hovenier of Groen, Grond en Infra. Voor elke Vakroute is 
een examenprogramma op maat ontwikkeld. Dat is lastiger dan je zou denken, aldus  
directeur Hijlke Wijnja.

PTA + OER = PTA / OER 

Voor elke leerroute gingen een vmbo  

en een mbodocent samen aan de slag om  

het programma te ontwerpen.  

“In het PTA/OER is een aantal vmbo 

examenonderdelen verschoven. De leerlingen 

ronden de vakken burgerschap en rekenen  

af in het tweede jaar van de Vakroute.  

In leerjaar vijf, het laatste jaar van de  

Vakroute, kunnen ze dan focussen op de  

proeve van bekwaamheid. Voor die laatste  

zijn ‘handelingslijsten’ opgesteld. Bij de 

Vakroute Melkveehouderij moet je dan  

bijvoorbeeld denken aan ‘machines schoon

maken’ en ‘hygiëne maat regelen nemen’.  

Die handelingslijsten moeten allemaal  

worden afgevinkt en dat gebeurt in de  

praktijk, op de plek waar de leerling stage 

loopt.” De vmbokeuzevakken worden  

waar mogelijk gecombineerd met mbo 

keuzedelen. Dat geeft ruimte voor extra  

onderdelen, zoals het behalen van het 

veiligheids certificaat. Want dat is de  

meerwaarde van de Vakroutes: leerlingen  

kunnen zich sneller specialiseren en zich  

richten op de vakken waar ze in hun werk  

later echt iets aan hebben.

Hoe ontwikkel je een geïntegreerde leerroute voor groene opleidingsroutes? Hijlke Wijnja,
schoolleider van Wellantcollege vmbo De Bossekamp in Ottoland en Ester Cuijpers,
adviseur onderwijs en kwaliteit mbo bij Wellantcollege in Houten stonden aan de wieg van 
drie geïntegreerde leerroutes: Melkveehouderij, Groen, Grond & Infra en Hovenier.
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