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Verschillende routes

• DLR -> Vakmanschapsroute

• Het Groene Lyceum

• MBO-> HBO route Toegepaste biologie



DOORLOPENDE LEERROUTE → VAKMANSCHAPSROUTE

VMBO BL 
klas 1  en 2

DLR 

klas 1 en 2
DLR 

klas 3 en 4

Externe 
MBO niv. 2

Examen

VMR

Vakmanschapsroute

niv. 2 

Dier, Groen, Food, Retail

Doorlopende 
Leerroute 

Aeres Almere 

MBO 
niveau 1 
opleiding

VMBO 
basis



4 RICHTINGEN – 1 KLAS

- Medewerker Dierverzorging 

- Medewerker Voeding en Technologie

- Medewerker Hovenier

- Groene Retailmedewerker



Voordelen / successen vakmanschapsroute

• Verbeteren doorstroom vmbo mbo. 

• Verbeteren programmatische aansluiting vmbo mbo.

• Brede opleiding i.v.m. later kiezen opleiding.

• Basisvaardigheden verbeteren -> aansluiting op de arbeidsmarkt.

• Terugdringen voortijdig schoolverlaters.

• Bevorderen motivatie -> persoonlijkere traject.

• Maatwerk / persoonlijk programma  -> gericht op kwaliteit van de leerling.

• Vakkennis en resultaten verbeteren.



Het Groene Lyceum - HGL

• 6-jarige opleiding

• vmbo-GL/TL en mbo-4

• Uitdaging op havo-niveau

• Advies basisschool: minimaal vmbo-TL/havo

• In Almere op Aeres vmbo en mbo
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Opbouw opleiding

• Leerjaar 1 en 2 kerndoelen 
onderbouw gl/tl, met 
verdieping en versnelling.

• Vervolg in leerjaar 3 t/m 6:

• gespreide examinering 
vmbo-gl/tl in leerjaar 3 en 
4 en start mbo-
onderdelen.

• examinering science –
toegepaste biologie op 
mbo niveau 4.
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Voordelen / successen HGL

• Maatwerk mogelijkheden – inrichten eigen route

• Verbeteren doorstroom vmbo – mbo

• Vaardigheden hbo doorstroom

• Vmbo TL en mbo niveau 4 opleiding in 6 jaar

• Duurzaam contact leerling - docent



MBO -> HBO route Toegepaste biologie

• Mbo en hbo diploma in 6 jaar.

• Inhoud van het 1e leerjaar hbo 
verwerkt in het mbo 
programma (alle leerjaren).

• In het laatste jaar van het 
mbo volgt de student een hbo 
module ter assessment.

• Studenten stromen in het 2e

leerjaar van het hbo in.

• Veel werkervaring door 
praktijkopdrachten vanuit het 
werkveld en stages zowel in 
het mbo als hbo. 
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Voordelen student instromen 
Aeres Hogeschool Almere TB

Test in het laatste jaar op het mbo of 
een hbo-opleiding wat is, zonder 
verdere verplichtingen.

Doorstromen naar het 2e jaar HBO.

Opleiding in 3 i.p.v. 4 jaar afronden.

Geen bindend studie-advies.

Instromen in klas met andere zij-
instromers.



Uitdagingen

Uitdaging 1: Verschillende werkwijze en afspraken

Uitdaging 2: Het binden van de leerlingen/studenten

Uitdaging 3: Samenwerking verschillende niveaus

Uitdaging 4: Hoe behoud je de lange termijn visie?

Uitdaging 5: Samenwerking docenten/locaties



• Eigenaarschap en draagvlak bij het docententeam.

• Maak een goede start -> blijf ontwikkelen onderweg. 

• Investering versus wat het oplevert.

• Zorg voor goede randvoorwaarden.

• Aandacht voor werving en communicatie.

• Werkgroep en samenwerking (overeenkomst) verschillende 
afdelingen. 

• Evalueer met leerlingen. 

Tips

Heeft u vragen? Neem contact op met:
MBO-HBO -> Marije Sloetjes m.sloetjes@aeres.nl
VMR -> Eibertje van Halteren e.van.halteren@aeres.nl
HGL -> Vivian Copier v.n.copier@aeres.nl
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