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Bespreekpunten

 Programma Sterk beroepsonderwijs

Doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Waarom?
Wat is een doorlopende leerroute?
Welke ruimte biedt de wet?
Welke randvoorwaarden stellen we?



Programma Sterk beroepsonderwijs

Actielijnen 
1. Versterken regionale samenwerking
 Om te komen tot een toekomstbestendig en gevarieerd 

aanbod van beroepsonderwijs met regionale meerwaarde.

2. Invoering wet Doorlopende leerroutes
 Een jongere kan in elke regio op elk niveau terecht in 

doorlopende routes vmbo-mbo, passend bij de regio.

3. Samenvoeging GL en TL 
 Elke jongere krijgt naast theorie ook praktijkgericht onderwijs 

op het vmbo.



Waarom een doorlopende leerroute? 

Voor jongeren:
• Minder harde knip
• Eerder kennismaken met het mbo en de beroepspraktijk, 

bewuster kiezen
• Verbeterde doorstroom
• Verschillende routes, maatwerk mogelijk

Voor scholen 
• Meer ruimte en flexibiliteit om onderwijsprogramma vmbo-

mbo vorm te geven
• Jongeren kiezen opleidingen bewuster 
• Beter zicht op aanstaande studenten
• Behoud divers opleidingsaanbod, ook bij minder jongeren



Wat is een doorlopende leerroute?

• Een geïntegreerd onderwijsprogramma, vanaf de 
bovenbouw van het vmbo tot en met een mbo-diploma, 
waarbij het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld kan 
worden.

• Twee type routes:
• Doorlopende leerroute naar mbo 2, 3 of 4

o Naar alle niveau’s (mbo 2, 3, 4)
o Diploma vmbo

• Geïntegreerde route
o Alleen van bb naar mbo-2
o Geen diploma vmbo



Welke ruimte biedt de wet? 

• Eén studieduur en onderwijstijd
• Teambevoegdheid
• Onderwijs en examens 

• eerste drie jaar van de route vmbo
• Vanaf start van de route mbo

• Bekostiging overdragen

Extra voor geïntegreerde route naar mbo-2
• een startkwalificatie behalen zonder een vmbo-diploma te 

behalen (deel of het gehele vmbo-examen achterwege laten)



Randvoorwaarden

• Samenwerkingsovereenkomst 
 Waarin afspraken worden vastgelegd o.a. over overdracht van 

bekostiging en overstapopties.

• Gecombineerde PTA/OER
 Onderwijs kan worden verzorgd op een vmbo-en/of mbo 

school
 Het vmbo diploma moet (uiterlijk) in het derde leerjaar van 

de leerroute behaald worden (alleen bij DLR)

• Aanmelden route bij DUO
 RIO (bij opleidingenaanbod)
 ROD (opleidingskenmerk (DLR GLR) en fase



• Het profiel en de opleidingsdomein/kwalificatie 
• De vormgeving van de dagelijkse leiding over de leerroute 

en de wijze waarop de leiding inlichtingen verstrekt en 
verantwoording aflegt aan de bevoegde gezagsorganen

• De organisatorische en onderwijskundige inrichting
• De inhoud van de overstapoptie
• De wijze waarop het bedrijfsleven wordt betrokken 
• De wijze van geschilbeslechting tussen de scholen
• De voorwaarden waaronder een andere school partij kan 

worden bij de overeenkomst; de overeenkomst kan worden 
opgezegd, ontbonden of gewijzigd;  telkens met het oog op 
het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen voor de 
jongeren.

• Afspraken over de medezeggenschap

Samenwerkingsovereenkomst



Normale situatie

Doorlopende leerroute (DLR), niveau 2/3/4

fase- MBOVMBO fase-VO

MBOVMBO

1 2 3 4 5 6

Geïntegreerde leerroute (GLR), vmbo-bb en 
basisberoepsopleiding zonder vmbo diploma, niveau 2

fase- MBOVMBO fase-VO

1 2 3 4



Verantwoordelijkheden vo

Het vmbo onderwijs
 Examinering vmbo gedeelte bij DLR
 Vmbo diplomering bij DLR
 Verzuimmelding tijdens de eerste 2 jaar van de 

leerroute (vo-fase)



Verantwoordelijkheden mbo

Het mbo onderwijs
 Examinering mbo gedeelte
Mbo diplomering 
 beroepspraktijkvorming
 Verzuimmelding vanaf het 3e jaar van de leerroute 

(mbo-fase)



VRAGEN??
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