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Welke vragen leven bij schoolleiders? Wat zijn hun ervaringen en ambities? 
In het voorjaar van 2016 werden drie schoolleidersdagen Nieuw VMBO 
georganiseerd. Bijna 300 directeuren, conrectoren, managers en teamleiders 
ontmoetten elkaar tijdens deze inspirerende dagen. De schoolleiders kregen 
nadrukkelijk een actieve rol in het zogeheten World Café en de Open Space. Ze 
gingen zelf op zoek naar oplossingen en inzichten voor de vragen en twijfels die 
bij hen leefden over de invoering van het nieuwe vmbo. Veel van hun dilemma’s 
en vragen - mét antwoorden -, maar ook ervaringen, inzichten en ideeën vindt u 
in deze brochure.
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Stand van zaken Nieuw VMBO, april 2016 
Uit: Tweede voormeting Nieuwe profielen vmbo

82% van de scholen start per 1 augustus 2016

92% weet welke profielvakken ze gaan invoeren

75% van de scholen heeft de keuzevakken bepaald

80% van de scholen werkt samen met collega vmbo-scholen

75% werkt samen met mbo op schoolleidersniveau
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http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/05/2e-voormeting.pdf
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Impressies uit het World Café en Open 
Space

In het World Café brengt een tafelvoorzitter een onderwerp op 
tafel. De tafelgasten schuiven aan bij de tafel van hun keuze en 
brengen hun eigen ervaringen in. Tijdens de open space mogen 
schoolleiders de onderwerpen waarover ze willen spreken spontaan 
aanreiken. Een snelle en effectieve manier om van elkaar te leren 
en ideeën op te doen voor de eigen schoolpraktijk. 
Lees hierna wat schoolleiders bezighoudt en wat hun ideeën en 
oplossingen zijn. 

Leiding geven aan de invoering van het nieuwe vmbo
Voorzitter: Tjeerd Nanninga

Het moet helder zijn wie de regie heeft binnen de school over het hele 
proces 

Wie heeft op school de regie over de invoering van het nieuwe vmbo? Het is 
duidelijk dat dit is per school verschillend geregeld is. Op sommige scholen 
ligt de regie bij de teams cq. de docenten. Bij andere scholen ligt dit bij de 
leidinggevende cq. de directie. Leidinggevenden benadrukken sterk dat wel 
helder moet zijn wie de regie heeft, omdat het een complex traject is. Het nieuwe 
vmbo geeft veel ruimte voor een eigen inkleuring binnen de gestelde kaders. Elke 
school zal veel keuzes moeten maken en deze keuzen raken alle facetten van 
onderwijsorganisatie (onderwijsprogramma, formatie, financiën, scholing, etc).
Wat is de rol de regisseur? Die moet zich vooral bezighouden met de ‘waarom’-
vraag en de docenten(teams) met de ‘wat’ en ‘hoe’-vraag. Omdat er veel keuzes 
gemaakt moeten worden is een heldere onderwijsvisie van groot belang. Op basis 
van deze onderwijsvisie (het ‘waarom’) kan de vertaling naar de praktijk (‘wat’ en 
‘hoe’) gemaakt worden.



Bob Dekkers, 
Scholengemeenschap De 
Rooi Pannen in Eindhoven: 

‘Wij hebben werkgroepen 
ingesteld en werken 
aan de hand van een 
projectplan waarin visie en 
uitgangspunten worden 
beschreven.’

Eric Robbers Candea 
College in Duiven: 

‘Ik probeer iedereen bij 
het hoe en wat te laten 
aansluiten. Wij willen deze 
vernieuwing groter maken 
dan alleen vernieuwing in de 
bovenbouw.’

Im
pressies uit het W

orld C
afé en de O

pen Space

1

Otto Verheijen, 
Bossche Vakschool in ‘s 
Hertogenbosch: 

‘Het is belangrijk om 
piketpaaltjes te slaan; waar 
staan we als school? Wat mag 
en wat kan? Daarvoor heb je 
een helikopterview nodig.’
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Verschillende manieren van organiseren
Voorzitter: Wilma Roefs

Het dilemma: veel willen aanbieden en toch een organiseerbare school 
blijven 

Hoe organiseer je de vernieuwing binnen de school? Pasklare oplossingen hebben 
schoolleiders niet, wel veel do’s, don’ts en dilemma’s:

-  Het is raadzaam om ook in de onderbouw beroepsgericht bezig te zijn, zodat 
leerlingen van basis en kader niet twee jaar moeten wachten om te starten met 
praktijkvakken.

-  Het zou goed zijn om avo-vakken te combineren met praktijkvakken, op deze 
manier kan de vernieuwing inhoudelijk echt vormgegeven worden;

-  Het is belangrijk om de mentoren die een avo-vak geven van meet af aan goed 
mee te nemen in het ontwikkeltraject, zodat zij ook inhoudelijk goed op de 
hoogte zijn van de vernieuwing en van de LOB-effecten die de vernieuwing met 
zich mee brengt.

-  Magister en andere leerlingvolgsystemen staan op dit moment een naadloze 
invoer nog wel in de weg.

- Er zal behoefte komen aan meer ondersteuning bij de beroepsgerichte vakken.
-  Hoe plaats je de profiel- en de keuzevakken ten opzichte van elkaar? Dat kan 

op veel manieren. Een tip is om omwille van de organiseerbaarheid leerlingen 
geen profielmodulen van een ander profielvak te laten kiezen. Zo kun je 
roostertechnisch handig de keuzevakken op hetzelfde moment in het rooster 
plaatsen en toch nog een soort klassensetting organiseren.

-  Plaats profielmodulen het liefst voor het CSPE, zodat leerlingen goed voorbereid 
het CSPE in gaan. Liefst in klas 4 geldt voor veel scholen, omdat leerlingen 
zich dan twee jaar kunnen ontwikkelen. Tenslotte lijkt het profielvak toch iets 
‘belangrijker’ dan de keuzevakken, dus de meerderheid is geen voorstander van 
het afsluiten profielvakken in klas 3.

-  Laat leerlingen vier keuzes maken voor keuzevakken in leerjaar 3 en vraag aan 
het eind van leerjaar 3 of ze daar nog verandering in aan willen brengen. Op deze 
manier heeft de roostermaker veel keuzes in het roosteren van de keuzevakken 
(bijvoorbeeld twee in klas 3, twee in klas 4)

-  Welk aantal leerlingen moet je hebben om de beroepsgerichte richting 
organiseerbaar te houden? Een mogelijkheid is om juist te gaan zoeken naar 
combinaties van profielen in de keuzevakken. Gebruik de vernieuwing om 
groepen samen te voegen.

- Samenhang zoeken en integreren, dat is de opdracht.
-  Scholing in het voeren van reflectiegesprekken moet serieus opgepakt worden, dat 

kan niet iedereen zo maar! Vergeet hierbij de mentoren van de avo-vakken niet.
-  Betrek roostermakers en applicatiebeheerders in vroegtijdig stadium bij het 

vernieuwingstraject.
- Ga in gesprek met regionale MBO’s om keuzevakken af te stemmen.
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Ruimte in de programma’s
Voorzitter: Koos Schadee

De schoolleiders aan deze tafel zijn het erover eens dat veel docenten erg 
onzeker worden van de nieuwe examenprogramma’s. De organisatie ervan 
in de school zorgt voor deze onzekerheid. Er leven ook vragen, zoals: zijn de 
eindtermen ook de maximale invulling voor het programma? En: moet ik nu het 
oude programma in één jaar doen?
Het delen en samen denken, leverde de volgende opmerkingen en suggesties op: 

Profielvakken:
- Eerst de eindtermen daarna leuke, extra onderwerpen. 
-  Start al met de profielvakken in de 2e klas starten door 10 uur beroepsgericht. 

De leerlingen vinden dit fantastisch.
- Twee profielen tegelijk aanbieden levert een uitgesteld keuzemoment op.

Keuzevakken
- Schep ruimte door te beperken (kwaliteit vóór kwantiteit)
-  Eindtoets kan vervangen worden door een toets van bekwaamheid af te nemen, 

eventueel in het bedrijfsleven.
-  Mag iedereen alles aanbieden? Nee, voor het profielvak is een licentie nodig, 

beroepsgerichte keuzevakken mogen door iedereen aangeboden worden (met 
uitzondering van enkele keuzevakken Maritiem en techniek)

- Creatief omgaan met de inhoud geeft mogelijkheden voor verbreding
- Is het MBO ondersteunend of leidend of beperkend?
Deze items gaven voor een aantal deelnemers ruimte in hun denken en daardoor 
de mogelijkheid om ruimte te geven in de organisatie.

De leerling centraal
Voorzitter: onderwijsadviseur Erwin van Rooijen

De vernieuwingsoperatie biedt vooral kansen. De sleutel ligt bij LOB

Schoolleiders praten met veel passie over het thema dat alle andere thema’s 
doorsnijdt en waarvan de wenselijkheid en vanzelfsprekendheid door iedereen 
wordt onderschreven: ‘de leerling centraal’. Natuurlijk zijn er verschillende 
valkuilen: de altijd langskomende beperkingen door wet- en regelgeving, 
‘diplomadwang’, de vrijblijvendheid van de term ‘leerling centraal’, een gebrek 
aan visie, maar ook het ‘onderschatten van de leerling’. Dat neemt niet weg 
dat schoolleiders heel nadrukkelijk vinden, dat de vernieuwingsoperatie rond 
de beroepsgerichte vakken voornamelijk kansen biedt om de leerling echt 
centraal te zetten. De vormgeving van LOB is daarbij de sleutel. Daar liggen de 
aanknopingspunten om de leerling echt ‘eigenaar’ te maken van zijn of haar 
loopbaan. 
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Hans Waning, 
Carré College in Rotterdam: 

‘In hoeverre kun je als 
school in het aanbod van 
profielen tegemoet komen 
aan de uitkomsten van 
LOB? De krimp bepaalt de 
bandbreedte.’

Leen van Wijngaarden, 
Pieter Zandt 
scholengemeenschap in 
Kampen:

‘Ik wil wel ruimte bieden aan 
leerlingen, maar ik krijg die 
ruimte zelf niet. De leerling 
centraal staat op gespannen 
voet met hoe onze school is 
ingericht.’

Johan van Beek, 
De Vlaardingse Openbare 
Scholengroep: 

‘Iedereen worstelt hier wel 
mee.’
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Jacqueline Kerkhoffs, projectleider vernieuwing vmbo:

‘Het gaat uiteindelijk om de vraag: hoe kunnen we het
vmbo-onderwijs zo mooi mogelijk maken?’
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Tessa van Dorp, projectleider vmbo bij het 
Ministerie van OCW

‘Nu de wet Profielen in het vmbo is aangenomen, 
moet het echte
werk nog beginnen.’

Jacqueline Kerkhoffs, projectleider vernieuwing vmbo:

‘Maak niet te gemakkelijk keuzes over het aanbod van profielen en 
beroepsgerichte keuzevakken: ga voor aansluiting met de regio, de 
leerlingenpopulatie en de docenten.’

‘Pilotscholen zien steeds meer mogelijkheden zien om keuzevakken 
aan te bieden, zowel binnen als ook buiten de profielen. Leerlingen 
raken daardoor ontzettend gemotiveerd.’
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Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Voorzitter: Maud Croes

Binnen LOB moet ruimte zijn voor leerlingen om echt zelf keuzes 
te maken en ervaringen op te doen op basis van de individuele 
ontwikkelingsvraag

Het staat de teams vrij om binnen dit kader de LOB in het profielvak op eigen 
wijze vorm en inhoud te geven. Hoe doe je dit dan en wat betekent dit voor je 
school? Hieronder de overwegingen en vragen van schoolleiders.

- LOB is overal en altijd, is gespreksvoering op basis van ervaring, wat is dat?].
-  Als LOB overal is, wat betekent dat dan voor de gesprekscyclus met de leerling? 

En hoe zorg je ervoor dat de leerling overal direct feedback krijgt?  
Feedback moet vooral snel en kort zijn, zodat hij/zij er meteen weer iets mee 
kan. Dat lijkt waardevoller dan reflectiegesprekken.

-  Op basis waarvan bied je als school een bepaald keuzevak aan? 
Daarbij kun je rekening houden met de regionale arbeidsmarkt, beschikbare 
docenten en interesse van de leerlingen.

-  In hoeverre sorteer je leerling in klas 1 en 2 voor op een profiel? Op basis 
waarvan?

-  Hoe organiseer je de reflectiegesprekken en door wie worden ze gevoerd? Kan 
iedereen deze gesprekken voeren? Hoe zorg je ervoor dat iedere leerling kan 
rekenen op goede begeleiding? 
Reflectiegesprekken kunnen gebeuren door mentor/coach, decaan en 
vakdocenten. Scholing is niet altijd voldoende. Het gaat om de pedagogische 
bril waar de docent door kijkt. Het is heel anders als iemand zegt: ‘Het wordt 
nooit wat met deze leerling in de techniek’ of “Deze leerling wil heel graag 
techniek, hoe ga ik hem/haar helpen om…?” 

-   Hoe registreert de leerling zijn ontwikkeling?  
Dit kan digitaal, met een portfolio, plusdocument, via een app.

-  Hoe realiseer je flexibiliteit in de registratie: 
Gebruik vooral geen bureaucratische instrumenten of afvinklijsten. 

-  Hoe creëer je ruimte voor de leerling om kennis te maken met het werk/
beroepenveld? Bijvoorbeeld door aan elk keuzevak een buitenschoolse opdracht 
te koppelen

-  Wat is de rol van de decaan binnen LOB? De decaan kan een coördinerende 
functie en hebben bij het voeren van reflectiegesprekken en het stuimuleren en 
adviseren van zijn collega’s en leerlingen adviseren.
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Johan Moes, 
Sint-Maartenscollege in 
Maastricht: 

‘We moeten op een goeie 
manier naar kinderen
kijken en dat wil zeggen niet 
al te zeer door onze eigen 
bril.’

Jos Groeneveld, 
Edudelta College in 
Middelharnis: 

‘Je bent op zoek
naar passies van je leerlingen, 
als je die vindt, hoef je geen 
gesprek meer te voeren. Raak 
de passie van een leerling aan 
en hij zegt: Ontwikkel mij!’
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Keuzevakken en profilering van de school
Voorzitter: Martha Haverkamp

Houd ook rekening met de wensen van leerlingen

Leerlingen zijn sterk regiogebonden. Als je het aanbod van keuzevakken afstemt 
op arbeidsmarktrelevantie is er dan sprake van keuzevrijheid of keuzedwang? Dit 
vinden schoolleiders:

-  Belangrijk is rekening te houden met wensen van groepen leerlingen. Voorbeeld: 
Een school moet de UV-keuzevakken wel aanbieden ook al heeft dat geen 
arbeidsmarktrelevantie omdat het anders een grote groep leerlingen gaat missen.

-  Het is logisch het keuzevakkenaanbod af te stemmen met scholen uit de stad/
regio.

-  Houdt rekening met de expertise van de docent en lever van daaruit maatwerk.
-  Het perspectief van leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg is niet altijd 

even rooskleurig. Dit is een maatschappelijk probleem. Belangrijk is juist bij 
deze leerlingen leervaardigheden te ontwikkelen waardoor ze flexibel inzetbaar 
worden.?

-  Werken in de toeristenbranche vraagt om talenkennis. Een keuzevak Duits 
zou een mooie aanvulling zijn. Andere suggestie: geschikte keuzevakken of 
onderdelen uit keuzevakken aanbieden in een vreemde taal.

-  Een mogelijkheid is om in leerjaar 3 het CSPE af te nemen. In leerjaar 4 kun je 
dan met leerlingen bespreken waar hun interesse ligt en de keuzevakken op hun 
interesse afstemmen. Dat kan betekenen voor de school dat er nieuwe keuzevakken 
moeten worden ontwikkeld en/of afspraken gemaakt moeten worden met het 
mbo/bedrijfsleven zodat leerlingen daar een keuzevak kunnen volgen.

Bekostiging en randvoorwaarden
Voorzitter: Hélène van Oostrom

Samenwerking met bedrijfsleven en roc kunnen lucht bieden voor tekort 
aan middelen

Het verbaast de schoolleiders dat voor dez ingrijpende vernieuwing in het vmbo 
nauwelijks overheidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld, terwijl de voorbereiding 
de scholen en docenten extra tijd en geld kost. De invoering van de profielen 
vergt soms bouwkundige aanpassingen van praktijkruimtes en extra investeringen 
in apparatuur en machines. De middelen die beschikbaar zijn, zijn lang niet 
altijd toereikend. De uitgangssituatie verschilt per school evenals de gekozen 
oplossingsrichtingen: van het aanboren van ‘oorlogspotjes’ tot het aangaan van 
samenwerkingen met het bedrijfsleven en de roc’s. Daarbij hebben scholen met 
een dubbelde demografische dip (krimp) of tegenvallende instroomcijfers het 
extra lastig.



Men is ook naarstig op zoek naar heldere informatie en duidelijkheid over: in 
hoeverre zijn docenten van nu straks bevoegd voor de klas staan. Wat is er 
geregeld voor de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie? 
Zorgen zijn er over het bijscholen van docenten: zijn ze straks voldoende 
toegerust om veilig en verantwoord te kunnen werken. Vooral rondom het 
profiel PIE is men hier niet gerust op. Het professionaliseringsaanbod dat nu 
beschikbaar is, vinden sommigen te fragmentarisch en niet toereikend voor de 
scholingsbehoeften die er zijn.

Desondanks geven scholen aan goed op koers te liggen wat betreft de 
voorbereiding van de invoering van de nieuwe vmbo-profielen. Het tempo 
verschilt soms wel per profiel en ook kiezen sommige scholen bewust voor een 
latere invoering per 1 augustus 2017, maar grosso modo liggen ze op koers en 
werken ze toe naar een invoering per 1 augustus 2016. 
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‘Tijdens de verbouwing moet 
de school gewoon open zijn.’
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Leerlingen moeten kunnen kiezen
Voorzitter: Rob Abbenhuis

Kiezen moet kunnen

Keuze voor leerlingen hoort in het programma thuis, vinden schoolleiders. 
De mate waarin verschilt wel. Sommige scholen gaan per profiel enkele 
arrangementen aanbieden, bijvoorbeeld door telkens combinaties van vier 
keuzevakken of bijvoorbeeld drie keuzevakken en voor het laatste keuzevak te 
laten kiezen uit twee. Andere scholen geven aan een heel ruim en divers aanbod 
te gaan aanbieden aan hun leerlingen.

Argumenten voor het organiseren van keuze in het programma voor de 
beroepsgerichte vakken zijn o.a.:
- aansluiting bij LOB
- motivatie van leerlingen
- aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden
- betere inhoudelijke invulling van de ‘v’ van vmbo
- prikkelen van de nieuwsgierigheid van leerlingen (en daar iets mee doen)

Problemen of obstakels wordt met name ervaren op het gebied van uitvoering, 
organisatie en/of betaalbaarheid. ‘Kunnen we wel werken met kleine groepen 
leerlingen?’ Dit is een herkenbaar probleem, maar er zijn ook tips en oplossingen 
voor. Bijvoorbeeld het buiten de school bij bedrijven of mbo aanbieden van 
keuzevakken, inclusief de afsluiting van keuzevakken, werken met leertaken 
(flexibeler organiseren door het gebruik van een vast ‘model’), en horizontale 
roostering van beroepsgerichte (profiel en keuze) vakken.

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo
Voorzitters: Danny Janssen en Adri den Braber

Regionaal overleg is nodig om afspraken te kunnen maken

Er zou een intensief contact moeten zijn met het vervolgonderwijs. Schoolleiders 
zien daar zeker voordelen voor de leerling in, maar dit is behoorlijk complex. 
Afspraken bestaan vooral uit kleine initiatieven, vaak op persoonlijke titel 
gemaakt, zodat ze niet zijn ingebed in de organisatie. Ook volgen vmbo-
leerlingen soms mbo-modules. Dan gaat het niet om tijdwinst maar om 
kennismaking met het mbo, verdieping of verbreding.

Knelpunt is dat het gaat dan om doorstroom van vmbo met een beperkt aantal 
profielen en keuzevakken richting het mbo met een veelvoud aan sectoren, 
opleidingen en keuzedelen.
Bovendien hebben mbo-scholen vaak te maken hebben met meerdere vmbo-



scholen. Het maken van eenduidige afspraken blijkt daarom in de praktijk erg 
moeilijk te zijn. Als er met één vmbo-school een afspraak is gemaakt en de 
leerling komt op het mbo, dan moet deze leerling gewoon weer alles volgen. Het 
voortraject gaat dan eigenlijk verloren.

Wat sluit nu het beste aan bij het mbo: keuzevakken ‘smal’ invullen door 
keuzevakken uit één profiel of ‘breed’ met keuzevakken uit meer profielen. En 
hoe doen we dat met GL en vooral ook met TL? Alle TL-leerlingen verplichten om 
een beroepsgericht vak te volgen? 
Om deze vragen te beantwoorden is gezamenlijk overleg nodig in de regio tussen 
de vmbo en mbo-scholen. Daarbij moeten ook zeker de platforms die verbonden 
zijn met leerbedrijven/brancheorganisaties betrokken worden. Want het 
onderwijs moet opleiden voor de beroepen van de toekomst. De ontwikkelingen 
gaan razend snel.
In de tweede plaats is het goed organiseren en implementeren van LOB heel 
belangrijk. Door in alle leerjaren op een goede wijze aan de slag te gaan met 
loopbaancompetenties en reflectiegesprekken zorgen we ervoor dat leerlingen 
op een verantwoorde manier zelf de keuzes kunnen maken; ook voor de 
keuzevakken die ze willen volgen. Het aanbod van profielen en keuzevakken zou 
in onderling overleg in een regio zo breed mogelijk beschikbaar moeten zijn.

Tenslotte als laatste, maar niet als minst belangrijke, merkt een deelnemer op dat 
het bovenstaande gefaciliteerd moet worden door een goede projectaansturing 
op elke school en in de regio!

 

.’
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‘Voelen, proeven, ruiken en 
bewuste keuzes maken’
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Toetsing en examinering
Voorzitter: Jan Willem Vos

Er is meer ruimte om te vernieuwen dan je denkt

Stel: een leerlng heeft zo’n 150 toetsen per jaar. Hij haalt dan bijvoorbeeld 
gemiddeld een 6,4. Wat zeg dit nu, die 0,4? Die telt dan ineens 6x mee, 
waarom? Is dit zinvol?

Je moet wel beoordelen of een leerling verder kan, of hij voldoet aan de kennis 
en vaardigheden die nodig zijn om door te stromen naar het mbo. Daar zijn 
schoolleiders het over eens. Want ze willen leerlingen afleveren die weten wat ze 
willen, doorstromen naar het mbo, daar succesvol zijn en uiteindelijk eindigen als 
mondige burgers en goede werknemers.

Maar het kan best anders: een proeve van bekwaamheid bijvoorbeeld bij 
beroepsgerichte programma’s, een meester/gezel proef, toetsen geven waar na 
afloop feedback op wordt gegeven. Leerlingen vanuit hun eigen kracht een proef 
laten afleggen, voor de een is dat mondeling, de ander maakt iets. Of leerlingen die 
zelf de mentorgesprekken met ouders en mentoren voeren over hun vorderingen, 
dan wel aanwezig zijn bij rapportbesprekingen. Vergeet niet, zoals OCW ook zegt, 
er is veel meer ruimte om te vernieuwen dan je denkt, ruimte die je als school naar 
eigen inzicht kan inrichten. 

Beroepsopleiden doe je niet alleen
Voorzitter: Michel Wouters

Het is belangrijk allianties aan te gaan met het mbo 

Welke allianties kunnen scholen aangaan ten behoeve van de efficiency en 
de kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs? Alle schoolleiders vinden 
het belangrijk om diverse stakeholders te betrekken bij het vormgeven van het 
beroepsonderwijs om de efficiency en kwaliteit van het beroepsonderwijs te 
verbeteren. De onderwijsgevenden moeten in staat gesteld worden om actuele 
informatie uit het bedrijfsleven binnen de school te halen. Docentenstages zijn 
daarvoor een goede methode. Een andere, weinig toegepaste, mogelijkheid is 
delen van vaklokalen met andere opleiders binnen de branche. 

De aansluiting met het mbo is belangrijk, maar de samenwerking met 
mbo-instituten is lang niet altijd even makkelijk. De samenwerking tussen 
docententeams is makkelijker te organiseren dan de samenwerking tussen de 
besturen van deze organisaties. Voor scholen is het niet altijd even makkelijk om 
de speelruimte die wetgeving biedt ook daadwerkelijk te gebruiken. 



 

.’
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Een deelnemer: 

‘De huidige vernieuwingen 
leggen een groot beslag op de 
beschikbare tijd en dit heeft 
niet altijd een positief effect 
op de externe gerichtheid van 
een organisatie.’
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Samenwerking met bedrijven
Voorzitter: Jan Willem Vos

Voor bedrijven is het interessanter als ook het roc betrokken is

De casus: een vrij kleine school worstelt met de vraag hoe de relatie met 
bedrijven gelegd kan worden. De schoolleider kan wel naar een bedrijf toe gaan, 
maar dan? In een naburig stadje zijn een roc en drie vmbo-scholen gevestigd. Bij 
navraag blijkt dat die met dezelfde problemen worstelen. 

Tips
-  Ga als vmbo-scholen samen met het roc naar de omliggende bedrijventerreinen 

toe. Dat is voor bedrijven, als eindonderwijs, veel interessanter. 
-  Verdiep je in het bedrijf voor je gaat en luister eerst eens waar zij mee bezig zijn 

en voor welke uitdagingen zij staan. Op basis daarvan kun je dat bekijken of je 
als school een bedrage kunt leveren.

-  Laat de beroepsgerichte docenten de relatie leggen, zij kennen de leerlingen 
en kunnen per bedrijf ook beter inschatten welke leerling daar bijvoorbeeld 
het beste stage kan lopen. In ruil voor de uren die ze hier aan kwijt zijn kun 
je bekijken of het bedrijf niet een gedeelte van een keuzevak kan verzorgen, 
waardoor de docent minder uren kwijt is.

Scholing en bevoegdheden 
Voorzitter: Roeland Baaten

Wat en hoe?

Het (moeten) behalen van een profielbevoegdheid leeft nog niet (zo) bij de 
docenten. Bij de schoolleiders bevindt dit thema zich wel in het vizier, maar wat 
en hoe is de vraag. 
In mei is de ‘Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO in verband 
met de actualisering van de conversietabel’ gepubliceerd in de Staatscourant. 
Hierin worden de bevoegdheden voor het profiel BWI, E&O, Groen, M&T, PIE en 
Z&W meegenomen.
Voor M&T wordt de training transport verplicht gesteld. Deze wordt aangeboden 
via de website www.bijscholingvmbo.nl.
Voor PIE geldt dat docenten metaal, elektra en installatie gezamenlijk het 
profielvak kunnen verzorgen.
Begin 2017 volgt een update van de conversietabel en worden HBR en de 
brede bevoegdheid PIE ook opgenomen. In de versie van 2017 worden ook de 
bevoegdheden voor de beroepsgerichte keuzevakken geregeld.

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conversietabel-1-mei-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conversietabel-1-mei-2016.pdf
http://www.bijscholingvmbo.nl
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Bijscholing

Voor alle actuele informatie 
bezoek:
www.bijscholingvmbo.nl.

http://www.bijscholingvmbo.nl
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Team(building) 
Voorzitter: Wiel Wijnen

Alle neuzen één kant uit!?

De schoolleiders constateren problemen, maar zien ook oplossingen.

Problemen:

- Vastgelopen en verzuurd team
- Onderwijstijd
- Op safe spelen (bijvoorbeeld bij het bepalen van de keuzevakken)
- Niet weten wat ze willen
- ‘Waait wel over’
- Conflicten in het verleden
- Eerst langs elkaar heen werken
- Individuele achterblijvers
- Verwarring (oud en nieuw door elkaar)
- Samenwerken: ‘Wij denken dat we dat zomaar kunnen’
- Veel dingen nog niet duidelijk (methodes, inrichting, …)
- Wantrouwen
- Krimp
- (Enigszins los van dit thema) Is de vakschool er over 10 jaar nog?

Oplossingen:

- Werk vanuit de Golden Circle: 1. Why? 2. What? 3. How?
- Houd mensen gepassioneerd
- Durf beslissingen te nemen
-  Creëer onderlinge afhankelijkheid (=interdependency). Dat vergroot de 

bereidheid.
- Formuleer samen waar je naartoe gaat
- Steek er tijd in (ontwikkeluren)
- Stel ’n groepje met een duidelijke visie samen
- Stel oude standpunten/uitgangspunten opnieuw ter discussie 
- Bied waar mogelijk duidelijkheid (bijvoorbeeld methodes)
- Pas taakbeleid op school aan
- Creëer urgentiebesef 
- Elke ochtend gezamenlijke teamstart
- Sociale veiligheid collega’s groot maken/houden
- Elk jaar nieuwe koppels van docenten (buddy’s)
- ‘Sweet spots’: elke week twee uur aan passie werken
- Kijken naar de regio
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Rob Abbenhuis: 

‘Ik hoop dat de schoolleiders straks in enthousiaste onzekerheid naar 
buiten gaan in het besef van: jeetje, wat gaat er veel veranderen en 
hoe mooi wordt het met al die kansen!

Jan van Nierop, voorzitter Stichting Platforms VMBO: 

‘Het was spannend, informatief, ideaal om kennis uit te wisselen en 
ook om te netwerken.’
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Jacqueline Kerkhoffs, projectleider vernieuwing vmbo:

‘LOB kan niet opgedragen worden aan een individuele docent, maar 
vraagt om schoolbreed beleid.’ 
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Dienstverlening & producten
Voorzitter: Marion Winkelhuis

Interne keuzes, externe waardering 

-  Leerlingen vinden het fijn dat de wijze waarop de programma’s worden 
aangeboden. inspeelt op het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

-  Ouders zien hun kinderen zien groeien in zelfstandigheid, maar stellen 
ook vragen over wat er nu precies geleerd wordt, met de oude sectorale 
opleidingsbeelden voor ogen.

-  ‘Praktijkvakdocenten’ ervaren dat in de D&P programma’s hun vakkennis 
‘minder gewaardeerd’ wordt en worstelen met de toegevoegde waarde van dit 
brede programma. 

-  Het mbo zit zelf in een transitieproces en zoekt in de ‘doorlopende leerwegen’ – 
projecten aansluiting zoekt met de vmbo. Wat soms goed lukt en soms niet. 

-  Het mbo vindt dat zij beroepsopleidend zijn en het vmbo beroepsoriënterend en 
dat dat eigenlijk heel goed past bij de insteek van D&P.

-  D&P scholen zoeken - gezien de toekomstige vraag naar technisch personeel 
-naar een sterk LOB-techniek programma zonder de brede D&P-insteek te 
verloochenen. Sommige scholen gaan dit oplossen door een stage in een 
techniek omgeving aan te bieden. 

-  De sleutel voor sterke contextrijke en betekenisvolle beroepspraktijkprogramma’s ligt 
eigenlijk in samenwerking met bedrijfsleven en opleidingsscholen. Sommige scholen 
slagen daar goed in, andere minder. Dat heeft vaak te maken met de persoonlijke 
contacten die de mbo/vmbo- docenten onderling hebben opgebouwd.

Mavo meer? Mavo plus? 

Veel scholen profileren zich inmiddels door een mavo aan te bieden met een 
‘plus’, 6 + 1. Leerlingen en ouders vragen erom. Mooi dat parels uit de nieuwe 
beroepsgerichte programma’s nu ook het theoretische mavo-programma 
gaan verrijken! De eindtermen van het programma D&P lenen zich goed als 
onderlegger voor deze plusprogramma’s. 
Sommige scholen gebruiken de plus-programma’s uitsluitend in het kader van 
profilering van de school zonder proef of examen. Andere scholen zien het 
programma als een officieel zevende vak dat met een examen wordt afgesloten. 
Vaak wordt gekozen voor projectonderwijs met echte opdrachtgevers. Projecten 
rondom ‘aansprekende’ lokale thema’s (Waar bouwen we een nieuwe Mc 
Donalds?), projecten die lijken op de O&O (onderzoeken & ontwerpen) 
technasium opdrachten om bèta-technische problemen op te lossen (Hoe 
lossen we het geluidsprobleem in de gymzaal op?) of carrousels van projecten 
in verschillende ‘werelden’ (Techniek, Sport, Zorg, Ondernemen) om invulling te 
geven aan LOB en het thema te bepalen voor het sectorwerkstuk. Of moet dat 
misschien, gezien de vmbo-ontwikkelingen, profielwerkstuk gaan heten?



Anders organiseren 
van profielmodulen en keuzevakken, theorie en praktijklessen stage en LOB 
Voorzitter: Adriaan de Graaf
Het nieuwe vmbo biedt kansen voor de onderbouw

Deelnemers zien vooral kansen in het vernieuwde vmbo. Enkele 
kenmerkende uitspraken:
- LOB moet nog meer een rol spelen in het gehele onderwijsproces
-  Het vernieuwde VMBO biedt kansen voor de onderbouw en geeft veel 

meer ruimte voor eigen invulling
- Het rooster kan veel meer losgelaten worden.
- De competenties van de leerlingen moeten wel geborgd blijven.
-  Stage kan nog veel meer betekenen voor de leerlingen; oriëntatie vanaf 

leerjaar 2
- LOB portfolio en plus document samenvoegen.
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Hoe zet je het nieuwe programma weg in je onderwijs? 
Voorzitter: Elise van Vliet

Bepaal vooraf van waaruit je redeneert

Naast de vraag ’Hoe zet je het nieuwe programma weg in je onderwijs?’ 
kwamen er vragen aan de orde als: wanneer en hoe plan je de profielmodulen en 
keuzevakken? Heb je één of twee keuzemomenten voor de leerling? 
Scholen blijken het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma op verschillende 
manieren in hun onderwijs weg te zetten. Afhankelijk van de situatie: kleine 
school, grote school, één of twee of meer profielen. Al dit soort factoren speelt 
een rol. 

Om richting te geven aan de afwegingen die je als school maakt, is het 
handig om vooraf te bepalen van waaruit je redeneert. Is dit vanuit maximale 
keuzevrijheid voor de leerling of vanuit beheersbaarheid?

De ene school begint met het profielvak en biedt daarna de keuzevakken aan. 
Dan hebben de leerlingen het profielvak vast gedaan en blijven ze door de 
vrijheid bij keuzevakken gemotiveerd, was een argument. Andere scholen bieden 
eerst keuzevakken aan, zodat de leerling kan onderzoeken welk profielvak 
het beste bij zijn/haar interesse past. Weer andere scholen bieden gelijktijdig 
profielvak en keuzevakken aan. Er zijn scholen die delen van het beroepsgerichte 
examenprogramma laten indalen in de onderbouw, zodat er ruimte ontstaat in 
het bovenbouwprogramma. Aandachtspunt bij profielkeuze na de start van het 
derde leerjaar is of de gevolgde avo vakken matchen met het gekozen profielvak. 

 

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
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Ruimte vrijspelen voor ontwikkeling binnen de school 
Voorzitter: Maud Croes

Een ‘stevige’ leidinggevende is nodig

Hoe regel je tijd voor coaching van leerlingen, ontwikkeling van 
programma’s en materialen, enz.?
Deelnemende schoolleiders zijn het erover eens dat zowel het proces als 
de besluitvorming vraagt om een ‘stevige’ leidinggevende.
Start met de waarom-vraag (gouden cirkel). Houdt daarna het gesprek 
met het team over mogelijkheden/ideeën om ruimte vrij te spelen. Daar 
komen mooie ideeën uit voort.
Het besef van het team dat je in het onderwijs 41 uur per week werkt 
moet aanwezig zijn/groeien.

Ideeën van schoolleiders:
-  Eenmaal per x weken een 40 minuten-rooster. De vrijgekomen tijd 

besteden aan reflectiegesprekken.
-  Gelegenheid bieden om samen te ontwikkelen: plaats geven in het 

rooster (locatiegebonden, ingepland).
-  Uren inzetten vanuit: deskundigheidsbevordering, variatie in 

opslagfactor per type les, inzet individuele taak en omschrijving 
algemene taak.

-  Onderwijstijd: spelen met de minimum hoeveelheid lesuren, verspreid 
over vier leerjaren (3700 in het vmbo). Uitgaan van 189 lesdagen.
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Verschillende manieren van samenwerken! 
Voorzitter: Tonja Heeren

Scholen willen weten welke scholen wat aanbieden

Hoe kom je met een team tot het maken van de keuzes, waar let je 
op, waar kijken ouders en leerlingen naar? De meeste scholen zijn 
gestart met keuzevakken aanbieden binnen het profiel, dus nog 
niet profiel- of sectoroverstijgend. Wel hebben de meeste scholen de 
intentie dit op termijn te gaan doen. Bij het maken van keuzes wordt 
vooral gekeken naar belang voor de leerling, bijvoorbeeld in het 
kader van werkgelegenheid in de regio. Veel scholen starten met een 
beperkte keuze om te zorgen dat zaken overeind blijven. 
Enkele scholen bieden in leerjaar 2 al een keuzevak aan en ronden 
dit in leerjaar 3 af. Zo bieden sommige scholen uiteindelijk vijf 
keuzevakken aan, waarvan er vier op de cijferlijst blijven staan (vijf 
mag ook).
Er is een enorm verschil in het aantal lesuren beroepsgericht dat 
scholen aanbieden (tussen de 6 en 16 uur per week in basis en kader). 
Er zijn scholen die kiezen voor een verplichte keuze over een profiel 
heen, om zo een verplicht breed aanbod te laten ervaren. Waar ligt 
de uitdaging voor de leerling?
Zeer belangrijk in het proces is om bottum up te werken in plaats van 
top down en docenten bij het hele proces te betrekken.
Rode draad die door de schoolleiders wordt benoemd, is de 
behoefte is om te weten welke scholen wat aanbieden, om zo het 
netwerkcontact op te kunnen starten. 
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Maximale keuzevrijheid op kleine scholen
Voorzitters: Bianca Biermann, Daaf Geluk 

Zoek het bedrijfsleven op

De situatie: de school met vmbo kader met LWOO met één 3e klas en 
één 4e klas voor het profiel Economie & Ondernemen wil de leerlingen 
graag zoveel mogelijk keuzevrijheid geven bij de keuzevakken. Dit zijn de 
ideeën van de schoolleiders:
-  Zoek samenwerking op met andere scholen in de buurt om te proberen 

samen te doen met het aanbod.
-  Maak de keuzevakken breder binnen de school, dus laat ook de 

theoretisch leerweg en havo gebruikmaken van de keuzevakken om zo 
een breder draagvlak te hebben.

-  Zoek het bedrijfsleven op om daarmee samen te werken voor een aantal 
keuzevakken, bijvoorbeeld logistiek in een echt magazijn laten geven. 

Opvallend genoeg biedt een aantal grotere scholen eigenlijk geen 
keuzevrijheid. Ze bepalen de keuze voor de leerling vanuit de 
organiseerbaarheid.

Examenprogramma is geen innovatie 
Voorzitter: Jan van Nierop

Zoek de innovatie vooral in de keuzevakken

Dit zeggen de deelnemers:
-  Het CSPE in de huidige vorm houdt innovatie tegen; zorg voor een meer 

flexibel landelijk examen zoals de Proeve van Bekwaamheid
-  Innovatie moet ook effect hebben op de doorstroom naar het MBO zorg 

voor afstemming met de KD’s (kwalificatiedossiers MBO)
- Zoek de innovatie vooral in de keuzevakken
-  Examenprogramma’s moeten up to date blijven; je kunt geen 15 jaar 

wachten!



Kwetsbare leerlingen 
Voorzitter: Jan van Nierop

Laat keuzeprogramma’s op de werkvloer toetsen

Een aantal vragen en suggesties:
-  Hoe gaan we om met het LWT-programma; is dat organisatorisch 

wel te doen?  
Advies; laat keuzeprogramma’s op de werkvloer toetsen tijdens de 
stage van de leerling.

-  Er moet een VSO-dag (zoals deze) komen met de symbiose scholen 
erbij om samen te kijken naar het Nieuwe VMBO.

-  Combinatie van MBO niveau 1 met de keuzevakken geven kansen 
aan deze kwetsbare leerlingen.

-  Organiseer landelijk een discussie over deze groep en zorg voor een 
heldere arbeidsmarktrelevantie. 

-  Zij-instroom naar het VSO geeft een extra dimensie/probleem voor 
de profiel-/keuzevakken. Moet apart besproken worden.

-  Een losstaand punt is de bevoegdhedenregeling. Juist voor deze 
groep is bekwaamheid belangrijker dan bevoegdheid. Daarom zijn 
PABO opgeleide leerkrachten van groot belang voor deze groep. 
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Examinering in het nieuwe vmbo 
Door: Jacqueline Kerkhoffs

Dit schema legt uit hoe de examinering van het beroepsgerichte 
programma in het nieuwe vmbo eruit gaat zien.

In plaats van één beroepsgericht programma kennen we straks twee 
beroepsgerichte vakken:
-  Het beroepsgerichte profielvak: dit wordt afgesloten met een CSPE en 

(als de school daarvoor kiest) een schoolexamen.  
CSPE-cijfer en SE-cijfer tellen beide voor 50% mee bij het bepalen van 
het eindcijfer voor het profielvak. Als het profielvak alleen met het CSPE 
wordt afgesloten is het CSPE-cijfer het cijfer voor het profielvak.  
Dit cijfer komt op de eindlijst van de leerling en telt één keer mee bij het 
beantwoorden van de vraag of een leerling geslaagd is. (Bij het bepalen 
van het gemiddeld voor de centrale examens telt het CSPE-cijfer één keer 
mee. Dit gemiddeld moet ten minste 5.5 zijn.)



-  Beroepsgerichte keuzevakken: deze worden afgesloten met een 
schoolexamen. Leerlingen in basis en kader moeten 4 keuzevakken 
volgen (GL 2), ze mogen meer keuzevakken afsluiten, die dan ook 
allemaal meetellen.  
De 4 SE-cijfers voor de keuzevakken worden opgeteld en gedeeld 
door 4 (of meer als de leerling meer keuzevakken heeft gevolgd) en 
het gemiddeld eindcijfer telt één keer mee bij het beantwoorden 
van de vraag of de leerling geslaagd is. De gevolgde keuzevakken 
komen met naam en cijfer per keuzevak ook op de eindlijst van de 
leerling te staan.

Alle onderdelen waarvan een behaald cijfer meetelt bij het eindcijfer 
(examencijfer) van de leerling (en dus onderdeel uitmaken van 
het schoolexamen) moeten verantwoord worden in een Plan voor 
Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin staat welke vorm een toets heeft, 
hoe antwoorden beoordeeld worden, op welke manier een cijfer tot 
stand komt, hoe dit cijfer meetelt bij het bepalen van het eindcijfer 
voor een vak en of er herkansing mogelijk is. Eén SE-cijfer kan 
opgebouwd zijn uit cijfers voor verschillende toetsen: hoeveel dat 
bepaald de school en staat in het PTA.

Doordat profielvak en beroepsgericht keuzevak twee afzonderlijke/
onafhankelijke vakken zijn is het mogelijk het CSPE af te nemen 
in het derde leerjaar. Er wordt één CSPE ontwikkeld voor alle 
leerlingen die op een bepaald moment examen doen, met één 
beoordelingsmodel (geen onderscheid tussen leerlingen uit leerjaar 
3 en leerlingen uit leerjaar 4). Dit CSPE wordt in één tijdvak (meestal 
van april tot en met mei) afgenomen.

De beschreven situatie geldt voor alle beroepsgerichte programma’s, 
dus ook voor de gemengde leerweg.

         
37

2

Exam
inerin in het nieuw

e vm
bo



Publicaties

Kijk op Keuzes

Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo 

Handreiking LOB
LOB in de nieuwe 
examenprogramma’s
Handreiking
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http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Kijk-op-keuzes-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/03/Wat-moet-en-wat-mag-in-het-nieuwe-vmbo-2016.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/07/Handreiking-LOB.pdf


Conversietabel bevoegdheden

Bijscholingvmbo.nl

Tweede voormeting 
Nieuwe profielen vmbo
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Publicaties

Actueel nieuws: www.vernieuwingvmbo.nl

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/05/Conversietabel-1-mei-2016.pdf
https://bijscholingvmbo.nl/
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/05/2e-voormeting.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2016/05/2e-voormeting.pdf
http://www.vernieuwingvmbo.nl
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VRAAG EN ANTWOORD

Tijdens de schoolleidersbijeenkomsten in maart en april 2016 zijn veel 
vragen gesteld over het nieuwe vmbo. Hieronder vindt u een aantal van 
deze vragen met hun antwoord. 
Op de website www.vernieuwingvmbo.nl vindt u onder de knop 
‘veelgestelde vragen’ nog veel meer vragen en antwoorden.

Starten in klas 2

Mag je met het beroepsgerichte programma starten in klas 2?
Starten in klas 2 mag zeker, maar afsluiten niet. Cijfers die uiteindelijk 
meetellen voor een eindcijfer kunnen vanaf leerjaar 3 behaald worden.
U mag wel in klas 2 een profielmodulen of keuzevak aanbieden en dit in 
klas 3 afsluiten.
Het PTA (plan van toetsing en afsluiting) start in klas 3.

CSPE in leerjaar 3

Wat zijn de consequenties van afname van het CSPE in leerjaar 3?
Een leerling mag vakken eerder afsluiten door middel van een examen. 
Voorwaarde is wel dat de schoolexamens over de examenstof vóór het 
centraal examen zijn afgesloten en dat de cijfers daarvan zijn ingediend. 
Dit geldt ook voor het profielvak.
Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een CSPE. Dit CSPE 
vindt plaats in de periode april – mei. Er wordt één CSPE afgenomen voor 
alle leerlingen in één tijdvak en met eenzelfde beoordeling. Er wordt dus 
geen onderscheid gemaakt tussen 3e en 4e jaars leerlingen.
Mocht een leerling zakken dan gelden dezelfde herkansingsregels als 
normaal.

Kan het CSPE al vanaf april 2017 afgenomen worden in de 
derde klas?
Ja, dat kan. Vanaf de invoering van het nieuwe vmbo kunnen leerlingen 
in klas 3 deelnemen aan het CSPE. Als de school ervoor kiest over de stof 
van het profielvak ook schoolexamens af te nemen moeten deze vóór het 
CSPE zijn afgerond.



Schoolexamen

Welke vorm heeft het schoolexamen?
De school bepaalt welke vorm het schoolexamen heeft. Omdat 
beroepsgerichte keuzevakken altijd een combinatie van theorie 
en praktijk zijn, ligt het voor de hand dat het schoolexamen ook 
een combinatie van theorie en praktijk is. In welke vorm (aparte 
opdrachten, proeve van bekwaamheid) is aan de school.
In het PTA moet worden aangegeven welke vorm het schoolexamen 
heeft.
Een schoolexamen is niet hetzelfde als voortgangstoetsen gedurende 
een heel schooljaar.

Mag een deel van een beroepsgericht schoolexamen ook 
buiten school worden afgenomen?
Ja, dat mag, als dit maar onder verantwoordelijkheid van de school 
gebeurt en in het PTA duidelijk is welke deel van het schoolexamen 
buiten school afgenomen wordt en op welke manier.

Keuzevakken

Moet je meer dan vier beroepsgerichte keuzevakken 
aanbieden?
Ja, beroepsgerichte keuzevakken hebben tot doel een programma 
op maat van de leerling aan te bieden. Dit kan in de vorm van vooraf 
vastgestelde leerarrangementen, bijvoorbeeld omdat een combinatie 
van keuzevakken een goede doorstroom geeft naar het MBO, 
maar een leerling kan niet verplicht worden zo’n leerarrangement 
helemaal te doorlopen als hij gedurende zijn opleiding ontdekt dat 
hij toch een andere weg in wil slaan.
Een leerling moet binnen de beroepsgerichte keuzevakken keuzes 
kunnen maken.

Is voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken 
een bevoegdheid nodig?
Ja, keuzevakken moeten, op termijn, gegeven worden door daartoe 
bevoegde docenten. Er wordt gewerkt aan een bevoegdheidsregeling 
voor keuzevakken. Zo lang deze regeling er niet is moeten 
keuzevakken gegeven worden door bekwame docenten. Het 
bevoegd gezag van een school bepaald of een docent bekwaam is.          
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Mag een school alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden 
zonder licentie?
Ja, voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken is geen licentie 
nodig, met uitzondering van enkele profielmodulen van het profiel 
Maritiem en techniek (welke precies wordt nog bekend gemaakt).
Voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken heeft een school 
voldoende outillage nodig (eventueel buiten de eigen school) en 
bekwame (op termijn bevoegde) docenten.

Inventaris

Waar vind ik basisinventarislijsten?
In het verleden werden er op verzoek van de overheid 
basisinventarislijsten gemaakt. Dit wordt al lang niet meer gedaan, zeker 
geen basisinventarislijsten waaraan scholen rechten kunnen ontlenen.
Veel platforms hebben wel een basisinventarislijst gemaakt, maar dan 
als service voor docenten/scholen. Aan deze lijsten kunnen geen rechten 
ontleend worden.
Websites van platforms zijn te vinden op www.platformsvmbo.nl.

Theoretische leerweg

Wat verandert er in de theoretische leerweg?
Met ingang van 1 augustus 2016 gelden voor de theoretische leerweg een 
aantal veranderingen:
-  LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) wordt een verplicht onderdeel 

van het programma van elke leerling, vormgegeven op dezelfde manier 
als in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (zie de handreiking 
LOB). 

-  Leerlingen kunnen een beroepsgericht keuzevak volgen, dit keuzevak/
deze keuzevakken zijn extra vakken bovenop het normale TL-
programma en tellen niet mee in de uitslagbepaling.

-  Het begrip ‘sector’ is in de wet vervangen door het begrip ‘profiel’. TL-
leerlingen volgen dus een profiel en moeten een profielwerkstuk maken.

 

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/07/Handreiking-LOB.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2015/07/Handreiking-LOB.pdf


COLOFON

Dit is een uitgave van het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo.
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