
Jongeren uit de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo moeten doorstromen naar 
het mbo om ten minste een mbo-kwalificatie op niveau 2 te behalen. Dat kan langs 4 wegen: 

  vmbo-examen en diploma  

  vmbo-examen en diploma BB-LWT  

  Nederlands, beroepsgericht en stage  

  vmbo-examen en diploma  

  aanbieden volledig vmbo-programma  

  mbo-stof en mbo-activiteiten    vmbo  

  vmbo  

  mbo  
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(1) https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/jongerenadministratie/doorlopende-en-geintegreerde-leerroute-vmbo-mbo.jsp

VIER WEGEN NAAR EEN MBO-KWALIFICATIE OP NIVEAU 2

De reguliere weg: jongeren volgen het volledige vakkenpakket op het vmbo (avo-vakken en beroepsgericht 
programma) en sluiten dit af met examens en, aan het eind van leerjaar 4 vmbo, met vmbo-diploma 
basisberoepsgerichte leerweg. Daarna start de jongere met een opleiding op niveau 2 van het mbo. Er is 
een ‘harde knip’ tussen vmbo en mbo. De reguliere weg is geen doorlopende leerroute in de zin van de wet 
doorlopende leerroutes.

De doorlopende leerroute: jongeren volgen een volledig vakkenpakket op het vmbo (avo-vakken en 
beroepsgericht programma) en sluiten dit af met vmbo-examens, maar spreiden deze examens over leerjaar 3 
en 4 vmbo en leerjaar 1 mbo. Als alle examens voldoende zijn afgelegd ontvangt de jongere een vmbo-diploma. 
Vanaf leerjaar 3 vmbo kan de jongere starten met mbo-leerstof en mbo-activiteiten, zoals BPV (stage). Er is 
een vloeiende overgang tussen vmbo en mbo. Voor het aanbieden van een doorlopende leerroutes is een 
samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo vereist. Ook moet de doorlopende leerroute aangemeld 
worden bij RIO (zie 1). Een doorlopende leerroute mag aangeboden worden in een BOL en BBL variant in het 
mbo en betrekking hebben op alle leerwegen in het vmbo en alle niveaus in het mbo.

De geïntegreerde leerroute: jongeren volgen de hele vmbo leerstof (avo-vakken en beroepsgericht 
programma) maar doen geen of in een beperkt aantal vakken examen. Jongeren ontvangen geen vmbo-
diploma. Vanaf leerjaar 3 vmbo kan de jongere starten met mbo-leerstof en mbo-activiteiten, zoals BPV 
(stage). Er is een vloeiende overgang tussen vmbo en mbo. Voor het aanbieden van een geïntegreerde 
leerroute is een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo vereist. Ook moet de geïntegreerde 
leerroute aangemeld worden bij RIO (zie 1) Een doorlopende leerroute mag aangeboden worden in een BOL 
en BBL variant in het mbo. Een geïntegreerde leerroute kan alleen aangeboden worden aan jongeren in de 
basisberoepsgerichte leerweg in combinatie met een mbo-2 opleiding. 
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Leerwerktraject: vanaf leerjaar 3 start een jongere met een leerwerktraject. Dit traject omvat ten minste Nederlands 
en een beroepsgericht programma. De jongere loopt per leerjaar 640 uur stage bij een erkend leerbedrijf. Aan het eind 
van leerjaar 4 doet de jongere examen in Nederlands en een beroepsgericht programma en behaalt voor deze vakken 
ten minste een 6. Na het behalen van het examen ontvangt de jongere een diploma basisberoepsgerichte leerweg-
leerwerktraject. Na afsluiting van het leerwerktraject start de jongere met een (verwante) mbo-2 opleiding. 
Een leerwerktraject is geen doorlopende leerroute in de zin van de wet doorlopende leerroutes. Er is een 
‘harde knip’ tussen vmbo en mbo. Voor het aanbieden van een leerwerktraject moeten vooraf afspraken 
gemaakt worden met het mbo die vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst.
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