
VMBO in sneltreinvaart 

Jacqueline Kerkhoffs

29 september 2021



• Nieuwe keuzevakken

• Nieuwe leerweg

• Doorlopende leerroutes

• Sterk techniekonderwijs

• Bijscholing vmbo

Als naslag volgt na elk onderwerp een dia met toelichting

Agenda
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• duurzaam en circulair bouwen (vakcode 1232)

• dronetechniek I (vakcode 1335)

• dronetechniek II (vakcode 1336)

• elektrische voertuigen (vakcode 1419)

• technologie binnen zorg en welzijn (vakcode 1629)

• acteren en zingen (vakcode 1630)

• danstechniek (vakcode 1631)

• informatie, creatie en presentatie (vakcode 1632)

• duurzame melkveehouderij bedrijven en biodiversiteit vergroten 
(vakcode 2023)



Nieuwe regels

KB – BB – KB CSPE

CSPE 2022: vanaf februari 2022 
tot juli 2022

Schoolexamens:

PTA per jaar, elk jaar opnieuw 
indienen

Examencommissie



Uitleg vorige dia

• KB-BB-KB: leerlingen die CSPE gedaan hebben in leerjaar 3 (of 4) of 
KB-niveau, maar ‘afstromen’ naar BB mogen het cijfer voor het CSPE 
laten staan, ze hoeven niet opnieuw CSPE te doen (was eerder wel 
noodzakelijk)

• Dit schooljaar kan vanaf half februari gestart worden met de CSPE’s

• PTA nieuwe regels:
• Er moet elk jaar een PTA ingeleverd worden, voor dit schooljaar kon een PTA 

voor 2 jaar ingediend worden

• Elke school moet over een examencommissie beschikken, die het format voor 
PTA vaststeld, PTA vaststeld en de examinering coordineert





Licentiegebonden programma’s

Pilot

PGP - BG

Examenprogramma’s

TIV (techniek en innovatief vakmanschap)

Nieuwe leerweg



Uitleg bij vorige dia

• Licentiegebonden programma’s (waaronder BWI) worden voor het nieuwe schooljaar 
ontwikkeld. Pilot start in augustus 2022. Per licentiegebonden programma komen er 6 
pilotscholen. Dit zijn scholen die nu al deelnemen aan de pilot en een licentie hebben 
voor een programma. Er komen geen nieuwe pilotscholen bij

• PGP-BG: volgens SLO is er verschil tussen beide, PGP is vooral kennismaken met, 
oriënteren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, BG is beroepsvoorbereidend

• Examenprogramma’s PGP zijn opgebouwd uit 6 delen, zie examenprogramma’s nieuwe 
leerweg op Sterk Beroepsonderwijs

• TIV: er wordt gewerkt aan een licentievrij techniekprogramma’s dat aangeboden kan 
worden door TL-scholen, maar alleen in samenwerking met scholen die een licentie 
hebben voor technische programma’s. TIV is een advies van Vno/NCW en de Federatie 
techniek

• Info zie https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/nieuwe-leerweg





Wetsvoorstel doorlopende leerroutes



Van Basisberoepsgericht naar niv. 2



Gezamenlijke onderwijstijd

Gezamenlijk docententeam

Gezamenlijk OER/PTA

BPV

Terugvaloptie

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes



Uitleg bij vorige dia’s

• Doorlopende leerroute: van vmbo naar alle niveaus in het vmbo (2, 3 en 4). 
Leerlingen kunnen:
• in de eerste vier jaar van de route (vmbo 3 en 4 mbo 1 en 2) vmbo-examen doen in alle 

vakken. VMBO-examen is onder verantwoordelijkheid van het vmbo, afsluiten van mbo-
onderdelen onder verantwoordelijkheid van mbo. Voor onderdelen die meetellen voor 
vmbo én mbo moet een PTA/OER gemaakt worden

• Op het vmbo starten met mbo delen.
• Stage lopen als BPV, maar bij erkend bedrijf

• Geïntegreerde leerroute: alleen voor BB - niv 2. Leerlingen hoeven géén vmbo-
examen te doen.

• Voor alle onderdelen staan bouwstenen op 
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/doorlopende-leerroutes/bouwstenen





Doorloop tot augustus 2024

Cofinanciering

Ervaringen (monitor)

Sterk techniekonderwijs



Uitleg vorige dia

• De voortgangsrapportage moet uiterlijk 1 november 2021 ingediend 
worden (was 1 oktober)

• Wees in de voortgangsrapportage eerlijk over de cofinanciering, ook 
als deze niet gehaald wordt. Op basis van de voortgangsrapportage 
beslist OCW over het percentage cofinanciering voor het hele traject

• Transitiefase loopt door tot 1 augustus 2024

• Structurele fase start op 1 januari 2024. Slob heeft meerdere keren 
bevestiging dat het om structureel geld (100 miljoen per jaar) gaat

• Info: zie www.sterktechniekonderwijs.nl



https://bijscholingvmbo.nl


