
“Dat kan ik later toch niet worden. Ik doe maar vmbo.”  
Als docent geschiedenis en maatschappijleer op een vmbo- 
school hoorde ik mijn leerlingen regelmatig dat soort  
opmer kingen maken. Ze hadden het gevoel dat hun diploma 
minder waard was dan een havo- of vwo-diploma en dat  
raakte me, want ik vond het echt niet terecht. 
“Maar ik heb óók mijn vmbo-diploma, hoor!”, zei ik. 
“Echt, juf?”
Jazeker, ook ik ben op het vmbo begonnen. Ik begreep wel  
hoe mijn leerlingen zich voelden, want ik weet nog precies hoe  
ík me voelde toen ik destijds mijn schooladvies kreeg.  
Dat was toen lbo, dat kun je vergelijken met vmbo-kader, en  
ik was heel teleurgesteld omdat ik toen al wist dat ik docent 
geschiedenis wilde worden en dan had je minimaal mavo nodig. 
Maar achteraf gezien had ik me helemaal geen zorgen hoeven 
maken, want ik ben met mijn vmbo-diploma uiteindelijk toch 
docent geschiedenis geworden, en nog Docent van het Jaar ook! 

COLUMN

Stichting Platforms vmbo 
In de Stichting Platforms vmbo (SPV) werken elf docentenplatforms samen aan  
het vmbo. SPV richt zich op de beroepsgerichte profielen, de praktijkgerichte  
programma’s én de avo-vakken in het vmbo. Onder het motto ‘samen waar het  
kan, apart waar dat wenselijk is’ bundelen elf platforms hun krachten en vormen 
zij één vmbo-gezicht en één gesprekspartner voor het vmbo-veld. 

SPV werkt samen met alle belangrijke spelers in het onderwijsveld, zoals de ministeries van OCW en VWS, de VO-raad, de MBO 
Raad, Connect Groen, het platform TL, Platform IT, Vakcollegegroep, SBB, branche-organisaties en vertegenwoordigers namens  
het bedrijfsleven. Dit alles met als doel de leerlingen in het vmbo een optimale voorbereiding te bieden op opleiding en beroep.  
SPV geeft, samen met anderen, uitvoering aan Sterk Beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs. Beide programma’s hebben  
onder andere tot doel de samenwerking tussen vmbo,  
mbo en het bedrijfsleven in de regio te versterken.

Elf platforms werken samen
In SPV werken docentenplatforms samen, elk voor één  
profiel/praktijkgericht programma in het vmbo.  
Deze platforms vormen de (inhoudelijke) schakel tussen  
onderwijs, beroepsopleiding en beroep. Voor docenten  
organiseren de platforms activiteiten met als doel  
ontwikkelingen in de beroepspraktijk te vertalen naar  
onderwijs, zodat opleiding en beroep goed op elkaar 
aansluiten.

Meer informatie:
www.platformsvmbo.nl 

Positieve kans
Het Twents Carmel College (TCC) is een van de 

ongeveer 30 scholencombinaties die aan de 

pilot onderbouwklas pro/vmbo meedoen. 

Voor Julisca Prins, adjunctdirecteur van het 

vmbo (foto links) was de reden daarvoor zonne

klaar: “In de onderbouw van het vmbo zaten 

soms leerlingen met een vmboadvies die van de 

basisschool het voordeel van de twijfel kregen, 

terwijl dat niet altijd reëel was. Vaak strandden ze 

in de derde klas. Dat zijn faal ervaringen. Met de 

pro/vmboklas kun je dat voorkomen en geef je 

leerlingen en ouders een positieve kans.“ 

Herbert Bouwhuis, adjunctdirecteur van het 

praktijkonderwijs van TCC (foto rechts) vertelt: 

“Het gaat om leerlingen die het cognitief wel 

kunnen, maar in de ondersteuning meer leer

krachtnabijheid nodig hebben. Een rechtstreekse 

stap naar het vmbo redden deze leerlingen niet. 

Gedurende twee jaar volgen de leerlingen theorie

lessen, gebaseerd op het onderbouwprogramma 

van het vmbo. Dat gebeurt aanvankelijk op de 

prolocatie en geleidelijk in toenemende mate op 

het vmbo. Docenten van het vmbo reizen vanuit 

een andere wijk naar het praktijkonderwijs. 

“We hebben de roosters zó gemaakt dat docenten 

aan het begin of eind van de dag kunnen reizen”, 

vult Julisca aan. 

Dakpanklassen
Voor vakken als scheikunde, biologie – en sinds 

dit jaar ook economie – gaan de leerlingen naar

de vmbolocatie, ook gezien de faciliteiten daar. 

“Dat maakt het écht voor de leerlingen en daardoor 

zien ze verschillende docenten. Dat is natuurlijk 

ook de realiteit binnen het vmbo. We hebben heel 

gericht naar een combi van docenten van praktijk

onderwijs en vmbo gezocht”, vervolgt Julisca. 

“Het succes is dat het docenten zijn met veel 

affiniteit met de doelgroep, die meeontwikkelen 

en meedenken over de pro/vmboklas. Ze voelen 

zich net zo goed docent van de pro/vmboklas als 

van hun vmboklas.”

MET DE PRO/VMBO-KLAS  
KUN JE FAALERVARINGEN 
VOORKOMEN

Voor docenten snijdt het mes aan twee kanten. 

“Docenten van het praktijkonderwijs leren kijken 

door de bril van de overgangsnormen van het 

vmbo. Vmbodocenten vinden het fantastisch hoe 

wij naar de ontwikkeling van leerlingen kijken en 

de sociaalemotionele ontwikkeling in beeld 

houden,” zegt Herbert. Julisca: “De route doet iets 

met het bewustzijn op school. Er wordt op alle 

onderwijsniveaus over dakpanklassen gepraat 

en dan roepen wij: ‘pro/vmbo!’”

Kanjers
Na twee jaar pro/vmboklas is het de 

bedoeling dat leerlingen de overstap maken 

Waarom zou een vmbo-diploma minder  
waard zijn? Op het vmbo word je praktisch  
opgeleid. Dat is anders dan een opleiding  
waarbij je vooral met theorie bezig bent,  
maar zeker niet minder. Praktisch kunnen  
werken is ook een talent, je moet er echt feeling voor hebben.  
Bovendien, na het vmbo kun je kiezen uit zoveel mooie mbo- 
opleidingen, en je hoeft echt niet bang te zijn dat je geen baan 
vindt. Er zijn zoveel mensen die op het vmbo zijn begonnen, veel 
meer dan je denkt. Daarom ontwierp ik een praktijkopdracht voor 
mijn leerlingen: ze gingen op zoek naar iemand die op het vmbo 
was begonnen en heel succesvol was in zijn of haar werk.  
Ze gingen die persoon interviewen en maakten er een filmpje van. 
Die opdracht werd een groot succes. Iedereen vond het leuk om 
mee te werken, de filmpjes werden supergoed (petje af voor mijn 
leerlingen!) en het leukste, en voor mij misschien wel het belang-
rijkste, was dat mijn leerlingen plotseling heel veel rolmodellen 
hadden. Dat was motiverend!

Die filmpjes verdienden een groter publiek en daarom ben ik  
op LinkedIn een postercampagne begonnen rond de hashtag 
#ookikhebmijnvmbodiploma. Dat doe ik samen met Ismail  
Aghzanay, die óók een vmbo-diploma heeft en die dit jaar een  
van de finalisten is van de verkiezing Docent van het Jaar.  
Allerlei mensen delen de hashtag en zo krijg je een idee van wat 
een geweldige start het vmbo kan zijn. 
Natuurlijk laten we de filmpjes zien die mijn leerlingen hebben 
gemaakt. Zoals van mijn oud-leerling Erwin Eijpe, die een super-
toffe baan heeft als regisseur van reclamefilms. En de sprankelende 
Gözde Yilmaz, die het schopte tot de beste vloggende recruiter. 
Ik hoop dat heel veel mensen de hashtag gaan delen, zodat  
iedereen kan zien dat met een vmbo-diploma óók de wereld voor 
je open ligt. Dat rare idee dat een vmbo-diploma ‘minder’ zou zijn, 
daar gaan we dan echt mee ophouden, hoor. Een vmbo-diploma, 
daar mag je supertrots op zijn!

Lucelle Deneer-Comvalius
Docent van het Jaar

Ook ík heb mijn 
vmbo-diploma! 
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Warme, 
warme  

overdracht 

naar de bovenbouw van het vmbo. In het derde 

leerjaar stromen meer vmboleerlingen in 

vanuit andere locaties van TCC. Dat betekent 

dat alle leerlingen in de derde klas daar ‘nieuw’ 

zijn en geen stempeltje hebben. In de bovenbouw 

komen de leerlingen van de pro/vmboklas die 

hebben laten zien dat ze het kunnen, in een 

reguliere vmboklas terecht. Julisca: “Dat is best 

spannend. We moeten goed kijken wie hun 

mentor wordt en wat zij nodig hebben. Er komt 

dus een warme, warme, warme overdracht.”

Een paar leerlingen zullen de overstap naar 

het vmbo wellicht niet gaan maken, omdat ze 

het pedagogisch klimaat en de leerkrachtnabijheid  

van het praktijkonderwijs nog nodig hebben. 

“Het doel is ook niet dat leerlingen per se naar 

het vmbo moeten”, zegt Julisca. “Daar moeten 

we voor oppassen. Je mag ook een kanjer zijn 

in het praktijkonderwijs!” 

Herbert: “Leerlingen van de pro/vmboklas die 

in het praktijkonderwijs blijven, hebben een 

voorsprong in lesstof. We blijven ze ook in de 

volgende leerjaren op hun niveau bedienen. 

Wellicht kunnen ze sneller een start maken in 

een entreeopleiding. Als je op je eigen niveau 

zit en je daar kunt ontwikkelen, zul je sociaal 

emotioneel grotere stappen maken en beter tot 

leren komen. Dat gun je elke leerling.” 

Lees er meer over op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

voortgezet-onderwijs/pilot-pro-vmbo)

Sinds 2019-2020 mogen scholen voor praktijkonderwijs samen 
met een vmbo-school in een pilot een pro/vmbo-onderbouwklas 
vormgeven. Scholen maken eigen keuzes hoe ze dat precies aanpakken. 
De onderbouwklas pro/vmbo is bedoeld voor leerlingen waarover twijfel 
bestaat of ze het best op hun plek zijn in het praktijkonderwijs of in het vmbo. 
Leerlingen krijgen twee of drie jaar de tijd om te werken aan de kerndoelen 
van de onderbouw van het vmbo. Ze mogen maximaal 500 klokuren per jaar 
les krijgen op de vmbo-locatie. Leerlingen die dat kunnen, stromen na twee 
of drie jaar door naar de bovenbouw vmbo. 


