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Inleiding 
 
 
Volgend schooljaar beginnen de eerste leerlingen aan de leerwegen. De komende maanden moeten 
leerlingen en hun ouders dus ingrijpende keuzen maken. Voor een leerweg en een sector. Om deze 
keuzen te kunnen maken hebben zij informatie nodig over het vmbo. Wat is het? Waarom is het 
ingevoerd? Wat is veranderd ten opzichte van de oude situatie? Wat zijn leerwegen, sectoren, 
leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs et cetera? Scholen staan dus voor de opgave om 
ouders te informeren over het vmbo en de manier waarop zij daarmee omgaan. 
 
Hoewel elke school een eigen invulling zal geven aan het vmbo heeft de Vmbo projectorganisatie 
geprobeerd het vmbo te beschrijven in acht beknopte teksten. De teksten zijn bedoeld als 
basismateriaal dat scholen kunnen gebruiken in de voorlichting aan leerlingen en ouders. De teksten 
zijn geschreven door José van Vonderen, een freelance auteur in Utrecht. 
 
De teksten kunnen worden gedownload van de website van het voormalige PMVO: 
www.pmvo.nl/downloaden. Een gekopieerde versie van de teksten kunt u schriftelijk bestellen bij: 
Vmbo projectorganisatie 
Postbus 85518 
2508 CE Den Haag 
(070) 346 24 09 (fax) 
vmbo@sopo.nl 

http://www.pmvo.nl/downloaden
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Bijlage 1: De leerwegen in schema 
 



 

 

1 Het nieuwe vmbo: waarom veranderen? 
 
 
Mavo en vbo zijn opgegaan in het vmbo 
(voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs). Op 1 augustus 1999 
is het vmbo officieel van start gegaan. 
Waarom deze verandering? 
 
 
Succesvol doorstromen naar het 
vervolgonderwijs 
Zoals de naam al zegt, bereidt het vmbo 
voor op het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo). Ook in de oude situatie ging het gros 
van de vbo- en mavo-leerlingen naar het 
mbo. Maar vaak konden ze daar niet goed 
meekomen. Teveel leerlingen lukte het niet 
om het mbo-diploma te halen. Het nieuwe 
vmbo is in de eerste plaats ingevoerd om 
de overgang naar het mbo te verbeteren. 
Elke leerling die het in zijn mars heeft, moet 
niet alleen het vmbo-diploma halen, maar 
ook het mbo met succes doorlopen.  
 
 
Het onderwijs aanpassen aan de eisen van 
deze tijd 
Het vmbo past ook in de algehele 
vernieuwing van het voortgezet onderwijs. 
De wereld om ons heen verandert 
voortdurend en de school verandert mee. 
Kennis veroudert snel, beroepen 
veranderen, werknemers wisselen van 
baan. Je moet dus je hele leven blijven 
bijleren en je steeds aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden. Daarop moet het 
onderwijs voorbereiden. 
Eerst is de onderbouw vernieuwd. Die heet 
nu basisvorming: een breed vakkenpakket 
voor alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, dus ook voor vmbo-leerlingen. 
Want een brede algemene ontwikkeling en 
vorming is belangrijk. 
Ook het lesgeven is anders dan vroeger. 
Het onderwijs in de basisvorming is minder 
klassikaal; leerlingen voeren vaker 
opdrachten uit, alleen of in groepjes, vaak 
met behulp van de computer. Dit zorgt 
ervoor dat leerlingen actiever en 
zelfstandiger leren. 
Bovendien doen leerlingen zo allerlei 
vaardigheden op, zoals een werkplanning 
maken, samenwerken, informatie 
verzamelen en presenteren. Vaardigheden 
die in hun latere leven goed van pas zullen 
komen, in de vervolgopleiding en in het 
beroep. 
Omdat niet meer alles klassikaal gebeurt en 
er meer variatie is in werkvormen, kunnen 

leerlingen zaken op hun eigen manier aanpakken. 
Mensen leren immers op verschillende manieren 
en in een verschillend tempo. Daar wil het 
onderwijs rekening mee houden. 
Een brede basis, actief en zelfstandig leren, 
accent op vaardigheden, recht doen aan 
verschillen: dit zijn de kenmerken van het nieuwe 
onderwijs. Die lijn wordt doorgetrokken naar klas 
3 en 4 van het vmbo. Want natuurlijk moet de 
bovenbouw goed op de basisvorming aansluiten. 



 

 

2 Belangrijkste veranderingen 
 
 
 
Het vmbo is in veel opzichten anders 
dan het vroegere mavo en vbo. We 
noemen de belangrijkste veranderingen. 
 
 
Vernieuwde vakken 
Alle vakken zijn aangepast aan de eisen die 
het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven 
stellen. Veel meer dan voorheen is er 
aandacht voor vaardigheden. Algemene 
vaardigheden, die overal van pas komen en 
vaardigheden die je in beroepen nodig hebt. 
Ook voor ict - de moderne informatie- en 
communicatietechnologie - is in alle vakken 
een belangrijke plaats ingeruimd. 
Leerlingen gebruiken de computer om 
informatie te zoeken en te selecteren. Ze 
leren ook welke rol ict in de maatschappij 
speelt en hoe ict in de verschillende 
beroepen wordt toegepast. 
 
 
Leerwegen en sectoren 
Het eindexamenpakket dat de leerlingen in 
het vbo of mavo zelf kozen, sloot vaak 
onvoldoende aan bij de vervolgopleiding. 
Dat was een belangrijke reden waarom het 
in het mbo zo vaak mis ging. Daarom heeft 
de vrije pakketkeuze plaatsgemaakt voor 
leerwegen en sectoren. 
Het vmbo kent vier leerwegen en vier 
sectoren (zie tekst 4 en 5) waaruit 
leerlingen een keuze maken. De leerweg 
staat voor een bepaalde leerstijl. De sector 
biedt een voorbereiding op vervolgstudies 
en een werkterrein. De gekozen leerweg en 
sector bepalen grotendeels in welke vakken 
leerlingen examen doen. Op die manier 
krijgen ze de kennis en vaardigheden die ze 
in het vervolgonderwijs nodig hebben.  
Een voorbeeld: een leerling die kiest voor 
de gemengde leerweg en de sector 
techniek doet centraal examen in 
Nederlands, Engels, wiskunde en 
natuur/scheikunde 1, een vrij te kiezen 
algemeen vak en een technisch 
beroepsgericht of intrasectoraal 
programma, bijvoorbeeld elektrotechniek of 
bouwbreed. 
Wanneer leerlingen kiezen voor een 
leerweg en sector hangt af van de school. 
Op z'n vroegst is dat aan het eind van de 
tweede klas. 
 
 

Leerwegondersteunend onderwijs 
Sommige leerlingen hebben moeite met leren, 
zijn te weinig gemotiveerd of hebben 
gedragsproblemen. Zij hebben extra hulp nodig 
om het diploma te kunnen halen. Die hulp krijgen 
ze in het leerwegondersteunend onderwijs. Het 
leerwegondersteunend onderwijs komt in de 
plaats van het vroegere ivbo (individueel 
voorbereidend beroepsonderwijs) en svo-lom 
(school voor kinderen met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden). 
 
 
Praktijkonderwijs 
Voor een kleine groep leerlingen zijn de 
leerwegen te moeilijk. Ze zijn niet in staat om een 
diploma te halen, ook niet met extra 
ondersteuning. Voor die leerlingen is er het 
praktijkonderwijs, dat in de plaats komt van het 
voormalige svo-mlk (school voor moeilijk lerende 
kinderen). 
Het praktijkonderwijs leidt rechtstreeks op voor 
een baan. Leerlingen krijgen de vakken van de 
basisvorming, aangepast aan hun niveau en hun 
tempo. Verder worden de kinderen vooral 
getraind in vaardigheden die ze nodig hebben om 
zich later goed te kunnen redden in de 
maatschappij en op de arbeidsmarkt. Veel van 
het leren vindt in de praktijk plaats, via stages bij 
bedrijven en organisaties in de regio. 
Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben 
afgerond, krijgen geen diploma en kunnen dus 
ook geen mbo-diploma halen. Wel kunnen 
sommige leerlingen uit het praktijkonderwijs in het 
mbo ‚‚n of meer certificaten halen. Ook het mbo 
maakt voor deze leerlingen een aangepast 
programma, zodat ze zich nog beter kunnen 
bekwamen voor de arbeidsmarkt. 
 
 
Regionale verwijzingscommissie 

Welke kinderen in aanmerking komen voor 
leerwegondersteunend of praktijkonderwijs, wordt 
bepaald door een 'regionale 
verwijzingscommissie'. Deze commissie kijkt 
daarbij naar drie criteria: IQ, leerachterstand en 
sociaal-emotionele problemen. 
 



 

 

3 Kiezen 
 
 
 
Straks moet uw kind een leerweg en 
sector kiezen. Kiezen is niet altijd 
gemakkelijk. Dat weet iedereen uit eigen 
ervaring. Hoe kunt u als ouder uw kind 
daarbij helpen? 
 
 
Het leven zit vol keuzes. Waar gaan we dit 
jaar op vakantie? Bij welke maatschappij 
sluit ik mijn verzekeringen? Zullen we een 
nieuwe auto kopen? We kiezen een partner, 
we kiezen een baan, we kiezen een huis. 
Vaak ligt de keuze niet vast voor het hele 
leven. We zoeken een nieuwe partner, we 
verhuizen, we veranderen van baan, we 
volgen een nieuwe opleiding. Dit zijn weer 
allemaal nieuwe keuzes. Het kiezen houdt 
nooit op. 
Ook uw kind heeft al vroeg met keuzes te 
maken. Welke vriendjes, welke hobby’s, 
welke sportvereniging? Ga ik vanavond 
huiswerk maken of ga ik buiten voetballen? 
Neem ik een baantje? Wat voor baantje? 
Wat ga ik dan met het geld doen? Niet alle 
keuzes zijn even moeilijk of belangrijk. Over 
sommige keuzes moet je nadenken, bij 
andere weet je het meteen. 
 
 
Kiezen in het vmbo 
Wat ga ik na de tweede klas doen? Dat is 
de keuze waarvoor uw kind nu staat: welke 
leerweg, welke sector, en welke afdeling? 
Dat zijn heel belangrijke keuzes. Ze 
bepalen welke richting uw kind opgaat. 
Welke opleiding hij na het vmbo gaat volgen 
en welk beroep hij later gaat uitoefenen. Het 
gaat dus om de toekomst van uw kind. 
Het zijn ook moeilijke keuzes, want voor 
kinderen lijkt het leven na school nog zover 
weg. Daarom begeleidt de school leerlingen 
hierbij. Al vanaf de eerste klas zijn er lessen 
'loopbaanoriëntatie en -begeleiding'. In die 
lessen leren leerlingen waarop ze moeten 
letten bij het kiezen. Ze gaan bij zichzelf na 
wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 
En ze krijgen veel informatie over 
vervolgopleidingen en beroepen. Ze moeten 
weten wat er allemaal te koop is. Pas dan 
kun je een goede keuze maken. 
 
Ouders kunnen daarbij helpen. Alleen al het 
stellen van vragen is nuttig. Denkt uw kind 
na over de toekomst? Misschien heeft hij 
enige aanmoediging nodig. Of heeft hij al 

enig idee wat hij wil worden? Wat voor 
voorstelling heeft hij dan van dat beroep? Is er 
iemand in de kennissenkring of in de familie die 
zo'n beroep uitoefent? Kan hij er iets over 
vertellen? U kunt ook via de decaan van de 
school aan informatie komen of via het 
Adviescentrum voor Opleiding en Beroep. U kunt 
samen met uw zoon of dochter de informatie 
doornemen en een afweging maken. Maar 
uiteindelijk moet uw kind zelf kiezen. 
Naast belangstelling is ook van belang of uw kind 
goed kan leren. Drie van de vier leerwegen (zie 
tekst 4) zijn ongeveer even zwaar. Eén leerweg is 
makkelijker. 
 
 
Praktische sectororiëntatie 
Om leerlingen te helpen bij het kiezen van een 
sector en beroepsgericht of intrasectoraal 
programma (zie tekst 4) kan de school 'praktische 
sectororiëntatie' verzorgen in de eerste twee 
leerjaren. Dat is een programma waarin leerlingen 
kennismaken met de sectoren en de beroepen 
waarop ze voorbereiden. Elke sector stelt zijn 
eigen beroepseisen. Kenmerkend voor de 
beroepen in Zorg & welzijn is bijvoorbeeld dat je 
met mensen werkt. Dus moet je goed met 
mensen kunnen omgaan en je in mensen kunnen 
inleven. Is dat iets voor uw zoon of dochter? Heeft 
hij of zij er de capaciteiten voor? Op die vragen 
moet de sectororiëntatie een antwoord geven. 
 
Hoe de sectororiëntatie precies wordt ingevuld, 
bepaalt de school, maar het zal voornamelijk om 
doe-activiteiten gaan waarmee leerlingen met de 
beroepspraktijk in aanraking komen. Ze kunnen 
vakmensen op hun werkplek interviewen. Of ze 
voeren een opdracht uit bij een bedrijf of 
organisatie. Bijvoorbeeld in het bejaardencentrum 
een gezellige middag voor ouderen organiseren. 
Een andere mogelijkheid is dat op school een 
beroepssituatie zo echt mogelijk wordt 
nagebootst, bijvoorbeeld een kantoor waarin 
leerlingen opdrachten uitvoeren als boekhouder 
of verkoper. Het gaat erom dat leerlingen aan den 
lijve ervaren hoe het is om in bepaalde sectoren 
te werken. Als ze zich daarvan een beeld hebben 
gevormd, zullen ze beter in staat zijn om een 
goede keuze te maken. 
 
 
Niet elke school heeft alles in huis 
In principe zijn alle combinaties van leerwegen en 
sectoren mogelijk. Dus in elke leerweg kan uw 
kind kiezen uit de vier sectoren. Maar niet elke 



 

 

school heeft dat allemaal in huis. Ook biedt 
niet elke school alle beroepsgerichte of 
intrasectorale programma's aan. Dat 
betekent dat er nog een moeilijke beslissing 
voor uw kind bij komt. 
Wat doe je als de school niet de leerweg of 
sector van je keuze heeft? Er zijn twee 
mogelijkheden: een nieuwe keuze maken of 
een andere school zoeken. Daarover moet 
uw kind goed nadenken. De nieuwe school 
ligt misschien verder van huis en uw kind 
moet weer nieuwe vriendjes maken. Heeft 
hij dat er voor over? Is zijn eerste keuze 
echt het enige dat hij wil? Of kan hij op zijn 
eigen school iets anders vinden dat ook 
geschikt is voor hem en past bij zijn 
toekomstplannen? 
 



 

 

4 De vier leerwegen 

 
 
 
Kinderen verschillen in de manier 
waarop ze leren en in wat ze kunnen. De 
vier leerwegen in het vmbo passen bij 
verschillende leerstijlen en capaciteiten 
van leerlingen. 
 
Sommige kinderen zijn praktisch ingesteld. 
Ze zitten niet graag in de schoolbanken, 
maar werken liever met hun handen of met 
gereedschap. Ze vinden het bijvoorbeeld 
leuker om een werkstuk te maken voor 
handvaardigheid dan Duitse woordjes te 
leren. Deze kinderen hebben een voorkeur 
voor doe-vakken. Zij leren het best door te 
doen. Door iets uit te proberen en opnieuw 
te proberen, totdat het lukt. 
Andere kinderen zijn theoretisch ingesteld. 
Die hebben een heel andere manier van 
kennis opdoen. Ze lezen graag en vinden 
schrijfwerk leuk. Rijtjes leren en 
vraagstukken oplossen van papier gaat hen 
vrij gemakkelijk af. Deze kinderen leren het 
best met behulp van boeken. 
Sommige leerlingen leren bovendien 
makkelijk en andere hebben meer moeite 
met leren. Of dat nu theoretisch of praktisch 
is. Daarom heeft het vmbo vier 
verschillende programma's die aansluiten 
bij de manier waarop kinderen leren en bij 
wat zij kunnen. Die programma's heten 
leerwegen. 
 
Er zijn vier leerwegen 

 theoretische leerweg 

 gemengde leerweg 

 kaderberoepsgerichte leerweg 

 basisberoepsgerichte leerweg 
 
 
Theoretische leerweg 

Zoals de naam al zegt, is de theoretische 
leerweg bedoeld voor kinderen die 
theoretisch zijn ingesteld. De theoretische 
leerweg heeft alleen algemene vakken: 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
wiskunde, natuur/scheikunde, biologie, 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer en economie. 
 
 
Gemengde leerweg 
Een tussenvorm tussen de theoretische en 
de praktische kaderberoepsgerichte 
leerweg is de gemengde leerweg. De 
gemengde leerweg heeft naast de 

algemene vakken een beroepsgericht programma 
van vier uur per week. In dat programma 
oriënteren leerlingen zich op beroepen binnen 
een bepaalde bedrijfstak of sector. Ze leren de 
theoretische beginselen voor die beroepen en 
welke vaardigheden hiervoor nodig zijn en welke 
opleiding je ervoor moet volgen. 
 
 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
De kaderberoepsgerichte leerweg is bestemd 
voor praktisch ingestelde kinderen. Ook deze 
leerweg heeft naast algemene vakken een 
beroepsgericht programma. Maar dat programma 
is veel groter dan in de gemengde leerweg: twaalf 
uur per week in plaats van vier uur. In dat 
programma oefenen leerlingen in praktische 
beroepsvaardigheden voor een bepaalde 
bedrijfstak of sector en krijgen ze theorie die bij 
de beroepsvakken hoort. 
 
 
Aan elkaar gelijk 
Deze drie leerwegen zijn elkaars evenknie. Ze 
zijn verschillend ingevuld, meer praktisch of juist 
meer theoretisch. Maar ze verschillen niet veel in 
moeilijkheidsgraad en ze bieden dezelfde 
doorstroommogelijkheden naar het mbo. 
 
 
Basisberoepsgerichte leerweg 
Er is nog een vierde leerweg: de 
basisberoepsgerichte leerweg. Deze is minder 
zwaar dan de andere leerwegen en bereidt voor 
op een mbo-opleiding van een lichter niveau. De 
basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor de 
heel praktisch ingestelde leerlingen, die na het 
vmbo niet lang willen doorleren, maar zo snel 
mogelijk een vak willen uitoefenen. Het 
beroepsgerichte programma heeft een omvang 
van minimaal twaalf uur per week. In dat 
programma oefenen leerlingen in praktische 
beroepsvaardigheden voor een bepaalde 
bedrijfstak of sector en krijgen ze eenvoudige 
theorie die bij de beroepsvakken hoort. 
 
Scholen kunnen binnen de basisberoepsgerichte 
leerweg ook 'leerwerktrajecten' aanbieden. Dat wil 
zeggen dat het leren voor een belangrijk deel 
(maximaal veertig procent van de tijd) buiten 
school plaatsvindt, via stages of zelfs via betaald 
werk. 
 
 
Leerwegondersteunend onderwijs 



 

 

Er zijn altijd kinderen die extra hulp nodig 
hebben. Bijvoorbeeld kinderen met 
faalangst, die geblokkeerd raken bij een 
toets en daardoor onder hun niveau 
presteren. Hyperactieve kinderen: die zijn 
ongedurig en snel afgeleid en verstoren de 
les met hun gedrag. Dyslexie komt ook 
vaak voor, waardoor het kind moeite heeft 
met spellen. Allochtone kinderen, die het 
Nederlands niet goed beheersen en 
daardoor ook met andere vakken in de knel 
komen. Kinderen die met zichzelf in de 
knoei zitten of thuis problemen hebben. Of 
kinderen die gewoon moeite hebben met 
leren. 
 
Leerlingen die op school niet goed kunnen 
meekomen, werden vroeger al gauw naar 
het ivbo (individueel voorbereidend 
beroepsonderwijs) of speciaal onderwijs 
verwezen. De overheid vindt dit een 
ongewenste ontwikkeling. Voortaan moet 
het vmbo er alles aan doen om zoveel 
mogelijk leerlingen binnenboord te houden 
en aan een diploma te helpen. Ook 
kinderen die extra zorg nodig hebben om 
een diploma te kunnen halen. Om dat te 
bereiken hebben alle vmbo-scholen een 
'samenwerkingsverband' gevormd met de 
scholen voor ivbo en speciaal onderwijs in 
hun regio. Zo kan het vmbo profiteren van 
de deskundigheid en de ervaring die het 
ivbo en speciaal onderwijs hebben op het 
gebied van zorg. Die zorg wordt verleend in 
het 'leerwegondersteunend onderwijs'. 
 
Wat is leerwegondersteunend onderwijs nu 
precies? Daar is geen eenduidig antwoord 
op te geven. Het kan op allerlei manieren 
worden ingevuld en scholen en 
samenwerkingsverbanden mogen daarin 
eigen keuzes maken. Het kan variëren van 
bijlessen, huiswerkbegeleiding en trainingen 
tot intensieve en langdurige begeleiding. 
Leerlingen kunnen de extra hulp krijgen 
binnen of buiten de les, binnen of buiten de 
school. Veel scholen kiezen ervoor om 
aparte, kleine groepen te vormen. 
Bijvoorbeeld voor kinderen die zich in een 
grote klas niet prettig voelen, maar zich wel 
veilig voelen in een kleine groep. Of voor 
kinderen met een leerachterstand, die in 
een kleine groep meer kans maken om hun 
achterstand in te halen. Het is de bedoeling 
dat scholen het leerwegondersteunend 
onderwijs flexibeler gaan invullen om 
leerlingen die zorg te geven die zij nodig 
hebben om een diploma te halen. 
 



 

 

5 De vier sectoren 
 
 
 
Bij de leerweg gaat het om de vraag: hoe 
leert mijn kind het best en wat kan het? De 
sector heeft te maken met de vraag: wat wil 
uw kind later worden? 
 
 
In welke richting wil uw kind een beroep 
uitoefenen? Dat is afhankelijk van zijn of haar 
interesses en capaciteiten. De sector 
Landbouw bijvoorbeeld ligt voor de hand voor 
kinderen die met planten of dieren willen 
werken en ervan houden om veel buiten te 
zijn. Voor kinderen die op een kantoor willen 
werken, graag met cijfers bezig zijn of de 
verkoop in willen, is de sector Economie een 
goede keus. 
 
Er zijn vier sectoren: 

 Techniek 

 Zorg & welzijn 

 Economie 

 Landbouw 
 
 
Beroepsgerichte en intrasectorale 
programma's 
Binnen een sector kan uw kind nog 
verschillende richtingen op, afhankelijk van het 
beroepsgerichte programma dat hij kiest. Zo 
heeft Zorg & welzijn twee beroepsgerichte 
programma's. Wie bijvoorbeeld later als 
ziekenverzorger of gezinshulp wil werken kiest 
voor verzorging. Wie kapper of 
schoonheidsspecialist wil worden kiest voor 
uiterlijke verzorging. Veel scholen noemen een 
beroepsgerichte programma overigens 
afdeling. 
 
Veel scholen hebben ook 'intrasectorale 
programma's'. Een intrasectoraal programma 
is samengesteld uit vakken van verschillende 
beroepsgerichte programma's. Een voorbeeld 
uit de sector Techniek is metalektro, een 
combinatie van metaaltechniek en 
elektrotechniek. Het voordeel is dat de leerling 
kennismaakt met verschillende onderdelen van 
beide afdelingen en zo een bredere basis 
krijgt. 
 

Beroepsgerichte en intrasectorale 
programma's per sector 
 
Sector Techniek  
Beroepsgerichte programma's: 

 bouwtechniek 

 elektrotechniek 

 installatietechniek 

 metaaltechniek 

 grafische techniek 

 transport & logistiek 

 voertuigentechniek 
 
Intrasectorale programma's: 

 bouw-breed (metselen, timmeren en 
afwerkingstechnieken (schilderen, 
stukadoren)) 

 metalektro (metaaltechniek en 
elektrotechniek) 

 instalektro (installatietechniek en 
elektrotechniek 

 
Sector Zorg & welzijn 
Beroepsgerichte programma's: 

 uiterlijke verzorging 

 verzorging 
 
Intrasectorale programma: 

 zorg-en-welzijn-breed (verzorging en 
uiterlijke verzorging) 

 
Sector Economie 
Beroepsgerichte programma's: 

 administratie 

 consumptief 

 handel & verkoop 

 mode & commercie 
 
Intrasectorale programma's: 

 handel en administratie (handel en 
verkoop en kantoor) 

 consumptief-breed 
 
Sector Landbouw 
Beroepsgerichte programma's: 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 
Intrasectorale programma's: 

 landbouw-breed (alles wat met 
landbouw en natuur te maken heeft). 



 

 

6 Examenpakketten per leerweg en sector 
 
 
 
In het vmbo zijn leerlingen minder vrij om 
zelf te kiezen in welke vakken zij 
eindexamen doen. Voor een deel wordt het 
examenpakket bepaald door de leerweg en 
de sector die een leerling volgt. 
 
 
Gemeenschappelijke vakken 
Er zijn vijf vakken die alle leerlingen moeten 
volgen, ongeacht de sector en leerweg. Deze 
vakken worden het 'gemeenschappelijk deel' 
genoemd. Het zijn: 

 Nederlands 

 Engels 

 maatschappijleer 

 lichamelijke opvoeding 

 Eén van de kunstvakken: tekenen, 
handvaardigheid, textiele werkvormen, 
dans, drama, muziek of audiovisuele 
vorming (afhankelijk van wat de school 
in huis heeft). 

 
 
Sectorvakken 
Daarnaast bevat het examenpakket een 
'sectordeel': twee vakken die door de sector 
worden bepaald. In de sector Techniek liggen 
die twee vakken vast. In de andere sectoren 
kunnen leerlingen een keuze maken. De 
sectorvakken zijn:  

 Techniek:  
o wiskunde 
o natuur/scheikunde 

 Zorg & welzijn:  
o biologie 
o en een keuze uit: wiskunde, 

maatschappijleer, geschiedenis of 
aardrijkskunde 

 Economie: 
o economie 
o en een keuze uit: wiskunde of een 

tweede moderne vreemde taal 

 Landbouw:  
o wiskunde  
o en een keuze uit: biologie, of 

natuur/scheikunde 
 

Vrije vakken 
Tenslotte heeft het examenpakket een 'vrij 
deel': een of twee vakken (afhankelijk van de 
leerweg). Hier kunnen leerlingen een keuze 
maken uit een groot aantal vakken. Toch is de 
keuze niet helemaal vrij. De leerweg bepaalt of 
het een algemeen vak of een beroepsgericht of 
intrasectoraal programma moet zijn. 
 
 
Vrije vakken in het vmbo 

 theoretische leerweg: twee algemene 
vakken 

 gemengde leerweg: ‚‚n algemeen vak en 
‚‚n beroepsgericht vak 

 kaderberoepsgerichte en 
basisberoepsgerichte leerweg: één groot 
beroepsgericht of intrasectoraal 
programma.  

 



 

 

7 Examens en diploma's 
 
 
 
Hoewel het nu misschien ver weg lijkt, moet 
een leerling ook examen doen. Het vmbo 
heeft twee soorten examens: een 
schoolexamen en een centraal examen.  
 
 
De vakken maatschappijleer, lichamelijke 
opvoeding en de kunstvakken hebben alleen 
een schoolexamen. De overige vakken hebben 
zowel een schoolexamen als een centraal 
examen. Leerlingen moeten met het 
schoolexamen klaar zijn, voordat ze het 
centraal examen mogen doen. 
 
 
Schoolexamen 
Het schoolexamen kan worden verspreid over 
het derde en vierde leerjaar. Dus al vanaf de 
derde klas kunnen leerlingen opdrachten en 
toetsen maken voor het schoolexamen. Dat 
kan gaan om schriftelijke en mondelinge 
toetsen, praktische opdrachten en doe-
activiteiten. Leerlingen in de theoretische en 
gemengde leerweg maken ook een 
'sectorwerkstuk': een werkstuk over een 
zelfgekozen thema, waarbij ze laten zien dat 
ze bepaalde kennis en vaardigheden 
beheersen. 
 
De resultaten van alle toetsen en opdrachten 
die leerlingen voor het schoolexamen hebben 
gemaakt, worden bijgehouden in een 
'examendossier'. Zo kan men op de 
vervolgopleiding zien wat de leerling al weet en 
kan. Dat zorgt weer voor een betere 
aansluiting tussen het vmbo en het 
vervolgonderwijs. 
 
 
Centraal examen 
Het centraal examen wordt landelijk 
afgenomen, in mei en juni (met de 
herkansingen in juli of augustus). 
Leerlingen in de theoretische en gemengde 
leerweg doen centraal examen in zes vakken: 
Nederlands, Engels, twee sectorvakken en 
twee keuzevakken (twee algemene vakken in 
de theoretische leerweg; ‚‚n algemeen vak en 
‚‚n beroepsgericht vak in de gemengde 
leerweg). Voor alle vakken in de theoretische 
en gemengde leerweg wordt het centraal 
examen schriftelijk afgenomen.  
 
Leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen 
doen centraal examen in vijf vakken: 

Nederlands, Engels, twee sectorvakken en ‚‚n 
keuzevak (een groot beroepsgericht of 
intrasectoraal programma). Ook de algemene 
vakken in de beroepsgerichte leerwegen 
worden alleen schriftelijk geëxamineerd. Het 
beroepsgerichte programma in de 
beroepsgerichte leerwegen heeft zowel een 
schriftelijk als praktisch examen. 
 
 
Eindbeoordeling 
In de theoretische, gemengde en 
kaderberoepsgerichte leerweg tellen het 
schoolexamen en centraal examen allebei voor 
de helft voor de eindbeoordeling. In de 
basisberoepsgerichte leerweg bepaalt het 
schoolexamen tweederde van het eindcijfer. 
Een leerling is geslaagd als hij gemiddeld 
tenminste een zes heeft en niet meer dan twee 
'tekortpunten' (één vier of twee vijven). 
 
 
Vier leerwegen, één doel 
Alle leerwegen leiden naar hetzelfde doel: het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo 
heeft opleidingen op vier niveaus. Met een 
vmbo-diploma in de theoretische leerweg, 
gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte 
leerweg kan de leerling doorstromen naar de 
hoogste niveaus, niveau 3 of 4 van het mbo: 
de vakopleiding en de middenkaderopleiding. 
Deze opleidingen duren drie tot vier jaar. 
 
De drie leerwegen bieden dus dezelfde 
mogelijkheden. Er is ‚‚n uitzondering: met het 
diploma van de theoretische leerweg kan de 
leerling ook naar het havo doorstromen. In dat 
geval moet het examenpakket een tweede 
moderne vreemde taal en wiskunde bevatten. 
 
De basisberoepsgerichte leerweg richt zich op 
doorstroming naar niveau 2 van het mbo: de 
basisberoepsopleiding. Deze opleiding duurt 
twee tot drie jaar. 
 



 

 

8 Doorleren in het mbo 
 
 
 
Alle leerwegen leiden naar hetzelfde doel: 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
Hoe ziet het mbo eruit en wat kan een 
leerling worden als hij of zij het vmbo en 
mbo heeft afgerond?  
 
Het mbo heeft opleidingen op vier niveaus.  
Met een vmbo-diploma in de theoretische 
leerweg, gemengde leerweg of 
kaderberoepsgerichte leerweg kan de leerling 
doorstromen naar de hoogste niveaus, niveau 
3 of 4 van het mbo: de vakopleiding en de 
middenkaderopleiding. Deze opleidingen duren 
drie tot vier jaar. 
De basisberoepsgerichte leerweg richt zich op 
doorstroming naar niveau 2 van het mbo: de 
basisberoepsopleiding. Deze opleiding duurt 
twee tot drie jaar. 
 
 
Sectoren 
Het mbo heeft dezelfde sectoren als het vmbo: 
Techniek, Zorg & welzijn, Economie en 
Landbouw. De overgang naar het mbo zal het 
soepelst verlopen als een leerling naar een 
'verwante sector' doorstroomt. Dus 
bijvoorbeeld van vmbo-Zorg & welzijn naar 
mbo-Zorg & welzijn of van vmbo-Techniek 
naar mbo-Techniek. De leerling heeft immers 
in zijn examenpakket twee sectorvakken die 
hem goed op de verwante mbo-opleiding 
hebben voorbereid. 
 
Dat wil niet zeggen dat andere wegen zijn 
afgesloten. Hoe goed een leerling in het vmbo 
ook wordt begeleid bij het maken van keuzes, 
het kan voorkomen dat hij in het mbo toch een 
andere richting op wil. Leerlingen moeten de 
mogelijkheid hebben om hun keuze te herzien, 
vindt de overheid. Daarom worden zo min 
mogelijk speciale eisen aan het examenpakket 
gesteld. 
 
Voor de sectoren Zorg & welzijn en Landbouw 
worden helemaal geen speciale eisen gesteld. 
Iedereen met een vmbo-diploma mag in deze 
sectoren doorleren, ongeacht de samenstelling 
van zijn examenpakket.  
Bij Techniek en Economie ligt dat wat anders. 
Wie in deze sectoren wil verder leren, moet in 
het vmbo één van de sectorvakken in zijn 
examenpakket hebben gehad. Dat is nodig om 
het mbo goed af te ronden.  

De sectorvakken zijn: 

 Economie: economie, wiskunde of een 
tweede moderne vreemde taal;  

 Techniek: wiskunde en 
natuur/scheikunde.  

 
 
Twee typen opleidingen 
Er zijn twee manieren waarop uw kind kan 
doorleren in het mbo: de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl) en de beroepsopleidende 
leerweg (bol). De bbl-opleiding is bestemd voor 
jongeren die het best in de praktijk leren. Ze 
gaan ‚‚n dag in de week naar school en werken 
vier dagen per week bij een bedrijf of 
organisatie. De bol-opleiding is meer 
theoretisch. Deze leerlingen volgen wel 
regelmatig stages. Zo gaan ze twintig tot zestig 
procent van de tijd de praktijk in. 
 
 
Sectoren en hun beroepen 
Een mbo-diploma biedt volop kansen op een 
goede baan, want mbo'ers zijn erg gewild op 
de arbeidsmarkt. Wat kan een mbo-
gediplomeerde worden? Er zijn teveel 
beroepen om ze allemaal te noemen. Een 
greep. 
 
 
Sector Techniek 

 elektricien 

 houtbewerker 

 schilder 

 stukadoor 

 installatiemonteur 

 metselaar 

 meubelmaker 

 woningstoffeerder 

 bouwkundig tekenaar 

 automonteur 

 gereedschapmaker 

 goud- en zilversmid 

 vrachtwagenchauffeur 

 grafisch ontwerper 

 procesoperator 

 laborant 

 opticien 

 schoenmaker 

 schipper 
 



 

 

Sector Zorg & welzijn 

 tandartsassistent 

 ziekenverzorger 

 gezinshulp 

 kraamverzorger 

 voedingsassistent 

 buurthuiswerker 

 speltherapeut 

 schoonheidspecialist 

 pedicure 

 kapper 

 kledingontwerper 

 leidster peuterspeelzaal 

 doktersassistent 

 apothekersassistent 

 instructeur schoonmaakdienst 

 sociaal dienstverlener 
 
 
Sector Economie 

 bedrijfsadministratief medewerker 

 bankemployé‚ 

 secretaresse 

 medewerker personeelsadministratie 

 verkoper 

 magazijnmedewerker 

 vertegenwoordiger 

 receptionist 

 kok 

 gastheer/gastvrouw 

 boekhouder 

 recreatiemedewerker 

 medewerker toeristische informatie 

 winkelassistent 
 
 
Sector Landbouw 

 veilingmedewerker 

 boomkweker 

 akkerbouwer 

 hovenier 

 bloemist 

 medewerker groenvoorziening 

 natuur- en milieutechnicus 

 dierverzorger 

 cultuurtechnicus 

 medewerker veehouderij 

 levensmiddelentechnoloog 

 bosbouwkundige 

 fruitkweker 

 medewerker tuinderij 

 productiemedewerker 

 biologisch-dynamisch agrariër 
 



 

 

Bijlage 1: De vier leerwegen in schema 
 
 
 
Theoretische leerweg 
 
Gemeenschappelijk deel 

 Nederlands 

 Engels 

 maatschappijleer 

 lichamelijke opvoeding 

 kunstvak 1: tekenen, handvaardigheid, 
textiele werkvormen, dans, drama, 
muziek of audiovisuele vorming 
(afhankelijk van wat de school in huis 
heeft). 

 
Sectorvakken 

 Techniek:  
o wiskunde 
o natuur/scheikunde 

 Zorg & welzijn:  
o biologie 
o en een keuze uit: wiskunde, 

maatschappijleer, geschiedenis of 
aardrijkskunde 

 Economie: 
o economie 
o en een keuze uit: wiskunde of een 

tweede moderne vreemde taal 

 Landbouw:  
o wiskunde 
o en een keuze uit: biologie, of 

natuur/scheikunde 
 
Vrije deel 
Twee algemene vakken te kiezen uit de 
vakken die school aanbiedt. Dit kan zijn: Frans, 
Duits, wiskunde, natuur/scheikunde 1 en 2, 
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer en economie. 
 

Gemengde leerweg 
 
Gemeenschappelijk deel 

 Nederlands 

 Engels 

 maatschappijleer 

 lichamelijke opvoeding 

 kunstvak 1: tekenen, handvaardigheid, 
textiele werkvormen, dans, drama, 
muziek of audiovisuele vorming 
(afhankelijk van wat de school in huis 
heeft). 

 
Sectorvakken 

 Techniek:  
o wiskunde 
o natuur/scheikunde 

 Zorg & welzijn:  
o biologie 
o en een keuze uit: wiskunde, 

maatschappijleer, geschiedenis of 
aardrijkskunde 

 Economie: 
o economie 
o en een keuze uit: wiskunde of een 

tweede moderne vreemde taal 

 Landbouw:  
o wiskunde 
o en een keuze uit: biologie, of 

natuur/scheikunde 
 
Vrije deel 
Een algemeen vak en een beroepsgericht of 
intrasectoraal programma te kiezen uit de 
algemene vakken en programma's die de 
school aanbiedt. 
 
Het algemene vak kan zijn: Frans, Duits, 
wiskunde, natuur/scheikunde 1 en 2, biologie, 
aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer en economie. 
 
Het beroepsgerichte of intrasectoraal 
programma kan zijn: 
 
Sector Techniek  
Beroepsgerichte programma's: 

 bouwtechniek 

 elektrotechniek 

 installatietechniek 

 metaaltechniek 

 grafische techniek 

 transport & logistiek 

 voertuigentechniek 



 

 

 
Intrasectorale programma's: 

 bouw-breed (metselen, timmeren en 
afwerkingstechnieken (schilderen, 
stukadoren)) 

 metalektro (metaaltechniek en 
elektrotechniek) 

 instalektro (installatietechniek en 
elektrotechniek 

 
Sector Zorg & welzijn 
Beroepsgerichte programma's: 

 uiterlijke verzorging 

 verzorging 
 
Intrasectorale programma: 

 zorg-en-welzijn-breed (verzorging en 
uiterlijke verzorging) 

 
Sector Economie 
Beroepsgerichte programma's: 

 administratie 

 consumptief 

 handel & verkoop 

 mode & commercie 
 
Intrasectorale programma's: 

 handel en administratie (handel en 
verkoop en kantoor) 

 consumptief-breed 
 
Sector Landbouw 
Beroepsgerichte programma's: 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 
Intrasectorale programma's: 

 landbouw-breed (alles wat met 
landbouw en natuur te maken heeft) 

Kaderberoepsgerichte en 
basisberoepsgerichte leerweg 
 
Gemeenschappelijk deel 

 Nederlands 

 Engels 

 maatschappijleer 

 lichamelijke opvoeding 

 kunstvak 1: tekenen, handvaardigheid, 
textiele werkvormen, dans, drama, 
muziek of audiovisuele vorming 
(afhankelijk van wat de school in huis 
heeft). 

 
Sectorvakken 

 Techniek:  
o wiskunde 
o natuur/scheikunde 

 Zorg & welzijn:  
o biologie 
o en een keuze uit: wiskunde, 

maatschappijleer, geschiedenis of 
aardrijkskunde 

 Economie: 
o economie 
o en een keuze uit: wiskunde of een 

tweede moderne vreemde taal 

 Landbouw:  
o wiskunde 
o en een keuze uit: biologie, of 

natuur/scheikunde 
 
Vrije deel 
Een beroepsgericht of intrasectoraal 
programma te kiezen uit de programma's die 
de school aanbiedt. 
 
Sector Techniek  
Beroepsgerichte programma's: 

 bouwtechniek 

 elektrotechniek 

 installatietechniek 

 metaaltechniek 

 grafische techniek 

 transport & logistiek 

 voertuigentechniek 
 
Intrasectorale programma's: 

 bouw-breed (metselen, timmeren en 
afwerkingstechnieken (schilderen, 
stukadoren)) 

 metalektro (metaaltechniek en 
elektrotechniek) 

 instalektro (installatietechniek en 
elektrotechniek 

 



 

 

Sector Zorg & welzijn 
Beroepsgerichte programma's: 

 uiterlijke verzorging 

 verzorging 
 
Intrasectorale programma: 

 zorg-en-welzijn-breed (verzorging en 
uiterlijke verzorging) 

 
Sector Economie 
Beroepsgerichte programma's: 

 administratie 

 consumptief 

 handel & verkoop 

 mode & commercie 
 
Intrasectorale programma's: 

 handel en administratie (handel en 
verkoop en kantoor) 

 consumptief-breed 
 
Sector Landbouw 
Beroepsgerichte programma's: 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 
Intrasectorale programma's: 

 landbouw-breed (alles wat met 
landbouw en natuur te maken heeft) 


