
Op naar een krachtig vmbo!

D O O R  W I L M A  R O I J A C K E R S  &  E D I T H  V I S S E R S

In het project Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo werken docenten in 
vmbo en mbo hard aan nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s voor het vmbo. 
Ruim dertig afdelingsprogramma’s worden in 2016 vervangen door tien profielen be-
staande uit een kern, profiel en keuzedelen. Deze profielen maken het mogelijk onder-
wijs op maat van de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm 
te geven. Wat betekent de invoering van de vernieuwde examenprogramma’s voor een 
vmbo-school? Een rondje langs schoolleiders en afdelingsleiders leert dat veel scholen 
de verandering vooral zien als een kans.

‘L
eerlingen moeten met een goed diploma de school 
verlaten, maar in hun rugzak hoort meer dan alleen 
theoretische kennis’ aldus Juliette Wijngaards, locatie-
directeur van het Maaswaal College in Wijchen: ‘We 

zijn een Unesco-school en kiezen bewust voor het toevoegen 
van keuzedelen die invulling geven aan de pijlers van Unesco 
‘learning to know, learning to do, learning to live together, 
learning to be’.’

Kansen voor profilering
En zo voorziet de programmavernieuwing in de mogelijkheid 
om vanuit de schoolvisie bij te dragen aan een sterker profiel 
van de school. Centraal staat de vraag: waar leiden we leerlingen 
voor op en wat is onze kijk op hoe leerlingen leren? Die vraag 
beantwoorden vraagt in ieder geval om een goed gesprek met 
het mbo en het bedrijfsleven in de regio. Tegen die achtergrond 
komt een schoolvisie daadwerkelijk tot leven. 

Vernieuwing examenprogramma’s geeft vooral kansen 

Wat houdt de vernieuwing in?
In 2016 worden 36 afdelingsprogramma’s, intrasectorale en 
intersectorale programma’s vervangen door 10 profielen. 
Een school maakt een keuze uit profielen en keuzedelen. 
Leerlingen kiezen een profiel dat centraal wordt geëxami-
neerd en minimaal 4 keuzedelen die de basis vormen voor 
het schoolexamen. 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) wordt veran-
kerd in het examen- en onderwijsprogramma.
De vernieuwing in het VMBO sorteert voor op de domeinen 
en de kwalificatiestructuur in het mbo en op de daaraan ten 
grondslag liggende arbeidsgebieden.

Zie www.vernieuwingvmbo.nl voor meer actuele informatie 
over de vernieuwing.
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De programmavernieuwing biedt een school de mogelijkheid 
om zichzelf neer te zetten als school met een breed aanbod of 
juist als vakschool: ‘We gaan als enige school in deze regio alle 
vier de techniek-profielen aanbieden. Leerlingen maken in de 
onderbouw kennis met de verschillende technieken; in leerjaar 
drie kiezen ze voor een van de profielen met ruimte voor verdie-
ping en specialisatie door middel van keuzedelen uit het eigen 
profiel of een ander techniek-profiel’, legt Arno van Stippent, 
locatiedirecteur van het Canisius College in Nijmegen, uit.

Kansen voor maatwerk 
Naast profilering is ook maatwerk een actueel thema in het 
beroepsonderwijs. René Vijn, projectleider vernieuwing vmbo 
van AOC Oost en locatiedirecteur Doetinchem, beschouwt 
maatwerk als een van de voordelen van de nieuwe examenpro-
gramma’s. ‘Door een breder aanbod van keuzedelen kunnen 
we maatwerk bieden. In ons onderwijsprogramma ligt de focus 
op een groene context. Leerlingen die kiezen voor een ‘donker-
groen profiel’ zullen ‘groene keuzedelen’ kiezen, zoals Groei en 
oogst of Gezonde dieren. Naast die keuzedelen zullen we ook 
keuzedelen aanbieden waarmee we tegemoet komen aan de 
meer ‘lichtgroene leerlingen’, denk aan keuzedelen op het ter-
rein van recreatie en zorg’

Er zijn ook scholen die aantrekkelijke leerroutes willen ontwer-
pen door bepaalde keuzedelen aan te bieden ‘Een profiel kan 
worden aangevuld met een set van keuzedelen waardoor een 
leerroute ontstaat. Bepaalde keuzedelen willen we openstel-
len voor leerlingen vanuit de verschillende profielen. Zo is het 
keuzedeel ‘Ondernemerschap’ interessant voor leerlingen met 
verschillende profielen. Zowel voor een toekomstig kapster die 
een zaak begint als voor een bouwvakker die een toekomst als 
ZZP-er tegemoet kan zien, kan dit keuzedeel interessant zijn’, 
aldus Krijn Boogaard, teamleider bovenbouw vmbo Actief Col-
lege Oud-Beijerland.

Sommige scholen overwegen een stapje verder te gaan, maar 
twijfelen over de haalbaarheid. Deze scholen bieden het liefst 
alle profiel- en keuzedelen (meer dan 100) aan. De samenwer-
king met het regionale mbo en bedrijfsleven moet dit mogelijk 
maken. De leerling is in dit geval de bepalende factor in het 
onderwijsaanbod van de school, niet de school zelf.

Belang van LOB
Veelal is de organiseerbaarheid het belangrijkste criterium voor 
de mate waarin de school maatwerk biedt. Maar het daad-
werkelijk bieden van maatwerk vraagt ook wat van docenten. 
Goede loopbaangesprekken voeren met leerlingen waarin 
ze, op basis van de ervaringen die ze opdoen, nadenken over 
vervolgstappen en vervolgkeuzes. Het vraagt ook om flexibiliteit 
van docenten. Docenten kunnen daarbij meer ‘spelen’ met het 
curriculum.

Dat betekent dat LOB in de vernieuwing een prominente plek 
krijgt. Veel scholen maken al werk van LOB door de inzet van 
loopbaangerichte begeleidingsgesprekken en het organiseren 
van gastlessen, excursies en stages. Onderdeel van de vernieuw-
de examens vormt een verplicht LOB-dossier dat elke leerling in 
de loop van de vier leerjaren in het vmbo opbouwt. Scholen zijn 
zoekende naar hoe de eisen die gesteld worden aan het LOB-
dossier in de praktijk invulling krijgen.

Scholen moeten vooraf bepalen wat er in het LOB-dossier wordt 
opgenomen. In de onderbouw volgen leerlingen de praktische 
sectororiëntatie (na vernieuwing: profielen) en in de boven-
bouw zijn er de stages, open dagen op het mbo en excursies. 
Door goed na te denken over wat er nu wel en wat er niet in het 
LOB-dossier moet, kan de doorgaande lijn onderbouw-boven-
bouw ook beter worden vormgegeven. LOB is niet ‘af te vinken’ 
door een LOB-methode aan te schaffen. LOB is een attitude bij 
alle medewerkers van de hele school om leerlingen te helpen 
keuzes te leren maken. Daarom is het verstandig ook de onder-
bouw te betrekken bij deze vernieuwing.

Kansen in de regio
De ruimte die ontstaat met deze vernieuwde examenprogram-
ma’s biedt meer mogelijkheden om in te spelen op de ontwik-
kelingen in de regio. In de regio Nijmegen heeft een aantal 
scholen samen afgestemd welke profielen en welke keuzedelen 
elke school aanbiedt. Zij hebben hiervoor onderzoek laten 
doen naar de arbeidsmarktontwikkeling in de regio. Elke school 
heeft straks een onderscheidend en perspectiefrijk aanbod’. Met 
een goed netwerk van bestuurders en schoolleiders is het dus 
mogelijk om in de regio een breed, evenwichtig, toegankelijk en 
duurzaam onderwijsaanbod te verzorgen voor elk type leerling. 
Naast de bestaande keuzedelen kunnen leerlingen in hun 
schoolexamen één ‘vrij te ontwikkelen keuzedeel’ opnemen. 
Een school in de provincie Zeeland overweegt bijvoorbeeld om 
in samenwerking met het regionale bedrijfsleven een keuzedeel 
rond de mosselcultuur te ontwikkelen.

De vernieuwde examenprogramma’s bieden volgens de scholen 
waarmee is gesproken dus op veel verschillende manieren kan-
sen voor een krachtiger vmbo. Tegelijkertijd geven zij ook aan 
nog wel zoekende te zijn in hoe ze deze kansen kunnen verzilve-
ren. De uitdaging is de nieuwe examenprogramma’s te vertalen 
naar een aantrekkelijk en perspectiefrijk onderwijsaanbod voor 
leerling en docent.  •
 Wilma Roijackers en Edith Vissers werken beiden als adviseur bij 

KPC groep.

‘Een school in de provincie Zeeland 
overweegt bijvoorbeeld om een 
keuzedeel rond de mosselcultuur te 
ontwikkelen.’
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Op basis van de gesprekken met 
de schoolleiders ontwikkelde KPC 
Groep een implementatie-model dat 
inzicht geeft in waar de school staat 
en welke stappen er nog gezet moe-
ten worden. Meer informatie vindt u 
op www.kpcgroep.nl/vmbo
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