
PrimaOnderwijs 25

Jaarlijks maken ongeveer 195.000 leerlingen de over
stap van de vertrouwde basisschool naar het voort
gezet onderwijs. Ruim 50 procent van deze leerlingen 
stroomt door naar het vmbo. Een overstap die niet 
door alle leerlingen en hun ouders met enthousiasme 
wordt begroet, maar die vaak wel erg goed bevalt. Als 
leerlingen hun plekje hebben gevonden op het vmbo 
zijn zij en hun ouders vaak erg tevreden over deze 
vorm van onderwijs, die theorie en praktijk combi
neert. In De toekomst lees je de verhalen van deze 
leerlingen en ouders. Je maakt kennis met leerlingen 
die bijzondere keuzes hebben gemaakt en patissier 
zijn geworden, hoedenmaakster of hoefsmid. Maar 
natuurlijk kiezen ook veel leerlingen voor meer bekende 
beroepen als timmerman, verzorger, loodgieter of 
medewerker in een winkel. Waar ze ook voor kiezen, 
vmboleerlingen komen over het algemeen goed 
 terecht, vinden werk en zijn, zoals de voorzitter van 
VNONCW vaak zegt: ‘De motor van de maatschappij.’

Passend advies 
Het is jammer dat veel mensen het vmbo niet zo goed 
kennen en soms geneigd zijn een opleidingsniveau te 

adviseren dat voor leerlingen te hoog gegrepen is. Als 
die leerlingen dan moeten kiezen voor voortzetting 
van hun opleiding op een lager niveau, zijn ze vaak 
minder gemotiveerd. Door uit te leggen wat het vmbo 
is en wat het toekomstperspectief van leerlingen is, 
kan er sneller een passend advies worden gegeven, 
waardoor deze leerlingen met plezier onderwijs volgen 
op hun niveau. Het vmbo wil graag contact leggen met 
de scholen voor basisonderwijs waar hun leerlingen 
vandaan komen. Dat kan op verschillende manieren 
zoals open dagen, meeloopdagen en  speciale techniek
programma’s. In De toekomst lees je hier meer over. 
Zo ervaren leerlingen of het vmbo bij hen past, worden 
ouders geïnformeerd over de mogelijkheden van hun 
kind en de school waarvoor wellicht gekozen wordt en 
krijgen leerkrachten van het basisonderwijs een kijkje 
in de keuken van een voor hen vaak onbekende vorm 
van onderwijs. Samen werken we zo aan een soepele 
overgang van PO naar VO.

Wil je meer (gratis) exemplaren van De toekomst 
ontvangen? Op de achterpagina van de krant lees je 
hoe je die kunt bestellen.

Ken je de nieuwe profielen in het vmbo? Weet je welke mogelijkheden 
vmbo-leerlingen hebben na het behalen van hun diploma? Hoor je wel eens 
van ouders of ze tevreden zijn over de vervolgopleiding die hun kinderen 
volgen? En weet je hoe de overstap van basisonderwijs naar onderbouw VO 
kan worden versoepeld? Antwoorden op deze en meer vragen vind je in de 
krant die bij deze editie van PrimaOnderwijs is gevoegd.

vmboNIEUW
beroepsgerichte 

      programma’svmboNIEUW
beroepsgerichte 

      programma’s

De toekomst: naar het vmbo!


