
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
Waar een leerling ook voor kiest en welke leerweg hij 
ook volgt, hij krijgt altijd begeleiding bij het maken  
van keuzes en het samenstellen van zijn programma  
(LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding). In individuele 
 reflectiegesprekken wordt, samen met de leerling, 
besproken waar zijn passie ligt, waar hij goed in is en 
in welke richting hij zich verder wil ontwikkelen. Die 
keuzes legt de leerling vast in zijn loopbaandossier. 
Hoe dat dossier eruit ziet, mag elke school zelf bepalen.

Pilots
De afgelopen jaren hebben 50 scholen ervaring opge-
daan met het nieuwe vmbo. Deze ervaringen staan cen-
traal in het boekje Kijk op keuzes. In portretten vertel-

len zes pilotscholen welke keuzes zij hebben  gemaakt 
en hoe ze het nieuwe vmbo op hun school hebben 
vormgegeven. Het nieuwe vmbo biedt zowel scholen 
als leerlingen veel mogelijkheden, bijvoorbeeld door te 
kiezen voor smalle, specialistische  opleidingen of juist 
voor een breed aanbod. In alle  gevallen kiest een school 
voor een aanbod dat past bij zijn leerlingen en de regio 
waarin de school staat, en altijd bereidt het vmbo voor 
op een vervolgopleiding in het mbo, want vmbo is geen 
eindonderwijs. Op veel scholen kunnen leerlingen de 
helft van hun beroepsgerichte programma zelf invullen 
door keuzevakken te kiezen die passen in hun LOB- 
proces. Juist deze keuzemogelijkheden motiveren leer-
lingen enorm, zo heeft de pilot uitgewezen.

Examen
De afgelopen weken hebben 4.000 leerlingen deel-
genomen aan de pilotexamens. Gelukkig zijn de meeste 
leerlingen, net als voorgaande jaren, geslaagd. Zij zetten 
hun beroepsopleiding voort op het mbo.

Meer informatie over het nieuwe vmbo, in de vorm 
van filmpjes, animaties en artikelen vind je op  
www.vernieuwingvmbo.nl. Via deze site kun je  
ook de producten van  
nieuw vmbo bestellen.
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Het vmbo gaat veranderen. Vanaf augustus 2016 kent het vmbo niet langer 
afdelingsprogramma’s als metselen, uiterlijke verzorging of administratie, maar 
tien profielen. Elke school met een vmbo-afdeling biedt één of meer profielen 
aan. Elk profiel bestaat uit een vast deel (het profielvak) en een flexibel deel 
(keuzevakken), een deel waarin leerlingen keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld 
om zich meer in een richting te verdiepen of te oriënteren voor hij een keuze 
maakt voor een vervolgopleiding. De leerwegen in het vmbo veranderen niet, 
een leerling zit dus in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoeps-
gerichte leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg.

Nieuw vmbo is er bijna klaar voor!

Tien profielen
• BWI: Bouwen, wonen, interieur
• D&P: Dienstverlening en producten
• E&O: Economie en ondernemen
• Groen
• HBR: Horeca, bakkerij en recreatie
• MaT: Maritiem en techniek
• M&T: Mobiliteit en transport
• MVI: Media, vormgeving, ict
• PIE: Produceren, installeren en energie
• Z&W: Zorg & welzijn

Nieuwe profielen in bestaande leerwegen


