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vmboNIEUW
beroepsgerichte 

      programma’s

Ongeveer 50 procent van het beroepsgerichte pro
gramma bestaat uit het profielvak, dit is het deel van 
het programma dat alle leerlingen moeten volgen. Er 
zijn 10 profielen waaruit gekozen kan worden. De andere 
50 procent bestaat uit keuzevakken waaruit leerlingen 
zelf kunnen kiezen. Stel je bent 14 jaar en gaat naar de 
derde klas van het vmbo. Aan het eind van het tweede 
leerjaar moet je kiezen voor een profiel en je kiest 
 Economie en Ondernemen (E&O), omdat je denkt dat je 
later graag in een winkel wil gaan werken. Tijdens de 
lessen E&O maak je kennis met werken in een winkel, 
omgaan met klanten, producten bestellen, bestellingen 
controleren, enz. Tijdens een stage in een plaatselijke 
modewinkel ontdek je dat je eigenlijk liever intensiever 
om wil gaan met mensen, hen niet alleen wil adviseren 
maar ook echt wil helpen. In je keuzevakken kies je 
niet voor een verdieping op E&O, maar voor ‘Welzijn 
volwassenen en ouderen’; een keuze vak waarin je kennis
maakt met het ondersteunen van mensen die thuis 
wonen en hulp nodig hebben. Je loopt mee met een 
wijkverpleegkundige en neemt een kijkje op het mbo. 
Op basis van je ervaringen bespreek je met je loopbaan

coach de voor en nadelen van  verschillende keuzes 
en stippel je heel concreet en  bewust een loopbaanplan 
voor de nabije toekomst uit. De leerling in dit voorbeeld 
kan switchen van het ene naar het andere profiel zonder 
dat er tijd verloren gaat. Als een leerling tijdens het 
profielvak tot de ontdekking komt dat het gekozen 
profiel helemaal bij hem past, dan kan hij zich verder 
in dat profiel verdiepen en in de keuzevakken misschien 
al starten met de stof van het mbo op het vmbo.

Passie ontdekken
Door de beroepsgerichte programma’s maakt een 
leerling kennis met de beroepspraktijk en doet hij zijn 
eerste ervaringen op, ervaringen die erg belangrijk 
zijn in het keuzeproces van de leerling. Bij het maken 
van keuzes wordt de leerling geholpen, niet door voor 
hem te kiezen, maar door hem te laten ontdekken 
waar zijn passie ligt. Als een leerling aan het eind van 
het vmbo die passie ontdekt heeft, kan hij die volgen in 
zijn beroepsopleiding. Dit gun je toch elke leerling?

Kijk voor meer informatie op nieuwvmbo.nl

Op 1 augustus 2016 zijn er nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s 
ingevoerd in het vmbo. Met deze programma’s is een uniek element in het 
onderwijs geïntroduceerd: leerlingen kunnen de helft van hun programma 
zelf samenstellen, op basis van hun interesses en ervaringen. 

Nieuwe beroepsgericht programma’s vmbo 
maken specialiseren en verbreden mogelijk


