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Door praktisch bezig te zijn, leren vmbo-leerlingen 
naast praktische vaardigheden ook andere vaardigheden 
zoals samenwerken, goed lezen en rekenen, zorgvuldig 
omgaan met materialen en gereedschappen, hygiënisch 
en veilig werken, maar ook wiskundige oplossingen 
vinden. Door praktisch bezig te zijn, wordt wel duidelijk 
hoe de stelling van Pythagoras werkt, wat het verschil 
is tussen een cm2 en een m2 en tussen 0.5 liter en  
5.0 liter. Onderwerpen die uit een boek voor vmbo-
leerlingen veel lastiger te leren zijn. 

Passie
Door te doen ontdekken leerlingen ook wat bij hen 
past. Vind ik het leuk om heel precies te werken of kan 
ik dat niet zo goed? Kan ik goed met mensen omgaan 
of ben ik liever met materialen bezig? Werk ik liever 
binnen of buiten, samen of alleen? Allemaal zaken die 
belangrijk zijn bij het maken van een keuze voor een 
beroepsopleiding. Zaken die je beter op het vmbo kunt 
ontdekken, omdat ze daar beter passen binnen je 
 programma dan op het mbo, waar je onderwijstijd 

verliest als je van opleiding wilt switchen. De beroeps-
gerichte programma’s in het vmbo zijn bedoeld om 
leerlingen ervaringen op te laten doen en hun passie 
te laten ontdekken. Gelijktijdig leren leerlingen vaardig-
heden die in de rest van hun leven belangrijk zijn.

Vakidioot
Thijs Harmens, bloemist uit Raalte, is daar een voorbeeld 
van: ‘Van niets iets maken, is waar ik me altijd mee bezig 
houd, daarmee kan ik mijn creativiteit uiten.’ Toen Thijs als 
groep 8-leerling naar de open dag ging om te kijken waar 
hij zijn creativiteit in kwijt kon, kwam hij in aanraking met 
bloemsierkunst en was hij gelijk verkocht. Na eerst een 
tijd als bloemist in loondienst te hebben gewerkt, is Thijs 
nu zelfstandig  ondernemer. Hij maakt kunstzinnige 
bloemstukken en geeft workshops. Thijs noemt zichzelf 
een ‘vakidioot’. Zijn tip voor vmbo-leerlingen: ‘Als je ergens 
volledig voor gaat. kun je heel ver komen!’

Wil je meer weten over het vmbo? 
Kijk dan op vernieuwingvmbo.nl

Van het vmbo wordt vaak gezegd: ‘Leerlingen moeten veel te vroeg een keuze 
maken en leggen zich vast voor de rest van hun leven.’ Maar natuurlijk is het 
niet de bedoeling van het vmbo om leerlingen al op 12-jarige leeftijd te laten 
kiezen voor een beroep dat ze tot hun pensioen zullen uitoefenen. Buiten het 
feit dat een baan voor het leven niet meer van deze tijd is, klopt de uitspraak 
ook niet. Vmbo-leerlingen leren door doen. 

Op het vmbo leer je door te doen! 
‘Als je ergens volledig voor gaat, kun je heel ver komen’
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