
Waarom deze vernieuwing?
In het kort: om de vakken inhoudelijk te moderniseren, 
om meer aandacht te besteden aan de keuze van de 
leerling, het onderwijs beter organiseerbaar te maken 
en beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in 
het mbo, het (regionale) bedrijfsleven en werkveld. 
Doordat er meer ruimte is voor keuzes, zijn er meer 
mogelijkheden om een programma te maken op maat 
van de leerling en/of de regio. Zo ontstaat er verbinding 
tussen de keuzes en talenten van leerlingen en de 
kansen die er zijn in de regio. 

Hoe ziet de nieuwe route er uit?
In het derde leerjaar kiest een vmbo-leerling een profiel 
dat bestaat uit een aantal verplichte avo-vakken 
 (Nederlands, Engels, enz.), een beroepsgericht profiel vak 
(50 procent van het programma) aangevuld met 
beroeps gerichte keuzevakken (50 procent van het 
programma). Leerlingen hebben de keuze uit 10 profielen. 

Wat zijn de 10 profielen? 
• Bouwen, wonen en interieur
• Dienstverlening en producten
• Economie en ondernemen
• Groen
• Horeca, bakkerij en recreatie
• Maritiem en techniek
• Media, vormgeving en ICT
• Mobiliteit en transport
• Produceren, installeren en energie
• Zorg en welzijn

De profielen komen in de plaats van de 33 beroeps-
gerichte programma’s. De nieuwe profielen zijn duide-
lijker, breder en actueler.

Hoe worden vmbo-leerlingen  geholpen om 
zich te oriënteren op hun toekomst?
In het nieuwe programma is er extra aandacht voor 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Het is  
zelfs een verplicht onderdeel van het programma. 
Loopbaan gesprekken geven de leerling meer kans om 
te onderzoeken waar zijn/haar passie en talenten 
 liggen en welke richting of beroepenveld bij hem/haar 
past. LOB kan niet zonder praktijkervaring! Om leer-
lingen enthousiast te maken voor bedrijven en beroepen 
zoeken vmbo-scholen graag de samenwerking met 
ondernemers in de regio, die zin hebben om jonge 
mensen een blik op hun toekomst te gunnen. 

Het is al weer zestien jaar geleden dat het vmbo (voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs) van start ging. Vier leerwegen werden geïntroduceerd: 
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde 
leerweg en theoretische leerweg. De leerwegen blijven, maar de beroeps-
gerichte programma’s zijn veranderd. 33 programma’s zijn vervangen door 
10 profielen. We zetten enkele prangende vragen - en antwoorden - over het 
nieuwe vmbo dat 1 augustus 2016 van start is gegaan op een rijtje.
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Wat zijn beroepsgerichte keuzevakken?
Beroepsgerichte keuzevakken vormen de helft van 
het beroepsgerichte programma. Aan de hand van de 
keuzevakken die de school aanbiedt, kan een vmbo-
leerling zich verdiepen in het beroepsgericht onderwijs 
en de arbeidspraktijk die zijn of haar interesse heeft. 
Ook kan de leerling zich verder oriënteren op zijn toe-
komst. Er zijn heel veel keuzevakken, bijvoorbeeld 
 logistiek, procestechniek, huidverzorging of office-
management.

Hoe maakt een leerling kennis met de 
 beroepspraktijk? 
Er zijn mogelijkheden te over! In de eerste plaats door 
de praktijklessen op school. Daar werkt een leerling 
aan levensechte opdrachten, met echte materialen en 
gereedschappen en vaak ook echte klanten. De ‘echte’ 
beroepspraktijk leren leerlingen kennen door bijvoor-
beeld (snuffel)stages, opdrachten op de werkplek  
als onderdeel van een keuzevak en activiteiten in het 
 kader van LOB (gesprek met een beroepsbeoefenaar, 
meeloopdag bij het ROC, enz.). 

Gaat een leerling na het vmbo werken? 
Nee, het vmbo is een beroepsvoorbereidende opleiding. 
Dat betekent dat leerlingen zich nog aan het oriënteren 

zijn op wat ze kunnen en willen en vakvaardigheden 
minder de nadruk krijgen. Veel vmbo-leerlingen vinden 
het prettig om in en van de praktijk te leren. Na het 
vmbo moeten alle leerlingen een mbo-opleiding volgen, 
soms in combinatie met werken in een (leer)bedrijf. 

Waar vind ik meer informatie over de 
 vernieuwing van de beroepsgerichte 
 programma’s in het vmbo?|
Op de website www.vernieuwingvmbo.nl vind je meer 
informatie. Een animatiefilmpje van drie minuten over 
de nieuwe profielen vind je via vernieuwingvmbo.nl/
animatie-in-profielen-in-het-vmbo en over LOB via 
vernieuwingvmbo.nl/animatie-lob. Maar je kunt 
 natuurlijk ook altijd terecht bij de vmbo-school in jouw 
buurt voor relevante informatie. 
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