
Op weg naar de nieuwe leerweg 

Babs van Sleeuwen en Wilma Roijackers 



▪ Pilot praktijkgerichte programma’s (SLO) - wet- en regelgeving nieuwe leerweg (OCW)
▪ Ontwikkelen praktijkgerichte programma’s in de GL/TL samen met 140 pilotscholen (SLO);
▪ Pilotscholen doen ervaringen op en leveren input voor beleid en besluitvorming nieuwe leerweg (OCW)

▪ Doel invoering praktijkgerichte programma’s in de GL/TL

▪ Aansluiten bij de behoefte van leerlingen 

▪ praktische ervaring opdoen in en buiten de school, actief leren, motivatie bevorderen, beroepsbeeld ontwikkelen

▪ Leerlingen optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding in het mbo/havo, zodat ze een gefundeerde keuze kunnen 
maken voor een vervolgopleiding in een sector die bij ze past (en daar succesvol mee kunnen starten) 
www.nieuweleerweg.nl

▪ Tijdpad pilotfase praktijkgerichte programma’s (december ‘20 – augustus ’24)

▪ Examenprogramma’s praktijkgerichte programma’s klaar (augustus ‘24)

▪ Pilot, dus ook nog veel vragen en nog geen vaste kaders

▪ Tijdpad wet- en regelgeving nieuwe leerweg nog niet bepaald. 

▪ De minister gebruikt o.a. de ervaringen vanuit de pilot voor regelgeving/besluitvorming rond de invoering van de 
nieuwe leerweg breed (onderdeel vmbo visiebrief najaar ’22)

Stand van zaken en doelstelling 

http://www.nieuweleerweg.nl/


De essentie van het praktijkgerichte programma



▪ Leerlingen werken actief met praktische en realistische opdrachten 

▪ Altijd met betrokkenheid van buiten de school 
(bedrijven/instellingen)

▪ Licentievrije- en licentiegebonden programma’s

▪ Praktijkgerichte- en vakspecifieke vaardigheden, vakspecifieke 
kennis en systematisch werken staan centraal

▪ 320 klokuren, 4 uur per week (ontwikkeltijd, geen verplichte 
lessentabel)

▪ Er is veel aandacht voor LOB

▪ Afsluiting met een SE (pilotfase)

Het praktijkgericht programma



▪ A Praktijkgerichte vaardigheden

▪ B Systematisch werken

▪ C Loopbaanoriëntatie en

– begeleiding

_________________________

▪D Werkvelden

▪ E Kennis en vaardigheden

▪ F Vraagstukken

Hoe ziet een examenprogramma eruit? 



▪ Op basis van welke argumenten kies je een (of meer) praktijkgericht 
programma(’s) passend bij je school?

▪ Hoe gebruik je de kennis en ervaringen opgedaan met de beroepsgerichte 
programma’s om het praktijkgerichte programma vorm te geven?

▪ Welke competenties wil je vertegenwoordigd zien in je pgp team?

▪ Welke rol zie je voor jezelf als schoolleider bij het opbouwen van een netwerk?

▪ ….

Welke vraag hebben jullie nog (aan ons)? (noteer op kaart)

Vragen voor groepsgesprek



▪Visie op onderwijs

▪Huidige aanbod

▪ Faciliteiten 

▪Regionale arbeidsmarkt

▪Samenwerking mbo

▪Deskundigheid team

▪Doorstroom huidige leerlingen

▪ ..

Welk praktijkgericht programma past bij je school?   



Licentievrije programma’s:

▪Dienstverlening & Producten

▪ Economie & Ondernemen

▪ Informatietechnologie

▪ Techniek en Innovatief Vakmanschap

▪ Technologie & Toepassing

▪ Zorg & Welzijn

Praktijkgerichte programma’s in de pilot (1)

Zie voor de concept examenprogramma’s www.nieuweleerweg.nl

http://www.nieuweleerweg.nl/


Techniek en innovatief 
vakmanschap
▪ Gericht op werken binnen de 

technische sector
▪ Mbo-sector techniek staat 

centraal
▪ Voorbereiding op 

verschillende technische
opleidingen

Technologie & Toepassing

▪ Gericht op de toepassing
▪ Bredere oriëntatie
▪ Gericht op maatschappelijke 

domeinen en de rol van 
technologie in allerlei 
beroepen.

Techniek en Innovatief vakmanschap



Licentiegebonden programma’s:

▪ Bouwen, Wonen en Interieur

▪Horeca, Bakkerij en Recreatie

▪Maritiem & techniek

▪Media, Vormgeving en ICT

▪Mobiliteit en Transport

▪ Produceren, Installeren en Energie

▪Groen

Praktijkgerichte programma’s in de pilot (2)

Dit zijn niet de definitieve pgp’s (licentievrij 
en – gebonden) en niet de definitieve 

namen! (andere namen om onderscheid met 
de huidige programma’s te maken)



In een goed pgp team zie je 6 rollen terug.  

1.De vak expert

2.De organisator

3.De netwerker

4.De coach

5.De examinator

6.De ontwikkelaar

De rollen binnen een goed pgp team



▪ Starten met de oriëntatie op een praktijkgericht programma:
• Handreiking van de conceptexamenprogramma’s bestuderen
• Scholing volgen https://bijscholingvmbo.nl/richtingen/nl/
• Pilotscholen bezoeken

▪ Factsheet om scholen te helpen bij de implementatie van een 
praktijkgericht programma

Meer info? www.nieuweleerweg.nl

Vragen? info@platformsvmbo.nl

Wat kun je al doen?

https://bijscholingvmbo.nl/richtingen/nl/
http://www.nieuweleerweg.nl/
mailto:info@platformsvmbo.nl

