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Inleiding - Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo 

Renée van Schoonhoven & Frank Studulski 

In het beroepsonderwijs komen aandacht voor het kind, opleiden voor de toekomst 

en de waarde van een eigen pedagogiek samen. Het beroepsonderwijs vraagt  

betrokkenheid van student, docent, staf en bestuurders. We vragen heel wat van 

deze scholen, omdat ze een bijzondere opdracht hebben. De bijzondere opdracht 

én de betrokkenheid die ervoor nodig is om studenten te laten slagen, maakt het 

beroepsonderwijs één van de interessantste delen van ons onderwijs. 

Het vmbo en mbo zoals we dat nu kennen, bestaat al weer een paar decennia. In 

de jaren negentig van de 20ste eeuw kreeg het mbo, met de komst van de regionale 

opleidingscentra (roc’s) en een eigen wet, een nieuw kader. Kort daarna werden in 

het vmbo de leerwegen, centrale examens en een zorgstructuur ingevoerd. We 

komen met het beroepsonderwijs dus wel ergens vandaan. Sindsdien is er in onze 

samenleving veel veranderd. De wereld om ons heen staat niet stil. Meer en meer 

raken we doordrongen van het feit dat het beroepsonderwijs niet alleen de leer-

lingen en studenten moet opleiden voor hún toekomst, maar dat het zichzelf ook 

moet ontwikkelen, zodat het aansluiting behoudt bij dat wat de samenleving van 

de scholen verwacht. 

Tussen vmbo en mbo wordt in toenemende mate geschakeld. In deze bundel laten 

de auteurs hun licht schijnen op deze thematiek: waar staan het vmbo en mbo nu 

en wat is voor de komende jaren de ontwikkelingsrichting? Ter introductie op hun 

bijdragen beschrijven we in deze inleiding enkele perspectieven die hierbij relevant 

zijn.  

Weten waar we vandaan komen is belangrijk: het historisch perspectief is daarom 

relevant. De tijd staat echter niet stil; onder meer ontwikkelingen op de arbeids-

markt zetten aan tot nadenken over de vraag waartoe het beroepsonderwijs moet 

opleiden. Tegelijkertijd wordt van de instellingen verwacht dat zij de voortijdige 

uitval zoveel als mogelijk is, beperken. En dat vmbo en mbo samenwerken. De 

combinatie van dit alles – waartoe gaan we welke leerlingen in onze regio opleiden, 

nu en in de toekomst – stelt de vmbo-scholen en mbo-opleidingen de komende tijd 

voor vrij grote uitdagingen. Dat zien we ook terug in het beleid, waarin die uit-

dagingen de laatste tijd explicieter worden benoemd.  
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Beleidsmatig worden de vraagstukken zichtbaar, die in de scholen zelf al enige tijd 

merkbaar zijn. Ook omdat het uitdagingen zijn die bij elke school weer net iets  

anders kunnen liggen, is het vooral zaak dat het momentum bij die scholen blijft. 

Blijven zorgen voor kansrijke leertrajecten voor leerlingen is immers dé kern-

opdracht van dit deel van ons onderwijsbestel. Dat kan door samen te werken en 

leerlijnen en organisatievormen tussen vmbo en mbo zó te schakelen, dat die kans-

rijke trajecten ontstaan én toekomst hebben. 

Terug naar de beroepskolom 

In de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw kregen het vmbo en 

mbo nieuw elan. Nooit eerder in de geschiedenis telde het beroepsonderwijs zo-

veel leerlingen en studenten. Het toen nog versplinterde mbo werd gestimuleerd 

om op te gaan in grotere eenheden, de regionale opleidingscentra (roc’s). Er ont-

stonden meer mogelijkheden om het onderwijs anders te organiseren. De schaal-

vergroting bracht overigens ook veel problemen met zich mee, omdat het te snel 

ging en er teveel van werd verwacht. De later ingevoerde fusietoets weerspiegelde 

de zorgen over de menselijke maat in het mbo. Maar dàt het middelbaar beroeps-

onderwijs in die periode ook zichtbaar sterker werd, en bestuurlijk tot meer in staat 

was, dat staat buiten kijf. 

Bovendien veranderde eind jaren negentig het vmbo ook, met de invoering van  

de nieuwe leerwegen. Er ontstond daardoor meer samenhang tussen het voor-

bereidend beroepsonderwijs (vbo) en de mavo, in ieder geval wat betreft de les-

programma’s in de bovenbouw. Het vbo kreeg centrale examens, waarmee het  

diploma enorm aan civiel effect won.  

Kortom, in deze periode steeg het vertrouwen in het vmbo en mbo, met name in 

het eigen karakter en de maatschappelijke waarde ervan. Ook omdat het in die tijd 

economisch goed ging in ons land, kwamen er extra financiële middelen voor ‘de 

beroepskolom’ beschikbaar om het nieuwe elan verder vorm en inhoud te geven. 

Eén van de boegbeelden van het beroepsonderwijs in deze periode was Piet  

Boekhoud, bestuurder van het Albeda College. Als voorzitter van de commissie 

Doorstroomagenda beroepsonderwijs verwoordde hij wat er leefde: het beroeps-

onderwijs verdient – naast het ándere, algemeen vormende onderwijs – een geheel 

eigen plaats in ons bestel. De commissie benoemde het vmbo en mbo als ‘de  

beroepskolom’: hét alternatief voor die andere onderwijsroute. Want: ‘Goed  
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beroepsonderwijs, met een open blik naar buiten, is cruciaal voor de ontwikkeling 

van deze kenniseconomie en het versterken van de sociale cohesie van onze  

samenleving. Met deze boodschap heeft het kabinet het beroepsonderwijs hoog op 

de agenda gezet, en is er een begin gemaakt met het versterken van de beroeps-

(onderwijs)kolom als gelijkwaardige leerweg; naast het algemeen vormend onder-

wijs, met het vmbo (als onderdeel van het avo) als fundament’ (OCW, 2005).  

Voor de commissie Boekhoud is het aantrekkelijker maken van een onderwijsloop-

baan binnen de beroepskolom en het behalen van kwalificatiewinst een belangrijk 

doel. Hiertoe was het wenselijk dat scholen en instellingen aandacht richtten op: 

 het identificeren van de talenten van alle leerlingen en deze  

talenten zoveel mogelijk laten ontplooien met goed initieel 

beroepsonderwijs; 

 het aangaan van nauwe samenwerking met het regionale en  

sectorale bedrijfsleven, zodat uitnodigend, aantrekkelijk  

beroepsonderwijs in krachtige leeromgevingen ontstaat; 

 het realiseren van doorlopende leerlijnen voor de leerling door 

het beroepsonderwijs. 

De overtuiging was dat hiermee in en door het beroepsonderwijs een aan-

trekkelijke leerroute zou ontstaan naast het algemeen voortgezet onderwijs, een 

tweede koninklijke route (Karsten 2016). 

 

Uitleg, 17 maart 2001, (17e jaargang):  

Aansluiting vmbo-mbo. Doorlopende  

leerlijn wordt populair. 
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In het eerste decennium van deze eeuw is mede in lijn met dit gedachtengoed heel 

veel in gang gezet. Want dat een goede verbinding tussen vmbo en mbo vooral 

voor de leerling van belang is, daaraan wordt niet getwijfeld. Inmiddels kunnen  

we dan ook voortbouwen op verschillende initiatieven zoals de VM2-projecten, 

leerwerktrajecten, vakmanschapsroutes, integratietrajecten van Het Platform  

Beroepsonderwijs en de aanleg van onderwijsboulevards. Zoals verderop in deze 

inleiding nog aan de orde komt, zijn er ook nu nog vele initiatieven en mogelijk-

heden die op het gedachtengoed van de beroepskolom voortbouwen. De impuls 

die het beroepsonderwijs zo’n twintig jaar geleden kreeg, werkt vandaag de dag 

nog steeds door. En er zijn veel mooie resultaten mee geboekt, zoals de opzien-

barende reductie van het voortijdig schoolverlaten.  

Tegelijkertijd merken we ook dat de vraag rijst naar ‘hoe nu verder?’. Want de  

samenwerking tussen vmbo en mbo is lang niet altijd gemakkelijk. Al was het alleen 

maar omdat vernieuwingsoperaties zoals de herziening van de kwalificatiedossiers 

in het mbo en de introductie van profieldelen in het vmbo, terecht, óók de aan-

dacht vragen van schoolleiders en docenten. En, zoals gezegd, staat in de tussentijd 

de wereld ook niet stil. Uiteenlopende perspectieven en belangen trekken scholen 

en opleidingen verschillende kanten op, waardoor het niet eenvoudig is om te  

komen tot één gezamenlijk inhoudelijk richtpunt. 

De arbeidsmarkt als bewegend richtpunt 

Het beroepsonderwijs richt zich – meer en directer dan het algemeen vormend  

onderwijs – naar dat wat het afnemende beroepenveld vraagt. Dat gebeurt mede 

aan de hand van kwalificatiedossiers en examenprogramma’s, maar die kunnen 

vaak niet zo snel veranderen als de arbeidsmarkt graag zou zien. Met name de 

ontwikkelingen in de automatisering en de informatietechnologie leiden de laatste 

decennia tot forse veranderingen op de arbeidsmarkt, waardoor de inhoud van 

functies en beroepen verandert en bepaalde functies en beroepen in de economie 

verdwijnen. 

Kirschner (2017) inventariseerde de relevante trends. De opkomst van informatie-

technologie leidt er toe dat, bijvoorbeeld in dienstverlenende sectoren, steeds 

meer wordt gewerkt met grote databestanden en met algoritmen waarmee  

bepaalde beslissingen door de computer kunnen worden voorbereid. Administra-

tieve en juridische functies, bijvoorbeeld bij verzekeringsbedrijven, komen daar-

door onder druk te staan. Daarbij blijft het echter niet, want ook werkprocessen die 
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niet-routinematig zijn, zoals het besturen van auto’s, kunnen door de opkomst van 

kunstmatige intelligentie (deels) worden geautomatiseerd.  

Maar computers en robots kunnen niet alles, zeker niet op korte en middellange 

termijn. Werkprocessen waarbij ‘het oog van de meester’ nodig is, oftewel waarbij 

iemand in een complexe situatie een beslissing moet nemen, kunnen voorlopig niet 

worden geautomatiseerd. Net zomin als functies en beroepen waar creativiteit of 

sociale intelligentie bij nodig is. Computers stellen ons overigens wel steeds meer 

en vaker bloot aan informatiestromen. Dat betekent ook dat we daar mee moeten 

leren omgaan. In het rapport van Kirschner wordt dit benoemd als ‘de noodzaak tot 

informatiegeletterdheid en informatiemanagement’.  

Deze voortgaande automatiseringsgolf wordt door Brynjolffsson en McAfee (2014) 

het ‘tweede machinetijdperk’ genoemd. Het lijkt er op dat ons flinke veranderingen 

staan te wachten. Hebben de mechanisering en automatisering de afgelopen de-

cennia vooral het werk voor lager opgeleiden beïnvloed, nu zal het vooral de mid-

delbaar opgeleiden (mbo-niveau 2 en 3) treffen. Overigens zal het ook werk van 

hoger opgeleiden beïnvloeden. ‘De werknemer van de toekomst moet kunnen om-

gaan met technologie, maar juist die taken die (nog) niet geautomatiseerd kunnen 

worden, groeien relatief in belang’ (Walma van der Molen & Kirschner, 2017). 

De SER (Sociaal Economische Raad) vraagt in het programma Hoe leren wij in de 

toekomst? (2015) aandacht voor drie samenhangende thema’s: skills van de toe-

komst, een leven lang leren, en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

De SER onderschrijft het belang van de nieuwe vaardigheden (die moeten in con-

text geleerd worden), en benadrukt dat mensen flexibel en wendbaar moeten zijn. 

Een leven lang leren is dan ook geen keuze, maar een noodzaak.  

Het is goed om na te denken over de vraag wat dit kan betekenen voor het onder-

wijs in het algemeen en voor het beroepsonderwijs in het bijzonder. Dat gebeurt 

uiteraard al, in en rond de scholen zelf, maar ook in adviesraden en commissies 

wordt hierover nagedacht. In het onderstaande tekstkader staan hiervan enkele 

voorbeelden.  
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Leren in het funderend onderwijs van de toekomst 

In dit advies (2015) richt de Sociaal Economische Raad (SER) zich tot  

het Platform 2032. De SER roept op om bij de ontwikkeling van het  

curriculum óók te kijken naar arbeidsmarktontwikkelingen. Dat vraagt 

om toekomstbestendig opleiden, met nieuwe leerinhouden, een accent 

op andere vaardigheden en het aanleren van een leercultuur. 

Arbeidsmarktperspectief niveau 2 

De commissie Macrodoelmatigheid mbo heeft in 2017 naar dit onder-

werp gekeken en adviseert onder meer dat scholen en opleidingen de 

jongeren op dit niveau vooral stimuleren om een opleiding te volgen 

waar toekomst in zit, en om deze jongeren te voorzien van de nodige 

loopbaanondersteuning bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. 

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan; een advies over postinitieel 

leren 

In 2017 stelt de SER dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een 

voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroeps-

bevolking noodzakelijk maakt. Leren tijdens de loopbaan moet continu 

worden gestimuleerd, onder meer door een cultuur die gericht is op  

leren.  

Vakmanschap voortdurend in beweging 

Ook de Onderwijsraad spreekt zich in 2017 uit voor meer aandacht voor 

‘een leven lang leren’. Dat vergt onder meer dat scholen en opleidingen 

meer tijd besteden aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding en aan  

studiekeuzeactiviteiten.  

Beroep op het mbo. Betrokkenen over de responsiviteit van het 

middelbaar beroepsonderwijs 

Het Sociaal Cultureel Planbureau (Turkenburg & Vogels, 2017) inventari-

seerde onlangs de meningen van betrokkenen in het mbo over het aan-

passingsvermogen van het mbo. Er is min of meer overeenstemming 

over het soort vaardigheden die van belang zijn voor studenten, maar 

over de vraag langs welke weg dat moeten worden bereikt (breed, smal 

of vakspecifiek opleiden), lopen de meningen meer uiteen. 
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Kortom, het is belangrijk om te volgen wat er in de praktijk en in bedrijven gebeurt 

en wat de ontwikkelingslijnen naar de toekomst zijn. Duidelijk is wel dat leerlingen 

zich een hoeveelheid kennis, vaardigheden en competenties (skills) eigen moeten 

maken. Ook is duidelijk dat veranderingen in de technologie en op de arbeidsmarkt 

van scholen vragen dat zij afwegen wat zinvolle en enigszins levensloopbestendige 

kennis en vaardigheden zijn, en wat leerlingen eventueel láter ook nog kunnen  

leren. Uiteindelijk gaat het over de vraag: kunnen we leerlingen voorbereiden op 

beroepen en competenties die computers en robots niet van hen overnemen?  

Nieuwe vaardigheden 

In dit verband past het om te wijzen op de publicatie van Christoffels & Baay 

(2016), waarin zij de 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs verken-

nen. Duidelijk wordt dat in het beroepsonderwijs de discussie over skills en compe-

tenties al langer gaande is. Voor een deel zijn de vaardigheden al opgenomen in de 

curricula. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen wel om extra aandacht 

voor de nieuwe vaardigheden. De auteurs wijzen ook op de verandering van de  

betekenis van werk, door flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt het belangrijker 

om te blijven leren en om herhaaldelijk na te denken over de eigen positionering. 

Nieuwe vaardigheden kunnen ook helpen om beter om te gaan met ontwikkelin-

gen, zoals digitalisering, individualisering en globalisering. Christoffels en Baay  

komen uiteindelijk tot vier clusters vaardigheden: digitale vaardigheden, denkvaar-

digheden, interpersoonlijke vaardigheden en intrapersoonlijke vaardigheden.  

De cijfers over nieuwe vaardigheden zijn overigens nog niet heel geruststellend:  

60 procent van de mbo’ers heeft een laag tot zeer laag niveau van digitale  

probleemoplossing. En een op de vijf docenten weet niet precies wat er van hen 

wordt verwacht als het gaat om 21ste-eeuwse vaardigheden.  

Hoewel loopbaanoriëntatie niet wordt gerekend tot de ‘officiële’ 21ste-eeuwse 

vaardigheden, is het wel een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen. Zeker 

door de invulling van Meijers en Kuijpers (2006) is loopbaanoriëntatie veel meer 

een continu te ontwikkelen persoonlijke vaardigheid geworden die voor veel  

mensen gedurende de loopbaan van belang zal blijken. Als zich een arbeidsmarkt 

ontwikkelt waarin mensen door flexibilisering vaker van baan wisselen of zich als 

zelfstandig ondernemer een arbeidsmarktpositie verwerven, dan is het belangrijk 

dat het onderwijs daar aandacht aan geeft. Dat sluit ook aan bij het advies van de 

Onderwijsraad (2016), waarin een leven lang leren van belang wordt geacht voor 

het onderhouden van vakmanschap.  
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Loopbaanoriëntatie is dan ook niet geheel onterecht verplicht geworden in het 

vmbo. In een brief van OCW (2016) over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

worden daarvoor drie actielijnen beschreven.1 Ten eerste is het van belang dat 

scholen in staat zijn om leerlingen goed te begeleiden tijdens hun loopbaanontwik-

keling, oftewel ‘deskundige LOB’: gespreksvoering, reflectie, activeren en stage-

gesprekken. Het idee is dat LOB wordt opgenomen in het curriculum: LOB loopt als 

een rode draad door de opleiding. De tweede actielijn richt zich op een betere  

samenwerking bij de onderwijsovergangen naar het vervolgonderwijs. Het over-

slaan óf dubbel doorlopen van een onderwijsprogramma is niet bevorderlijk voor 

de motivatie. Dit vraagt een gemeenschappelijke visie en afstemming tussen  

scholen in een regio. De derde actielijn richt zich op betere informatie over het  

beroepenveld en het vervolgonderwijs, zodat een keuze kan worden gemaakt op 

basis van een realistisch beeld. 

De overstap van vmbo naar mbo  

Nadenken over waartoe het beroepsonderwijs opleidt, gelet op de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt, is dus een goede zaak. Maar in het ‘hier en nu’ is het ook van 

belang dat de leerlingen goed voorbereid uit het vmbo aankomen bij het mbo.  

Het belang van de overstap 

De Onderwijsraad (2014) geeft aan dat goede en soepele overgangen in het Neder-

lands onderwijs van groot belang zijn, omdat leerlingen daarmee optimale kansen 

krijgen om hun talenten te ontwikkelen en (later) een succesvolle loopbaan op te 

bouwen. Daarnaast bespaart het de samenleving kosten als de overgangen goed 

verlopen, doordat daarmee wordt voorkomen dat leerlingen of studenten studie-

vertraging oplopen, uitvallen of hun talenten onvoldoende benutten (Onderwijs-

raad, 2014). 

  

                                                                 

1 Kamerstukken II 2016/17, 31 524, nr. 301. 
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Een goede overstap van vmbo naar mbo betekent:  

• minder uitval – meer kans op een succesvolle onderwijsloopbaan; 

• minder inhoudelijke overlap – minder kans op motivatieverlies;  

• waar mogelijk een korter opleidingstraject – en daarmee mis-

schien wel kosten efficiënter; 

• gerichter voorbereiding op het beroep; 

• meer betrokkenheid van de leerling bij de opleiding. 

Leerlingen ervaren de overgang naar een nieuwe school, misschien wel in een 

nieuwe stad, ook als een rite de passage: een nieuwe stad, met nieuwe mensen, 

nieuwe inspiratie en nieuwe uitdagingen. Voor leerlingen markeert de overstap ook 

‘het begin van de toekomst’. Dat vergroot nog het belang om van die overstap echt 

een succes te maken. 

Ook het ministerie van OCW benadrukt in de aanpak voor gelijke kansen dat de 

overgangen tussen scholen of sectoren meer aandacht verdienen.2 ‘Onderzoek laat 

zien dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar een verschillende 

achtergrond heel andere onderwijsloopbanen hebben. Bij elke overgang in het  

onderwijs zijn de uitkomsten voor kinderen met hoger opgeleide ouders gunstiger 

dan voor kinderen met lager opgeleide ouders, ook als men leerlingen en studen-

ten met dezelfde prestaties vergelijkt.’ Het ministerie verwacht veel van begelei-

ding van leerlingen bij de overstap, door LOB, mentoring, zomerscholen en  

schakelprogramma’s.  

Risico op uitval 

In de praktijk blijkt dat de overstap van vmbo naar mbo voor een deel van de leer-

lingen ingewikkeld is, met name voor leerlingen van niveau 1 en 2. De uitval in het 

eerste jaar van het mbo is nog steeds te hoog. Ondanks de succesvolle aanpak van 

voortijdig schoolverlaten, vielen er in het schooljaar 2014–2015 ruim 8.000 jonge-

ren onder de 23 jaar zonder startkwalificatie uit in het overgangstraject van vo naar 

mbo. Van de leerlingen die instromen in het mbo, valt de uitval in het eerste jaar 

op niveau 2 en niveau 3 en 4 mee (respectievelijk 7 procent en 3 procent), maar op 

niveau 1 valt 27 procent van de leerlingen in het eerste jaar uit (Mulder & Baay, 

2015).  

De redenen voor een minder succesvolle overstap zijn heel verschillend. De over-

gang naar een nieuwe school is voor sommige leerlingen te ingewikkeld. Andere 

                                                                 

2 Kamerstukken II 2016/17, 34 550 VIII, nr. 16. 
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leerlingen maken zogenaamde ‘sectorvreemde keuzes’. Maar er zijn ook leerlingen 

die niet goed voorbereid zijn op de mate van zelfstandigheid en daaraan verwante 

studievaardigheden, zoals het maken van een planning.  

De overstap van vmbo naar mbo is een kwetsbaar moment in de beroepskolom.  

De helft van alle uitval in het mbo vindt plaats in het eerste jaar na de overstap. 

Studenten met een niet-Nederlandse achtergrond, jongens, en studenten die niet 

bij hun ouders wonen, hebben meer dan andere studenten moeite om de eerste 

maanden op het mbo door te komen. Na het eerste semester vervagen zulke  

verschillen (Elffers 2011). 

Elffers volgde in haar onderzoek 1438 studenten uit 61 klassen. Een belangrijke 

maar ook voor de hand liggende uitkomst is dat een goede aansluiting met de 

school en opleiding wordt bevorderd door prettige contacten met docenten en 

medestudenten (het gaat om het bevorderen van de emotionele en gedragsmatige 

betrokkenheid op school). Het gaat daarbij om een inhoudelijke aansluiting, waar-

bij een relatie wordt gelegd met de beroepspraktijk en de ‘echte wereld’. Een van 

de risicofactoren is dat leerlingen al op jonge leeftijd een keuze moeten maken 

voor een gespecialiseerde beroepsopleiding.  

Een belangrijke graadmeter voor succes is de emotionele betrokkenheid van de 

student. Deze kan worden gemonitord door de omgeving (docenten, ouders). 

‘Emotionele betrokkenheid op een vorige school of opleiding blijkt geen voorspeller 

van de mate van emotionele betrokkenheid op een nieuwe school of opleiding’ 

(Elffers, 2011, p. 174). Betrokkenheid staat bovendien op gespannen voet met  

zelfstandigheid.  

De invloed van de schoolomgeving op risicoleerlingen (als gevolg van een leefstijl 

met schulden, drugsgebruik) is nog onduidelijk; wel lijkt van een actieve benadering 

van deze leerlingen een zekere preventieve werking uit te gaan. Een maatregel die 

effect lijkt te hebben is de zogenoemde peer tutoring. Mede vanwege de proble-

men die samenhangen met de overgang van vmbo naar mbo, suggereert Elffers 

dan ook deze overgang er uit te halen.  

Naast emotionele betrokkenheid zijn er ook nog functionele vaardigheden van  

belang. Een werkgroep van de SLO, die zich richtte op algemene vaardigheden in de 

aansluiting van vmbo-gtl naar mbo en later eventueel hbo, noemt de volgende 

vaardigheden uit een groter overzicht van (nieuwe) vaardigheden (Sniekers, 2016):  
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 Samenwerken: gezamenlijk een doel realiseren en anderen  

daarbij aanvullen en ondersteunen. 

 Zelfstandig leren: het sturen van het leerproces en daarop  

reflecteren. 

 Presenteren: het effectief en doelgericht overbrengen van het  

resultaat van een opdracht.  

 Abstract en kritisch denken: doelgericht analyseren en logisch  

redeneren. 

Over de juiste keuze en invulling van de vaardigheden kunnen de meningen  

verschillen, maar de kern is dat sommige leerlingen gebaat zijn bij ondersteuning 

bij de ontwikkeling van instrumentele vaardigheden, waarop in het mbo een  

beroep wordt gedaan. 

Samenwerking 

Studulski en Fukkink (2014) verkenden de samenwerking tussen vmbo- en mbo-

instellingen op het gebied van passend onderwijs (mede in het licht van loopbaan-

oriëntatie). Op verschillende manieren wordt er inhoudelijk gewerkt aan een goede 

doorstroming van vmbo naar mbo, bijvoorbeeld door het doorstroomdossier en 

een loopbaanportfolio. Scholen voor vmbo en mbo zetten diverse instrumenten in 

om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen (meeloopdagen, inzet van oud-

leerlingen, mentor-activiteiten, ouderbetrokkenheid).  

Op basis van een beperkte waarneming, kon worden gesignaleerd dat scholen voor 

vmbo en mbo kiezen voor verschillende benaderingen in de ondersteuning van  

de overstap vmbo-mbo. Als de situatie te complex wordt (als veel verschillende 

scholen leerlingen aanleveren bij de mbo-instelling), ontstaat de neiging om een 

schakelpunt in te richten, dat zich toelegt op de goede overstap. De gemeente kan 

hier ook een rol in spelen. In andere situaties volgt men liever de benadering van 

versterking van de doorgaande lijnen, gebaseerd op goede contacten tussen de 

professionals van vmbo en mbo. 

Cruciaal voor het succes van de voorlopers is dat mbo en vmbo met elkaar over-

leggen. De late aanmelding van leerlingen bij het mbo wordt als problematisch  

ervaren. Mede daarom is er een vervroegde aanmelding ingevoerd, die gepaard 

gaat met uitwisseling van gegevens tussen scholen voor voortgezet onderwijs en 

het mbo. 

Voor leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte blijft de overstap  

risicovol. Sommige opleidingen zijn risicovol voor leerlingen met een bepaalde aan-
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doening (zoals autisme of ADHD). In de praktijk blijkt dat leerlingen de informatie in 

de aanmeldingsformulieren hier op afstemmen en niet altijd alles vermelden. 

Hoe organiseren we de samenwerking? 

Doorlopende leerroutes zijn belangrijk. De commissie Boekhoud stelde dat in het 

verleden al. Op macroniveau worden de volgende redenen benoemd voor het  

samenwerken in de beroepskolom: 

• alle talenten optimaal benutten; of anders geformuleerd: uitval 

voorkomen;  

• kosten besparen (als leerlingen door een snellere overstap een 

jaar korter doen over de opleiding is dat winst);  

• een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Natuurlijk zijn er ook meer praktische redenen voor mbo-instellingen om de  

samenwerking met de vmbo-scholen aan te halen. De demografische ontwikkeling 

bijvoorbeeld. Sinds 2003 daalt het aantal geboorten. Deze krimp-golf heeft het  

basisonderwijs doorlopen en is nu in het voortgezet onderwijs aangekomen. Het 

middelbaar beroepsonderwijs is bijna aan de beurt. Intensivering van samenwer-

king met vmbo-scholen kan het aantal studenten in het mbo positief beïnvloeden, 

maar kan de verhouding tussen de scholen ook spannend maken.  

In recente documenten wordt gewezen op de terugloop van het aantal leerlingen 

in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo en – met name – in de beroeps-

begeleidende leerweg van het mbo. De Sociaal Economische Raad stipt het punt 

aan in het advies over Toekomstgericht beroepsonderwijs (2016). De raad signa-

leert dat er steeds minder studenten zijn in de duale leerweg van het mbo en ver-

klaart dit op grond van ander keuzegedrag onder studenten, beleidswijzigingen en 

een veranderende houding van werkgevers ten aanzien van leren-werken. De raad 

pleit onder meer voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van praktijkleren door 

middel van het komen tot regelvrije zones.  

In het jaarverslag van de Inspectie over 2015-2016 wordt dit signaal bevestigd.  

Ook de Inspectie ziet dat het aantal studenten in het mbo en het aandeel van het 

mbo in het totale onderwijsbestel terugloopt. Deels wordt dit veroorzaakt door 

demografische krimp, zo stelt zij, maar ook doordat studenten anders kiezen. Lees: 

meer en meer studenten kiezen voor een onderwijsloopbaan in het hoger  

beroepsonderwijs. 
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Het ministerie van OCW informeert de Tweede Kamer in juli 2017 over de  

leerlingendaling in het voortgezet onderwijs in het algemeen, en in het vmbo in het 

bijzonder. De demografische krimp heeft in heel het land inmiddels de brugklassen 

bereikt. De onderbouw van de vo-scholen zal de komende jaren dus een teruggang 

laten zien, waarbij geldt dat dit in sommige delen van het land sterker optreedt dan 

in andere. Wat verder opvalt is dat het aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte 

leerweg daalt, zowel absoluut als relatief. Deze daling wordt in het vmbo nog  

gecompenseerd doordat het aantal leerlingen in de theoretische leerweg niet af-

neemt. Het ministerie signaleert dat landelijk vooral de leerwegondersteuning in 

het vmbo en de basisberoepsgerichte leerweg worden getroffen door de krimp.3  

Desondanks, of misschien wel dankzij deze ontwikkelingen, zien we dat vmbo en 

mbo wel degelijk samenwerken. Dat wat eerder met VM2 voorzichtig is begonnen, 

breidt zich langzamerhand uit. Vmbo en mbo zoeken elkaar meer en meer op.  

Het ontwikkelen van doorgaande lijnen in vmbo en mbo is ingewikkeld, door de 

schaalverschillen en aansluitingsmogelijkheden: één roc krijgt soms wel leerlingen 

van 30 vmbo-scholen. Toch ligt hierin een belangrijke uitdaging als het gaat om  

gepersonaliseerd leren, doorgaande zorgroutes, en LOB.  

Enkele voorbeelden 

Samenwerking tussen vmbo en mbo wordt heel tastbaar als dit gedaan wordt door 

het bijeenplaatsen van voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van scholings-

boulevards (Den Bosch, Enschede), leerparken (Dordrecht) of een Leerdorp (Elst). 

De partners streven ernaar hun aanbod zoveel mogelijk te bundelen of te ordenen 

op één terrein, in één buurt of dorp. De fysieke nabijheid van elkaars voorzieningen 

maakt het mogelijk om én kleinschaligheid te blijven bieden én gezamenlijk een  

attractieve beroepsgerichte leeromgeving neer te zetten (Van Schoonhoven &  

Studulski, 2009). 

Het Groene Lyceum bestaat al tien jaar en er zijn inmiddels ook routes gemaakt 

voor techniek en logistiek. In de projecten Het Groene Lyceum en De Groene  

Campus bundelen vmbo-groen, mbo-groen én het hbo hun krachten binnen  

geïntegreerde leertrajecten (drie plus drie plus drie jaar). De samenwerking met 

regionale bedrijven en instellingen, waarmee de aoc’s (agrarisch opleidings-centra) 

van oudsher een goede relatie hebben, speelt hierbij een belangrijke rol.  

                                                                 

3 Kamerstukken II 2016/17, 31 289, nr. 351. 
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Biemans (2016) deed onderzoek naar de effecten van het Groene Lyceum en wijst 

op de vier plussen van het Groene Lyceum. De leerlingen:  

• halen gemiddeld een jaar eerder dan reguliere vmbo-leerlingen 

vergelijkbare resultaten voor de vmbo-eindexamens van de vak-

ken Nederlands, Engels, wiskunde en biologie (alle gemiddelde 

cijfers liggen tussen 6,3-6,8); 

• stromen in vergelijking met reguliere vmbo-leerlingen vaker door 

naar het mbo (97% versus 90%) en minder vaak door naar de 

havo (9% versus 2%); 

• halen vaker een mbo4-diploma dan reguliere mbo-studenten 

(91% versus 69%); 

• stromen vaker door naar het hbo dan reguliere mbo-studenten 

(68% versus 37%). 

Het Groene Lyceum is waarschijnlijk niet voor alle leerlingen weggelegd. Leerlingen 

die goed weten wat ze willen, profiteren van een snelle route. Voor leerlingen die 

geen duidelijk beroepsbeeld hebben, is dat wellicht anders. 

Samenwerkingsinitiatieven die zich meer richtten op de inhoudelijke afstemming, 

kennen we van de VM2-projecten. In het kader van het stimuleren en ontwikkelen 

van de ‘verticale’ samenwerkingsvormen tussen vmbo en mbo, is in 2008 gestart 

met experimenten gericht op de doorlopende leerlijn vmbo – mbo niveau 2. Deze 

experimenten worden ook wel de VM2-experimenten genoemd. In deze experi-

menten krijgen combinaties van samenwerkende vmbo- en mbo-scholen de ruimte 

om één onderwijsprogramma oftewel ‘leergang’ samen te stellen voor leerlingen 

die starten in de derde klas basisberoepsgerichte leerweg vmbo. Het onderwijs-

programma is er op gericht de leerlingen in drie of vier jaar naar een mbo-niveau 2 

kwalificatie toe te leiden (‘startkwalificatie’). De leerlingen blijven gedurende die 

periode onderwijs volgen op de school waar ze de leergang zijn gestart. Ze hoeven 

dus niet halverwege het traject over te stappen naar de locatie van de mbo-

opleiding. 

Projecten onderzocht 

Tussen 2003-2015 begeleidde Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) in opdracht 

van het ministerie van OCW en de Stichting van de Arbeid zo’n 180 vernieuwings-

projecten in het beroepsonderwijs. Mulder en Baay (2015) onderzochten ongeveer 

18 projecten, die zich met name richtten op innovaties in de doorstroom in de 

beroepskolom.  
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Zij maken een onderscheid naar de volgende soorten projecten:  

1. Opzetten van een negenjarige leerlijn. 

2. Integreren van opleidingen. 

3. Opzetten van gezamenlijke leerwerkplekken. 

4. Anders inrichten van bestaand onderwijs. 

 

Alle projecten zetten in meer of minder mate in op:  

• afstemmen/ontwikkelen van een onderwijsvisie;  

• afstemming curriculum: overlap voorkomen, opleidingen  

ontschotten en andere accenten leggen;  

• gezamenlijke modules en/of protocollen voor begeleiden en  

beoordelen;  

• schakeljaren;  

• doorlopende begeleidingslijn;  

• praktijkopdrachten;  

• professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders;  

• maatwerktrajecten voor studenten/evc-trajecten;  

• verkorting leerroutes. 

 

Zij noemen ook een aantal succesfactoren voor het slagen van deze samenwerking:  

• het betrekken van de gehele beroepskolom;  

• een gevoel van noodzaak en urgentie; 

• het leren kennen van docenten onderling;  

• het speelveld benoemen en daarbinnen vrijheid van ontwikkeling 

geven;  

• naast praten en samenkomen ook echt aan de slag gaan; 

• het ontwikkelen van dakpanconstructies; 

• extra aandacht voor algemene vaardigheden die het mbo kunnen 

helpen; 

• een zekere schaalgrootte.  

 

De hoofdconclusie van Mulder en Baay (2015) is dat het verbeteren van de door-

stroom geen eenvoudige opgave is en een lange adem vraagt. De meeste projecten 

ontbreekt het overigens aan (betrouwbare) cijfers om inzicht te kunnen geven in de 

doorstroom en de relatie tussen de ondernomen activiteiten en de ontwikkeling 

van de doorstroom. Wel zijn betrokkenen bij de trajecten (erg) tevreden over de 

samenwerking.  
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Biedt het beleid ook oplossingen?  

Vmbo-scholen en mbo-opleidingen werken aan de toekomst. Door de leerlingen 

van nu op te leiden, maar ook door na te denken over het beroepsonderwijs van de 

toekomst. Dat laatste met het oog op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de 

samenleving, en vooral ook: met elkaar. 

In het beleid van het ministerie van OCW zien we dat deze tendens wordt  

gesignaleerd en gestimuleerd. Dat heeft overigens wel even op zich laten wachten, 

aangezien een jaar of vijf geleden de aandacht van beleid en politiek vooral nog 

uitging naar de nieuwe vmbo-profielen en de invoering van nieuwe mbo-

kwalificatiedossiers en -keuzedelen. Zo ging de vmbo-beleidsbrief Fundamenteel 

vmbo van OCW in december 2014 bijvoorbeeld met name over vernieuwing van de 

beroepsgerichte vakken, evenals de brief van een jaar later over de professionalise-

ring van docenten die voor die vernieuwing nodig is.4 En de mbo-beleidsbrief uit de 

zomer van 2014 benadrukt, in lijn met het beleid van de eerdere minister, vooral 

het belang van vakmanschap en kwalitatief goede opleidingen.5  

In 2015 zien we dat de koers langzaam maar zeker verandert. Wellicht wordt dat 

mede ingegeven door het advies Herkenbaar vmbo en vakmanschap van de  

Onderwijsraad. Daarin signaleert de raad dat het voor vmbo-scholen lastig is om te 

innoveren aangezien het leerlingenaantal in de beroepsgerichte leerwegen – zeker 

op langere termijn – terugloopt (Onderwijsraad, 2015). Die ontwikkeling is niet  

louter demografisch, maar is verbonden aan het feit dat onze kinderen het over de 

decennia heen steeds beter doen in het onderwijs en hoger instromen in het 

voortgezet en vervolgonderwijs. De raad adviseert om mede in dat licht te komen 

tot een clustering van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg tot één route  

die in het teken staat van vakmanschap. Daarnaast moeten de theoretische en  

gemengde leerweg volgens de raad integreren tot één mavo-route; en er moet ook 

een opstroomroute naar het havo komen. 

In dezelfde periode komt de MBO Raad met het Manifest MBO in 2025. De  

MBO Raad ziet eenzelfde vraagstuk met betrekking tot de organiseerbaarheid van 

het beroepsgerelateerd (voorbereidend) onderwijs ontstaan (MBO Raad 2015).  

Als remedie denkt de MBO Raad aan het clusteren van de kaderberoepsgerichte, 

                                                                 

4 Kamerstukken II 2014/15, 30 079, nr. 52 en nr. 63.  
5 Kamerstukken II 2013/14, 31 524, nr. 207. 
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gemengde en theoretische leerweg sámen met het havo tot één voorbereidend  

beroepsonderwijs, dat opleidt tot niveau 3 en hoger. De basisberoepsgerichte 

leerweg wordt omgevormd tot een basisberoepsopleiding die opleidt tot niveau 2. 

In het najaar van 2015 zien we dat in het OCW-beleid voor het eerst expliciet wordt 

erkend dat er sprake is van een versnelde daling van het leerlingenaantal in het 

vmbo.6 In een mbo-beleidsbrief uit dat najaar lezen we dat het mbo zich moet gaan 

richten op de toekomst: ‘In het mbo moet het opleiden voor de economische kan-

sen van morgen hand in hand gaan met de emancipatoire taak van het onderwijs 

om alle jongeren kansen te bieden in de samenleving en op de arbeidsmarkt.’ ‘Er 

zal ruimte moeten zijn om de inhoud van beroepsopleidingen sneller aan te passen 

aan de vraag van de arbeidsmarkt. En er moet een cultuuromslag plaatsvinden:  

onderwijs is niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Het belang van 

bijscholing en omscholing wordt steeds groter.’7 

Vervolgens volgt begin 2017 de gezamenlijke beleidsbrief van staatssecretaris en 

minister Sterk beroepsonderwijs. Daarin wordt aangegeven wat de koers naar de 

toekomst is, namelijk:  

1. Het structureel maken van doorlopende leerroutes die tot nu toe 

steeds op basis van experimenten werden gefaciliteerd. 

2. Het mogelijk maken van de clustering van de gemengde en  

theoretische leerweg, waarbij er – als het aan de staatssecretaris 

ligt8 – ook een doorstroomrecht komt voor leerlingen met een 

gl/tl-diploma naar het havo. 

3. Aanvullende maatregelen om de doorstroom naar en toeganke-

lijkheid van het vervolgonderwijs en de herkenbaarheid, beeld-

vorming en organiseerbaarheid van het beroepsonderwijs te  

verbeteren.9 

Duidelijk is in ieder geval dat het beleid de ontwikkelingen waarvoor de scholen  

en opleidingen zich al enige tijd geplaatst zien, inmiddels ook oppakt. Maar die be-

leidsmatige beweging gaat niet zo snel, vooral doordat er veel perspectieven en 

belangen meespelen én er verschillen zijn tussen regio’s en schoolsoorten. Komen 

tot één landelijke koers is dan ook niet makkelijk.  

                                                                 

6 Kamerstukken II 2014/15, 30 079, nr. 64. 
7 Kamerstukken II 2014/15, 31 524, nr. 250. 
8 Kamerstukken II 2016/17, 30 079, nr. 69. 
9 Kamerstukken II 2016/17, 31 524, nr. 311. 
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Kansrijk schakelen 

Leerlingen van nu en morgen moeten goed worden opgeleid en datgene mee-

krijgen wat zij in het vervolg van hun loopbaan én leven kunnen gebruiken. Het is 

dan ook zaak dat de scholen en opleidingen niet wachten op OCW-beleid maar zelf 

aan de slag gaan met het realiseren van kansrijke leerroutes vmbo – mbo. Dat  

betekent vooral: trajecten op een goede manier schakelen, zodat deze aantrekke-

lijk zijn voor leerlingen en kansen bieden. Dat vergt samenwerking! 

Bij het oppakken of verder brengen van de samenwerking, kan de opbrengst wor-

den benut van de talrijke experimenten en pilots die zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt 

dat het soms gaat om het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor samen-

werking, zoals voldoende vergaderruimten, goede coördinatie of het vrij roosteren 

van mensen. Samenwerking gebeurt immers niet vanzelf, dat moet je organiseren. 

Het gaat altijd over mensen, en over het goed kunnen vinden met elkaar.  

Het is van belang dat een gezamenlijk richtpunt voor samenwerking wordt gekozen 

en dat daar overeenstemming over is. Niet alleen bij de bestuurders, maar vooral 

bij de mensen die de verandering uiteindelijk handen en voeten geven, dus bij de 

docenten en mensen van de staf. Dat richtpunt hoeft niet overal in Nederland het-

zelfde te zijn. De samenwerking kan in de ene regio klein worden opgepakt, in een 

andere regio heel breed. Het gaat er om dat men het eens is over de aanpak. 

Varianten kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• Een verlengd vmbo, voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte 

leerweg en in de richting van niveau 1 en 2. Zij blijven twee jaar 

langer op de vmbo-locatie, tot zij de startkwalificatie hebben. 

• Een geïntegreerde route van drie jaar vmbo, drie jaar mbo en drie 

jaar hbo, zoals het Groene Lyceum uitvoert. 

• Een eerdere start op het mbo, bijvoorbeeld voor leerlingen die  

al een duidelijk beroepsbeeld hebben en de overstap naar de 

mbo-locatie willen maken. Zij starten het 3e vmbo-jaar op de 

mbo-locatie en boeken zo tijdwinst voor hun mbo-opleiding. 

In regio’s hoeft natuurlijk niet álles in één keer op zijn kop te worden gezet. Er kan 

worden verkend en geëxperimenteerd, op basis van de regelingen die daarvoor zijn 

bedoeld. Zo kan ervaring worden uitgebouwd en hoeft de – soms lastige – discussie 

over systeemkeuzen niet vertragend te werken op het tóch in gang zetten van be-

paalde stappen. 
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Leeswijzer 

In deze bundel vindt u bijdragen die kunnen helpen bij het maken van een begin, 

het voorzetten of uitbouwen van samenwerking. Omdat zij inhoudelijke perspec-

tieven bieden op het neerzetten van kansrijke trajecten voor leerlingen en studen-

ten, de mogelijkheden schetsen die er al zijn, of aanzetten tot het verder door-

denken van de vraag waartoe wordt opgeleid.  

We beginnen met cijfers: hoe verloopt de overgang tussen vmbo en mbo als we 

kijken naar schoolloopbanen? Anneke Westerhuis, José Mulder en Joris Cuppen 

van het ecbo brengen in beeld welke keuzes leerlingen maken bij de overstap van 

vmbo naar mbo. Daarna gaat Louise Elffers in op de dynamiek die voor de leerling 

gepaard gaat met de overstap van vmbo naar mbo. 

Jan Maarse interviewde Marja Liefaard van het Albeda College over de relatie  

tussen studenten en docenten op het mbo. Marja Liefaard deed onderzoek naar de 

pedagogische moed in het beroepsonderwijs en bundelde dat in haar boek PED-

talks. In het interview zet zij het belang van goede pedagogiek in het beroeps-

onderwijs uiteen. 

Irma Miedema zet de schijnwerper op het thema passend onderwijs: wat gebeurt 

er op dit vlak als leerlingen van het vmbo overstappen naar het mbo? Waar moet 

men op dit punt rekening mee houden als er wordt samengewerkt? 

Anja Vink gaat in haar essay in op het maatschappelijk belang van het beroeps-

onderwijs. Zijn we in het beroepsonderwijs wel écht gericht op de leerling en  

student? Schieten al onze goede bedoelingen niet langs de kern van de zaak heen?  

Bij het samenwerken tussen vmbo en mbo moet het natuurlijk niet alleen gaan 

over organisatorische zaken. Het gaat om de inhoud en de betekenis van het  

onderwijs voor de leerling en student. Jan Maarse liet zich inspireren door het werk 

van Gert Biesta, en schreef voor onze bundel een bewerking van een hoofdstuk uit 

Het prachtige risico van onderwijs. 

Zoals eerder gemeld: er kan veel worden geleerd uit eerdere experimenten en  

trajecten. Waaronder de VM2-trajecten die tussen 2008 en 2013 zijn uitgevoerd. 

Renée van Schoonhoven onderzocht destijds deze trajecten en beschrijft de waar-

devolle opbrengsten in haar bijdrage. In een andere bijdrage belicht zij de wet- en 

regelgeving die bij samenwerken relevant is. 



 

24 

Literatuur 

Biemans, H. e.a. (2016). ‘Students’ Learning Performance and Transitions in Differ-

ent Learning Pathways to Higher Vocational Education’. In: Vocations and Learning, 

9, 2016. 

Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The second machine age, work progress, and 

prosperity in an time of brilliant technologies. New York: Norton. 

Christoffels, I. & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaar-

digheden in het beroepsonderwijs, Den Bosch: ecbo.  

Commissie-Boekhoud (2002). Doorstroomagenda beroepsonderwijs. Den Haag:  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Delden, P.J. van (2009). Sterke netwerken. Ketensamenwerking in de publieke 

dienstverlening, Amsterdam: Van Gennip.  

Elffers, L. (2011). The transition to post-secondary vocational education: students’ 

entrance, experiences, and attainment. Enschede: Ipskamp drukkers. 

Jelier, W. (2017). HGL-leerlingen halen sneller diploma en stromen vaker door.  

In: Didactief special, januari / februari 2017, p. 12-13. 

Kirschner, P. (2017). Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande  

banen, Heerlen: Open Universiteit. 

Karsten, S. (2016). De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Een nuchtere 

balans van het mbo. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 

Meijers, F., Kuijpers, M. & Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en Loopbaanleren: 

loopbaancompetenties in het (v)mbo. HPBO / OCW / HH / NSVP / platform beta-

techniek / Stichting Kwaliteitsbevordering Beroepsonderwijs. 

Ministerie van OCW (2005). Van binnen naar buiten. De innovatie van het beroeps-

onderwijs in eenhogere versnelling. Middellange termijnverkenning beroepsonder-

wijs. Den Haag: OCW. 

Mulder, J. & Baay, P. (2015). Verbeteren van doorstroom in de beroepskolom. Les-

sen uit de regeling Innovatiearrangement. Den Bosch: ecbo. 

 



25 

Onderwijsraad (2014). Overgangen in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.  

Onderwijsraad (2015). Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap. Den Haag:  

Onderwijsraad. 

Onderwijsraad (2016). Advies Vakmanschap voortdurend in beweging. Verbeter de 

aansluiting tussen mbo, arbeidsmarkt en een leven lang leren. Den Haag: Onder-

wijsraad. 

Platform theoretische leerweg (2016). LOB in de theoretische leerweg, handreiking. 

Utrecht: Platform TL. 

Schoonhoven, R. van (2007). Genegen of gelegen: feiten over samenwerking tussen 

vo en mbo. Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en vol-

wasseneneducatie. 

Schoonhoven, R. van & Studulski, F. (red.) (2009). VMBO met perspectief. Een over-

zicht na tien jaar VMBO. Amsterdam: SWP.  

SER (2015a). Leren in het funderend onderwijs van de toekomst. Den Haag: SER. 

SER (2015b). Hoe leren wij in de toekomst? Verslag van de SER-

dialoogbijeenkomsten over leren in de toekomst. Den Haag: SER. 

Studulski, F. & Fukkink, H. (2014). Een passende overstap van vmbo naar mbo, 

Utrecht: Sardes.  

Turkenburg, M. & Herweijer, L. (2016). ‘Leren’. In: De toekomst tegemoet. Leren, 

werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Den Haag: 

SCP. 

Turkenburg, M. & Vogels, R. m.m.v. Sol, Y. (2017). Beroep op het mbo. Betrokkenen 

over de responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: SCP. 

Walma van der Molen, J. & Kirschner, P. (2017). Met de juiste vaardigheden de  

arbeidsmarkt op. Arnhem: NSVP. 



 

26 

  



27 

De doorstroom vmbo-mbo in beeld: het beleid en de 
ontwikkelingen 

Anneke Westerhuis, José Mulder & Joris Cuppen 

Deze bijdrage gaat over de doorstroom tussen het vmbo en het mbo. Meer in het 

bijzonder: de ontwikkeling van de doorstroom in de afgelopen jaren. Gekeken 

wordt naar aantallen leerlingen die doorstromen en hoe deze leerlingen door-

stromen. Aan de hand van deze ontwikkelingen stellen we een aantal fundamente-

le zaken aan de kaak die het vmbo aangaan en de voorbereiding op het mbo in het 

bijzonder.  

Het belang van goede doorstroom 

Doorstroom hoort tot de vaste reeks beleidsthema’s in het Nederlandse onderwijs. 

In de eerste plaats omdat alle leerlingen na het basisonderwijs tenminste twee 

maal van schooltype wisselen; van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en 

daarna naar een beroeps- of wetenschappelijke opleiding. In de tweede plaats is er 

in Nederland, net als in andere landen, een constante druk om de onderwijsloop-

baan op een zo hoog mogelijk diplomaniveau af te sluiten. Het effect daarvan is dat 

leerlingen soms niet één, maar twee vormen van voortgezet onderwijs volgen 

(vmbo, havo) en twee vormen van beroepsonderwijs (mbo, hbo) doorlopen. 

De ervaring leert dat de overstap naar een ander schooltype niet zonder risico’s is, 

zowel voor de instelling als de leerling. Zo is er kans dat de leerling zich wel  

inschrijft, maar niet met de opleiding start. Of niet kan wennen in de nieuwe 

school/opleiding en daarom wil stoppen (Van Esch & Neuvel, 2007; Onderwijsraad, 

2014). Deze risico’s krijgen aandacht bij de overstap van het vmbo naar het mbo. 

Veel vmbo-leerlingen hebben moeite met leren. Zij hebben ondersteuning nodig en 

ervaren de afstand tot het mbo al snel als groot (Amsing et al., 2010). De weg die 

vmbo-leerlingen moeten afleggen naar een hoger opleidingsniveau is lang en  

bovendien kunnen er op de overstap naar het mbo nog vele volgen. Sinds de  

invoering van het vmbo in 1999 zijn legio maatregelen bedacht om de doorstroom 

tussen vmbo en mbo te verbeteren, van de invoering van leerwerktrajecten tot 

VM2-routes, en van het stimuleren van regionale samenwerking tot vakmanschap- 

en technologieroutes. Hebben deze interventies de doorstroom verbeterd?  
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Door te kijken hoe de doorstroom zich naar aantal, niveau en inhoud over de jaren 

heeft ontwikkeld, biedt dit inzicht in de stromen die lopen tussen vmbo en mbo. 

Hiermee hopen we bij te dragen aan de meervoudige duiding van het begrip door-

stroom. De conclusies gaan in op de fundamentele vragen die de analyse van deze 

stromen blootleggen. We sluiten af met het antwoord op de vraag naar de marges 

waarbinnen de doorstroom tussen vmbo en mbo de afgelopen jaren kon verbete-

ren en welke lessen hieruit te leren zijn voor de toekomst. 

De bijdrage begint met een korte beschrijving van de ontwikkeling van het vmbo en 

de beleidstheorie achter de initiatieven tot verbetering van de aansluiting met het 

mbo. Vervolgens gaan we in op de aantallen, niveau en inhoud van doorstroom.  

Het ontstaan van het vmbo: veranderende leerlingenstromen…. 

Het vmbo is ontstaan door de samenvoeging van het vbo (voorbereidend beroeps-

onderwijs) en het middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo). Het initiatief is 

voor een belangrijk deel ingegeven door de dalende deelname aan beide school-

typen. Van der Waals heeft berekend dat in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 

het aantal leerlingen in het lager beroepsonderwijs (lbo, voorloper van het vbo), 

met maar liefst 45 procent terugliep. Als gevolg van demografische ontwikkelingen, 

maar ook omdat ‘veel ouders hun kinderen liever naar de mavo zagen gaan dan 

naar het lbo’ (Van der Waals, 2009). De noodzaak van heroriëntatie op de positie 

van het mavo had een vergelijkbare achtergrond. Doordat meer leerlingen na de 

basisschool direct naar het havo of het vwo gingen, verloor het mavo zijn positie als 

opstap naar hogere vormen van algemeen voortgezet onderwijs.10 De nieuwe ori-

entatie van het mavo wordt voorbereiding op het zich uitbreidende mbo. Deze ori-

entatie deelt het met het vbo. Goede reden om beide schooltypen in het vmbo sa-

men te brengen. Geen institutionele samenvoeging maar een programmatische; de  

vakkenpakketten van beide schooltypen blijven in leerwegen gehandhaafd.  

                                                                 

10 In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, stagneert de doorstroom tussen mavo - 

    havo al voor de invoering van het vmbo. De Bruijn berekende dat de doorstroom tussen  

    1985 en 2000 van 20 naar 11 procent van de mavo-leerlingen daalt (De Bruijn, 2006). Na  

    de invoering van het vmbo nam aanvankelijk de doorstroom toe, maar daalde opnieuw en  

    schommelt tegenwoordig rond de 15 procent (Van Esch & Neuvel, 2009; OCW, 2017). 
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… en een veranderende arbeidsmarkt 

Veranderingen in het voortgezet onderwijs zijn niet alleen ingegeven door ouders 

en leerlingen die een zo hoog mogelijk afstudeerniveau willen halen. In 2016 is  

Nederland van de vijfde naar de vierde plaats gestegen op de wereldranglijst van 

geavanceerde en innovatieve economieën en is daarmee de meest concurrerende 

economie van de EU. Althans op de ranglijst van het World Economic Forum.  

Nederland wil concurreren op product- en procesinnovaties en wil zich profileren 

als producent van goederen met veel toegevoegde waarde. Deze economische  

strategie, bekend als High Road Strategy, wordt ook door landen zoals Duitsland en 

Zwitserland gevolgd11. In deze landen is de race tussen onderwijs en technologie 

een van de economische motoren. Karakteristiek voor deze race is dat werk dat, 

dankzij de introductie van nieuwe technologie, geautomatiseerd kan worden, zoals 

nu manueel en cognitief routinewerk, ook daadwerkelijk geautomatiseerd wordt. 

Zeker in landen waar de loonkosten relatief hoog zijn, is de drempel tot automati-

sering laag en stijgt bijgevolg het gevraagde onderwijsniveau. Ook deze trend is 

niet nieuw. Al jaren signaleren onderzoekers dat technologische ontwikkelingen, 

door de groei van het overheidsapparaat en de dienstensector, de vraag naar hoger 

geschoolden aanjaagt ten koste van de vraag naar lager en ongeschoold personeel 

(Van der Ploeg, 1993; Liefbroer & Dykstra, 2000).  

Door de uitbreiding van het onderwijsaanbod wordt in deze behoefte voorzien. 

Waar ooit een lts- of mavo-diploma voldoende waren om de arbeidsmarkt te  

betreden, dienen alle vmbo-leerlingen nu door te stromen naar het mbo, dan wel 

het havo en daarna nog verder. Pas met een diploma van het mbo, hbo of wo is de 

voorbereiding op de beroepsuitoefening – of breder – op maatschappelijke partici-

patie voltooid.  

                                                                 

11 Tegenover de High Road staat de Low Road Strategy die vooral op kosten concurreert; op 

     lage productiekosten en lage lonen (Oesch, D., 2013). Occupational Change in Europe:  

    How Technology and Education Transform the Job Structure. Oxford: Oxford University  

    Press. Zie: http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/researchHighlights/Economy/  

    GoodJobs.aspx 

http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/researchHighlights/Economy/
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De beleidstheorie achter het bevorderen van de doorstroom tussen vmbo en mbo 

Van den Berg et al. (2017) concluderen dat het vmbo van vandaag met soortgelijke 

problemen kampt als ten tijde van de invoering in 1999. De successievelijke reeks 

van interventies is dan ook te zien als evenzovele pogingen om oplossingen te  

vinden voor de structurele, of positionele, problemen van dit schooltype: 

 De instroom van een gemengde groep leerlingen met verschillen-

de toekomstoriëntaties, leerpotenties en zorgbehoeftes. 

 Het samenstellen van een aanbod dat zowel tegemoet komt aan 

de diversiteit van de leerlingengroep als aansluit op het vervolg-

onderwijs; het mbo met zijn verschillende niveaus en beroeps-

richtingen.  

 

Vaak wordt de terugloop van het aantal leerlingen in het vmbo als probleem (ver-

sterkend) genoemd, maar die terugloop is een mythe. Tenminste, als daarmee 

wordt bedoeld dat het totaal aantal vmbo-leerlingen terugloopt. De deelname aan 

het vmbo in totaliteit is de afgelopen jaren weinig veranderd. Wel daalt het aantal 

leerlingen in de beroepsgerichte leerweg van het vmbo. Daar staat echter een  

stijging van het aantal leerlingen in de theoretische leerweg tegenover, waardoor 

het totaal aantal vmbo-leerlingen gelijk blijft (Westerhuis et al., 2016).  

Sinds het ontstaan van het vmbo in 1999 is gezocht naar mogelijkheden om de 

aansluiting op het mbo, de raison d’être van het vmbo, te verbeteren. Oplossingen 

zijn gezocht in het bieden van maatwerk in bijvoorbeeld de invoering van leerwerk-

trajecten en assistentopleidingen in het vmbo. Tegen de achtergrond van dalende 

aantallen leerlingen – in de beroepsgerichte programma’s – is dit echter een kost-

bare aanpak.  

Ook is ingezet op versterking van de samenhang tussen de beroepsgerichte  

programma’s van het vmbo en het mbo, bijvoorbeeld door de inrichting van Vak-

colleges, VM2-routes en Vakmanschap-, technologie en beroepsroutes. Daarnaast 

is geïnvesteerd in verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en 

in betere informatievoorziening. Het belang van beide thema’s, intensiveren van de 

programma-samenhang in vmbo en mbo en een bredere oriëntatie door de inzet 

van LOB, maakt het tot stand brengen van naadloze doorstroom er niet makkelijker 

op. Inzetten op meer samenhang tussen opleidingen is immers alleen prettig voor 

leerlingen die al een duidelijk beroepsbeeld hebben. Leerlingen die zich breed wil-

len oriënteren of leerlingen die – dankzij LOB – bij nader inzien wat anders willen, 

worden hiermee niet bediend. Wat betekent dit voor de operationele invulling van 
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de samenwerking tussen vmbo en mbo? Wat is de gedeelde opbrengst van het 

verbeteren van de doorstroom?  

De doorstroom tussen vmbo en mbo nader bekeken 

Ter voorbereiding op het mbo kunnen vmbo-leerlingen kiezen uit vier leerwegen. 

Ze verschillen naar inhoud maar zijn in de regelgeving – in termen van recht op 

doorstroom naar de verschillende mbo-niveaus – gelijkwaardig (OCW, 2001): 

1. de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis); 

2. de meer beroepsvoorbereidende, kaderberoepsgerichte leerweg 

(vmbo kader); 

3. de gemengde leerweg met algemeen vormende en beroepsvoor-

bereidende componenten (vmbo gl); 

4. de nagenoeg volledig algemeen vormende, theoretische leerweg 

(vmbo tl). 

In het oorspronkelijke advies van de Commissie Van Veen over de inrichting van het 

vmbo zijn vijf leerwegen voorgesteld; het vmbo zou ook een leerweg moeten ken-

nen die naar de arbeidsmarkt leidt. In deze leerweg kunnen leerlingen voor wie de 

andere leer-wegen te moeilijk zijn, op de uitoefening van eenvoudige functies wor-

den voor-bereid. Deze leerweg is er niet gekomen; het praktijkonderwijs diende als 

apart schooltype in deze te voorzien (Bronneman-Helmers, 2008). De basisberoeps-

gerichte leerweg bereidt leerlingen voor op mbo-niveau 2 en de andere drie leer-

wegen bereiden voor op niveau 3 en 4.  

In deze paragraaf kijken we naar de bestemming van vmbo-leerlingen. Hoeveel 

leerlingen halen een diploma? Wat gaan ze doen als ze een diploma halen? En wat 

als ze geen diploma halen? In tabel 1a is de ontwikkeling van de doorstroom van de 

gediplomeerde vmbo’ers weergegeven, in tabel 1b van ongediplomeerde vmbo-

leerlingen. We kijken naar de bestemmingen van de leerlingen die in het vooraf-

gaande studiejaar op het vmbo zaten. 

Tabel 1a laat zien dat tussen de cohorten van 2008/2009 en 2015/2016 uit alle 

vmbo-leerwegen de doorstroom naar het mbo is toegenomen. Vanuit beroeps-

gerichte leerwegen gaat rond de 95 procent van de leerlingen naar het mbo, vanuit 

de theoretische leerweg inmiddels meer dan 80 procent. De doorstroom naar het 

havo/vavo uit de gemengde en theoretische leerweg is iets gedaald. Ook het per-

centage ‘niet in onderwijs’ daalt. Wel volgt van de basis-leerlingen nog steeds bijna 

4 procent géén (bekostigd) onderwijs meer na het behalen van het vmbo-diploma.  
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Uit tabel 1a valt ook op te maken dat veranderingen in de deelname aan de vmbo-

leerwegen zich concentreren in het laagste, de basisberoepsgerichte leerweg, en 

het hoogste niveau, de theoretische leerweg. Tegenover de daling van het aantal 

leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg staat de toename van het aantal 

leerlingen in de theoretische leerweg.  

Van/naar  mbo havo/vavo vso/pro niet in 

onderwijs 

overige aantal 

leerlingen 

Bl 07/08 93,3 0,0 0,1 6,6 0,0 24.076 

 15/16 96,2 0,0 0,0 3,7 0,1 19.352 

Kl 07/08 96,1 0,1 0,0 3,8 0,0 27.082 

 15/16 97,7 0,1 0,0 2,1 0,1 27.666 

Gl 07/08 91,8 5,6 0,0 2,6 0,0 6.171 

 15/16 95,1 3,8 0,0 1,0 0,0 6.435 

Tl 07/08 75,1 21,4 0,1 3,3 0,1 41.749 

 15/16 81,4 17,2 0,0 1,4 0,0 47.614 

Tabel 1a: gediplomeerde vmbo-uitstroom naar leerweg (cohort 2007/08 – 2015/16, in pro-

centen) 

Tabel 1b toont het aantal en de bestemming van ongediplomeerde vmbo-

leerlingen. In alle leerwegen is de ongediplomeerde uitstroom uit het vierde leer-

jaar afgenomen. In de kader, gemengde en theoretische leerweg resteert een jaar-

lijkse ongediplomeerde uitval van minder dan 1000 leerlingen, in de – veel kleinere 

– gemengde leerweg zelfs een uitval van minder dan 250 leerlingen.  

Uit alle vmbo-leerwegen is de ongediplomeerde doorstroom naar het mbo afge-

nomen, behalve in de gemengde leerweg, maar deze trekt – zoals gezegd – weinig 

leerlingen. Opvallend is de toename van het aantal ongediplomeerde leerlingen uit 

de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg dat naar het vso-pro gaat.  

Het aandeel leerlingen dat het reguliere onderwijs zonder diploma verlaat, is in de 

basis- en gemengde leerweg afgenomen, en in de kader- en theoretische leerweg 

iets toegenomen. Het aandeel ongediplomeerde leerlingen uit de basisberoeps-

gerichte leerweg dat het onderwijs verlaat, blijft met 19,5 procent wel relatief 

hoog. 
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Van/naar  mbo havo/vavo vso/pro niet in 

onderwijs 

overige aantal 

leerlingen 

Bl 07/08 73,2 0,1 2,1 24,3 0,4 2.816 

 15/16 73,1 0,0 7,4 19,5 0,1 1.208 

Kl 07/08 78,1 0,8 2,7 17,6 0,9 1.320 

 15/16 73,4 0,8 5,0 18,5 2,3 876 

Gl 07/08 49,9 0,9 12,4 35,2 1,7 347 

 15/16 74,8 10,7 2,1 10,3 2,1 242 

Tl 07/08 87,9 7,9 0,8 2,3 1,1 1.023 

 15/16 82,5 8,8 2,3 4,1 2,3 659 

Tabel 1b: gediplomeerde vmbo-uitstroom naar leerweg leerjaar 4 (cohort 2007/08 – 

2015/16, in procenten)  

Samengevat: steeds meer vmbo-leerlingen stromen door naar een ander school-

type en steeds minder vmbo-leerlingen verlaten het reguliere onderwijs gediplo-

meerd of ongediplomeerd. Kortom, steeds meer vmbo-leerlingen leren door.  

In 2015/2016 gingen gediplomeerde vmbo-leerlingen beduidend vaker naar het 

mbo dan in 2007/2008. In die zin is de doorstroom van het vmbo naar het mbo 

verbeterd.  

Van vmbo-leerweg naar mbo-niveau 

Waar komen gediplomeerde vmbo-leerlingen terecht in het mbo? Volgens de 

Doorstroomregeling (OCW, 2001) bereidt de basisberoepsgerichte leerweg leer-

lingen voor op niveau 2 van het mbo. Uit de kader-, gemengde en theoretische 

leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 3 of 4 van het mbo. Voor  

leerlingen zonder vmbo-diploma staat mbo-niveau 1 (entree) open. We richten ons 

hier echter op gediplomeerde uitstroom.  

Figuur 1 geeft voor elke vmbo-leerweg inzicht in de gediplomeerde doorstroom.  

Uit het segment linksboven (bl) blijkt dat de overgrote meerderheid van de leer-

lingen uit de basisberoepsgerichte leerweg naar opleidingen op niveau 2 van het 

mbo gaat. Er zijn ook leerlingen die op de andere mbo-niveaus beginnen, zij het 

steeds minder. 
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Figuur 1: leerlingstromen van vmbo-leerweg naar mbo-niveau (doorstroomjaren 2005-2015) 

Het segment rechtsboven (kl) geeft weer op welk niveau leerlingen uit de kader-

beroepsgerichte leerweg op het mbo starten: vooral op niveau 3 en 4. Ook start 

een aanzienlijk, maar afnemend, deel op niveau 2. Leerlingen uit de gemengde en 

theoretische leerweg (gl en tl) vervolgen vaker hun opleiding op niveau 4; de door-

stroom naar niveau 3 of 2 neemt in absolute en met name in relatieve termen af. 

Door het geringe aantal leerlingen in de gemengde leerweg, is het aantal kader-

leerlingen dat naar mbo niveau 4 stroomt, twee keer zo groot is als dat van de  

gl-leerlingen.  

Figuur 2 laat voor elke vmbo-leerweg de doorstroomverhoudingen zien. De mbo-

doorstroom vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is weinig veranderd: meer dan 

90 procent gaat naar niveau 2. Voor leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leer-

weg is daarentegen wel veel veranderd; leerlingen met een diploma van deze leer-

weg worden meer en meer op niveau 3 geplaatst in plaats van op niveau 4. Ook 

lijkt er een eind te komen aan ‘de onderplaatsing’ van kaderleerlingen: ze komen 

steeds minder op niveau 2 terecht. De ontwikkeling voor leerlingen uit de  

gemengde en de theoretische leerweg is spiegelbeeldig: zij stromen vaker door 
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naar niveau 4 en minder naar niveau 3 van het mbo. Al met al wordt de bestem-

ming van vmbo-leerlingen op het mbo steeds voorspelbaarder; leerlingen uit de 

basisberoepsgerichte leerweg gaan vaker naar niveau 2, leerlingen uit de kader-

beroepsgerichte leerweg gaan naar niveau 3 en leerlingen uit de gemengde en  

theoretische leerweg naar niveau 4.  

Figuur 2: spreiding mbo-instroom naar vmbo-leerweg en mbo-niveau (doorstroomjaren 

2005-2015) 
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Van vmbo naar mbo: rechtdoor of switchen? 

We weten nu dat meer vmbo-leerlingen een diploma halen en – gediplomeerd – 

vaker naar het mbo gaan en daar op een niveau uitkomen dat door de in het vmbo 

gevolgde leerweg is bepaald. Geldt dat ook voor de inhoudelijke overstap? Blijven 

ze vaker in dezelfde sector? Figuur 3 geeft een overzicht. We kijken naar de door-

stroom voor de vmbo-sectoren en -leerwegen afzonderlijk. De theoretische leer-

weg is niet opgenomen aangezien in deze leerweg beroepsprofilering een zeer  

bescheiden rol speelt; voorheen in de vorm van een sectordeel en nu van een  

profieldeel. Een uitzondering hierop is het sectorwerkstuk. De beroepsvoorberei-

ding in de gemengde leerweg bestaat overigens uit één beroepsgericht vak in het 

curriculum. Het verschil met de theoretische leerweg is dat dit vak is ingeruild voor 

een zevende algemeen vormend vak. En nu veel leerlingen de gemengde leerweg 

volgen mét een extra algemeen vormend vak en pas in het vierde leerjaar besluiten 

of het examen op tl-niveau haalbaar is, valt in de praktijk het onderscheid tussen 

de gemengde en theoretische leerweg feitelijk weg (OCW, 2017). 

Figuur 3: verwante en niet-verwante doorstroom naar vmbo-sector en -leerweg (2005-2015) 
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In figuur 3 vallen verschillende dingen op. We kijken eerst naar de doorstroom uit 

de vmbo-sectoren: 

Economie 

De meerderheid van de vmbo-leerlingen uit deze sector gaat naar de economische 

opleidingen van het mbo. Dat geldt vooral leerlingen uit de basisberoepsgerichte 

leerweg (70%). Uit de gemengde leerweg stromen leerlingen het minst verwant 

door (50%). Echter, in alle vmbo-leerwegen lijkt de verwante doorstroom af te  

nemen. Met name opvallend is de sterke terugloop in cohort 2015/2016: daarvan 

stroomt minder dan de helft verwant door. Leerlingen die niet-verwant door-

stromen gaan zowel naar Techniek als Zorg & welzijn. 

Techniek 

In deze sector is de verwante doorstroom het hoogst; rond 70 procent van de  

leerlingen die een technische vmbo-opleiding volgen, stromen verwant door. Het 

lijkt er niet op dat de verwante doorstroom terugloopt. Leerlingen die niet-verwant 

doorstromen, gaan met name naar economische mbo-opleidingen. 

Zorg & welzijn 

Ook de meerderheid van de Zorg & welzijn-leerlingen stroomt verwant door naar 

het mbo, vooral leerlingen uit de gemengde leerweg (rond de 70%), en zo’n 50  

procent van de basisleerlingen. Wel lijken in alle leer-wegen steeds iets minder 

leerlingen verwant door te stromen.  

Groen 

Groene vmbo-leerlingen verdelen zich ongeveer gelijk over de vier mbo-sectoren, 

maar ook hier lijkt de trend van de afname van de verwante doorstroom zich af te 

tekenen. 

Intersectoraal  

Alle leerlingen uit een intersectorale vmbo-opleiding stromen per definitie niet-

verwant door12. Van deze leerlingen gaat zo’n 40 procent door in Economie, 30 

procent in Zorg & welzijn en 10-15 procent in Techniek. In de basisberoepsgerichte 

leerweg is dit patroon het sterkst, leerlingen uit de gemengde leerweg trekken 

meer naar Zorg & welzijn en Techniek. 

                                                                 

12 Er zijn wel cross-overs, intersectorale opleidingen in het mbo, maar die zijn niet in een  

    aparte sector ondergebracht. 
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Uit Figuur 3 kan ook worden opgemaakt dat in de overstap naar het mbo tussen 

alle sectoren wordt gewisseld. Leerlingen gaan van vmbo-techniek naar mbo-groen 

en van vmbo-groen naar mbo-economie, etc. In drie van de vijf sectoren stroomt 

de meerderheid verwant door. Mbo-economie is het meest in trek bij leerlingen uit 

de andere vmbo-sectoren. De verwante doorstroom laat een licht dalende trend 

zien. Leerlingen uit de vmbo-sector Techniek stromen het meest verwant door 

(70%). De hoogste niet-verwante doorstroom vinden we in de groene (65%) en  

intersectorale ‘sector’ (100%). 

Aandachtspunt is dat de leerlingaantallen tussen de sectoren verschillen. Figuur 4 

geeft de verwante en niet-verwante doorstroom per sector en leerweg in aantallen 

weer.  

Figuur 4: omvang verwante en niet-verwante doorstroom per sector en leerweg (2005-2015) 

Tot voor kort waren Techniek en Zorg & welzijn de grootste sectoren in het vmbo. 

Sinds 2007 heeft de sector Intersectoraal snel terrein gewonnen. Deze sector trekt 

inmiddels in alle beroepsgerichte leerwegen zo goed als de meeste leerlingen. Het 

aantal niet-verwante doorstromers is daarmee tussen 2005 en 2015 flink toe-

genomen. Figuur 5 geeft dit weer. Uitgaande van 2005 als basisjaar (en op 100 te 

stellen) en de daaropvolgende jaren met dit basisjaar te vergelijken, zien we hoe  

de verwante en niet-verwante doorstroom zich heeft ontwikkeld.  
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Duidelijk is dat met de introductie van intersectorale programma’s de omvang van 

de niet-verwante doorstroom in alle beroepsgerichte leerwegen is toegenomen. In 

de basisberoepsgerichte leerweg met 30 procent, in de kaderberoepsgerichte 

leerweg met bijna 100 procent en in de gemengde leerweg met bijna 150 procent. 

Vooral de toename in de basisberoepsgerichte leerweg is opmerkelijk: kennelijk 

gaat het dalend aantal leerlingen in deze leerweg samen met een groei van inter-

sectorale programma’s. Dit is verklaarbaar: kleinere sectordoorsnijdende klassen 

zijn makkelijker te organiseren dan een veelheid aan specifiek-sectorale klassen.  

De keerzijde is dat ook de niet-verwante doorstroom daardoor toeneemt. Dat is 

strijdig met de doelstelling van trajecten als VM2 en vakmanschap- en technologie-

routes, die juist bedoeld zijn om verwante doorstroom te verbeteren. 

Figuur 5: aantal verwante en niet-verwante doorstromers 2005-2015, 2005 is basisjaar 

De doorstroomontwikkeling op een rijtje 

Een belangrijk contextgegeven is dat het vmbo van 2017 niet meer het vmbo is  

van 1999, toen het vmbo werd geïntroduceerd. Na de basisschool gaan meer leer-

lingen naar het havo in plaats van naar het vmbo. Er kan dus sprake zijn van een 

afromingseffect op de vmbo-instroom. Ook gaan in het vmbo meer leerlingen naar 

de – algemeen vormende – theoretische leerweg, het vroegere mavo. Er is dus ook 

binnen het vmbo sprake van een afromingseffect. De doorstroom naar het mbo is 

niet alleen steeds belangrijker, maar het kost waarschijnlijk ook meer inspanning 

deze op peil te houden.  

Dat is terug te zien in de ontwikkeling van de doorstroom. Over de hele linie daalt 

in het vmbo de ongediplomeerde uitstroom. De gediplomeerde maar ook de onge-

diplomeerde schooluitval nemen af in de overstap naar het vervolgonderwijs. Maar 

als we kijken naar de vmbo-leerwegen afzonderlijk, dan blijken de ontwikkelingen 
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niet gelijk op te lopen. Naar de omvang van de ongediplomeerde uitstroom en  

de schooluitval lijken doorstroomproblemen zich te concentreren in de basis-

beroepsgerichte leerweg. De ongediplomeerde uitstroom en de school-uitval  

blijven in deze leerweg betrekkelijk hoog. Ook valt de groei van de ongediplomeer-

de doorstroom naar het vso/pro uit de basisberoepsgerichte en kader-

beroepsgerichte leerweg op.  

In alle leerwegen van het vmbo groeit de gediplomeerde doorstroom naar het 

mbo. De leerweg die de leerling op het vmbo heeft gevolgd, blijkt hier steeds  

belangrijker te worden. De samenstelling van de studentengroep op mbo niveau 2 

wordt bijvoorbeeld steeds eenzijdiger, met nagenoeg alleen leerlingen uit de basis-

beroepsgerichte leerweg. Ook op niveau 3 wordt de studentsamenstelling eenzijdi-

ger omdat er op dit niveau meer leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg en 

steeds minder leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg instromen.  

Op mbo-niveau 4 blijft de instroom van vmbo-leerlingen gemengd. Op dit niveau 

stromen leerlingen in vanuit de gemengde en theoretische leerweg, maar ook een 

substantieel (zij het afnemend) aantal uit de kaderberoepsgerichte leerweg. 

Sectorgewijs stijgt de niet-verwante doorstroom naar het mbo, niet in de laatste 

plaats door de introductie van de vmbo-sector Intersectoraal. Echter ook uit de 

traditionele sectoren neemt het aandeel niet-verwante doorstromers toe. Voor het 

mbo betekent dit dat de vmbo-instroom naar inhoudelijke oriëntatie steeds gevari-

eerder wordt, zeker als we ook rekening houden met de toenemende deelname 

aan de theoretische leerweg.  

Al met al wordt de kans groter dat de groepssamenstelling in het eerste jaar van 

een mbo-opleiding meer diversiteit laat zien. Wellicht probeert het mbo deze ver-

schillen binnen de groep te reduceren door bij de instroom de in het vmbo gevolg-

de leerweg zwaarder te laten wegen, maar ook dan blijven de verschillen in kennis- 

en vaardigheden tussen leerlingen groot, en kan men bij de onderwijsprogramme-

ring niet uitgaan van een naadloze aansluiting.  

Conclusies 

We hebben gezien dat het met de doorstroom, in termen van diploma’s en door-

stroom naar het mbo, beter gaat. Leerlingen stromen op een hoger niveau het 

vmbo in, halen vaker een diploma en stromen meer door naar vervolgonderwijs. 



41 

Aansluitingsproblemen zijn er echter wel; ze zijn alleen niet generiek en concentre-

ren zich in de basisberoepsgerichte leerweg, waarvan het aantal leerlingen daalt.  

Daar staat tegenover dat voor het mbo de instroom vanuit het vmbo gevarieerder 

wordt. Op alle niveaus (2, 3 en 4) neemt de variëteit toe in de beroepskennis en  

-vaardigheden van de instromende studenten vanwege de grotere niet-verwante 

doorstroom. Afgezien of dat wenselijk is, zal sturing op meer verwante doorstoom 

tussen het vmbo en mbo, door bijvoorbeeld vakmanschap- en technologieroutes, 

daar weinig aan veranderen. Met name vanwege de autonome groei van deelname 

aan de theoretische leerweg en intersectorale programma’s in het vmbo, voor zo-

ver die een reactie is op de daling van de deelname aan de beroepsgerichte leer-

wegen.  

Sinds de introductie van het vmbo is gewerkt aan verbetering van de aansluiting op 

het mbo. De successievelijke interventies zijn evenzovele pogingen om oplossingen 

te vinden voor wat in feite positionele problemen zijn van dit schooltype. Dat 

wordt bevestigd in de beleidsbrief Sterk beroepsonderwijs (2017). In deze brief,  

resultaat van een verkenning naar de toekomstige inrichting en positionering van 

het vmbo, komen alle thema’s terug, zoals het belang van goede, inhoudelijke, 

aansluiting op het mbo in de vorm van doorlopende leerroutes op niveau 2 en 3 en 

het intensiveren van LOB-programma’s in de theoretische leerweg. Over de positie 

van de kaderberoepsgerichte leerweg is de brief ambivalent. Enerzijds wordt de 

positie van deze leerweg gedevalueerd met de opmerking dat deze leerweg  

cognitief op een ander niveau staat dan de gemengde en theoretische leerwegen, 

anderzijds wordt de (ook in onze analyses gesignaleerde) inperking van het door-

stroomperspectief van kaderleerlingen geproblematiseerd (OCW, 2017).  

Wat node mist is een analyse van de problematischer wordende positie van de  

basisberoepsgerichte leerweg. De voorgestelde verbetering van de interne door-

stroom naar de kaderberoepsgerichte leerweg zal die problemen niet oplossen, 

aangezien deze stap voor velen niet haalbaar is. Ook blijft onbenoemd dat de kans 

op inhoudelijk frictieloze aansluitingen kleiner wordt, gezien de verbreding van de 

beroepsgerichte examenprogramma’s en de populariteit van de intersectorale  

programma’s. 

De huidige beleidstheorie gaat er van uit dat duurzame oplossingen binnen de  

huidige configuratie haalbaar zijn. Echter in stand houden van een geografisch  

toegankelijk aanbod van beroepsgerichte leerwegen én ook de inhoudelijke aan-

sluiting op het mbo bij teruglopende aantallen leerlingen, zijn zonder forse  



 

42 

investeringen onmogelijk. Maar ook dan blijft het lapwerk, want als de huidige 

deelnametrend doorzet, dient zich onvermijdelijk de vraag aan naar de kritische 

ondergrens op landelijk, regionaal én schoolniveau, voor op zijn minst de basisbe-

roepsgerichte leerweg. Onder welk deelnameniveau wordt een stelselwijziging on-

vermijdelijk? Belangenorganisaties lijken er niets voor te voelen om deze funda-

mentele vraag te agenderen. De afgelopen 20 jaar hebben echter laten zien dat de 

gekozen interventies de structurele problemen van het vmbo niet oplossen. 
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De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig 
struikelblok 

Louise Elffers 

Studenten die bij de overgang vmbo-mbo uitvallen, beschikken niet over een start-

kwalificatie. Het is daarom zaak de uitval rond deze overgang zoveel mogelijk te  

reduceren. In deze bijdrage worden mogelijkheden verkend om dit te bewerk 

stelligen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan oplossingen op het niveau  

van de inrichting van het onderwijsstelsel, als op het niveau van de begeleiding van 

leerlingen op de scholen zelf. 

De overgang van vmbo naar mbo: een struikelblok 

De overgang van vmbo naar mbo vormt een berucht struikelblok in het Nederland-

se onderwijsstelsel. Veel jongeren blijken te worstelen met deze overgang. De  

uitval in het eerste jaar na de overgang naar het mbo is hoog: afhankelijk van het 

niveau, de sector en de leerweg stroomt zo’n 15 tot 22 procent van de studenten  

in het eerste jaar uit zonder diploma (MBO Raad, 2015). Een belangrijk deel van die 

eerstejaars uitval concentreert zich bovendien in de eerste maanden na de over-

gang (Elffers, 2011). 

Uitval na een onderwijsovergang is geen verschijnsel dat zich enkel voordoet bij de 

overgang naar het mbo. Onderzoek naar overgangen in verschillende landen en in 

verschillende fases van de schoolloopbaan laat zien dat de meeste overgangen  

gepaard gaan met een piek in de uitval (Elffers, 2011; Tinto, 1993). Ook in Neder-

land zien we dit. Zo valt in het eerste jaar in het hbo gemiddeld zo’n 15 procent van 

de studenten uit, met flinke uitschieters naar boven in bepaalde sectoren en leer-

routes (Vereniging Hogescholen, 2016). Op de universiteit ligt de ongediplomeerde 

uitstroom wat lager, maar daar zien we – overigens net als in het hbo – dat veel 

eerstejaars studenten stoppen met hun opleiding en overstappen naar een andere 

opleiding of instelling (Inspectie van het Onderwijs, 2016). Ook in het mbo verlaten 

niet alle eerstejaars uitvallers het onderwijs voorgoed. Maar voor het grootste deel 

van de uitvallers geldt wel dat zij het onderwijs definitief verlaten zonder start-

kwalificatie (CBS, 2011; MBO Raad, 2015). Dat is de reden waarom de overgang 

vmbo-mbo onze bijzondere aandacht verdient.  
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De plaats van de overgang vmbo-mbo binnen het onderwijsstelsel 

De inrichting van het Nederlands onderwijsstelsel zoals we dat vandaag de dag 

kennen, draagt duidelijke sporen van de leerplichtwet. De leerplicht eindigt op 16-

jarige leeftijd, waarna leerlingen het schooljaar waarin ze op dat moment zitten 

nog dienen af te maken. Niet toevallig is dat ook het schooljaar waarin het vmbo 

wordt afgerond. Veel leerlingen die in het verleden een voorloper van het vmbo 

doorliepen, zoals de lts of de lhno, verlieten na het afronden van hun opleiding dan 

ook het onderwijs en gingen werken. 

In 2007 is de leerplicht tot en met 16 jaar verlengd met een kwalificatieplicht  

voor leerlingen tussen de 16 en 18 jaar oud. Ook vóór 2007 was overigens al wel 

sprake van een zogeheten partiële leerplicht, waarmee 16- en 17-jarigen een  

‘inspanningsverplichting’ hadden om een vorm van onderwijs te blijven volgen, 

vaak in combinatie met werk. Deze partiële leerplicht bleek in de praktijk echter 

lastig te handhaven. Met de invoering van de kwalificatieplicht móéten jongeren 

tot en met hun 18e verjaardag volledig dagonderwijs blijven volgen, desgewenst 

door middel van een combinatie van werken en leren, totdat zij een start-

kwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo-  

of mbo-niveau (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht is ingevoerd om de kansen 

van schoolverlaters op de arbeidsmarkt te versterken. Jongeren zonder start-

kwalificatie hebben twee keer zoveel kans op werkloosheid als jongeren met een 

startkwalificatie (OCW, 2011). Als jongeren zonder startkwalificatie wel werk  

vinden, gaat dit bovendien vaker om laaggekwalificeerd of ongeschoold werk,  

veelal met lage lonen en tijdelijke contracten (ROA, 2009). 

De invoering van de startkwalificatieplicht heeft een scheve situatie in het Neder-

lands onderwijsbestel teweeg gebracht. Het vmbo eindigt nog steeds na vier jaar, 

wanneer leerlingen 16 jaar oud zijn. Deze leerlingen zijn nu echter verplicht om  

na het vmbo de overstap te maken naar het mbo, of desgewenst naar de havo 

wanneer zij het vmbo-t hebben afgerond, om hun startkwalificatie te behalen. Voor 

leerlingen in het havo en vwo geldt zo’n overstapverplichting niet: zij hebben met 

het behalen van hun vo-diploma direct ook hun startkwalificatie op zak. Deze situa-

tie betekent dat leerlingen in het vmbo sinds de invoering van de kwalificatieplicht 

te maken hebben met een extra verplichte overgang. Figuur 6 brengt deze situatie 

in beeld. 
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Figuur 6: de startkwalificatiegrens vereist een extra overgang van vmbo-leerlingen 

De inrichting van het onderwijsstelsel loopt parallel met de opeenvolgende stappen 

in de schoolloopbaan volgens de oude leerplichtwet. De nieuwe kwalificatieplicht 

trekt echter een nieuwe grens die voor leerlingen in het beroepsonderwijs niet  

gelijk loopt met het eindexamen van het voortgezet onderwijs. Dit resulteert in een 

extra overgang die vmbo-leerlingen moeten maken ten opzichte van havisten en 

vwo’ers om hun startkwalificatie te behalen. Hierboven werd reeds besproken dat 

onderwijsovergangen vaak gepaard gaan met verhoogde uitval. Vanuit dat per-

spectief is een extra overgang vóór een startkwalificatiegrens een zeer ongelukkige 

keuze. Met het inbouwen van een extra overgang wordt de kans op uitval immers 

verhoogd. Dat uitgerekend leerlingen in de lagere niveaus van het voortgezet  

onderwijs worden belast met zo’n extra overgang is zo mogelijk een nog ongelukki-

ger keuze. Overgangen blijken namelijk in het bijzonder lastig te zijn voor leerlingen 

met lager opgeleide ouders of leerlingen met een migrantenachtergrond. En laten 

die leerlingen nu juist oververtegenwoordigd te zijn in het vmbo. Hieronder wordt 

nader ingegaan op de vraag waarom onderwijsovergangen voor veel leerlingen  

lastig zijn, en waarom voor bepaalde groepen in het bijzonder. 
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Waarom zijn onderwijsovergangen lastig? 

Als we afgaan op de cijfers over verhoogde uitval bij onderwijsovergangen, zoals de 

uitval na de overgang van het vmbo naar het mbo, vormt zo’n overgang kennelijk 

een kwetsbare schakel in de schoolloopbaan van leerlingen. Waarom zijn overgan-

gen lastig voor leerlingen? 

Overgangen vormen in veel gevallen richtinggevende scharnierpunten in de school-

loopbaan van leerlingen (Benner, 2011). Een overgang houdt in dat een nieuwe  

fase in de schoolloopbaan aanbreekt, en deze gaat meestal gepaard met een stapje 

hoger in niveau, in de mate van zelfstandigheid die van een leerling of student 

wordt verwacht, en in de mate van inhoudelijke specialisatie. Onderwijsovergangen 

bieden leerlingen de kans om hun schoolloopbaan een bepaalde richting uit te  

sturen in termen van het niveau van kwalificatie en/of inhoudelijke specialisatie, 

om af te wijken van een gevolgde route, of de gevolgde route juist te bestendigen 

en verder uit te bouwen (Elffers & Borghans, 2014). 

De overgang vmbo-mbo vormt wat dat betreft een essentieel scharnierpunt in de 

schoolloopbaan van leerlingen in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonder-

wijs. Vmbo-leerlingen kiezen bij hun overstap naar het mbo immers voor een op-

leiding die hen gericht voorbereidt op werken in een bepaalde beroepssector. Dat 

de keuze voor een specifieke beroepsopleiding veel vmbo-leerlingen lastig valt, is 

gevoeglijk bekend (Neuvel & Van Esch, 2010; Voncken, Van der Kuip, Moerkamp & 

Felix, 2000). Het is voor leerlingen op 16-jarige leeftijd lastig om al definitief te  

bepalen welke richting zij uit willen, en lang niet alle leerlingen hebben voldoende 

zicht op hun mogelijkheden in het mbo en op de arbeidsmarkt om een welover-

wogen keuze te maken. Een verkeerde studiekeuze is dan ook een veelgehoorde 

reden van uitval na de overgang van vmbo naar mbo (Francissen, Cohen & Bosveld, 

2011; Voncken et al., 2011).  

Maar ook los van de specifieke context van de overgang van vmbo naar mbo, zien 

we dat overgangen vaak moeizaam verlopen. Onderzoek in verschillende landen en 

stelsels naar verschillende overgangsmomenten toont dat overgangen voor leer-

lingen risicovolle drempels vormen in de schoolloopbaan (Alexander, Entwisle & 

Kabbani, 2001; Hanushek, 2004). Na overgangen is vaak een – meestal tijdelijke – 

dip in prestaties en welbevinden zichtbaar (Alexander et al., 2001; Roderick, 1993). 

Overgangen zijn voor de meeste studenten lastig, ook als deze voor leerlingen op 

een welkom moment in hun schoolloopbaan plaatsvinden. Een leerling kan er 

enorm aan toe zijn om verder te leren op een hoger niveau of om zich verder te 
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specialiseren in een bepaalde richting, waar een andere leerling er misschien juist 

tegenop ziet om de vertrouwde school te verlaten en een nieuwe fase in te gaan. 

Maar of een leerling er nu reikhalzend naar uitkijkt of juist een beetje tegenop ziet: 

voor alle leerlingen geldt dat zij hun weg moeten zien te vinden in een nieuwe  

onderwijsomgeving en dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. 

Een bekende theorie die dit lastige proces beschrijft, is de integratie-theorie van 

Tinto (1993). Tinto stelt dat een succesvolle overgang naar een nieuwe onderwijs-

omgeving afhangt van de mate waarin een leerling in sociaal en academisch opzicht 

weet te integreren in die nieuwe omgeving. De leerling moet aansluiting vinden bij 

nieuwe medestudenten, docenten en bij het sociale klimaat op de instelling, maar 

ook bij de inhoud en werkwijze van het onderwijs. Wanneer deze aspecten aan-

sluiten bij de wensen en behoeften van een leerling, verloopt de interactie tussen 

leerling en onderwijsomgeving succesvol en integreert een leerling met succes. 

Maar er kan ook sprake zijn van een mismatch, waardoor het integratieproces niet 

succesvol verloopt. Tinto (1993) wijst erop dat het voor een succesvol verloop van 

een overgang niet zozeer van belang is of een leerling naar objectieve maatstaven 

‘past’ in de nieuwe onderwijsomgeving, maar of de leerling zélf ervaart dat hij er  

op zijn plek is. Ondanks een weloverwogen studiekeuze, sterke motivatie en toe-

reikende leercapaciteiten, kan een leerling daardoor verdwaald raken en uitvallen. 

Het lijkt erop dat sommige groepen leerlingen na een overgang vaker verdwalen en 

uitvallen dan anderen. Het niveau aan kunnen en er zin in hebben, is kennelijk niet  

genoeg om een overgang met succes te doorlopen. 

Waarom zijn overgangen extra lastig voor sommige leerlingen?  

Een overgang vraagt van studenten dat zij zich een plek weten te verwerven in een 

nieuwe onderwijsomgeving. Daarvoor is het nodig dat zij die plek niet alleen leren 

kennen en doorgronden, maar ook dat zij hun rol weten te vinden in de nieuwe 

omgeving. Verschillende onderzoeken brengen in beeld dat studenten met minder 

geschoolde ouders of studenten met een migrantenachtergrond meer moeite  

kunnen hebben om hun weg te vinden in een nieuwe onderwijsomgeving na een 

overgang (o.a. Crul, 2000; Elffers, 2011; Meeuwisse, 2012; Roderick, 1993). Een  

belangrijke verklarende factor lijkt te zijn dat deze studenten minder toegang  

hebben tot hulpbronnen in hun thuisomgeving die hen voldoende kunnen onder-

steunen in de schoolloopbaan. Het gaat dan met name om de vraag of studenten 

iemand in hun omgeving hebben die bekend is met het type onderwijs dat zij  
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volgen, met wie zij kunnen praten over hun ervaringen en die kan meedenken en 

adviseren als dat nodig is (Elffers, 2016). Zulke ondersteuning is de gehele school-

loopbaan van waarde, maar blijkt met name een beschermende factor tegen uitval 

te zijn in de eerste maanden na een overgang. Leerlingen die aangeven minder 

toegang te hebben tot ondersteuning in hun thuisomgeving, vallen vaker uit in de 

eerste maanden na de overgang naar het mbo (Elffers, 2011). 

In de route vmbo-mbo zitten verhoudingsgewijs meer leerlingen met lager opgelei-

de ouders en met ouders die hun onderwijs niet in Nederland hebben genoten, dan 

in andere routes. In onderzoek naar de overgang vmbo-mbo geven juist deze leer-

lingen aan minder toegang te hebben tot hulpbronnen die hen kunnen onder-

steunen in de schoolloopbaan (Elffers, 2012). De mate van ondersteuning die  

studenten rapporteerden bleek een belangrijke voorspeller te zijn van het verloop 

van hun overgang naar het mbo: hoe minder ondersteuning, hoe meer kans op uit-

val. De overgang vmbo-mbo vormt daarmee een belangrijk struikelblok voor leer-

lingen met achtergrondkenmerken die toch al vaak gepaard gaan met wat meer 

hobbels en valkuilen in de schoolloopbaan (Elffers, 2011). 

Juist de leerlingen die naar verhouding minder toegang hebben tot de onder-

steuning die van belang is om een overgang succesvol te doorlopen, worden gecon-

fronteerd met een extra overgang die om meerdere redenen als pittig kan worden 

aangemerkt. Studenten geven aan dat zij de overgang van vmbo naar mbo erg 

groot vinden, onder meer vanwege de grotere omvang van de mbo-instelling, de 

mate van zelfstandigheid die van mbo-studenten wordt gevraagd en het minder 

intensieve contact tussen docenten en studenten in het mbo (Verstegen & Seve-

riens, 2007). De overgang vergt veel van het aanpassingsvermogen van studenten 

en juist daarbij is ondersteuning vanuit de thuisomgeving van grote waarde. Wie 

het zonder dergelijke ondersteuning moet stellen, kan daarom extra moeite onder-

vinden bij het vinden van zijn weg in het mbo. 

Met de invoering van de kwalificatieplicht legt het Nederlandse onderwijsstelsel 

een extra overgang op aan vmbo-leerlingen, van wie bovendien een relatief groter 

deel een verhoogd risico loopt op uitval rond een overgang. De vereiste overgang 

vmbo-mbo vormt daarmee een risicoverhogend struikelblok in de schoolloopbaan 

van leerlingen in het beroepsonderwijs. Deze constatering biedt grond voor het 

verkennen van twee mogelijke oplossingsrichtingen om dit struikelblok weg te  

nemen. De eerste is het versterken van de ondersteuning voor leerlingen bij de 

overgang vmbo-mbo. De tweede is het wegnemen van het struikelblok zelf. 
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Versterking van de ondersteuning bij de overgang vmbo-mbo 

De overgang van het vmbo naar het mbo vergt veel van het navigatievermogen van 

studenten. Zij dienen niet alleen hun eigen doelen helder voor ogen te hebben 

(‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?’), maar ook voldoende inzicht te hebben in de 

wegen die naar die doelen leiden (‘welke opleiding helpt mij om mijn doelen te be-

reiken?’) én over de vaardigheid te beschikken om onderweg de zeilen bij te zetten 

wanneer dat nodig is. Op alle drie de vlakken kunnen knelpunten worden geïdenti-

ficeerd. 

Vmbo-leerlingen dienen respectievelijk één danwel twee jaar eerder dan havisten 

en vwo’ers inzicht in hun eigen ambities en mogelijkheden te verwerven, in een 

leeftijdsfase dat de ambities van jongeren vaak nog alle kanten op schieten. Mbo-

studenten moeten een opleiding kiezen die ze voorbereidt op het werken in een 

bepaalde beroepssector. Deze keuze vereist niet alleen inzicht in de eigen interes-

ses en mogelijkheden, maar ook in de structuur van het mbo en de arbeidsmarkt. 

Het ontbreekt deze studenten vaak aan beide (Voncken et al., 2000). Daarbij speelt 

mee dat het mbo te boek staat als een behoorlijk complexe sector, met een veel-

heid aan kwalificaties, leerwegen, niveaus en routes waar leerlingen zich een weg 

doorheen moeten zien te banen (Elffers, 2011). Als de koers eenmaal is bepaald, 

dienen studenten over de vaardigheid te beschikken om onderweg waar nodig de 

zeilen bij te zetten, bijvoorbeeld als ze dreigen af te drijven van hun doelen of als  

ze besluiten hun doelen te heroverwegen. Dat vergt inzicht in wat er nodig is om 

succesvol te kunnen studeren en de vaardigheid om te reflecteren op de eigen 

aanpak. Juist op dit vlak is ondersteuning van ervaringsdeskundigen van grote 

waarde. Het helpt als anderen je kunnen adviseren over de beste aanpak en met je 

mee kunnen denken over een andere aanpak als alles toch niet helemaal volgens 

plan verloopt. Hierboven is reeds uiteengezet dat het een deel van de mbo-

studenten juist aan dergelijke ondersteuning ontbreekt. 

Er is daarom goede reden om de geboden ondersteuning rondom de overgang 

vmbo-mbo vanuit het onderwijs flink te intensiveren. Dit gaat enerzijds om het  

intensiveren van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in aanloop naar én na 

de overgang naar het mbo. Studenten die de overgang hebben doorlopen geven 

aan dat zij de informatie over hun mogelijkheden in het mbo te laat en te beperkt 

vonden om een goede studiekeuze te maken (Voncken et al., 2000). Het tijdig ont-

sluiten van kwalitatief goede informatie is echter niet voldoende. Studenten moe-

ten actief geholpen worden bij het verkennen van hun mogelijkheden in het mbo, 

door verschillende richtingen actief te verkennen en te ervaren (bijvoorbeeld door 
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proefstuderen of een meeloopstage) en hierop begeleid te reflecteren met hun 

mentor. Dit is niet alleen van groot belang voorafgaand aan de overgang naar het 

mbo, maar ook na de start wanneer een student constateert dat de realiteit in het 

mbo niet overeenkomt met de verwachtingen vooraf (Elffers, 2011). 

Anderzijds gaat dit om het intensiveren van de ondersteuning aan leerlingen die 

beperkter toegang hebben tot hulpbronnen in hun thuisomgeving. Hen kan aan-

vullende ondersteuning worden geboden door docenten en mentoren van de 

vmbo- of mbo-instelling, maar er kan ook gedacht worden aan de inzet van externe 

coaches of peer mentoring. In het laatste geval worden vmbo-leerlingen gecoacht 

door mbo-leerlingen die de overgang reeds hebben doorlopen, of worden eerste-

jaars mbo-studenten gecoacht door ouderejaars mbo-studenten. Peer mentoring is 

een kansrijke vorm van begeleiding omdat studenten hun eigen ervaringen met  

elkaar kunnen delen en op die manier laagdrempelig met elkaar in gesprek kunnen 

gaan over wat er nodig is om de overgang naar het mbo succesvol te doorlopen. 

Het wegnemen van het struikelblok 

Een vraag die zich opdringt naar aanleiding van bovenstaande verkenning, is waar-

om we vmbo-leerlingen eigenlijk opzadelen met een extra overgang als we weten 

dat die een risico vormt voor een succesvol verloop van hun schoolloopbaan. Met 

het invoeren van de kwalificatieplicht degradeerde het vmbo-diploma in feite tot 

een symbolisch tussenstation. Waar bij havisten en vwo’ers na het eindexamen de 

vlag uit mag, ontvangen vmbo-leerlingen tegelijkertijd met hun diploma een brief 

van de minister om ze erop te wijzen dat ze nog niet klaar zijn. Zou het niet veel  

logischer zijn als het vmbo ook direct uitmondt in een startkwalificatie, net als het 

havo en vwo? 

Het eenvoudige antwoord op die vraag is: ja. Als we willen realiseren dat zoveel 

mogelijk leerlingen het onderwijs verlaten met een startkwalificatie op zak, dan is 

het zaak leerlingen optimaal in staat te stellen om die startkwalificatie te behalen. 

Het inbouwen van een extra overgang vóór de startkwalificatiegrens voor vmbo-

leerlingen verhoogt het risico op uitval voordat de startkwalificatie is behaald.  

Er is daarom veel voor te zeggen om het vmbo te verlengen tot het niveau van het 

huidige mbo-niveau 2. Met een dergelijke aanpassing valt het behalen van het 

vmbo-diploma samen met het behalen van de startkwalificatie. De startkwalifica-

tiegrens doorklieft dan niet meer de inrichting van het onderwijsstelsel, zoals  
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eerder werd afgebeeld in figuur 6, maar loopt daarmee weer parallel. Figuur 7 illu-

streert deze situatie. 

Figuur 7: verlenging van vmbo tot niveau mbo 2 heft extra overgang voor vmbo-leerlingen op 

Het complexere antwoord op deze vraag is dat een dergelijke aanpassing natuurlijk 

niet zonder slag of stoot gaat. Stelselwijzigingen hebben over het algemeen veel 

voeten in de aarde en stuiten daarom, mede met eerdere ervaringen op dit vlak in 

het achterhoofd, veelal op verzet in het onderwijsveld. De vraag is echter of een 

grootschalige top down stelselwijziging noodzakelijk is om bovenstaande figuur te 

realiseren. In plaats van alle mbo-opleidingen op niveau 2 voortaan dan maar ‘over 

te doen’ aan het vmbo, lijkt het verstandiger vmbo- en mbo-instellingen samen te 

laten bekijken hoe zij vorm kunnen geven aan het wegnemen van het stelselmatige 

struikelblok dat de overgang vmbo-mbo op dit moment vormt.  

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om vorm te  

geven aan doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. De voormalige VM2-trajecten,  

waarin leerlingen op hun vmbo-school bleven tot zij het mbo-2 hadden afgerond, 

werden vormgegeven volgens het motto ‘één concept, één team, één dak’. Dat 

houdt in dat het onderwijsprogramma, het docententeam en de onderwijslocatie 

constant bleven gedurende het gehele traject. De VM2-trajecten lieten een lagere 

uitval zien in vergelijking met de reguliere doorstroom vmbo-mbo, waarbij  

leerlingen wel de fysieke overstap van vmbo naar mbo maakten (Van Schoonho-

ven, Heijnens & Bouwman, 2011). 
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Opvolgers van deze trajecten, waaronder de vakmanschapsroute die eveneens 

vmbo en mbo-2 verbindt, hebben dit motto echter losgelaten. Met name het  

principe van één team en één dak was in de praktijk niet altijd te realiseren. Dit  

betekent dat de leerlijnen van vmbo en mbo in deze trajecten inhoudelijk wel aan 

elkaar verbonden worden, maar dat leerlingen wel degelijk de fysieke overstap  

maken van de vmbo-school naar de mbo-instelling om hun startkwalificatie te  

behalen. Het is de vraag of een dergelijke invulling de hordes waar leerlingen bij  

de overgang vmbo-mbo tegenaan lopen wel voldoende weet weg te nemen. De 

overgang blijft immers als zodanig intact. 

De verschillende wettelijke kaders waarin vmbo en mbo opereren, met elk hun  

eigen prestatie-afspraken, kunnen een voortvarende samenwerking rondom de 

overgang binnen de huidige stelselinrichting bovendien in de weg zitten. Het uit-

wisselen van informatie over leerlingen in digitale doorstroomdossiers, het over-

dragen van de begeleiding van leerlingen rondom de overstap en het in beeld  

krijgen en houden van leerlingen voor en na de overstap is en blijft lastig zolang  

er sprake is van twee gescheiden sectoren, die samen de verantwoordelijkheid 

moeten dragen voor het kwalificeren van leerlingen tot en met de startkwalificatie. 

Een belangrijke onderliggende vraag is of die startkwalificatiegrens inderdaad  

leidend moet zijn bij de inrichting van het onderwijsstelsel. De startkwalificatie-

grens is immers pas recent ingetekend in de reeds bestaande routekaart van ons 

onderwijsstelsel. Die intekening heeft een scheve situatie veroorzaakt, zoals in  

figuur 6 werd geïllustreerd. Deze vraag zou op basis van de arbeidsmarkt-

perspectieven van leerlingen beantwoord moeten worden. Dat de kansen op de 

arbeidsmarkt aanzienlijk beter lijken wanneer leerlingen hun startkwalificatie  

hebben behaald (ROA, 2009), lijkt vooralsnog voldoende grond om deze grens  

inderdaad leidend te laten zijn. Vanuit dat perspectief zijn we het aan leerlingen 

verplicht het onderwijsstelsel zodanig in te richten dat zij optimaal in staat worden 

gesteld om die startkwalificatie ook daadwerkelijk te behalen. 

Willens en wetens vasthouden aan stelselmatige struikelblokken in de schoolloop-

baan van vmbo-leerlingen vanuit een weerzin om na te denken over stelsel-

wijzigingen, doet geen recht aan die opdracht. Het stelsel zonder omhaal op de kop 

zetten doet dat uiteraard evenmin. Maar tussen die twee uitersten liggen nog een 

heleboel mogelijkheden op lokaal, regionaal en centraal niveau, die het verkennen 

waard zijn. Niet het behoud van het stelsel zoals het is, maar het bieden van kansen 

aan leerlingen dient voorop te staan bij deze verkenning, opdat zoveel mogelijk 

vmbo-leerlingen met succes hun startkwalificatie kunnen behalen. 
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Investeren in pedagogiek op het mbo: met behulp van 
authentieke relaties vormen wat zich ontwikkelt 

Jan Maarse 

In het boek PED-talks: over pedagogische moed in het beroepsonderwijs schetsen 

Marja Liefaard en Marlous Wessels een beeld van de visie op pedagogiek van  

docenten en studenten op het (v)mbo in de regio Rotterdam. Docenten vertellen 

over hun intrinsieke drijfveren en motivatie om zo te werken zoals ze doen.  

Studenten beschrijven hoezeer zij zich gezien en verbonden voelen met hun docen-

ten, en de waarde die zij hechten aan dat contact. Marja Liefaard en Marlous  

Wessels hebben met het boek geprobeerd het belang van pedagogiek in het 

(v)mbo aan te tonen door achttien docenten en studenten te interviewen die  

elkaar dagelijks tegenkomen op twee van de (v)mbo-scholen die Rijnmond rijk is: 

het Albeda College en de Lentiz Onderwijsgroep. Hun pleidooi: investeer in peda-

gogische authentieke relaties op het mbo. 

Persoonlijke en pedagogische interactie tussen docent en student  

Marja Liefaard heeft veel ervaring in het beroepsonderwijs. Dat merken we direct 

wanneer we ons interview starten. In de 37 jaar dat ze nu op het Albeda College 

werkt (“met heel veel plezier!”), is het verkennen van een pedagogische visie op 

beroepsonderwijs een constante. Geen vanzelfsprekendheid overigens volgens 

Liefaard. “Een erfenis van de emancipatie van de jaren ‘60 is het idee dat scholen 

zich niet dienden te bemoeien met de handel en wandel van studenten. Toen ik 

begon met werken was het idee nog steeds dat je je als school niet zoveel moest 

bemoeien met leerlingen. Leerlingen, die vaak voor de wet al volwassen waren, 

werden gezien als zichzelf vormende individuen. Het beroepsonderwijs was een 

plek waar leerlingen een vak leerden, maar daar moest het dan ook bij blijven. Daar 

ben ik het dus hartgrondig mee oneens”, aldus Liefaard. “Het leren van een vak en 

het vormen van een identiteit als persoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Dit is anno 2017 des te relevanter.”  
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Marja Liefaard is Neerlandicus en werkt sinds 1980 bij het Albeda  

College in Rotterdam, met uitstapjes naar CINOP (het huidige ecbo) en 

de Hogeschool Rotterdam. Eerst werkte zij als taaldocent, later vanaf 

1989 als leidinggevende van het Taalcentrum Rotterdam; een samen-

werkingsverband van het Albeda College, de gemeente Rotterdam en 

voorgangers van Zadkine. Zodoende is ze betrokken geraakt bij curricu-

lumontwikkeling. Vanaf 2000 heeft Marja veel samengewerkt met de 

toenmalige voorzitter van het College van Bestuur van het Albeda  

College, Piet Boekhoud, haar leermeester in de pedagogiek van het  

beroepsonderwijs. Marja heeft veel met en voor Piet geschreven,  

onder meer de onderwijsvisie van het Albeda College. Ze heeft Piet 

Boekhoud vergezeld naar het lectoraat Pedagogiek van het beroeps-

onderwijs van de Hogeschool Rotterdam. Aldaar hebben zij een peda-

gogisch gedachtegoed ontwikkeld: Pedagogiek als tweede natuur 

(Boekhoud & Liefaard, 2011). Aandacht voor pedagogiek is een  

constante geweest in het werk van Marja. Naast haar hoofdwerkzaam-

heden geeft Marja gastcolleges en workshops in het mbo en hbo.  

 

“Gedurende mijn loopbaan ben ik me steeds meer met pedagogiek in het beroeps-

onderwijs gaan bezighouden. Lang was het not done om te praten over dingen die 

in de klas gebeurden en die te maken hadden met de pedagogische relatie tussen 

jou en je student. Dat raakt namelijk heel erg aan hoe je als persoon in het leven 

staat; er zit een waardeoordeel aan vast. Je komt tot morele kwesties omdat peda-

gogische keuzes in de les altijd voortkomen uit eigen idealen en (politieke en reli-

gieuze) overtuigingen. En dat is soms best lastig voor docenten, het kan een gevoel 

van onveiligheid met zich mee brengen. Het zonder oordeel bespreken van drijfve-

ren achter de pedagogische keuzes die een docent maakt, is minder bedreigend.” 

Vakgericht versus pedagogisch beroepsonderwijs? 

Marja Liefaard ziet pedagogiek als een essentieel onderdeel in het vormen van een 

identiteit. Pedagogiek staat recentelijk weer hoog op de agenda in het beroeps-

onderwijs. Een uitdaging is volgens Liefaard echter dat iedereen er iets anders on-

der verstaat. “Zoals we ontdekten in de interviews in PED-talks, gaat het vooral om, 

in de woorden van Biesta: het vormen van dat wat zich aan het ontwikkelen is.” 

Liefaard vindt het belangrijk om hier direct aan toe te voegen dat dit iets anders is 
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dan begeleiden wat zich ontwikkelt. “Het gaat om het vormen van de student tot 

een volwassen persoon die verantwoordelijk kan opereren in de maatschappij en 

op de arbeidsmarkt. Het behalen van een beroepskwalificatie is daar een onderdeel 

van.” Die holistische visie op het concept pedagogiek is niet algemeen binnen het 

mbo. “Pedagogiek wordt helaas nog vaak gezien als het systeem van straffen en 

belonen, of het handhaven van regels.” Liefaard denkt dat daar twee redenen ach-

ter zitten. Allereerst wordt er vaak nog onvoldoende een beroep gedaan op het 

pedagogische oordeelsvermogen van docenten. “Er wordt zelden gevraagd waar 

een individuele docent voor staat, wat zijn drijf-veren zijn, wat hij wil bereiken met 

zijn studenten en of dat aansluit bij waar het team of de school voor staat.” Ten 

tweede wordt pedagogiek vaak gezien als iets dat complementair is aan onderwijs-

kunde; aan het ondersteunen van didactiek zonder daarbij de pedagogische vraag 

te beantwoorden. “Het vormen van studenten om zo te komen tot volwassen ge-

drag is nog lang niet overal gemeengoed”, zo stelt Liefaard. Met andere woorden: 

de waartoe-vraag wordt overgeslagen om zich meteen te kunnen richten op hoe en 

wat. “Je hoeft het daar natuurlijk ook niet mee eens te zijn, het is een visie.”  

Pedagogisch vakgericht beroepsonderwijs: een arbeidsidentiteit ontwikkelen  

De persoonsvorming van studenten is volgens Liefaard juist iets dat op het mbo 

hoort plaats te vinden. Het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit is daarvoor een 

prachtig instrument. Door in contact te komen en ervaringen op te doen met de 

wereld van de arbeid vormen studenten zich. “Een mooi voorbeeld: op het Albeda 

hadden we een aantal jaar geleden een jongen die alle kenmerken vertoonde van 

een potentiële drop-out: elf maanden niet naar school geweest, verkeerde vrien-

den, hangen op straat, ouders die niet ingrepen, enzovoorts. Steeds werd gezegd 

dat het zo moeilijk was om te werken met deze jongen omdat hij zo makkelijk beïn-

vloedbaar was. Tot de jongen stage ging lopen in een gasturbinefabriek. De stage-

begeleider in de fabriek drong meteen tot de jongen door en zorgde ervoor dat hij 

meegenomen werd in de processen. De jongen identificeerde zich razendsnel met 

zijn baan, en maakt inmiddels carrière binnen het bedrijf. De stagebegeleider be-

aamde dat de jongen makkelijk te beïnvloeden was, maar gebruikte dat in het 

voordeel van de jongen.” Wat Liefaard duidelijk wil maken met het voorbeeld is dat 

“het voorbereiden van studenten op een professionele carrière onlosmakelijk ver-

bonden is met het ‘zijn’. Langs de lijnen van professionele ontwikkeling en vorming 

is het onvermijdelijk om te werken aan zingeving en verantwoordelijkheid.”  
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De wereld is in rap tempo aan het veranderen. Er bestaat een reële kans dat er 

straks een hoop banen zullen verdwijnen, waarschijnlijk zal er straks geen werk 

meer zijn voor iedereen. Een vraag is dan hoe mensen die nooit aan het werk zullen 

komen, toch een zinvol bestaan kunnen hebben. Docenten die al een tijdje mee-

lopen weten dit. Hierover zegt Liefaard: “Vroeger kon je iemand leren lassen, en 

dan kon hij de komende veertig jaar aan de slag. Dat is anno 2017 niet meer ge-

noeg. Er zijn meer aspecten die bij het hebben van een baan komen kijken in deze 

tijd. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij het mbo. Je wilt niet dat een jongere 

‘even’ een baantje heeft, en zich vervolgens niet kan redden op het moment dat 

zo’n baantje afloopt. De realiteit is dat veel jongeren zich moeten voorbereiden op 

baantjes van een aantal maanden, hoogstens een paar jaar. Dat geldt overigens 

ook voor hbo of wo-afgestudeerden.”  

“Op het moment dat studenten op stage gaan, lopen ze vast. Niet omdat ze niet 

kunnen lassen of rekenen, maar omdat het ze ontbreekt aan persoonlijke en socia-

le vaardigheden. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Studenten zou-

den er daarom meer op uit moeten. Ze moeten kennis maken met andere situaties, 

kijken in andere omgevingen om zo te zien hoe anderen het doen. Bijvoorbeeld 

door te leren op een arbeidsplek, te kijken bij andere opleidingen, de rechtbank, et 

cetera. Hun wereld groter maken en kijken wat zij kunnen leren van anderen.”  

Een pedagogisch authentieke relatie aangaan  

“Het klinkt vanzelfsprekend, maar contact is essentieel in het onderwijs. Het écht 

zien van de student, daar gaat het om. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer 

je soms verhalen van jongeren hoort en weet wat ze allemaal mee hebben  

gemaakt, verbaas je je erover dat jongeren überhaupt nog naar school gaan.  

Belangrijk is dat je hier als docent echter niet in mee gaat. Docenten die hun  

studenten zien als ‘zielig’ bevestigen het beeld van de jongere dat hij/zij over  

zichzelf heeft. Jongeren kunnen door zich te identificeren met de situatie waar ze 

uit voort komen, gemakkelijk hun verantwoordelijkheden ontlopen. Ze gaan  

zichzelf zien als slachtoffer.” 

Werken aan een pedagogische relatie is niet de sleutel van alle problemen, dat is 

geen realistische verwachting. Soms blijft het fout gaan en kunnen studenten,  

ondanks de relaties die zij aan zijn gegaan met docenten, hun verantwoordelijk-

heden niet nakomen. Liefaard verwijst hier naar een van de interviews. Mehmet, 

één van de geïnterviewde docenten zegt daarin: “We hebben de neiging om  
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kinderen die verantwoordelijkheden ontlopen te bestempelen als kansloos. Dat is 

niet fair, je moet blijven proberen om de verbinding te zoeken. Door hoge verwach-

tingen te stellen, maar kleine stapjes te nemen. Er zijn zoveel voorbeelden van het  

geven van vertrouwen waar het in het begin fout gaat. Maar wanneer de docent 

maar positief blijft en verwachtingen stelt, komt de student er op een gegeven 

moment niet onderuit.” Een mooi voorbeeld uit het boek is Saint, die na veel  

problemen weer op school komt. Hij moet in eerste instantie gedwongen naar 

school, maar al snel dringt zijn docent tot hem door. De docent, meneer Mo, helpt 

hem met van alles; Saint kan het bijna niet geloven. “Nog nooit heeft een docent 

zoveel voor mij gedaan. Ik denk dan van, waarom doe je dit allemaal voor mij?”  

De studenten in de interviews vragen om structuur en duidelijkheid. Leerlingen  

willen als individu gezien worden. 

Docenten identificeren zich (ook) als pedagoog 

Voor docenten geldt overigens ook dat verantwoordelijkheid betekent dat zij zich 

zien als pedagoog. Liefaard denkt daarover dat docenten zelfs in de eerste plaats 

pedagoog moeten zijn voordat zij didacticus kunnen zijn. “Je moet als docent in 

eerste instantie houden van kinderen en jongeren, en je moet daarnaast houden 

van ontwikkeling. Zeker op het mbo. Docenten moeten leerlinggericht zijn, en 

naast het vak dat ze geven een goed beeld hebben van het beroep waarvoor zij  

hun studenten opleiden. De koppeling maken naar de stage en naar de realistische 

dagelijkse werkzaamheden nu en in de toekomst; dat is belangrijk voor studenten.”  

Ook op beleidsniveau is er aandacht voor pedagogisch vakmanschap op het Albeda 

College. In de strategische visie Albeda zet de toon! (Albeda College, 2016) is  

pedagogisch vakmanschap als een speerpunt benoemd. Er is onder andere in over-

leg met docenten en studenten een pedagogisch kader ontwikkeld. Docenten en 

teams worden gefaciliteerd en ondersteund om vervolgens zelf aan de slag te  

kunnen met het versterken van het pedagogisch vakmanschap. “De kunst is dan 

wel om niet meteen terug te grijpen op methodes of didactische instrumenten.  

Pedagogisch vakmanschap is iets unieks omdat iedere docent er op een andere 

manier aan kan werken. Door met elkaar in gesprek te gaan over pedagogiek aan 

de hand van eigen ervaringen, ontwikkelen docenten een (pedagogisch) vocabulai-

re om het met elkaar te hebben over hun eigen pedagogische visie gerelateerd aan 

de teamvisie en die van de school.” 
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Docentenopleidingen en de praktijk van het docent zijn op het mbo 

Uit het gesprek komt soms naar voren dat er, wanneer het gaat over pedagogische 

visie en verantwoordelijkheid, een mismatch bestaat tussen dat wat leraren-

opleidingen hun studenten voorhouden en datgene wat er van docenten verwacht 

wordt op het mbo. Er wordt op een aantal hogescholen geëxperimenteerd met  

afstudeerrichtingen die meer toegespitst zijn op een bepaald type onderwijs (bij-

voorbeeld het docentschap in het mbo). Dat stimuleert samenwerking met het 

veld. Liefaard verwacht hier veel van. 

“Docent zijn op het mbo vereist bepaalde kwaliteiten. Alle docenten die ik heb  

geïnterviewd hebben één kwaliteit gemeen; ze gaan allemaal onvoorwaardelijk 

voor hun studenten en ze zetten enorm in op hun ontwikkeling.” Liefaard denkt dat 

docentenopleidingen die eigenschap meer moeten propageren. “Het beschikken 

over een sterk ontwikkeld empathisch vermogen is essentieel voor het vak van  

docent. Net zoals dat overigens voor bijvoorbeeld artsen een belangrijk onderdeel 

is van hun werk. Interpersoonlijke contacten; we kunnen niet zonder. Het docent-

schap is geen instrumenteel vak. Je moet ook een goed oog hebben voor allerlei 

sociale relaties die zich in de klas en op school afspelen.” 

Een bekend bezwaar dat nogal eens gemaakt wordt, is dat het docentschap te 

zwaar zou zijn wanneer docenten naast hun vak ook nog eens heel veel moet inves-

teren in relaties. Wéér wat erbij; dat gevoel. Liefaard ziet hier een denkfout in.  

“Het is niet ‘en en’: pedagogiek is een integraal onderdeel van het lesgeven.  

Didactische werkvormen kies je bijvoorbeeld op basis van je pedagogisch doel en 

de verhoudingen die er in de klas zijn. Tijdens de les bouw je hoe dan ook veel  

relaties op, omdat je steeds in contact bent met studenten.” 

Pratend over werkdruk van docenten noemt Liefaard wel de druk van het rapporte-

ren, monitoren, meten en het ‘moeten’ van allerlei zaken om het lesgeven heen. 

Vaak voelen docenten zich bijvoorbeeld onbedoeld ook verantwoordelijk voor  

allerlei zorgfuncties, dat is niet de bedoeling. “Door zorg goed te integreren in de 

school kan er al druk weg genomen worden. Zo werkt het Albeda College met het 

programma Klas als werkplaats, een werkwijze waarbij de mentor en zorgmede-

werker een tandem vormen. Zorgverleners zijn zo een gemakkelijk toegankelijk 

aanspreekpunt voor zowel docenten als studenten.” 
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Blijven groeien 

“Zo lang een persoon authentiek is, kan hij of zij docent worden. Je moet heel veel 

leren, maar je moet ook al iets zijn. En als je het nog niet bent, kun je ook veel  

worden.” Liefaard beschrijft dat die authenticiteit bij een docent aanwezig is  

wanneer lichaamshouding, toon, expressie, gedrag en woorden overeenkomen 

met wie de docent als persoon is. “Studenten die starten met de docenten-

opleiding wil ik vooral mee geven dat ze eerst pedagoog worden, en dan pas vak-

docent. Ik ken de lerarenopleidingen onvoldoende om te weten of dit al gebeurt  

of niet, maar ik denk dat lerarenopleidingen duidelijk moeten zijn over wat het  

docentschap van mensen vraagt. Niet tegen studenten zeggen; je gaat een vak  

geven. Nee, je gaat helpen bij de ontwikkeling van kinderen, waarbij je jouw sterke 

kant gebruikt, bijvoorbeeld het vak Engels. En daar ook eisen aan stellen. Kijk meer 

naar jongeren en bespreek met studenten wat je ziet.”  

“Wat we in ieder geval niet moeten doen, is ervan uitgaan dat iedereen docent kan 

zijn en dat iedereen hetzelfde kan zijn in onderwijs.” Liefaard verwijst hierbij naar 

het werk van Geert Kelchtermans. “Als docent doe je nooit iets wat onbetwistbaar 

objectief is. Het enige wat je kunt leren, is om daar transparant over te zijn. Voor 

de groep ben je altijd in de eerste plaats een persoonlijkheid.” 

Marja Liefaard vindt het erg belangrijk dat scholen hun docenten blijven stimuleren 

om te groeien in hun beroep. “In het denken over onderwijs is het belangrijk dat 

ook docenten goed blijven nadenken over hun pedagogische visie, en niet aarzelen 

om hier soms wijzigingen in aan te brengen. Teams en individuele docenten  

moeten zich willen en kunnen ontwikkelen en daarop blijven reflecteren. Met  

pedagogiek ben je eigenlijk altijd bezig om van een bestaande situatie naar een 

gewenste situatie te komen.” Op het Albeda College is die ontwikkeling een uitda-

ging omdat het een erg grote organisatie is. “Het Albeda college heeft ongeveer 

20.000 studenten en 2.000 docenten. We bieden 120 verschillende opleidingen aan 

en doen dat op meer dan 25 verschillende locaties. Je kunt je voorstellen dat niet 

alle teams even ver zijn. De gemeente Rotterdam, maar ook het College van  

Bestuur en de directies van het Albeda College zijn zich bewust van het belang van 

investeren in pedagogiek. Specifiek voor Rotterdam is het misschien wel extra  

belangrijk, omdat er veel jongeren zijn die buiten de boot dreigen te vallen.”  

Een vraag die steeds terug komt is: wat versta je onder pedagogiek? Ook voor het 

leren van docenten is dat een relevante vraag. Zoals eerder in het gesprek naar  

voren komt; vaak wordt pedagogiek nog geassocieerd met veiligheid, meer regels 
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om gedrag te reguleren en corrigeren. “Met die visie op pedagogiek is strenger  

optreden de oplossing. Dat staat haaks op de visie dat pedagogiek juist moet gaan 

om het vormen van dat wat zich ontwikkelt. Uiteraard zijn regels en afspraken  

nodig. Veiligheid en pedagogiek zijn onlosmakelijk verbonden. Het zijn ingrediënten 

voor een goed pedagogisch klimaat, maar het zijn aparte thema’s. Met regels  

alleen kom je er niet. Er is pedagogische tact nodig om deze te hanteren zodat je 

het goede doet op het juiste moment. Een pedagogische visie moet gaan om  

ankerpunten, uitgangspunten waar we het op school allemaal in ieder geval mee 

eens zijn. Op het Albeda College is één van die uitgangspunten bijvoorbeeld dat  

iedere medewerker in eerste instantie over pedagogische kwaliteiten beschikt en 

erna vakspecialist is. Daarnaast hecht de school veel waarde aan verbinding,  

vertrouwen en verantwoordelijkheid. En wederkerigheid; wat voor de studenten 

geldt, geldt ook voor de medewerkers. Iedere medewerker is een rolmodel, iedere 

medewerker is een aanspreekpunt.” 

Voorbereiding op het mbo in het vmbo 

In het werken aan pedagogisch beroepsonderwijs is er, wat Liefaard betreft, ook 

een rol weggelegd voor het vmbo. “Veel studenten die vanuit het vmbo binnen-

komen op het mbo hebben vaak geen idee in wat voor wereld zij terecht komen. 

Het mbo is zo groot, het ontbreekt veel leerlingen nog aan een realistisch beroeps-

beeld. Ook docenten op het vmbo hebben niet altijd een reëel beeld van wat  

studenten moeten kunnen om daadwerkelijk aan de slag te gaan in een bepaald 

beroep. ”  

“Wat heel goed werkt is een uitwisseling tussen docenten vanuit het vmbo en mbo. 

Het levert een realistischer perspectief op van wat er verwacht wordt van leer-

lingen op beide instellingen. Ook zouden vmbo-jongeren veel sneller op het mbo 

mee moeten draaien in de vorm van proefstuderen bijvoorbeeld. Jongeren kunnen 

zich dan los van hun beroepskeuze, voorbereiden op het mbo als schoolmodel: hoe 

zien de klassen er op het mbo uit? Wat gebeurt er wanneer je op stage gaat? Van-

uit een pedagogisch oogpunt zou het mooi zijn wanneer we vmbo en mbo meer op 

elkaar laten aansluiten als het aankomt op het vormen van ontwikkeling. Loop-

baanontwikkeling kan hierin een belangrijke rol spelen. Het is verstandig om kin-

deren en jongeren al vanaf het vmbo in aanraking te brengen met andere werelden 

dan hun individuele belevings-wereld: cultuur, andere manieren van leven, maar 
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vooral de wereld van arbeid: het bezoeken van de haven, een ziekenhuis, de 

brandweer, dat soort dingen. Hiermee maak je de wereld van kinderen groter.”  

(Her)ontwikkeling en leren vasthouden op het mbo 

Hoe zorg je ervoor dat studenten niet steeds denken aan snel resultaat, maar dat 

zij blijven leren op het mbo? “Veel staat al vast in de hoofden van studenten wan-

neer zij op het mbo binnenkomen. Veel studenten zijn er (mede door eerdere erva-

ringen in het onderwijs) van overtuigd dat er allerlei dingen zijn die zij niet kunnen.  

Ze hebben zo een fixed mindset voor zichzelf gecreëerd: leerlingen zitten vast in 

kaders in hun denken. Op school proberen we de studenten te leren om zich te 

richten op de toekomst. Om niet te veel terug te kijken naar negatieve ervaringen  

uit het verleden. Door kleine stappen de goede richting op te zetten ervaren  

studenten succes: doelen stellen, benadrukken wat goed gaat en studenten ervan 

overtuigen dat ze daadwerkelijk iets kunnen bereiken. Zo bereiken we dat kinderen 

geloven in hun groei: het ontwikkelen van een growth mindset. Deze stappen kun-

nen ook voor het vmbo heel belangrijk zijn. Het belang van kleine stapjes de juiste 

richting op zetten geldt overigens ook voor studenten die met onrealistische ver-

wachtingen op het mbo komen. Studenten die op niveau 2 binnenstromen en hart-

chirurg willen worden bijvoorbeeld.” “Een fixed mindset is trouwens een gevaar 

voor iedereen die het heeft over onderwijs. Wij zijn ook snel geneigd te denken dat 

de intelligentie van iemand die op het vmbo zit waarschijnlijk niet toereikend is om 

ooit de universiteit te bereiken. Je moet bij jongeren soms hard werken aan reële 

toekomstverwachtingen, maar wanneer je studenten plaatst in een stimulerende 

uitdaging en omgeving is er zoveel meer mogelijk. Dat geldt voor de verwachtingen 

van studenten zelf, maar ook voor hun docenten of stagebegeleiders.”  

 

De rode draad in het boek? Menselijk contact tussen docent en jongere. 

In PED-talks wordt duidelijk dat geïnterviewde docenten het vooral  

belangrijk vinden dat jongeren in zien dat individuele keuzes gevolgen 

hebben voor hun eigen leven en dat van anderen. Studenten willen 

vooral gezien worden als individu en kunnen goed aangeven wanneer 

ze geraakt worden door docenten. De conclusies van het boek zijn de 

volgende: 
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Groei van het individu 

De ontwikkeling van jongeren vindt niet alleen op school of thuis 

plaats; leeftijdsgenoten en idolen zijn van grote invloed in het maken 

van keuzes. Als docent is het de uitdaging om jongeren in het contact 

te confronteren om keuzes af te wegen. Werkervaringen zijn daarbij 

een goed uitgangspunt. Ze voegen aan de groei van de jongere een  

arbeidsidenteit toe. Het boek licht toe dat “het gaat om de groei van 

het individu als individu, en de groei van het individu binnen het be-

roep; om het ontwikkelen van een gedegen arbeidsidentiteit”. 

Overtuigingen – mindset 

Het ervaren en leren van nieuwe dingen en het maken van fouten  

zorgen ervoor dat zowel studenten als docenten zich ontwikkelen. Dat 

die ontwikkeling niet stopt is belangrijk. In het boek is dit beschreven 

als het creëren van een growth mindset. Liefaard denkt dat het groeien 

in denken en overtuigingen uitgangspunt zou moeten zijn voor het  

gehele onderwijsveld.  

Ethisch leren denken 

De ontwikkeling van kind naar volwassene gaat samen met zelfstandig 

kunnen denken en handelen, onder meer binnen de context van  

arbeid. De veranderlijke context van de arbeidsmarkt en de vraag naar 

autonoom denken die dit met zich mee brengt zijn een belangrijk  

thema binnen het beroepsonderwijs. Bij autonoom denken geven  

docenten aan dat het belangrijk is om zelfstandig ethisch denken een 

rol te geven in de lesplannen. 

Het interactiekruis: verbinding, vertrouwen, veiligheid 

De context die de groei van mensen mogelijk maakt is gestoeld op  

verbinding, vertrouwen en veiligheid. Deze begrippen komen dan ook 

uitvoerig terug in de interviews. Liefaard verwijst hierin naar het  

interactiekruis dat ontwikkeld is door Hamstra, Hautvast en De Loor 

(2013). Daarin blijkt pedagogisch vakmanschap uit het vinden van een 

goede balans tussen het sturen en stellen van grenzen enerzijds en het 

geven van ruimte anderzijds. Het groeien in contact met jongeren 

maakt het mogelijk om die balans uit te kristalliseren. 
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Het interactiekruis van Hamstra, Hautvast & De Loor (2013) 

Persoon en professie 

De persoonlijkheid van docenten is een belangrijk onderdeel van hoe 

docenten handelen. Idealen, overtuigingen en drijfveren zijn de basis 

van pedagogisch handelen. Inzicht daarin kan docenten enorm helpen 

bij de ontwikkeling van hun handelen. Het kunnen uitleggen van het 

waarom in het pedagogisch handelen is een belangrijk element in  

pedagogisch vakmanschap en kan diep ingrijpen in de ontwikkeling van 

de studenten waar de docent mee werkt. 

Wat heeft Marja Liefaard opgestoken van het schrijfproces? 

“Het schrijven van het boek PED-talks heeft mij persoonlijk een aantal dingen  

gebracht. In eerste instantie heel veel plezier. Ik werd vrolijk van de docenten en 

studenten die meededen en zich gehoord voelde. Er ontstond trots. Het heeft mij 

gesterkt in de overtuiging dat we vooral veel verhalen over praktijkervaringen  

moeten vertellen om uiteindelijk goed te begrijpen wat er gebeurt in de les. Het 

vertellen van het eigen verhaal helpt een docent om zich bewust te worden van zijn 

keuzes en de onderliggende drijfveren. Het viel me verder op dat niemand van de 

docenten sprak over onderwijs in termen van een methodiek, goede multimediale 

ondersteuning of inspirerende gebouwen. De gesprekken gingen over wat hen 

boeit in het onderwijs: het moment dat er íets gebeurt. Dat ze zien dat ‘de vonk 

overspringt’, ‘dat een jongere geraakt wordt en enthousiast aan de slag gaat’, dat 

er echt contact is. Daar genieten zowel de jongeren als docenten van. Dat sterkte 

me in de overtuiging dat een goede pedagogische relatie tussen docent en student 

echt het verschil maakt. En ik ben blij dat ik steeds meer theorievorming zie die bij-

draagt aan de pedagogische dialoog, maar die zich ook richt op professionalisering 
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door een pedagogische dialoog met de docent aan de hand van eigen praktijkerva-

ringen. Daarbij denk ik aan het werk van Wouter Pols (Lectoraat Beroepspedago-

giek, Hogeschool Rotterdam) en aan de werkwijze bumpy moments en pedagogi-

sche onderwijsvisies van Carlos van Kan (Hogeschool van Arnhem & Nijmegen).” 

Het boek PED-talks is in maart 2015 gepresenteerd aan een breed publiek. Sprekers 

dr. Carlos van Kan en prof. dr. Cok Bakker reflecteerden op de inhoud. Een panel 

onder leiding van John Schobben van ROC de Leijgraaf ging in op thema’s uit het 

boekje. In het panel zaten docenten: ‘meneer Mo’, Mehmet Eygirit, Theodoor van 

Baars, Anniek van Anraad, Piet Boekhoud en dr. Ellen Klatter (huidige lector van het 

lectoraat Beroepspedagogiek van de Hogeschool Rotterdam). Alle docenten van 

het Albeda College, een groot deel van de docenten van Lentiz Onderwijsgroep en 

externe relaties hebben het boekje gekregen. Renée van Schoonhoven heeft er een 

recensie over geschreven in de Nieuwe Meso. Marja Liefaard heeft intern en extern 

workshops gegeven naar aanleiding van het boekje en in het Albeda College vorm-

de het in sommige opleidingen de start om verder te werken aan het pedagogisch 

vakmanschap. “Een wens is nog om PED-talks in de vorm van ‘oplopen’ of praatca-

fés in en eventueel buiten onze school te organiseren om vanuit de praktijk met 

studenten en docenten een aantal thema’s uit het boekje aan de orde te stellen, 

zoals ethisch denken, gezag, macht, et cetera.”  

PED-talks is een uitgave van het Albeda College en is tot stand gekomen in samen-

werking met de Lentiz Onderwijsgroep en het Kenniscentrum Talentontwikkeling 

van de Hogeschool Rotterdam. De uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij steun 

van het Sint Laurensfonds. Het boek is te bestellen via: www.albeda.nl/pedtalks. 
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Passend onderwijs van vmbo naar mbo 

Irma Miedema 

Hoe gaan het vmbo en mbo om met de verschillen in onderwijsbehoeften van leer-

lingen? Is er een doorgaande lijn tussen vmbo en mbo als het gaat om passend  

onderwijs? We zoeken naar de beste manier om de aansluiting te vinden: maar hoe 

zorgen we voor een soepel proces waarin een leerling, voor wie het allemaal niet 

vanzelf gaat, van een passende plek in het vmbo overstapt naar een passende plek 

op het mbo? 

In deze bijdrage kijken we eerst vanuit het perspectief van de wettelijke kaders,  

en de manieren waarop de onderwijsorganisaties hun ruimte binnen die kaders 

gebruiken. Leerlingen die in het voortgezet onderwijs – in de meeste regio's –  

verdeeld zijn over verschillende soorten scholen, komen in het mbo samen. Mbo-

leerlingen komen niet alleen van reguliere scholen – waaronder scholen voor prak-

tijkonderwijs – maar ook van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, en soms 

van orthopedagogisch didactische centra of andere 'tussenvoorzieningen'. Het mbo 

kent een dergelijke structuur niet. De verruiming van de kaders bij de invoering van 

Passend Onderwijs geeft onderwijsorganisaties de mogelijkheid om schotten  

tussen de doelgroepen weg te halen. Hoe vaak en op welke manier maken organi-

saties daar gebruik van? En hoe verhouden vmbo en mbo zich tot elkaar op dit 

punt?  

Als de speelruimte in het vizier is, gaan we over tot waar het bij passend onderwijs 

echt om gaat: de leerling en zijn of haar onderwijsbehoefte. Hier gaat het tweede 

deel van deze bijdrage op in. Het onderwijs in Nederland wordt al lang beïnvloed 

door deskundigheid uit medische en psychologische hoek. Informatie over fysieke 

belemmeringen en psychische stoornissen geven duidelijkheid over wat een leer-

ling 'heeft'. Zonder af te doen aan het belang van die duidelijkheid, is het perspec-

tief in de afgelopen jaren verschoven van ‘wat de leerling heeft’ naar ‘wat de leer-

ling nodig heeft’ om onderwijsdoelen te halen. Hoe ziet de overgang van vmbo 

naar mbo er uit als het om de onderwijsbehoefte gaat?  
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Onderwijsbehoefte 

Een onderwijsbehoefte is wat de leerling nodig heeft om de onderwijs-

doelen te kunnen behalen. Dit kan een didactische of pedagogische 

benadering zijn, of extra voorzieningen zoals een aangepaste leerom-

geving. De onderwijswetten kennen deze term niet: daarin wordt  

gesproken van (extra) ondersteuning voor leerlingen. Omdat '(extra) 

ondersteuning voor leerlingen' het beeld op kan roepen dat het alleen 

gaat om leerlingen die heel bijzondere ondersteuning nodig hebben, 

kiezen wij voor de algemenere term 'onderwijsbehoefte'. Passend  

onderwijs gaat immers over alle leerlingen. 

Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs met hoofdletters gaat over de wetgeving. Als we 

passend onderwijs met kleine letters schrijven, verwijzen we in alge-

mene zin naar onderwijs dat passend is voor alle leerlingen. 

Zorgplicht 

Zorgplicht is de plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een 

passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen die op de school worden 

aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod 

moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de ande-

re scholen binnen het samenwerkingsverband.  

Voortgezet onderwijs heeft samenwerkingsverbanden, mbo niet 

Een belangrijk verschil tussen voortgezet onderwijs en mbo is dat voortgezet  

onderwijs verplicht is tot deelname aan een regionaal samenwerkingsverband 

passend onderwijs, (er zijn 75 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in het 

voortgezet onderwijs), terwijl mbo-organisaties ieder voor zich verantwoordelijk 

zijn voor passend onderwijs. Een wettelijk verschil is verder dat het mbo geen zorg-

plicht kent, en het vo wel. Het inrichten van de samenwerking heeft in het voort-

gezet onderwijs tijd en energie gekost, en drie jaar later is die inrichting nog niet af.  

Op basis van een aantal casestudies bij samenwerkingsverbanden en mbo-

instellingen zeggen Eimers, Ledoux en Smeets (2016):  

'Wat opvalt is dat samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet 

onderwijs en ook de mbo-instellingen veel ervaringen delen: sommige  
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dilemma’s en vragen komen in alle drie de sectoren terug en ook de  

gekozen oplossingen tonen soms overeenkomst. Tegelijkertijd valt de  

diversiteit op. Samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen variëren in 

de keuze van centrale of decentrale organisatie en in verdelingsmodellen. 

Maar ook hebben ze te maken met verschillende situaties, denk bijvoor-

beeld aan de gevolgen van de financiële herverdeling. De diversiteit is 

groot, maar nog lang niet uitgekristalliseerd.' 

En als het gaat om de financiële herverdeling na de invoering van Passend  

Onderwijs: 

'In het mbo speelt het verdelingsvraagstuk zich af binnen de eigen organi-

satie. Ook hier zien we instellingen die de middelen toewijzen aan de  

decentrale eenheden en instellingen die centraal over de inzet beslissen, 

al of niet op basis van voorstellen van de decentrale eenheden.' 

Zowel in vo als in mbo zijn er instellingen die centraal beslissen over de inzet (en 

organisatie) van de extra ondersteuning, en er zijn instellingen die dit overlaten aan 

'decentrale eenheden'. In het vo zijn dat schoolbesturen, terwijl het in het mbo 

gaat om verschillende opleidingen voor verschillende beroepen. Dat is een belang-

rijk verschil. Deze wettelijke en organisatorische kaders waar vmbo en mbo zich in 

bewegen, vormen de context voor de overgang van leerlingen van vmbo naar mbo, 

met name voor de leerlingen voor wie het op school allemaal niet vanzelf gaat. 

Denkend aan de leerling die uit een passend-onderwijs-omgeving van het vmbo 

overstapt naar een passend-onderwijs-omgeving in het mbo, zoomen we nog even 

verder in op deze twee omgevingen. Waar sluit het al wel aan, en waar nog niet? 

Ontwikkelingen in het vmbo 

Een vmbo-school maakt deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onder-

wijs. Elk samenwerkingsverband heeft een basisondersteuningsprofiel bepaald. Dit 

profiel laat zien welke onderwijsondersteuning elke school binnen het samenwer-

kingsverband minimaal moet bieden. Samenwerkingsverbanden kunnen er voor 

kiezen om van het gezamenlijke budget een deel te verspreiden over de scholen 

om dit basisondersteuningsprofiel te kunnen realiseren, maar dat hoeft niet. Basis-

ondersteuningsprofielen kunnen heel concreet geformuleerd zijn, of wat vager. Ze 

kunnen heel ambitieus zijn, of minimaal. Dit hangt samen met de visie binnen het 

samenwerkingsverband. Vindt men dat meer leerlingen binnen het regulier onder-

wijs opgevangen zouden kunnen en moeten worden? Dan wordt het basisonder-



 

72 

steuningsprofiel hoger, gaat er meer geld naar de bekostiging van dit profiel op de 

reguliere scholen, en zijn er minder verwijzingen naar het voortgezet speciaal  

onderwijs. Maar er zijn ook samenwerkingsverbanden die niet zo geloven in het 

veranderen van de verdeling van leerlingen over regulier en voortgezet special  

onderwijs (vso). Zij zullen een basisprofiel met bescheiden ambities opstellen. Een 

mbo-instelling heeft meestal te maken met meerdere toeleidende vmbo-scholen. 

Maken de vmbo-scholen deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, dan 

is het voor de mbo-instelling zaak om op te letten wat een specifieke vmbo-school 

aanmerkt als 'extra begeleiding'. Bij de intake van een leerling kan het ene vmbo 

aangeven dat de benodigde ondersteuning binnen het reguliere valt, terwijl het 

andere vmbo de benodigde ondersteuning als een apart arrangement heeft  

gegeven. Het kan dan om precies dezelfde onderwijsbehoefte van de leerling gaan. 

Ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) 

worden opgenomen in Passend Onderwijs. Scholen voor pro, en vmbo's met lwoo 

maken al sinds het begin deel uit van de samenwerkingsverbanden. De financiering 

en de toewijzing van leerlingen voor pro en lwoo bleven in eerste instantie nog  

buiten de samenwerkingsverbanden om lopen, maar worden nu ook onderdeel van 

de samenwerking. De planningsdatum voor afronding van dit proces is onlangs  

verschoven naar 2020. 

Net als het basisondersteuningsprofiel kent lwoo verschillende verschijnings-

vormen. Hoe een vmbo-school het lwoo organiseert, bepaalt de school zelf. Soms 

zitten leerlingen die een indicatie hebben voor lwoo in aparte, kleine klassen  

binnen het reguliere vmbo. Soms zitten de geïndiceerde leerlingen verspreid over 

alle klassen, en zijn alle klassen iets kleiner, of zijn er gespecialiseerde begeleiders 

beschikbaar. Soms worden leerlingen niet meer geïndiceerd, en ontvangen scholen 

een vast bedrag. Deze 'populatiebekostiging' is veelal genormeerd op het aantal 

leerlingen voor wie een school op een afgesproken peildatum in het verleden  

lwoo-bekostiging ontving. Het begeleiden van leerlingen die in eerder jaren een 

lwoo-indicatie gehad zouden hebben, valt bij deze vmbo's binnen het basisonder-

steuningsprofiel. Het onderscheid tussen regulier en lwoo valt dan weg. Lwoo is 

'gewoon' onderwijs geworden, voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften die 

binnen het gebruikelijke liggen. 
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Opting out 

In het proces waarin lwoo en pro worden opgenomen in Passend  

Onderwijs is er de mogelijkheid tot opting out voor samenwerkings-

verbanden. Een samenwerkingsverband kan er voor kiezen om nu al zelf 

volledig de inzet van lwoo-middelen te regelen. Dit biedt onder andere 

de mogelijkheid om niet meer te indiceren. 

Op de normering wordt dan soms weer een correctie toegepast bij groei 

of krimp van de totale leerlingenpopulatie. In het kader van deze bijdra-

ge voert het te ver om de verschillende systematieken helemaal recht te 

doen. Het volstaat om te constateren dat samenwerkingsverbanden vo 

op dit moment nog volop aan het zoeken zijn naar een goede manier om 

lwoo binnen Passend Onderwijs te voegen. 

 

Kortom, wanneer bij intake op het mbo duidelijk wordt dat een leerling wel of geen 

lwoo-indicatie heeft gehad, wordt pas duidelijk wat dat betekent wanneer men zich 

realiseert wat de actuele situatie is op het vmbo van afkomst. 

Regionale indeling 

Het beeld van de overgang van vmbo naar mbo voor Passend Onderwijs is nog niet 

compleet nu we gekeken hebben naar het basisondersteuningsprofiel en de wijze 

waarop lwoo vorm gegeven wordt. Zoals gezegd zijn samenwerkingsverbanden  

regionaal ingedeeld. Elk samenwerkingsverband omvat een aaneensluitend gebied 

van postcoderegio's: alle scholen binnen die set postcodes vallen onder een  

bepaald samenwerkingsverband. Het kan dus zijn dat scholen van één bestuur  

verdeeld zijn over meerdere samenwerkingsverbanden. Op deze indeling is één  

uitzondering: het reformatorisch samenwerkingsverband heeft een landelijke 

spreiding - los van postcodes. Dit verband heeft 12 scholen van Goes tot Kampen. 

Al sinds de start in 2005, van het nadenken over wat toen nog genoemd werd de 

'herijking van de leerlingenzorg', breekt men zich het hoofd over de reden van de 

sterke verschillen tussen de regio's als het gaat om de zogeheten 'zware' onder-

steuning, de verwijzingen naar vso en het de aantallen leerlingen met een rugzakje 

(ambulante begeleiding). In de onderhandelingen hierover is men daar niet  

uitgekomen. Omdat onderzoek geen enkele houdbare indicator opleverde voor de 

verschillen in aantallen leerlingen met extra zorgkosten, is geconcludeerd dat het 

niet redelijk is regio's verschillend te behandelen. De bekostiging moest gelijk  
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getrokken worden. Dit resulteerde in een 'verevening' tussen de samenwerkings-

verbanden, die van 2015 tot 2020 wordt voltrokken. Deze verevening heeft geen 

betrekking op lwoo en pro – over eventuele verevening bij lwoo en pro is de  

discussie nog volop gaande.  

Lwoo, pro en vso 

Het aandeel leerlingen met lwoo binnen een samenwerkingsverband verschilt van 

bijna vier tot ruim zeventien procent. Het aandeel leerlingen dat het pro bezoekt 

varieert van ruim anderhalf tot bijna vijf en een half procent. En de deelname aan 

het vso ligt tussen 0,012 en 0,054 procent. Grote verschillen, waarbij het bij lwoo 

om grote aantallen leerlingen gaat. Bij de samenwerkingsverbanden die deze hoog-

ste en laagste percentages laten zien, is het niet zo dat een hoog percentage lwoo 

deelname gecompenseerd wordt door relatief weinig pro leerlingen, en/of relatief 

weinig vso deelname. In onderstaande tabel is dit te zien. 

Vo-samenwerkingsverband % lwoo % pro % vso 

3105 Maastricht e.o. 3,8 1,9 0,042 

2301 Regio Almelo 17,1 2,4 0,046 

2603 Zuidoost Utrecht 5,3 1,6 0,034 

2403 Lelystad 9,1 5,3 0,074 

2805 Goeree-Overflakkee u.a. 10,8 1,7 0,012 

3106 Parkstad e.o. 9,7 3,9 0,054 

Tabel 2: percentages leerlingen (oktober 2016) op lwoo, pro en vso bij de samenwerkingsver-

banden met de laagste (blauw) en hoogste (oranje) percentages leerlingen met lwoo, op pro 

of vso (bron: www.onderwijsincijfers.nl) 

We begonnen met de vraag of de wettelijke kaders van Passend Onderwijs, en de 

manieren waarop samenwerkingsverbanden daar gebruik van maken, ons houvast 

kunnen bieden bij het verder verbeteren van de overgang van vmbo naar mbo voor 

leerlingen die iets extra's nodig hebben. Voor wat betreft het vmbo lijkt dit maar 

heel beperkt het geval. Doordat elk samenwerkingsverband zijn eigen plan kan 

trekken, en daarbij een eigen betekenis kan hechten aan algemeen gehanteerde 

begrippen als bijvoorbeeld 'het basis-ondersteuningsprofiel' en 'extra begeleiding' 
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kunnen we niet meteen op basis van dit begrippenkader in de praktijk aan de slag 

gaan. Het helpt wel wanneer de begeleiders vanuit het vmbo en het mbo bij een 

overstap van een leerling inzicht hebben in hoe het betreffende vmbo zich ken-

merkt. Wat bedoelt dit vmbo met 'deze leerling begeleidden wij zonder extra bege-

leiding – de begeleiding viel binnen het basisondersteuningsprofiel'? 

Ontwikkelingen in het mbo 

De invoering van Passend Onderwijs verloopt binnen het mbo in zoverre makkelij-

ker, dat het mbo niet – althans niet in dit kader – te maken heeft met bestuurlijke 

samenwerking. Het mbo kent bovendien geen verwijzingen naar vso, of incorpora-

tie van lwoo en pro. Het mbo heeft weinig formele verplichtingen in het kader van 

Passend Onderwijs. In de praktijk is de doelstelling eenvoudigweg dat leerlingen 

passend onderwijs moeten krijgen. Vóór de invoering van Passend Onderwijs was 

binnen het mbo, net als bij vo en po, wel de regelgeving leerlinggebonden financie-

ring (lgf, ofwel het rugzakje) van kracht. De belangrijkste formele verandering bij 

invoering van Passend Onderwijs was dan ook dat de mbo-instellingen hun budget 

verhoogd zagen met een niet-geoormerkt bedrag voor leerlingbegeleiding, ter  

vervanging van de rugzakjes. De instellingen kunnen zelf beslissen of zij een apart 

potje reserveren voor specifieke doelgroepen. De middelen die bij de invoering van 

Passend Onderwijs zijn toegevoegd kwamen bij het 'gehandicaptenbudget'. Deze 

middelen maken deel uit van de lump sum voor het mbo, wat betekent dat de 

mbo-instelling vrij staat de bestemming te bepalen. 

Mbo-instellingen zijn vrij in hoe zij de begeleiding inrichten: centraal of decentraal, 

gericht op specifieke doelgroepen van studenten of breed ingezet op omgaan met 

verschillen in de klas. Bij de eerste evaluatie van Passend Onderwijs in het mbo 

(2015) werd geconstateerd dat sommige mbo-instellingen voor een ‘smalle’ aanpak 

kozen: een aanpak gericht op specifieke doelgroepen van leerlingen, vaak voort-

komend uit de oude doelgroepen van lgf en het gehandicaptenbudget. Andere 

mbo-instellingen kozen meteen al voor een 'brede' aanpak: Passend Onderwijs 

werd aangegrepen als aanleiding om het onderwijs in te richten op alle mogelijke 

verschillen in onderwijsbehoeften tussen studenten. Sommige mbo-instellingen 

startten met een smalle benadering, maar zagen dit als tussenstap naar een brede 

benadering. Bij het kiezen voor de brede benadering kwam bij sommigen de zorg 

naar boven dat dit ten koste zou kunnen gaan van de middelen voor de leerlingen 

die heel duidelijk extra eigen voorzieningen nodig hebben. 
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Eimers en Kennis (2017) signaleren in de monitor passend onderwijs in het mbo 

een specifiek probleem voor het mbo:  

'Passend onderwijs heeft geleid tot een groter bewustzijn bij de instellin-

gen dat studenten met een ondersteuningsbehoefte opgenomen en  

ondersteund moeten worden. Echter niet het punt van die ondersteuning 

is het grootste probleem, maar wel de vraag of ook de geschiktheid voor 

het beroep moet of mag spelen in de afweging om toe te laten of niet.' 

Bij de vraag in hoeverre de ingeschatte geschiktheid voor het beroep een rol moet 

spelen, kan de visie van een opleidingsteam een belangrijke rol spelen. Een team 

dat zichzelf eerst en vooral ziet als toeleider naar de regionale arbeidsmarkt, wil 

misschien de aspirant leerling én de opleiding de frustratie besparen van een keuze 

voor een opleiding die vermoedelijk toch niet tot werk zal leiden. Een opleidings-

team daarentegen dat zichzelf ziet als een begeleider van de ontwikkeling van de 

leerling, zal elke waarde die het toevoegt aan de ontplooiing van de leerling  

beschouwen als waardevol – daargelaten wat de vervolgstappen van de leerling 

zullen zijn. De teamleden zullen er bovendien op wijzen dat zij het onwenselijk  

vinden aan het begin van een opleiding al uitspraken te doen over hoe een leerling 

er later voor zal staan; wie weet hoe de – vaak nog jonge – leerling zich ontwikkelt. 

Uit de eerder geciteerde monitor in het mbo blijkt een belangrijke ontwikkeling: 

'Wat wel duidelijk is, is dat meer dan voorheen passend onderwijs in de 

opleidingsteams is beland: meer docenten, studieloopbaanbegeleiders en 

mentoren merken ervan. Uit de casestudies blijkt dat die instellingen bezig 

zijn om de tweedelijns ondersteuning en expertise naar de eerste lijn van 

opleidingsteams te brengen' (2017). 

Kortom: ook in het mbo gaan instellingen verschillend om met hun opdracht om 

voor elke leerling, zo mogelijk, passend onderwijs te bieden. Er is een grote diversi-

teit tussen instellingen. Ook in het mbo bieden de wettelijke en landelijke kaders 

weinig houvast bij wat een vmbo en een aspirant leerling kunnen verwachten na 

aanmelding. De belangrijkste conclusie is dat degenen die betrokken zijn bij de 

overgang van een leerling van vmbo naar mbo er goed aan doen om elkaars manier 

van werken te leren kennen. Of tenminste om het vocabulaire op elkaar af te 

stemmen: wat bedoelt de begeleider van het vmbo wanneer die zegt dat er wel 

wat begeleiding nodig is, maar dat dit binnen het gewone onderwijs valt? Of wan-

neer de intaker van het mbo zegt dat een leerling moeilijk plaatsbaar is op de op-

leiding beveiliger omdat de leerling een dyslectie-verklaring heeft? (Genoemde 

voorbeelden komen uit de praktijk - en hebben daar tot misverstanden geleid). 
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De onderwijsbehoefte van de leerling 

In het tweede deel van dit artikel kiezen we voor een ander perspectief. We kijken 

niet meer naar de speelruimte binnen de formele kaders. We richten ons direct op 

de vraag en het aanbod. De student heeft een onderwijsbehoefte, het vmbo heeft 

ervaring met deze behoefte, en het mbo heeft de opdracht na te gaan of en hoe zij 

het best onderwijs kan bieden passend bij deze onderwijsbehoefte. Dit zijn name-

lijk de constanten in elk proces van overgang van vmbo naar mbo – hoe verschil-

lend de context in het samenwerkingsverband vo of van de mbo-instelling ook is. 

Vanuit de vraag gekeken - waar gaat het nu echt om? 

Voor leerlingen met een handicap of stoornis, voor probleemleerlingen, voor zorg-

leerlingen, voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte – welke naam er 

ook in de loop van de jaren aan gegeven is – is al sinds jaar en dag aandacht.  

Zorg voor individuele leerlingen 

In de negentiende eeuw, toen de invloed van de Rijksoverheid op  

onderwijsbeleid nog niet groot was, bekostigden een aantal gemeenten 

al medische en pedagogische zorg voor kinderen. Na de tweede wereld-

oorlog ontstonden de eerste schoolpsychologische diensten, medisch-

opvoedkundige bureaus en instellingen voor schoolmaatschappelijk 

werk. Zo ontwikkelden zich op gemeentelijk niveau verschillende onder-

steuningsvormen voor het onderwijs, veelal gericht op de zorg voor  

individuele leerlingen. 

De school als systeem 

Vanaf 1954 volgden talrijke plaatselijke en regionale initiatieven met  

benamingen als: schoolpedagogische dienst, onderwijsadviescentrum, 

schooladviesdienst, onderwijsbegeleidingsdienst of schoolverzorgings-

dienst. De hulp werd nu meer gericht op de school als systeem: optimali-

sering van de schoolloopbaan van alle leerlingen, advisering aan leer-

krachten, introductie van nieuwe methodes en de begeleiding van 

schoolteams. Tot 1975 werden zo’n 64 onderwijsbegeleidingsdiensten 

opgericht. De gemeenten richtten schoolbegeleidingsdiensten op voor 

het gehele onderwijs.' (website www. edventure.nu) 
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Het onderwijs raakte gewend aan een stevige, door rijk en gemeente gefinancier-

de, ondersteuning van – onder meer – de onderwijsbegeleidingsdiensten. Aan het 

einde van de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam er bij de onderwijs-

adviseurs van de onderwijsbegeleidingsdiensten – veelal psychologen en pedago-

gen – het besef dat de op diagnostiek gebaseerde adviesrapporten over leerlingen 

misschien wel goed inzicht gaven in wat een leerling individueel nodig heeft, maar 

dat een leraar in de onderwijssituatie nogal eens weinig met het advies kon begin-

nen. DIt was het begin van het 'handelingsgericht diagnosticeren'. Gevolgd door 

het 'handelingsgericht werken', 'handelingsgerichte groepsplannen' en een 'hande-

lingsgerichte zorgstructuur'. De kern van deze verschuivingen zit in het steeds  

verder verbeteren van de vertaalslag van de psychologische en orthopedagogische 

waarnemingen naar de onderwijspraktijk. 

Echter, is het niet handiger om vanuit de onderwijspraktijk en het vakmanschap 

van de onderwijsgevenden te kijken naar wat er aan bruikbaars te halen valt uit de 

waarnemingen en adviezen van de zorgpartners (psychologen, pedagogen, 

schoolmaatschappelijk werkenden, medici, etc.)? Je zou deze stap kunnen  

beschouwen als een belangrijke erkenning van het vakmanschap van leraren.  

Of een leerling een vastgestelde stoornis of medische aandoening heeft, wordt 

vanuit dit nieuwe perspectief in veel gevallen minder interessant. De focus richt 

zich op wat de leerling juist wèl kan, en op wat de leerling nodig heeft om de  

onderwijsdoelen te kunnen bereiken. Het is meestal voor het onderwijs niet nodig 

om te weten of een leerling gediagnosticeerd is met autisme, of met adhd, of met 

odd. Wat interessant is, is dat een leerling bijvoorbeeld moeite heeft met het 'bij 

de les blijven', met het vasthouden van concentratie, of met het bedwingen van 

impulsen waardoor hij of zij zomaar ineens de leertaak laat vallen. Of dit nu is van-

uit de ene of de andere achterliggende stoornis, is voor het onderwijs niet relevant. 

Onderwijsbehoeften – een nieuwe indeling 

Een nieuwe indeling van wat een leerling nodig kan hebben – gebaseerd op dit 

nieuwe perspectief – kan zijn: 

a. voor leerlingen die langzaam leren: vertraging van het leertempo, 

veel herhalingen in de lesstof 

b. voor leerlingen die snel leren: versnelling van het leertempo, 

'springen' door de lesstof voor leerlingen die moeite hebben een 

leerdoel te bereiken, ongeacht de inhoud; versterking van de 

executieve functies (zoals impulsbeheersing, concentratie, flexibi-

liteit, prioriteiten stellen).  
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c. voor leerlingen die het lastig vinden de sociale context te begrij-

pen: coaching op gedrag (voor leerlingen die niet vanzelf inzicht 

hebben in hoe het eigen gedrag effect heeft op het gedrag van 

anderen, en andersom) 

d. voor leerlingen met heel specifieke behoeften aan voorzieningen: 

de betreffende voorzieningen (zoals een hoofdtelefoon met noise 

cancelling: ‘want ik raak snel overprikkeld’; van huis uit lessen 

kunnen volgen: ‘want ik ben vaak ziek thuis’; specifieke verzoeken 

aan docenten hebben (zoals spreken met het gezicht naar de klas 

en niet naar het bord: ‘want ik ben hardhorend’). Leerlingen die 

speciale onderwijsmaterialen nodig hebben, weten dit over het 

algemeen zelf aan te geven op de leeftijd waarop ze naar het mbo 

gaan. 

Met deze opsomming zijn we een heel eind op weg om de mogelijke onderwijs-

behoeften van leerlingen globaal in kaart te krijgen. Nu zijn we toe aan het bekijken 

van het aanbod dat het onderwijs biedt op deze vraag. 

Vanuit het aanbod gekeken: waar gaat het nu echt om? 

We kijken opnieuw naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen, maar nu vanuit 

de kant van het aanbod, vanuit de betrokken vmbo-school en mbo-opleiding. De 

ruimte die onderwijs biedt aan verschillen tussen leerlingen wordt in belangrijke 

mate bepaald door het onderwijsconcept van de school of de opleiding. Meer  

specifiek: door de mate waarin de lesstof – dan wel de individuele onderwijs-

behoefte van de leerling – uitgangspunt van het lesprogramma is. Een school of  

opleiding die het onderwijs organiseert rond de persoonlijke leerroutes van de  

leerlingen zal een breder scala aan onderwijsbehoeften in haar 'gewone' routine 

bedienen dan een school die groepen leerlingen dezelfde standaard lesstof op een-

vormige wijze aanbiedt.  

Wanneer we terugkeren naar het centrale thema over de aansluiting van vmbo 

naar mbo, dan is de eerste vraag: in hoeverre bood het vmbo, en biedt de opleiding 

van keuze op het mbo maatwerk en flexibiliteit in het onderwijs? Tegen deze  

achtergrond kan de eerste check plaatsvinden: aan welke van de bovengenoemde 

onderwijsbehoeften van deze leerling kan al voldaan worden binnen de gebruikelij-

ke manier van onderwijs geven bij deze opleiding op het mbo? 
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De tweede vraag gaat over extra voorzieningen. Wanneer na beantwoording van 

de eerste vraag duidelijk wordt dat er onderwijsbehoeften zijn bij de leerling  

waarbij de gebruikelijke manier van onderwijs geven een onvoldoende passend 

antwoord biedt, welke aanvullende voorzieningen zijn dan nodig?  

Mogelijk nodige voorzieningen kunnen zijn: 

 extra 'handen' (intensiever begeleiding) 

 aangepaste onderwijsmaterialen 

 aangepaste ruimtelijke voorzieningen 

 inzet van specialistische expertise 

 samenwerking met partners in de zorg 

Met de beantwoording van de twee vragen – een basisvraag over de flexibiliteit 

van het onderwijs en daarna de vraag over de nog aanvullend nodige voorzieningen 

– hebben we het aanbod in kaart.  

Conclusie 

Het denken vanuit onderwijsbehoeften, en wat dat betekent voor vraag en aanbod, 

geeft een kansrijkere invalshoek dan het denken vanuit wettelijke en organisatori-

sche kaders. Uitgaande van de leerdoelen van de opleiding waarvoor de leerling 

zich aanmeldt, wat is dan het antwoord op de volgende drie vragen: 

 Wat kan deze leerling in de komende periode (bijvoorbeeld het 

eerst leerjaar) leren of ontwikkelen in de richting van de leer-

doelen van de opleiding? 

 Hoe kan de leerling dit leren of ontwikkelen? 

 Wat is daarvoor nodig binnen en rond de opleiding? 

Met deze drie vragen leggen we het verband tussen de onderwijsbehoefte en het 

onderwijsaanbod. De eerste twee vragen expliciteren de onderwijsbehoefte,  

gerelateerd aan de onderwijsdoelen van de betreffende opleiding. De derde vraag 

is op te splitsen in de twee eerdere vragen naar maatwerk en voorzieningen. Is het 

antwoord op de eerste vraag een overtuigd: nauwelijks iets – of het antwoord op 

de derde vraag: er is zoveel nodig dat dit niet te verantwoorden valt, dan lijkt de 

opleiding onvoldoende passend voor de leerling. Binnen het kwaliteitsbeleid van de 

mbo-instelling en van de opleiding past een regelmatige check op de vraag of de 

opleiding onderwijskundig sterk genoeg is, zodat niet onderwijskundige zwakte  

reden is voor een mismatch tussen aspirant-leerlingen en de opleiding. In de ande-

re gevallen geeft het antwoord op de vragen een basis voor de begeleiding op de 

mbo opleiding. 
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Voldoet het beroepsonderwijs nog wel voor de 
kansarmen en zorgleerlingen? 

Anja Vink 

Wat moeten we met de groep leerlingen die naar het beroepsgerichte onderwijs 

van het vmbo en niveau 1 en 2 van het mbo gaat? Voldoet het beroepsonderwijs 

nog wel voor de kansarmen en zorgleerlingen die daar vaak terecht komen?  

Jarenlang stond het beroepsonderwijs niet op het netvlies van menig politicus. 

Maar sinds korte tijd buitelt men over elkaar heen om de leerlingen op vmbo en 

mbo de loftrompet te steken: harde werkers met gouden handjes! Denkende doe-

ners! Iedereen verzint zijn eigen woorden. En dat is natuurlijk heel mooi want 

voorheen was er minder waardering. Nog beter zou het zijn wanneer diezelfde  

liefdesbetuigingen omgezet worden in echte steun voor (de leerlingen van) de  

beroepsgerichte leerwegen van het vmbo: het gaat daar namelijk helemaal niet zo 

goed. Deze afdelingen lopen in rap tempo leeg. Vmbo-scholen fuseren en stoten 

afdelingen af. Afdelingen Techniek verdampen waar je bij staat. De leerlingenkrimp 

in het onderwijs heeft voor de beroepsopleidingen grote gevolgen want hoe houd 

je als school de dure praktijklokalen in stand met slechts een handjevol leerlingen? 

Naast de leerlingenkrimp in het onderwijs nemen het aantal leerlingen in de  

beroepsgerichte opleidingen van het vmbo (basisberoeps-, kaderberoepsgerichte 

en gemengde leerweg) in verhouding nog sterker af. De mavo, oftewel het vmbo-tl, 

groeit zelfs een klein beetje. En ondanks dat er ieder jaar weer hoopvol wordt  

geroepen dat er een lichte stijging zit in het aantal leerlingen Techniek, lopen de 

andere richtingen leeg. De enige richting die echt groeit, is het relatief nieuwe  

Producten en diensten: veertig procent van alle vmbo-leerlingen volgt deze  

richting. Maar dit kan ook gezien worden als een oplossing voor de krimp van de 

andere afdelingen: scholen zetten brede opleidingen op, waar leerlingen zich oriën-

teren op verschillende beroepsopleidingen.  

De voorspelling van het Ministerie van OCW is dat in 2023 nog slechts 20 procent 

van de leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo zit. Dat heeft  

gevolgen voor scholen en hun financiering maar ook voor de vervolgopleidingen. 

Mbo-instellingen moeten zich instellen op krimp van deze groep leerlingen. De  

onderwijsinstellingen zetten alle zeilen bij om te overleven maar niemand stelt de 

vraag of het huidige beroepsonderwijs nog wel voldoet voor de leerlingen die nu de 
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schoolbanken bevolken. We blijven hangen in een kunstmatige scheiding tussen 

algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs. Maar er is – zoals altijd – een 

tussenweg. 

De krimp van het beroepsonderwijs is echter niet nieuw; die begon al toen de  

arbeidersklasse het eind jaren vijftig van de vorige eeuw beter kreeg en zich eman-

cipeerde door middel van onderwijs. En diezelfde krimp was in 1999 ook weer de 

reden van oprichting van het vmbo. Dat was een laatste poging om het voorberei-

dende beroepsonderwijs (vbo), zoals dat toen nog heette, te redden. Om het vmbo 

nog enig leerlingenvolume te geven werden de mavo (voor die tijd los van het vbo) 

en het LOM (voor kinderen met Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden) toegevoegd. 

Deze leerlingen en de leerlingen van het ivbo (individueel voorbereidend beroeps-

onderwijs) werden opgenomen in het leerweg ondersteunende onderwijs (lwoo) 

waarvoor de school extra financiering kreeg. En zo ging in 1999 60 procent van de 

leerlingen in het voortgezet onderwijs naar het vmbo. 

40 procent volgde een beroepsgerichte leerweg. Achttien jaar later, in 2018, zo 

voorspelt het ministerie, gaat minder dan de helft van alle leerlingen in het voort-

gezet onderwijs naar het vmbo, en slechts 25 procent gaat naar een beroeps-

gerichte leerweg in het vmbo. In de basisberoepsgerichte leerweg heeft meer dan 

de helft van de leerlingen een lwoo-verklaring. Op sommige scholen is dat wel 

tachtig procent van alle leerlingen. 

Het zijn met name deze scholen – met veel lwoo-leerlingen – waar problemen bij 

elkaar komen. Op zo’n school in Amsterdam ging ik in 2002 als ongediplomeerde 

leerkracht Nederlands geven. En in 2013 zat ik voor mijn laatste boek een school-

jaar in een vmbo-klas in Rotterdam met dezelfde problematiek: armoede, achter-

stand en gedragsproblemen gaan op deze scholen hand in hand.  

Het mbo niveau 1 en 2 kampt met hetzelfde: sinds in 2007 het halen van de start-

kwalificatie van mbo- niveau 2 verplicht is, geeft het vmbo zijn problemen door aan 

het mbo. Het vmbo-diploma is daarmee een hybride diploma geworden. Eigenlijk 

zeggen we als samenleving dat het vmbo-diploma niet goed genoeg is: je moet  

alsnog twee jaar naar school en dan pas ben je echt voorbereid op de arbeids-

markt. En over deze leerlingen wil ik het hebben. Want voor deze groep voldoet 

het huidige beroepsonderwijs niet meer. 

Ik denk dat we die ontwikkeling van het vmbo en mbo niet los kunnen zien van een 

ingrijpende maatschappelijke ontwikkeling: we gaan steeds langer naar school.  
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In 1960 zat 80 procent van de 18-jarige jongeren niet meer op school: ze werkten 

meestal of waren soms – in het geval van meisjes – getrouwd en huisvrouw. In 

2016 zat 80 procent van de 18-jarigen nog op school of studeerde. In 1960 stu-

deerde maar 3 procent van de 22-jarigen. In 2016 is dat de helft van alle 22-jarigen. 

Dat is een ongekende groei in een halve eeuw. Tel daarboven ook de meerderheid 

van vrouwen en meisjes in het hoger onderwijs en we kunnen met een gerust hart 

stellen dat we een ingrijpende maatschappelijke verandering (in het onderwijs) 

hebben doorgemaakt. Deels komt dat door de welvaart: het inkomen van de  

kinderen werd steeds minder nodig voor het gezinsinkomen, ouders stelden steeds 

meer belang in het halen van een schooldiploma en – in een later stadium – in het 

belang van doorleren. Oftewel: onderwijs werd een belangrijke investering voor de 

toekomst. Onderwijs werd een middenklasse investering in het middenklasse land 

dat Nederland bij uitstek is.  

In die halve eeuw zijn we (bijna) allemaal hoger opgeleid geraakt maar juist de  

laatste vijftien jaar gaat dat in Nederland rap. Dat is ook niet raar: hoe hoger opge-

leid de ouders, hoe hoger opgeleid de kinderen. In dat licht moet je ook de krimp 

van het beroepsgerichte vmbo zien. Je kan de kinderen van toen in het voortgezet 

onderwijs niet met de kinderen van nu vergelijken. En toch wordt dat heel vaak  

gedaan. Maar in de jaren 50 en 60 zaten kinderen met veel mogelijkheden (zowel 

sociaal als intellectueel) op de lts, huishoudschool, leao of welke ander toenmalig 

lager beroepsonderwijs dan ook. Een flink deel van hen heeft hun opleidingsniveau 

verhoogd door weer naar school te gaan: avondcursussen, cursussen via bedrijven, 

de moedermavo.  

De overgebleven kansarme groep die nu de schoolbanken van het vmbo en mbo 

bevolkt, was tot het begin van de 21ste eeuw helemaal niet in het vizier. De  

(partiële) leerplicht liep tot achttienjarige leeftijd, maar niemand die controleerde 

of dat ook werd uitgevoerd. Het is dan ook niet voor niets dat het beroepsgerichte 

deel van het vmbo en daarmee ook de lagere regionen van het middelbaar 

 beroepsonderwijs leeglopen.  

Ik noem met nadruk niet het vmbo-t oftewel de mavo, dat is geen beroeps-

onderwijs maar algemeen vormend onderwijs. De mavo wordt nog steeds als het 

scharnier gezien waar je kansen nog voor het oprapen liggen: van mavo, naar mbo, 

hbo of van mavo naar havo et cetera. Alhoewel er op het mbo steen en been wordt 

geklaagd over het gebrek aan praktijkkennis van deze groep avo-leerlingen, lijken 

zij het wel te redden.  



 

86 

Echter, voor één groep is dat klimmen en stapelen moeilijker geworden: de leer-

lingen in het beroepsgerichte onderwijs van het vmbo. Waar je voorheen met drie 

hoge cijfers op c-niveau van de voormalige lts, leao en lhno naar niveau 4 van het 

mbo kon, is dat tegenwoordig slechts voorbehouden aan de leerlingen met een 

vmbo-t of g-diploma (gemengde leerweg, de kleinste leerweg in het vmbo en  

bedoeld als oplossing voor dit probleem). Het stapelen voor leerlingen uit basis en 

kader is een moeizame weg: die gaat via mbo niveau 2 of 3, vervolgens naar 4 en 

dan zit er wellicht een overstap naar hbo in, mits de cijfers voldoende zijn. Slechts 

een kleine groep doorzetters doet dat daadwerkelijk ook. Niet iedere mbo-

opleiding zit daar met de zogenaamde cascaderegeling op te wachten: doet de  

student er langer over dan verwacht, dan krijgt het mbo geen of minder geld voor 

de leerling. Het is met name deze groep waar nog hardnekkig uitval plaatsvindt. 

Vooral in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dat zijn ook de  

enige steden waar deze groep leerlingen groeit. Het betreft vaak leerlingen van  

migrantenafkomst, alhoewel de meesten in Nederland zijn geboren en getogen. 

Op het gebied van voortijdig schoolverlaten had Nederland ook wel wat in te halen. 

In de Verenigde Staten en Frankrijk is de deelname aan het (hoger) onderwijs van 

oudsher veel hoger. Nederland had gemiddeld veel uitvallers zonder school-

diploma. Door een ingrijpende maatregel zijn wij van koploper schooluitval veran-

derd in koploper bestrijder schooluitval: de voltijds leerplicht werd in Nederland als 

eerste land in de wereld in 2007 van 16 jaar naar 18 jaar verhoogd. Tot nu toen zijn 

we ook het enige land dat het heeft gedaan. En vervolgens zit de overheid je nog 

tot je 23ste achter de broek aan als je niet minimaal niveau 2 van het mbo hebt  

gehaald. Het is een groot goed dat ze nu wel naar school gaan, maar we hebben 

alleen verzuimd om het onderwijs voor hen passend te maken.  

Voldoet het onderwijs dat we aanbieden wel?  

De groep leerlingen in de lagere regionen van het vmbo is namelijk veranderd. Veel 

vmbo-scholen zijn inmiddels een zorgschool. De toevoeging van de lwoo-gelden 

aan Passend Onderwijs is de laatste bevestiging daarvan. Tel daarboven op dat een 

flink deel van de 18 procent functioneel analfabeten onder vijftienjarigen in het 

vmbo is te vinden, en men weet dat de opdracht voor deze scholen niet simpel is. 

Nu de leerplicht is verhoogd, is de problematiek verschoven naar niveau 1 en 2 van 

het mbo. Voormalige MBO Raad voorman Jan van Zijl deed twee jaar geleden niet 

voor niets de oproep om niveau 1 & 2 van het mbo geen mbo meer te noemen 
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maar funderend onderwijs. Deze twee opleidingsstromen gaven het mbo maar een 

slechte naam. Het is veelzeggend voor de omgang met deze groep leerlingen. Maar 

lossen we het probleem op door een opleiding een andere naam te geven? Want 

deze groep jongeren is nog nooit zo zichtbaar geweest en daardoor komt onze  

verlegenheid met deze groep leerlingen steeds meer in een schril daglicht te staan. 

En toch blijft de roep om het vmbo te redden iedere keer weer luiden: maak het 

aantrekkelijker voor leerlingen! Zowel vanuit het onderwijs zelf als het bedrijfs-

leven. Daarbij wordt altijd automatisch richting overheid gekeken. Regelmatig 

klinkt weer de roep om de herinvoering van de ambachtsschool, maar dat is  

misplaatste nostalgie. Dat alleen het beroepsgerichte deel van het vmbo de hand-

werkslieden of praktische ingestelden van morgen voortbrengt, is ook een illusie. 

Het bedrijfsleven, dat nog steeds een grote vinger in de pap van het beroeps-

onderwijs heeft, schreeuwt om hoger opgeleid personeel en geeft ook vaak aan  

dat de leerlingen uit de lagere delen van het beroepsonderwijs niet voldoen aan de 

steeds hogere eisen die aan personeel worden gesteld.  

We blijven ook hardnekkig vasthouden aan die rare tweedeling in het Nederlandse 

voortgezet onderwijs: praktische vaardigheden op de onderste twee treden van het 

vmbo en in mavo, havo en vwo helemaal niets (op enkele mavo en havo-scholen na 

die het wel begrijpen). Praktische vaardigheden en algemene vorming zijn geen 

twee verschillende delen. Dat is een rare weeffout uit het verleden die we kunst-

matig in stand houden. Ze gaan namelijk heel goed samen. Ik geloof ook niet zo in 

het mantra dat ‘deze kinderen met hun handen leren’. Het lijkt me een veel groter 

probleem dat je niet kan leren omdat je eigenlijk functioneel analfabeet bent. En 

ook kinderen op mavo-, havo- en vwo-niveau ‘leren’ met hun handen. Ze krijgen  

nu alleen de gelegenheid niet. Qua toekomstige arbeidsmarkt doen wij onszelf en 

zeker deze leerlingen tekort. 

Maar misschien nog alarmerender: het lijkt er stevig op dat vmbo’ers en mbo’ers 

van de laagste treden kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, ondanks die ingevoerde 

startkwalificatie. Ze zijn veel vaker werkloos (11 procent) dan de gediplomeerden 

van niveau 3 en 4 (4 procent) en ze vinden ook vaker dat hun opleiding niet aansluit 

op de arbeidsmarkt, aldus onderzoek van Researchcentrum voor onderwijs en  

arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University. Hun toekomstige banen verdwijnen 

ook als sneeuw voor de zon, hun aangeleerde vaardigheden zijn snel achterhaald, 

ze zijn niet wendbaar genoeg om over te stappen naar een andere baan met ande-

re vaardigheden. We vriezen ze eigenlijk vast in de tijd door ze alleen een beroeps-

vaardigheid te leren. In het rapport Voorbereiden op (nog) niet bestaande banen, 



 

88 

noemt onderzoeker Paul Kirschner dat een road to nowhere. Hij stelt de terechte 

vraag of het onderwijs nog wel voldoet om deze groep leerlingen als aardig, vaardig 

en waardig op de arbeidsmarkt te laten verschijnen. Het antwoord in het rapport is 

‘nee’: we zullen leerlingen andere zaken moeten leren dan ze nu krijgen: ze moeten 

toekomstbestendig leren. 

In het onlangs verschenen rapport Beroep op het mbo van het Sociaal Cultureel 

Planbureau wordt een pleidooi gehouden voor nadruk op sociale vaardigheden en 

zeker voor niveau 2 een bredere vorming dan alleen beroepsvorming. 

Het vmbo heeft daar wel een mouw aan proberen te passen met de invoering van 

LOB, oftewel loopbaanoriëntatie, waarbij leerlingen zich vanaf het tweede jaar 

voorbereiden op de keus voor een toekomstig beroep. Maar dat LOB is een thee-

zakjes-versie geworden van het nadenken over verdere studie en werk in havo en 

vwo. Daarnaast komt die beroepskeuze (in tegenstelling tot havisten en vwo’ers) 

op veertienjarige leeftijd en richten die paar uren LOB en de weinige financiering 

die ervoor wordt gegeven niet zoveel uit. Een gezamenlijk rondleiding in de havens 

is een makkelijke invulling. Maar dat zegt nog niets over de individuele behoeftes 

van leerlingen.  

In het mbo is SLB (studieloopbaanbegeleiding) het toverwoord op grond waarvan 

leerlingen moeten nadenken over hun loopbaan. Maar daar beginnen ze weer 

overnieuw terwijl SLB van het mbo naadloos zou moeten aansluiten op het LOB van 

het vmbo. 

Ik denk dat we het aan deze groep kwetsbare leerlingen verplicht zijn om het on-

derwijs anders in te delen. En wel door andere scholen voor voortgezet onderwijs 

te maken waar ze (een deel van) hun achterstanden inhalen. Vaak wordt er vanuit 

het vmbo naar het basisonderwijs gewezen omdat leerlingen de basisvaardigheden 

zoals Nederlandse taal en rekenen niet beheersen. Maar de realiteit is dat er altijd 

een groep leerlingen zal blijven die daarin tekort komt, door veel verschillende  

redenen: de thuissituatie waardoor veel wordt verhuisd en kinderen niet lang op 

een school blijven, kinderen op scholen hebben gezeten die (en dat zegt de Inspec-

tie van het Onderwijs al twee jaar) in gebreke blijven, kinderen geen ouders heb-

ben die hun kinderen buitenschoolse bijles kunnen bieden.  

Sterker nog, leerlingen beschikken vaak niet over de broodnodige basisvaardig-

heden die wel nodig zijn om zich in deze maatschappij te kunnen redden, of zoals 

Paul Kirschner dat noemt: een stevige kennis- en vaardigheidsbasis. We hebben 
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geen benul over hoe weinig woorden deze leerlingen beschikken om onder  

woorden te brengen wat ze in dit leven willen. We redeneren vanuit middenklasse 

opvattingen dat jongeren van jongs af aan in staat zijn om over zichzelf na te  

denken, afstand van zichzelf te nemen, te reflecteren op wat ze doen. Maar deze 

groep kinderen heeft die bouwstenen nooit aangereikt gekregen. Terwijl dat nou 

juist de broodnodige eigenschap is die de toekomstige werkvloer van ze eist. We 

zouden ze dan ook het grootste plezier doen om vanaf klas 1 van het vmbo daar-

mee te beginnen. Leer ze de wereld om zich heen kennen, leer ze over zichzelf en 

de wereld nadenken, leer ze reflecteren. Leer ze functioneren in bedrijven, leer ze 

een werkhouding, leer ze sociale omgangsvormen om zich staande houden. En 

vooral: leer ze leren!  

Dat is veel gevraagd van deze scholen: ik denk dan ook aan scholen waar leerlingen 

van ’s morgens half negen tot ’s middags half zes zijn. Ze krijgen een ontbijt en een 

schoollunch gemaakt door de leerlingen. Basisschoolleerkrachten geven ze les in de 

algemene vakken, ze krijgen extra lessen Nederlands en rekenen, leraren beroeps-

vorming en bedrijven slaan de handen ineen om ze in aanraking te brengen met 

verschillende beroepen en te leren doen. Serieus werk in een echte werkomgeving.  

Deze scholen bereiden leerlingen voor op de overstap naar het mbo alwaar ze een 

baan leren in een bedrijf waarin nog steeds stevig wordt samengewerkt met de 

school. Ook daar zou het bedrijfsleven veel ruimhartiger in mogen zijn. Niveau 3 en 

4 van het mbo en hbo zijn de toeleveranciers van hun beroepskrachten. Daar mag 

tegenover staan dat de kinderen die het niet zo hebben getroffen in het leven, een 

kans wordt gegeven om volwaardig mee te draaien in onze samenleving. 
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Het risico van onderwijs omarmen: een plaats voor de 
ideeën van Gert Biesta in het (v)mbo 

Jan Maarse 

Hoe verhouden ‘leren’ en ‘onderwijs’ zich eigenlijk tot elkaar? Op het eerste gezicht 

zou men misschien zeggen: dat is toch hetzelfde? Onderwijsdenker en hoogleraar 

pedagogiek en onderwijskunde Gert Biesta denkt van niet, en daarin zijn wellicht 

lessen te leren voor de onderwijspraktijk in het vmbo en het mbo. In zijn werk pleit 

Biesta ervoor om af te wijken van de didactische, kwantificeerbare doelstellingen 

van onderwijs. Afwijken van kennis en vaardigheden die aangetoond dienen te 

worden op het eindexamen. Afwijken ook van de doelstelling om enkel opleidingen 

aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt, waar momenteel veel aandacht voor is. In 

deze bijdrage willen we een ander geluid laten horen in het (v)mbo. Waar brengt 

dat ons? We gaan op zoek naar een diepere betekenis van het doel van onderwijs.  

Onderwijskundige vergezichten 

Gert Biesta timmert al jaren aan de weg met zijn alternatieve visies en vergezichten 

op onderwijs. Waar de meeste denkers het onderwijs van bovenaf proberen te  

bekijken, verandert Biesta het discours door onderwijs vanaf de achterkant te  

observeren. Hij probeert de normen en waarden die achter onderwijs schuilen, 

bloot te leggen. 

Met zijn ideeën over de ‘zachte’ kant van onderwijs wint hij steeds meer stemmen; 

in Nederland en ver daarbuiten. In de uiteenzettingen van Gert Biesta speelt niet 

puur het onderwijs een rol; ook allerlei politieke, ethische, psychologische en filo-

sofische thema’s komen aan de orde. 

In zijn boek Beyond Learning (2006) waarschuwt Biesta voor de gevaren van  

learnification; het zien van leren als een proces, zonder rekening te houden met 

het wat, waarom of met wie. In 2010 schrijft hij in Good Education in an Age of 

Measurement over de risico’s die de huidige nadruk op meten en kwalificeren in  

de onderwijspraktijk met zich meebrengen. Biesta’s werk is vooral bij leraren en 

lerarenopleidingen populair en dat is ook niet zo vreemd. Hij ziet onderwijs vooral 

als het voeren van een dialoog. Daarbij is de leraar de cruciale spil, waaromheen al 

het andere zich beweegt. 
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Het prachtige risico van onderwijs 

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat het evidence based onder-

wijs de te varen koers is als het aan politici of beleidsmakers ligt. Leraren worden 

ingezet om vooraf vastgestelde leerdoelen in de hoofden van kinderen te krijgen, 

waarna de leerlingen vervolgens getoetst worden en aan de hand daarvan inge-

deeld worden in een niveau of richting. Technologische mogelijkheden maken de 

kwantitatieve benadering op onderwijs steeds gemakkelijker te begrijpen. Een  

tabel met toetsscores op een vooraf bepaalde schaal is immers gemakkelijk af te 

lezen. Het onderwijs wordt daarmee voorspelbaar, risicovrij en voor iedereen  

begrijpelijk gemaakt. Scoort een school slecht op de nationale meetlat van vooraf  

bepaalde examenstof, dan heeft zij een probleem. Scoort een individuele leerling 

slecht op toetsen, dan is er vaak iets met die leerling aan de hand. Dyslexie of 

ADHD kan opgevoerd worden als een mogelijke verklaring voor het feit dat een 

leerling niet ‘past’ binnen het onderwijssysteem. Dit zijn de discussies waar men de 

laatste jaren veel mee bezig is. Kwantificeerbare gegevens analyseren en daar con-

clusies uit halen: een smalle, maar effectieve en overzichtelijke kijk op onderwijs.  

Maar wat als we de focus op die veilige, overzichtelijke doelstellingen eens over-

boord zouden gooien? Wat houden we dan over in het (v)mbo? Het antwoord: 

contact tussen leerling en leraar. Contact dat altijd anders is. Net zoals alle mensen 

verschillen ook alle leerlingen van elkaar en alle leraren van elkaar. Zo bezien zullen 

dus alle leraren en alle leerlingen anders reageren op wat zij moeten aanbieden, of 

wat hen aangeboden wordt. Contact is daarmee ook vatbaar voor mislukkingen. 

Niet ieder gesprek mondt uit in een conversatie, niet uit ieder gesprek wordt iets 

onthouden of geleerd, integendeel. 

De kans op mislukkingen in het contact is waar Gert Biesta op doelt met de titel  

van zijn boek Het prachtige risico van onderwijs (2015). Onderwijs brengt altijd een 

risico met zich mee, niemand weet dat beter dan leraren. Ontmoetingen en inter-

actie met leerlingen leiden lang niet altijd tot resultaten. Biesta noemt het proces 

van contact daarom het zwakke aspect van onderwijsprocessen: in tegenstelling  

tot kwantificeerbare toetscijfers is het in het kwalitatieve interactieproces tussen 

leraar en leerling nooit zeker wat de uitkomst zal zijn. De vraag die Gert Biesta stelt 

in zijn boek is: hoe erg is dat nou eigenlijk?  
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Wat dient men te bereiken in onderwijs? 

Onderwijs dat niet per definitie effectief of doelmatig is, dat is nogal wat. Onder-

wijs waarbij het niet gaat om de processen of leerstof. En zelfs niet om leerlingen: 

in eerder werk betoogt Gert Biesta dat niet alleen de leerling als zelfstandig, uniek 

object ertoe doet in onderwijs, alleen in contact met anderen kan er sprake zijn van 

onderwijs. Maar wat dient men dan te bereiken met dat contact? Biesta identifi-

ceert drie domeinen in het onderwijs waar doelen bereikt zouden kunnen worden 

(Biesta, 2010). Die domeinen zijn: 

 Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden 

en houdingen. 

 Socialisatie: deel worden van bestaande tradities en praktijken, 

manieren van doen en manieren van zijn. 

 Subjectificatie: toewerken naar een situatie waar iedere leerling 

als zelf handelend individu wordt gezien en zichzelf ook op die 

manier ziet. 

Hoe dit geleerd wordt, is slechts ten dele afhankelijk van individuele capaciteiten 

van de leraar of de leerling. Het is nog veel meer afhankelijk van de interactie die  

er plaats vindt tussen de twee. Daarbij is volgens Biesta het onderwijzen van de 

domeinen belangrijker dan het leren ervan.  

‘Leren van’ versus ‘onderwezen worden door’ 

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor hoe leerlingen leren. Daar-

bij is er steeds meer aandacht voor het individuele, neurologische proces van leren 

en steeds minder aandacht voor lesgeven. Leraren worden regelmatig getypeerd 

als coaches die leren faciliteren voor kinderen. Kinderen die prima in staat zijn om 

het tot zich nemen van kennis individueel te kunnen. Er is dan volgens Biesta moge-

lijk sprake van leren, maar in ieder geval niet van lesgeven. Lesgeven moet er na-

melijk ook toe dienen dat leraren leerlingen kunnen laten kennismaken met dingen 

die voor hen totaal nieuw zijn en waar zij op eigen houtje nooit bij terecht geko-

men waren. Leraren die dat goed in de vingers hebben, kunnen zorgen voor een 

radicaal andere ervaring dan leraren die hun leerlingen iets simpelweg leren. Goed 

kunnen onderwijzen betekent dat leraren in staat zijn om leerlingen te vertellen of 

iets bij te brengen over zaken die totaal buiten de eigen belevingswereld staan. 
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Die scheiding is niet zo vreemd als we erover nadenken. Aan iedereen die ooit op 

school gezeten heeft, kan de vraag gesteld worden of zij zich nog een leraar herin-

neren die hen iets bijgebracht heeft dat hen bijgebleven, of soms zelfs gevormd 

heeft. Niet zelden zal dat een leraar zijn geweest die in staat was om leerlingen te 

vertellen over zaken die niet in hun belevingswereld voorkwamen, maar deson-

danks (of juist dankzij) buitengewoon fascinerend waren en tot compleet nieuwe 

inzichten leidden. Bijvoorbeeld de leraar op het vmbo die laat zien dat het bereiden 

van eten niet alleen leuk is, maar in tegenstelling tot taal en rekenen ook een  

onderdeel van vervolgonderwijs en werk kan zijn. Of de Zorg & Welzijn docent die 

zijn/haar studenten de kracht en dankbaarheid van het werken met ouderen kan 

aantonen. Dat is enorm moeilijk en heel wat anders dan leerlingen vertellen wat ze 

later wel en niet moeten doen in hun toekomstige opleiding of beroep. Er ligt ook 

een risico in. Lang niet alle leerlingen zullen geraakt worden; de invloed van de ac-

tiviteiten van leraren kunnen niet vooraf afgesproken worden. Daarnaast moet de 

leraar zichzelf bloot durven te geven; de liefde voor een vak is vaak iets persoon-

lijks, het is niet alleen professioneel. Samenvattend zegt Biesta hierover: “Jezelf 

openstellen […] begint wellicht met de erkenning dat de school niet begrepen moet 

of kan worden als een plek om te leren – als je wilt kun je tenslotte overal leren. 

Wat een school daarentegen tot een school maakt, is dat het een plek is voor les-

geven.” (Bron: Het prachtige risico van onderwijs, 2015, blz. 89.) 

Wat is leren eigenlijk? 

We leven op dit moment in een wereld waar veel waarde wordt gehecht aan leren. 

Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat iedereen wel moet leren om mee 

te kunnen blijven gaan. Leren is een populair concept geworden. Het woord school 

dekt vaak de lading niet meer; ‘leeromgeving’ zou de plek waar geleerd wordt be-

ter kunnen aanduiden volgens sommigen. Volwassenenonderwijs wordt bijvoor-

beeld in beleid en in de politiek vaak aangeduid als ‘levenslang leren’. De toename 

in waarde die gehecht wordt aan constructivistische theorieën, een groeiende  

individualisering (en daaraan verbonden neoliberale politiek en beleid) en kritiek 

op autoritair lesgeven, hebben daar volgens Biesta voor gezorgd. De veranderingen 

zijn in zijn ogen enerzijds positief, maar hebben ook een keerzijde. Het is goed dat 

onderwijs minder beperkend en controlerend is geworden voor het individu, dat 

heeft gezorgd voor meer vrijheid van denken en doen. Maar met de individualisti-

sche notie van de term ‘leren’ heeft hij meer moeite. 
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Wat is constructivisme? 

Het constructivisme is de gedachte, dat al het leren natuurlijk verloopt. Volgens  

deze gedachte is leren niet zozeer het resultaat van kennisoverdracht door een  

leraar, maar eerder het resultaat van leerlingen zelf. Leerlingen leren allen indivi-

dueel op een eigen manier en sluiten vaak aan bij datgene ze al weten. Een van de 

belangrijkste constructivistische denkers was Jean Piaget.  

 

Biesta schrijft in zijn boek over leren dat hij denkt dat leren, in tegenstelling tot wat 

vaak gedacht wordt, iets is dat niet natuurlijk is. Leren is volgens Biesta een norma-

tief oordeel over een opgetreden verandering. Dat maakt dat het een kunstmatig 

iets is; iedereen kan het geleerde immers anders interpreteren. Leren, zo wordt ons 

vaak voorgehouden, is niet alleen noodzakelijk, het is ook iets dat intrinsiek goed 

en wenselijk is. Het is daarnaast iets wat we niet niet kunnen doen. Leren is geen 

knop die we aan of uit kunnen zetten. 

Maar dan nog: wat is leren dan precies? Het wordt in veel literatuur beschreven als 

een proces of activiteit. Zonder daar verder inhoud, richting en bedoeling aan te 

geven, voegt Biesta hieraan toe. Hierdoor is het concept ‘leren’ leeg geworden; de 

vraag waartoe leren moet leiden, wordt niet vaak meer gesteld. Er zijn ongetwijfeld 

leraren en leerlingen op het (v)mbo die dit zullen beamen. De roep om contextrijk 

leren is dan ook luid.  

De politiek van het leren 

Bekeken vanuit een constructivistisch kader is het zo dat ieder mens in principe kan 

leren. Inmiddels wordt het woordje ‘kan’ door politieke druk steeds vaker verwis-

seld met het woord ‘moet’. Sinds 2007 geldt dat iedere jongere tot 18 jaar die geen 

startkwalificatie heeft behaald, naar school moet. Het recentelijk aangetreden  

kabinet Rutte III spreekt zelfs over het verhogen van de kwalificatieplicht naar 21 

jaar. Iedere burger wordt verplicht om onderwijs te volgen om zo een productief 

onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. Dat is althans wat we onder het 

doel van leren verstaan wanneer we het vanuit de menselijke kapitaal visie bena-

deren. Het is ook wat we inmiddels gewend zijn om te horen wanneer we het heb-

ben over de doelstelling van leren, maar ook het onderwijs op zich. We gaan zelfs 

nog verder: ‘goed’ onderwijs is momenteel niet meer goed genoeg. Onderwijs 

moet tegenwoordig ‘excellent’ zijn om tot maximale resultaten te komen.  
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Maar wat als je nu niet wilt of kunt leren? 

Dan wordt de wereld klein en zijn de opties beperkt. Biesta maakt zich hier druk 

over. Met hem zijn er meerderen die zich de laatste jaren afvragen in hoeverre  

iedereen in het plaatje past dat de politiek voor ogen heeft met het onderwijs.  

Leren is geen keuze meer, het is een verplichting.  

Het risico van contact maken  

Wie door de regels heen weet te lezen in de boeken van Biesta (en dat is niet  

gemakkelijk), leest: contact is het belangrijkste aspect van onderwijs. Contact is  

de basis van al het leren, of dat nu goed of slecht is. Door contact kunnen leraren 

proberen om datgene te bereiken dat voor specifieke leerlingen op dat moment 

gewenst is. Ook voor leerlingen waarbij het individuele proces van leren niet zo 

vanzelfsprekend is. Het hoeft niet altijd te lukken. 

Op het vmbo en mbo zijn regelmatig leerlingen die niet even goed in het plaatje 

passen van leren zoals dat door de publieke zaak die onderwijs is geworden, wordt 

geïnterpreteerd. Veel leerlingen doen liever dan dat zij leren. Sommige leerlingen 

hebben andere dingen aan hun hoofd. Een arbeidsplaats of stage is dan niet de 

eerste prioriteit. De leraar die durft in te gaan op de vraag die leerlingen wel  

hebben, is goud waard. Vaak horen die vragen niet bij de doelstellingen die leraren 

mee krijgen en leraren kunnen leerlingen niet altijd goed helpen met de vaak inge-

wikkelde vragen en behoeften waar zij mee worstelen. Maar luisteren en contact 

maken helpt. Dat daar een risico aan zit moeten leraren die dit durven voor lief 

nemen. De ervaring leert echter dat leraren die kiezen voor het (v)mbo zich daar 

wel degelijk van bewust zijn, en er juist in het contact vol voor gaan. Risico’s nemen 

doe je als docent dan ook iedere dag. 
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Samenwerken aan opbrengst: over de VM2-
experimenten en het vervolg 

Renée van Schoonhoven 

In ons onderwijsbestel hebben we voor vmbo- en mbo-leerlingen een ‘knip’ aan-

gebracht op 16-jarige leeftijd. Op die leeftijd stappen de leerlingen over van het 

vmbo naar het mbo, een overstap die, zoals hiervoor in andere bijdragen al is aan-

gestipt, met verschillende uitdagingen gepaard gaat. Waartoe en waarom die sys-

teemgrens, en kan het niet anders, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsvoor-

bereidende leerlijn die vanaf 14 jaar begint en gradueel overgaat in een beroeps-

opleiding? Vanuit die gedachte zijn in de afgelopen tien jaar legio experimenten 

gestart. Eerst onder de noemer van VM2, de laatste tijd onder de vlag van de vak-

manschaps-, technologie- en beroepsroutes. En met succes. Want de opbrengsten 

wijzen uit dat zo’n aanpak voor de leerlingen écht wat oplevert. Hetgeen overigens 

niet wil zeggen dat alle experimenten ook slagen. Maar goed, daar zijn het ook  

experimenten voor. In deze bijdrage belichten we de opbrengst van de VM2-

experimenten die in de periode 2008-2013 hebben plaatsgevonden, en gaan we in 

op de resultaten van de trajecten die hierop hebben voortgebouwd.  

De start van VM2 draagt bij aan evidence based beleid 

In 2007 is het kabinet Balkenende IV net uit de startblokken. In het regeerakkoord 

staat dat de voortijdige schooluitval voortvarend zal worden aangepakt. Wetgeving 

die de doorstroom in de beroepskolom belemmert, zal worden geschrapt. Een 

groep vmbo-scholen ziet een kans en benadert de toenmalige staats-secretaris van 

Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenhart, met het verzoek ruimte te ma-

ken voor een doorlopend onderwijsprogramma vmbo-mbo voor risicoleerlingen. 

Hun statement is dat het met name voor zwakke leerlingen in de basisberoepsge-

richte leerweg nodig is harde systeemgrenzen te vermijden. Zij hebben een heldere 

leerroute nodig die vrij direct toeleidt tot mbo niveau 2. De staatssecretaris steunt 

het plan en komt met een tijdelijke regeling voor samenwerkende vmbo-scholen en 

mbo-instellingen.13 Scholen kunnen vervolgens een aanvraag indienen voor het 

                                                                 

13 Zie: Tijdelijke regeling 23 mei 2008, nr. BVE/INI-2008/21706. 
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starten van een leergang vmbo-mbo2, anders gezegd: een VM2-experiment. 

 

In hetzelfde tijdsgewricht verschijnt overigens ook het rapport Tijd voor Onderwijs 

van de commissie-Dijsselbloem.14 De hoofdlijn van dat advies is inmiddels wel  

bekend: de overheid heeft volgens de commissie de verantwoordelijkheid voor 

kwaliteit te zeer losgelaten en dient het heft weer in handen te nemen. De over-

heid moet duidelijker formuleren wát het van de scholen verwacht; het hóe is aan 

de scholen om in te vullen. Verder moet de overheid bij het uitspreken van het 

‘wat’ zich meer dan voorheen baseren op wat ook echt bewezen is. Beleid dient 

zoveel mogelijk evidence based te zijn. 

De lijnen komen samen, in de zin dat de VM2-experimenten worden voorzien van 

een intensieve monitor. De monitor moet inzichtelijk maken hoe de experimenten 

verlopen en dient informatie te genereren op grond waarvan besloten kan worden 

tot het al dan niet verlengen van de experimenten. Daarvoor worden in de monitor 

interviews gehouden, gevalsstudies verricht én data over de leerlingloopbanen be-

studeerd. De monitor start in 2008 en loopt door tot eind 2012. Op basis van de 

rijke verzameling aan materiaal kunnen we nu terug kijken en zien wat de VM2-

experimenten hebben opgeleverd (Van Schoonhoven & Bouwmans, 2013). 

VM2 aanpak in twee tranches  

De VM2-experimenten starten in de zomer van 2008. Zij bestaan uit combinaties 

van vmbo-scholen en mbo-instellingen; ze richten een onderwijsprogramma in dat 

is gericht op de zwakkere leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg. Het doel is 

het behalen van de startkwalificatie (niveau 2). De zware ‘knip’ op 16-jarige leeftijd 

kan zo worden voorkomen. In VM2 kunnen de scholen één geïntegreerde onder-

wijsroute inrichten, op basis van het motto ‘één concept, één team en één dak’. 

De leerroutes starten in 2008 in het derde leerjaar van het vmbo. Het doel is dat dit 

eerste cohort aan leerlingen in de zomer van 2012 de startkwalificatie heeft be-

haald. Een tweede cohort gaat een jaar later (zomer 2009) van start. Dit cohort 

moet uiterlijk 2013 de startkwalificatie hebben behaald. De eerste tranche is nog 

niet zo omvangrijk: 34 experimenten gaan van start, met in totaal zo’n 1000 leer-

lingen. De tweede tranche is groter: 121 experimenten en 2600 leerlingen. 

                                                                 

14 Kamerstukken II 2007/08, 31 007, nr. 6. 
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Vakcollege 

Het vakcollege is een benaderingswijze en opzet voor een onderwijsprogramma 

waarbij 3 jaar vmbo wordt geschakeld aan 3 jaar mbo. Oorspronkelijk gericht op 

vmbo-bb/kb in de sector Techniek, later ook uitgebreid naar de sector Zorg &  

welzijn. Een stichting begeleidde eerst de opzet en uitvoering van deze program-

ma’s. Inmiddels doen de deelnemende scholen dit zelf. 

Vakscholen 

Deze instellingen bieden mbo-opleidingen aan in één specifieke branche of sector. 

Bijvoorbeeld de colleges voor grafische en/of media-opleidingen, opleidingen in 

scheepvaart & transport of houtbewerking & meubelmaken. In veel gevallen is aan 

de vakscholen ook een vmbo-afdeling verbonden (verticale scholengemeenschap). 

Vakmanschapsroute 

De vakmanschapsroute is door OCW samen met de technologie- en beroepsroute 

mogelijk gemaakt; deze route volgt in de tijd gezien op de VM2-experimenten. 

VM2 

Vmbo-scholen en mbo-instellingen konden tussen 2008 en 2013 experimenteren 

met doorlopende leerroutes voor vmbo-bb leerlingen, toeleidend tot niveau 2. 

Het VM2-concept werkt! 

Gaande de rit worden de onderwijsloopbanen van de VM2-leerlingen gemonitord. 

Op grond daarvan wordt zichtbaar dat de VM2-aanpak werkt, want er wordt ín de 

experimenten een forse teruggang gerealiseerd in voortijdig schoolverlaten (vsv). 

Bij het eerste cohort leerlingen daalt het vsv-percentage bij de experimenten van 

27 naar 20 procent. Nog steeds is er uitval, maar wel aanzienlijk lager dan op de-

zelfde scholen bij voorgaande leerlingcohorten. Ook ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde treedt er een aanzienlijke daling op. Bovendien halen ín de experimen-

ten de leerlingen veel vaker binnen vier jaar de startkwalificatie; dit percentage 

stijgt van ruim een derde (landelijk en voorgaand cohort) tot ver boven de 50 pro-

cent. Bij het tweede cohort is het resultaat vergelijkbaar: het vsv-percentage daalt 

én er worden meer startkwalificaties gehaald. 
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Uit de monitor blijkt dat de verklaring voor het succes vooral ontstaat doordat in de 

leerroutes de mbo-leerstof eerder wordt aangeboden. Er is dan een kleine versnel-

ling in het traject mogelijk, wat de leerling motiveert, terwijl tegelijkertijd de peda-

gogische benadering vanuit het vmbo wordt voortgezet. Die continuïteit wordt 

door betrokkenen van belang gevonden: de docenten kennen de leerling immers al 

en kunnen zo eerder signaleren wanneer deze vertraging dreigt op te lopen, en  

indien nodig bijsturen. Het verhoogt zo de kans voor de leerling op het halen van 

de startkwalificatie. 

Maar…. experimenteren lukt niet altijd 

Uit de VM2-monitor blijkt overigens ook dat niet alle leerlingen en ook niet alle  

experimenten de rit tot het einde volmaken. Ongeveer 33% van de leerlingen stapt 

aan het begin van het vierde leerjaar vmbo, dus na één jaar VM2, over op een  

ander programma. Nog een jaar later, dus na de ‘oude knip’ van de overgang van 

vmbo naar mbo, zit nog 30% van het oorspronkelijke leerlingenaantal in het VM2-

experiment. Leerlingen switchen dus ook ná het behalen van het vmbo-diploma. 

Veruit de meeste VM2-experimenten hebben het vmbo-examen in het experiment 

namelijk – veelal op aandringen van ouders – overeind gehouden. Dat hoefde  

binnen VM2 overigens niet; scholen en leerlingen mochten afzien van het vmbo-

examen, maar de meesten hebben daar dus niet voor gekozen. Met het vmbo-

diploma op zak, kiezen dus vrij veel VM2-leerlingen alsnog voor de overstap naar 

een andere mbo-opleiding dan die in het VM2-traject. 

Stel dat de vmbo-school een VM2-traject start met 60 leerlingen, dan zijn er na 2 

jaar gemiddeld genomen dus nog 18 voor ‘het mbo-deel’ over. In verhouding tot 

het oorspronkelijke aantal is dat vrij laag. De meeste experimenten waren  

overigens kleiner dan 60 leerlingen, hetgeen betekent dat het aantal leerlingen  

dat uiteindelijk in het mbo-deel belandt, lager ligt dan ‘een aardig volle klas’. Tegen 

deze achtergrond is het niet zo vreemd dat niet alle experimenten worden door-

getrokken tot het einde. Het leerlingenaantal ligt in een aantal gevallen gewoon te 

laag om op organisatorische gronden een specifiek leertraject overeind te kunnen 

houden. In andere gevallen stokt overigens op andere gronden de samenwerking 

tussen het vmbo en mbo en wordt het experiment tussentijds stop gezet. 
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Samenwerken bepaalt het succes 

Onder meer door intensieve gevalsstudies is uit de VM2-monitor gebleken dat het 

slagen van het VM2-experiment staat of valt met een goede samenwerking. Loopt 

de samenwerking niet lekker, dan stagneert het experiment eerst; niet zo veel later 

wordt het vervolgens stopgezet. Volgens betrokkenen is het onder meer van be-

lang dat de samenwerking kan rusten op goede afspraken over de financiële aspec-

ten van de samenwerking. De samenwerking lukt eerder als:  

 er breed draagvlak voor het experiment is in de deelnemende 

scholen; niet alleen de kleine groep docenten die er direct mee 

verbonden is moet het steunen, maar ook de collega’s, zeker óver 

de grens van vmbo en mbo heen. Het beeld moet niet zijn dat het 

experiment iets is ‘van de overkant’, van ‘die andere locatie’, van 

‘die specifieke groep docenten’;  

 er vanaf het begin van het traject goede afspraken zijn tussen de 

samenwerkingspartners over de financiën; 

 er geen onverwachte beleidswijziging optreedt bij de vmbo-

school en/of mbo-instelling. 

 

Een belangrijke conclusie uit de monitor is dat het traject ten eerste staat of valt  

bij een goede samenwerking. Verder is het nodig dat het leerlingenaantal een  

bepaalde kritische massa heeft, bijvoorbeeld 15 leerlingen of meer, omdat het  

anders niet gecontinueerd kan worden in de school. Het traject moet ook in andere 

opzichten zijn ingebed in en rond de school; het moet ‘normaal’ zijn dat het er is. 

De setting biedt dan de voorwaarden die nodig zijn voor een eigen programma.  

Een programma dat leerlingen boeit en aan de school bindt. Het resultaat is dan: 

effectiever leerroutes, die motiverend zijn en zowel de leerling, alsook de school en 

samenleving een waardevol resultaat opleveren. 

Factoren die bijdragen aan samenwerking 

Uit ander onderzoek kunnen we ook wel iets zeggen over waarom samenwerken in 

de ene setting wel, maar in de andere setting niet (helemaal) lukt. Op basis van de 

studie van Van Delden kunnen we vier factoren benoemen (Van Delden, 2009): de 

omstandigheden van de samenwerking, de belangen die meespelen, de structuur 

en inrichting van de samenwerking en de ontwikkeling die men met elkaar mee-

maakt. 
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Ten eerste de omstandigheden: het accent ligt daarbij op de vraag of en zo ja welke 

omstandigheden in de omgeving de samenwerking beïnvloeden. Het gaat dan over 

het punt van noodzaak: hoe nodig ís de samenwerking voor (één van) de partners 

eigenlijk, kan men ook zonder elkaar? En: kénnen de partners elkaar, bijvoorbeeld 

uit eerdere samenwerkingstrajecten en heeft men positieve ervaringen met elkaar 

opgedaan? Dat leidt tot vertrouwen. Een tweede groep van factoren omvat de  

belangen die meespelen in de samenwerking. Het is zaak dat de samenwerking  

sowieso iets oplevert, anders stoppen partners met investeren en komt het net-

werk tot een einde. In de derde plaats kan de structuur van en sturing in de  

samenwerking het proces bevorderen. En ten slotte is er de procesmatige kant van 

de zaak: hoe ontwikkelt de samenwerking zich feitelijk en welke ervaringen bouwt 

men met elkaar op? Van Delden onderscheidt vervolgens een aantal fasen in  

samenwerkingstrajecten in de (semi-) publieke sector, die als volgt in een schema 

kunnen worden afgebeeld. 

 

Figuur 8: fasenmodel van effectieve samenwerking (Van Delden 2009) 
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De fasen zijn: 

 lering trekken: partners constateren dat er een noodzaak, een 

duidelijke wil is om gezamenlijk op te trekken omdat er een  

probleem is, bijvoorbeeld het voortijdig schoolverlaten of de 

verminderde aantrekkingskracht van het beroepsonderwijs 

 doelen bepalen: aansluitend bepalen de partners het doel van de 

samenwerking; bijvoorbeeld in het onderwijs: het komen tot ver-

betering van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB); 

 praktisch samenwerken: er komt bijvoorbeeld een projectplan tot 

stand dat vervolgens wordt uitgevoerd door een werkgroep; 

 structureren: als de samenwerking eenmaal loopt, wordt deze 

meestal na verloop van tijd geëvalueerd; bezien wordt of de op-

brengsten voldoende zijn om te worden ingebed in de ‘normale 

organisatie’;  

 verbreden / verdiepen van relaties tussen partners: heeft men  

positieve ervaringen opgedaan en zijn er concrete resultaten, dan 

levert dat meestal een positieve basis voor verdere uitbouw van 

de samenwerking 

De samenwerking wordt volgens Van Delden een succes als men erin slaagt de 

overgangen tussen de fasen en de gedragswisselingen die daarmee gepaard gaan, 

goed door te komen. In de figuur is dit aangegeven met de groene pijlen. Er kunnen 

in het proces echter ook knelpunten ontstaan. Dan gaat men vaak ‘onderhandelen’ 

(rode pijlen). De effectiviteit van de samenwerking daalt dan meestal; er komt dan 

vaak geen vervolg. 

Samenwerken ook van belang bij het vervolg op VM2 

In 2012-2013 liep het VM2-experiment ten einde. Gelukkig waren de resultaten wel 

zo hoopgevend dat OCW heeft gekozen voor een vervolg. In 2014 is de regeling uit-

gebreid, en wel zo dat sindsdien de samenwerking veel breder getrokken kan  

worden en wel tot: 

 vakmanschapsroutes: doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 

vmbo en toeleidend tot niveau 2 en 3, in alle sectoren; 

 technologieroutes: doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 vmbo 

en toeleidend tot niveau 4 in de sector techniek; 
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 beroepsroutes doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 vmbo en 

toeleidend tot niveau 4 in overige sectoren.15 

 

Ook dit keer zijn de routes voorzien van een uitgebreide monitor. Een eerste rap-

portage met tussentijdse resultaten is begin 2017 gepubliceerd (Imandt e.a. 2017). 

Hoewel het nog maar een eerste, tussentijdse rapportage is en het beeld dus nog 

verre van volledig is, vallen wel enkele overeenkomsten op met de VM2-monitor. 

Het lijkt er namelijk ook nu op dat ruim een derde van de leerlingen die bij de start 

in een route zat, na één jaar op een ander traject zit. Dit komt volgens de onder-

zoekers mede doordat scholen soms niet beginnen of voortijdig stoppen met het 

aanbieden van een route; de zorg voor voldoende leerlingen in het traject speelt 

daarbij een rol. Een andere overeenkomst is dat ook nu scholen niet altijd de  

geboden experimenteerruimte benutten. Tegelijkertijd merkt men echter dat 

leerlingen wel gemotiveerder zijn en zorgvuldiger nadenken over hun onderwijs-

loopbaan. 

Het begint kortom ook bij de trajecten die een vervolg zijn op VM2 met het realise-

ren van de samenwerking. Als dat lukt, hebben de leerlingen, de school en de  

samenleving daar baat bij. 
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Ruimte voor samenwerking in de wet- en regelgeving 

Renée van Schoonhoven 

Een goede overstap helpt de leerling verder, van vmbo naar mbo en daarna naar 

een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Daar zijn we het over eens. De overstap 

wordt kansrijker als vmbo en mbo samenwerken, waar mogelijk schakelen, ten  

behoeve van het leertraject van de leerling. Zíjn kansen nemen daarmee toe.  

Dat samenwerken kán, dat weten we inmiddels allemaal. Het vergt wel een  

opstart, een goede inhoudelijke basis en waarschijnlijk ook wel enig doorzettings-

vermogen om de samenwerking in de organisatie een vaste plek te geven. Maar 

het ís mogelijk. Wetten en regels hoeven dit niet in de weg te staan. Integendeel,  

er is ruimte die benut kan worden. In diverse publicaties en handreikingen wordt 

die ruimte aangegeven en toegelicht. Om de lezer op weg te helpen, zetten we de 

mogelijkheden, mede aan de hand van die publicaties, nogmaals op een rijtje. 

Wat is het vertrekpunt? 

Bij het aangaan van samenwerking is het altijd goed om eerst even terug te gaan 

naar de basis. Want: wat zijn de opdrachten die aan het vmbo en mbo worden  

gesteld? Daarvoor kijken we naar het wettelijk kader: voor het vmbo de Wet op het 

voortgezet onderwijs (WVO) en voor het mbo naar de Wet educatie en beroeps-

onderwijs (WEB). 

De WVO maakt een onderscheid tussen de theoretische en de beroepsgerichte 

leerwegen van het vmbo. De theoretische leerweg (tl) heeft als opdracht om voor 

te bereiden op het beroepsonderwijs dan wel op het havo, en omvat mede  

algemene vorming. Vanaf het derde leerjaar moeten daartoe profielen worden 

aangeboden. Er zijn vier profielen voor de tl: Economie, Zorg en welzijn, Techniek 

en Landbouw. De beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bereiden –volgens de 

WVO – leerlingen voor op aansluitend beroepsonderwijs zoals bedoeld in de WEB 

en omvatten tevens algemene vorming; ook deze leerwegen starten in het derde 

leerjaar met profielen. Dit zijn de profielen zoals: Bouwen, wonen en interieur; Zorg 

en welzijn; Dienstverlening en producten; en Groen. De details van de leerwegen, 

profielen en de examinering zijn geregeld in onder meer het Inrichtingsbesluit WVO 

en het Eindexamenbesluit WVO. 
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De WEB geeft alle beroepsopleidingen een vrij brede, drieledige opdracht mee.  

Ze zijn gericht op:  

 de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening 

van beroepen, waarvoor een beroepskwalificatie nodig is; 

 algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de  

studenten;  

 en dragen bij tot het maatschappelijk functioneren.  

 

Er zijn vier mbo-opleidingsniveaus. De opleidingen worden ingericht aan de hand 

van de kwalificatiedossiers. In de dossiers staat verwoord wat de student aan het 

einde van de opleiding wordt geacht te kennen en te kunnen. Hóe de opleiding 

wordt ingericht is in beginsel aan de instelling. Nadere voorschriften over de  

examinering van de beroepsopleiding zijn opgenomen in het Examen- en kwalifica-

tiebesluit beroepsopleidingen WEB. De opleidingen kunnen overigens in twee  

varianten worden aangeboden: een voltijdse variant in de beroepsopleidende 

leerweg (BOL) en een duale variant van leren en werken in de beroepsbegeleiden-

de leerweg (BBL; vanaf 16 jaar). 

Vervroegde aanmelding en toelatingsrecht 

Na het vmbo-diploma maken deze leerlingen de overstap naar het mbo. Ze zijn 

immers op grond van de Leerplichtwet óf nog leerplichtig omdat ze nog geen 16 

jaar oud zijn, óf kwalificatieplichtig tot hun 18e jaar omdat ze nog geen startkwalifi-

catie hebben gehaald. De startkwalificatie is een mbo-diploma op minimaal niveau 

2 of een havo-/vwo-diploma. 

Er zijn sinds jaar en dag doorstroomrechten16 voor vmbo-leerlingen bij de overstap 

naar het mbo. Deze houden in dat een leerling met een diploma vmbo-

basisberoeps kan instromen in een niveau 2 opleiding. Leerlingen met een diploma-

kaderberoeps, gemengd of theoretisch kunnen instromen in een niveau 3 of 4 op-

leiding. 

Onlangs is er met de Wet vervroegde aanmelding en toelatingsrecht meer aan-

dacht gekomen voor de overstap van het vmbo naar het mbo.17 De wet houdt in 

                                                                 

16 Doorstroomregeling vmbo – beroepsonderwijs, BVE/Bestel/2000/48052, Uitleg 2001, 2/3. 
17 Stb. 2016, 362. 
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dat alle vmbo’ers zich in het vierde leerjaar van het vmbo, vóór 1 april van dat 

voorjaar, aanmelden voor een mbo-opleiding. De mbo-opleiding organiseert ver-

volgens een traject van intake en advisering. Studenten die daar aan deelnemen 

hebben vervolgens het recht om toegelaten te worden tot de opleiding van hun 

voorkeur, uiteraard wel als zij – net als in de doorstroomregeling – over de juiste 

vooropleidingseisen beschikken. Bij aanvang van de mbo-opleiding worden zij  

ingeschreven op die opleiding. 

 

Afbeelding 1: risicomomenten bij de overstap (MBO Raad e.a. 2017) 

In 2017 hebben verschillende organisaties waaronder de VO-raad, MBO Raad en de 

VNG een convenant opgesteld over hoe om te gaan met de nieuwe regels (MBO 

Raad e.a., 2017). Het convenant bevat een oproep aan vmbo-scholen en mbo-

opleidingen om over de vervroegde aanmelding en wat daar op volgt, vooral goed 

te communiceren met de jongeren én hun ouders. Het is verder goed om afspraken 

te maken over het in beeld houden van de overstappers, de intake zo zorgvuldig 

mogelijk te doen en om de overdracht ‘warm’ te laten plaatsvinden. 

Samenwerkingsmogelijkheden in de wet 

Het maken van goede afspraken over de overstap van vmbo naar mbo, in het licht 

van de nieuwe regels, is in feite de basis van kansrijk schakelen. Vmbo-scholen en 

mbo-instellingen in een regio kunnen dat namelijk altijd al doen, en werken overi-

gens al heel vaak zo samen. Maar de samenwerking kan ook een stukje verder gaan 

en betrekking hebben op de inhoud en de locatie van leertrajecten.  
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Op grond van artikel 25a WVO is dat mogelijk. Vmbo-leerlingen kunnen namelijk op 

basis van dat artikel onderwijs volgen van een mbo-instelling als dat: 

 deze leerlingen beter in staat stelt een vo-diploma te halen; 

 deze leerlingen meer kansen geeft om vervolgonderwijs met  

gunstig resultaat te volgen, of 

 ertoe leidt dat onderwijsvoorzieningen doelmatiger worden  

gebruikt. 

Er moet dan wel een samenwerkingsovereenkomst tussen de vmbo-school en 

mbo-instelling worden opgesteld. De details waar men in dit geval aan moet  

voldoen zijn geregeld in het Besluit Samenwerking VO - BVE.18 In de brochure Nog 

meer ruimte voor samenwerking van het ministerie van OCW uit 2011 worden de 

routes die op grond van deze bepalingen mogelijk zijn, helder uiteengezet. 

Er is nog een andere grondslag mogelijk voor de samenwerking, en wel één die ziet 

op specifieke samenwerking tussen het vmbo en het mbo als het gaat om leer-

lingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Deze leerlingen kunnen – 

zoals bekend – een leerwerktraject volgen in plaats van het volledige vakkenpakket 

van deze leerweg; in dat geval moet de vmbo-school de doorstroom van deze leer-

ling naar mbo-niveau 2 specifiek afspreken in een samenwerkingsovereenkomst 

met het mbo (artikel 10b7 WVO). Verder kunnen een vmbo-school en een mbo-

opleiding afspreken dat (onderdelen van) de entreeopleiding tijdens de vmbo-

verblijfsduur wordt verzorgd; dat kan op basis van artikel 10b8 WVO. Overigens 

volgt uit Kamerstukken dat deze samenwerking ook is toegestaan tussen mbo en 

praktijkonderwijs (De Haan & Van Schoonhoven, 2016). 

Het aanbieden van de entreeopleiding tijdens het vmbo moet ook gebaseerd zijn 

op een samenwerkingsovereenkomst. Het voordeel van zo’n aanbod kan zijn dat: 

 de leerling al op het vmbo kan beginnen aan een mbo-opleiding 

voordat hij of zij 16 jaar is; 

 de mbo-opleiding niet in 1 schooljaar geprogrammeerd hoeft te 

worden maar langer kan duren.  

Wordt hiervoor gekozen, dan is de leerling ingeschreven op het vmbo, maar de 

mbo-instelling is wel verantwoordelijk voor de examinering. De afspraken daarover 

en over de kosten van het examen moeten duidelijk worden vastgelegd. In de af-

spraken moet ook duidelijk worden hoe het examenplan eruit ziet waaraan de  

                                                                 

18 Stb. 2005, 642. 



109 

leerlingen moeten voldoen. In principe is de vmbo-school verder vrij het onderwijs-

leerproces te programmeren naar eigen goeddunken, daarbij rekening houdend 

met de eisen die de eigen schoolsoort stelt aan het onderwijsproces, waaronder 

bijvoorbeeld de urennorm. 

Experimenten 

Hiervoor zijn de mogelijkheden genoemd die al structureel zijn opgenomen in de 

wet. Daarnaast zijn er, zoals ook elders in deze bundel toegelicht, regelingen die 

het mogelijk maken te experimenteren met nieuwe leerroutes. Dit kan op basis van 

het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022.19 Binnen 

deze experimenten kunnen worden opgezet: 

 vakmanschapsroutes: doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 

vmbo en toeleidend tot niveau 2 en 3, in alle sectoren; 

 technologieroutes: doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 vmbo 

en toeleidend tot niveau 4 in de sector techniek; 

 beroepsroutes doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 vmbo en 

toeleidend tot niveau 4 in overige sectoren. 

Scholen die hiermee aan de start wilden, konden daartoe tot in het najaar van 2017 

een aanvraag indienen bij OCW. De voortgang van de experimenten wordt gemoni-

tord; een eerste rapportage met tussentijdse resultaten is begin 2017 gepubliceerd 

(Imandt e.a., 2017).  

Subsidie voor doorstroomprogramma’s  

Verder kunnen vmbo-scholen en mbo-instellingen die samenwerken aan een  

overstap-programma, gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en de zelf-

standigheid van de leerling, daarvoor subsidie aanvragen bij OCW. De aanvraag 

voor de overstapmomenten 2018-2019 en 2019-2020 moet worden ingediend vóór 

1 oktober 2018.20  

                                                                 

19 Stb. 2015, 357. 
20 Stcrt. 2017, 30745. Zie tevens https://www.dus-i.nl/subsidies/d/doorstroom-vmbo-mbo- 
    havo 
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En wat waarschijnlijk nog volgt… 

Naar alle waarschijnlijk kunnen we nog twee ontwikkelingen tegemoet zien. Ten 

eerste hebben de bewindspersonen uit het kabinet Rutte II in hun beleidsbrief 

Sterk Beroepsonderwijs in februari 2017 aangekondigd dat er een wetsvoorstel 

komt voor de structurele verankering van een versterkte samenwerking vmbo-

mbo, in het belang van de leerling gericht op kwalificeren met een duurzaam ar-

beidsmarktperspectief. “Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel ruimte biedt, door 

afwijking van bij wet vastgelegde inrichtingsvoorschriften mogelijk te maken. (…) 

Een belangrijke voorwaarde zal zijn dat de kwaliteit van de leerroute en betrokken 

scholen en instellingen op orde zijn en de vertegenwoordiging van docenten en 

leerlingen of studenten het eens zijn met de inrichting van de doorlopende leer-

routes. Door dit wetsvoorstel ontstaat ruimte voor een volledig geïntegreerde leer-

route van vmbo basis tot en met mbo 2/3, waarbij examinering op vmbo-niveau 

achterwege kan blijven. Daarmee kan de onderwijstijd anders worden benut.”21  

Ten tweede is er een wetsvoorstel in de maak dat de aansluiting van de mbo-

instellingen regelt bij het overleg dat de VO-samenwerkingsverbanden passend  

onderwijs voeren met de gemeente over het ondersteuningsaanbod en de jeugd-

hulpverlening. Over dit voorstel heeft begin 2017 een internetconsultatie plaats-

gevonden.22 

Welke mogelijkheden dit alles gaat bieden, is bij het samenstellen van deze bundel 

nog niet duidelijk, omdat één en ander sterk afhangt van een nieuw regeerakkoord. 

Desondanks: er zijn ook nu al legio mogelijkheden. De wet- en regelgeving biedt de 

nodige ruimte voor samenwerken en kansrijk schakelen, in het belang van de leer-

ling. 

 

  

                                                                 

21 Kamerstukken II 2016/17, 31 524, nr. 311. 
22 https://www.internetconsultatie.nl/wetregionalesamenwerkingvsv/details 

https://www.internetconsultatie.nl/wetregionalesamenwerkingvsv/details
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