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Samenvatting 

De beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo zijn vernieuwd door invoering van tien nieuwe profielen met een 
nieuwe structuur en opname van loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling (LOB). Deze vernieuwing heeft tot doel het 
vmbo toekomstbestendig(er) te maken. Hoe de genomen beleidsmaatregelen dienen te leiden tot het behalen van dit 
doel, wordt uiteengezet in deze reconstructie van de beleidstheorie. 
 
De vernieuwing van het vmbo wordt tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. De basis van de 
monitoring en evaluatie wordt gevormd door de beleidstheorie. De beleidstheorie beschrijft hoe 
genomen beleidsmaatregelen tot beoogde doelen leiden en welke aannames en/of principes daar-
aan ten grondslag liggen. Tevens worden de belangrijkste proces- en resultaatindicatoren benoemd. 
De beleidstheorie kan dan ook gezien worden als de theorie achter de gemaakte beleidskeuzes.  
 
Het doel van het monitor- en evaluatieonderzoek is vast te stellen hoe de vernieuwing van het 
vmbo in de praktijk wordt vormgegeven en tot welke effecten dat leidt. Een belangrijke vraag 
daarbij is hoe de praktijk van de vernieuwing overeenkomt met de theorie achter de genomen 
beleidsmaatregelen. Komt uit wat men van te voren heeft gedacht? 
 
Door middel van het bestuderen van relevante (beleids)documenten en interviews met beleidsma-
kers van het ministerie van OCW en andere sleutelfiguren uit het veld die betrokken zijn geweest 
bij de beleidsontwikkeling, is de beleidstheorie achteraf gereconstrueerd. De beleidstheorie kan als 
volgt worden samengevat: 
 
De vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo is gebaseerd op de 
invoering van tien nieuwe profielen in de beroepsgerichte leerwegen, waarbij er binnen de structuur 
van de profielen, naast een algemeen deel en profieldeel, expliciet ruimte is voor beroepsgerichte 
keuzevakken en verankering van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het onder-
wijsprogramma. 
 
Met de tien nieuwe profielen zijn de examenprogramma’s vernieuwd en het onderwijspro-
gramma geactualiseerd. Daarnaast wordt verwacht dat de vervanging van 35 beroepsgerichte pro-
gramma’s in de oude situatie door tien nieuwe profielen leidt tot meer leerlingenmassa per profiel, 
waardoor het onderwijs beter organiseerbaar wordt en daarmee betaalbaar blijft. Bovendien is de ver-
wachting dat vmbo-scholen afspraken met elkaar maken over wie welke profielen aanbiedt, zodat 
een regionaal dekkend onderwijsaanbod tot stand komt. Ook wordt afstemming met het mbo-onderwijs 
en de arbeidsmarkt beoogd, zodat het regionale aanbod van profielen overeenkomt met de regio-
nale behoefte.  
 
Met invoering van beroepsgerichte keuzevakken wordt het mogelijk om het (aanbod van) on-
derwijs flexibeler in te richten. Scholen bepalen zelf hun aanbod en daarmee ook de inhoud van hun 
beroepsgerichte keuzevakken. Het is dan ook mogelijk vakken aan te bieden die snel aangepast 
kunnen worden aan regionale vragen van vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel 
is dat de inhoud van beroepsgerichte keuzevakken door afstemming met vervolgonderwijs en be-
drijfsleven up-to-date kan worden gehouden.  
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Met de invoering en afstemming over profielen en keuzevakken zal een voor het vervolgonderwijs 
en bedrijfsleven meer herkenbaar vmbo-aanbod ontstaan en kunnen scholen zich naar leerlingen toe 
sterker profileren. Op basis van die profilering wordt verwacht dat de school- en opleidingskeuze 
voor leerlingen en ouders vergemakkelijkt wordt. 
 
Met de prominentere plek van LOB binnen het examenprogramma wordt beoogd dat leerlingen 
meer keuzebegeleiding ontvangen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs krijgen en meer inzicht in 
hun loopbaancompetenties. Leerlingen krijgen daardoor een goed beeld van hun individuele mogelijk-
heden en komen naar verwachting tot een beter passende opleidingskeuze. Bovendien zijn er door 
de invoering van de beroepsgerichte keuzevakken meer mogelijkheden voor leerlingen om een 
individuele leerloopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor ontstaat meer 
maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Bovendien is de 
verwachting dat leerlingen door LOB en meer mogelijkheden tot maatwerk enthousiaster en meer 
gemotiveerd raken, wat een positieve invloed kan hebben op studieresultaten. 
 
Op basis van de beleidstheorie zijn de volgende hypothesen vastgesteld die gedurende het monitor- 
en evaluatieonderzoek zullen worden getoetst: 
 
1. Door de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s wordt het onderwijs dus-

danig geactualiseerd dat het inhoudelijk beter aansluit op het mbo-vervolgonderwijs en de be-
hoefte op de (regionale) arbeidsmarkt. 
 

2. Door de vervanging van 35 beroepsgerichte programma’s door tien nieuwe profielen ontstaat 
er meer leerlingenmassa per profiel, waardoor het onderwijs beter organiseerbaar wordt en 
daarmee betaalbaar blijft. 
 

3. Omdat scholen zelf hun aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken bepalen en de mogelijkheid 
krijgen om nieuwe beroepsgerichte keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden, kan het (aan-
bod van) onderwijs flexibeler worden ingericht en zijn scholen in staat om vakken aan te pas-
sen aan regionale vragen van vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. 
 

4. Door de invoering van keuzevakken ontstaan meer mogelijkheden voor leerlingen om een 
meer individuele leerloopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor 
ontstaat meer maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en ar-
beidsmarkt. 
 

5. De prominentere plek van LOB binnen het onderwijs zorgt dat leerlingen meer keuzebegelei-
ding ontvangen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs krijgen en meer inzicht in hun 
loopbaancompetenties. Daardoor krijgen ze een goed beeld van hun individuele mogelijkhe-
den en komen ze tot een beter passende opleidingskeuze. 
 

6. Als gevolg van de prominente plek van LOB binnen het onderwijs en meer mogelijkheden tot 
maatwerk, raken leerlingen enthousiaster en meer gemotiveerd, wat een positieve invloed heeft 
op hun studieresultaten. 
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7. Doordat scholen zich via de keuze van profielen en beroepsgerichte keuzevakken sterker kun-
nen profileren, ontstaat er voor leerlingen en ouders een overzichtelijker school- en opleidings-
aanbod. 
 

8. Doordat vmbo-scholen afspraken met elkaar maken over wie welke profielen aanbiedt, komt 
er een regionaal dekkend onderwijsaanbod tot stand, dat als gevolg van afstemming met het 
mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt aansluit bij de regionale behoefte.  
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1 Inleiding en onderzoeksaanpak 

De vernieuwing van het vmbo wordt tot en met 2022 geëvalueerd. De basis van die evaluatie wordt gevormd door 
een reconstructie van de beleidstheorie. De beleidstheorie bepaalt in grote mate hoe de evaluatie inhoudelijk wordt 
vormgegeven en welke hypothesen zullen worden getoetst. 
 

Wat is een reconstructie van de beleidstheorie? 
 
De reconstructie van de beleidstheorie is een onderzoeksmethode om helder te krijgen welke 
doelstellingen beoogd worden met bepaalde beleidsmaatregelen én welke mechanismen zouden 
moeten leiden tot het behalen van die doelstellingen.  
 
Voor de vernieuwing van het vmbo geldt dat getroffen beleidsmaatregelen het resultaat zijn van 
een meerjarig proces. De ideeën en veronderstellingen achter de vernieuwing zijn dan ook in de 
loop der tijd ontstaan en al dan niet zijn neergelegd in beleids- of onderzoeksdocumenten.  
 
Door middel van documentanalyses en interviews is de beleidstheorie in 2016/2017 gerecon-
strueerd. Het resultaat van deze reconstructie is niet noodzakelijk een consistent verhaal, noch 
een volledig of waarheidsgetrouw verhaal. Wel laat het zo veel mogelijk aspecten zien die ten 
grondslag liggen aan de vernieuwing.  
 
Kortom, dit rapport pretendeert niet het enige juiste en volledige verhaal achter de vernieuwing 
van het vmbo te vertellen, maar geeft een zo volledig mogelijke weergave van ideeën en veron-
derstellingen die kunnen worden getoetst in de monitor en evaluatie. 
 

1.1 Inleiding 
De beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van het voortgezet middelbaar beroepsonder-
wijs (vmbo) zijn met ingang van schooljaar 2016/2017 vernieuwd.1 Het gaat om een grootschalige 
vernieuwing waarbij het aantal programma’s is teruggebracht naar tien profielen, Loopbaan Oriën-
tatie- en Begeleiding (LOB) is verankerd in de onderwijsprogramma’s en het beroepsgerichte pro-
gramma bestaat uit een gemeenschappelijk (hoofdzakelijk beroepsgericht) deel (het beroepsge-
richte profielvak) en beroepsgerichte keuzevakken.  
 
De vernieuwing wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd door een consortium 
van onderzoeksinstituten.2  
 

                                                        
1  Scholen hebben eveneens de mogelijkheid om hier per schooljaar 2017/2018 mee te starten. 
2   De evaluatie wordt uitgevoerd door ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA en bureau 

Turf. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het 
betreft NRO-project Evaluatie van de vernieuwing vmbo 2016-2022, nummer 405-16-420. 
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Startpunt van de evaluatie is de beleidstheorie. De beleidstheorie is kortgezegd de argumentatie voor 
beleidskeuzes. Het beschrijft hoe beleid tot de beoogde doelen zal leiden en welke aannames en/of 
principes daaraan ten grondslag liggen. Tevens worden de belangrijkste proces- en resultaatindica-
toren benoemd. Idealiter wordt de beleidstheorie geformuleerd ten tijde van de beleidsontwikke-
ling.3 Dit is in de praktijk vaak echter niet het geval, zo ook bij de vernieuwing van de beroepsge-
richte examenprogramma’s. De beleidstheorie is daarom achteraf gereconstrueerd. Dit rapport be-
schrijft het resultaat van die reconstructie.  
 
De beleidstheorie zoals hier gereconstrueerd bestaat uit de aanleiding voor de vernieuwing, de 
daarvoor geformuleerde beleidsdoelen en –maatregelen, veronderstellingen over de werking van 
de vernieuwing, de context waarbinnen de vernieuwing plaatsvindt en de identificatie van mogelijke 
onbedoelde en ongewenste effecten.  
 
De vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s betreft een grootschalige vernieuwing, waar-
door het naar verwachting een aantal jaar duurt voordat scholen alle facetten van de vernieuwing 
hebben doorgevoerd. De rest van de wereld draait intussen ‘gewoon’ door. Veranderingen die in 
de rest van de wereld plaatsvinden, grijpen mogelijk in op de vernieuwing van het vmbo. Te denken 
valt aan de veranderingen die momenteel plaatsvinden in het mbo en de invoering van passend 
onderwijs. De vernieuwing van het vmbo vindt dan ook plaats binnen een context die in beweging 
is. Binnen de evaluatie van de vernieuwing wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met die 
veranderende context. 
 
Op basis van de beleidstheorie worden hypothesen geformuleerd die gedurende de monitor & 
evaluatie getoetst worden. De beleidstheorie vormt daarmee de basis voor de gehele monitor & 
evaluatie van de vernieuwing van het vmbo. 
 
In dit rapport, en de rapporten die ermee zullen samenhangen, spreken we van de ‘vernieuwing 
van het vmbo’ als algemene noemer voor de vernieuwing van de beroepsgerichte examenpro-
gramma’s en volgen daarmee de lijn van het ministerie van OCW en het NRO.  

1.2 Aanpak reconstructie beleidstheorie 
De reconstructie van de beleidstheorie heeft als doel om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen 
van de aanleiding, inhoud en veronderstelde werking en resultaten van de vernieuwing. 
 
De beleidstheorie is gereconstrueerd aan de hand van een documentenanalyse en interviews met 
stakeholders. Relevante (beleids)documenten die zijn geanalyseerd betreffen de periode 2000 tot 
en met augustus 2016. Het betreft voornamelijk beleidsnota’s en beleidsbrieven aan de Tweede 
Kamer en informatie die beschikbaar is via de website www.nieuwvmbo.nl (voorheen www.ver-
nieuwingvmbo.nl). De onttrokken informatie is verwerkt in een infographic, zie Figuur 1.1, die de 
gereconstrueerde beleidstheorie samenvat. 
 

                                                        
3  Er wordt bij het ontwerp van een (beleids)programma vaak al rekening gehouden met mogelijkheden voor 

latere evaluatie. Zo moeten programma’s voldoende gefocust zijn, met heldere en niet teveel doelstellingen 
(zie Klein Haarhuis, 2016). 

http://www.nieuwvmbo.nl/
http://www.vernieuwingvmbo.nl/
http://www.vernieuwingvmbo.nl/
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Een conceptversie van deze infographic is benut voor het voeren van gesprekken met het ministe-
rie van OCW (directies vo en mbo) en met sleutelfiguren uit het veld die betrokken zijn geweest 
bij de beleidsontwikkeling. Het is tijdens de gesprekken ingezet als hulpmiddel om de juiste inter-
pretatie van de beleidsdocumenten te toetsen en nog ontbrekende informatie aan te vullen. 
 
In totaal is gesproken met twaalf personen (zie Bijlage A voor een overzicht). Voorafgaand aan het 
gesprek is aan alle gesprekpartners gevraagd na te gaan of de concept infographic een correct en 
compleet beeld schetst van de vernieuwing van het vmbo. Vervolgens is dat tijdens het gesprek 
nog eens uitgevraagd aan de hand van een semigestructureerde interviewleidraad die is opgenomen 
in Bijlage B.  
 
Voor de reconstructie van de beleidstheorie is ervoor gekozen om eerst met beleidmakers van het 
ministerie van OCW te praten alvorens gesprekken te voeren met enkele sleutelfiguren uit het veld. 
Resultaten uit eerdere interviews zijn gebruikt als input voor volgende interviews. Hierdoor heeft 
er een steeds diepere bevraging plaatsgevonden door de opgebouwde kennis tijdens de verschil-
lende gesprekken. De informatie uit de gesprekken is gebruikt om het beleid en de veranderingen 
in het vmbo beter te begrijpen en te komen tot concrete hypotheses die getoetst kunnen worden. 

1.3 Leeswijzer 
Deze rapportage schetst de reconstructie van de beleidstheorie van de vernieuwing van het vmbo. 
Het rapport heeft de volgende structuur. Hoofdstuk 2 schetst in het kort de geschiedenis van het 
vmbo en de aanleiding van de vernieuwing. In hoofdstuk 3 worden de beleidsdoelen en beleids-
maatregelen uiteengezet. Via welke mechanismen de doelen naar verwachting zullen worden be-
reikt, wordt beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 schenkt aandacht aan contextfactoren die 
belemmerend dan wel stimulerend zouden kunnen zijn bij het bereiken van de beleidsdoelen en de 
onbedoelde effecten van de vernieuwing. Het rapport wordt afgesloten met een concluderend 
hoofdstuk 6, waarin de te toetsen hypotheses centraal staan. 
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Figuur 1.1 Infographic reconstructie beleidstheorie 
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2 Vmbo in vogelvlucht 

Het vmbo is sinds de invoering in 1999 volop in beweging. Teruglopende leerlingaantallen, een zeer gevarieerde 
leerlingpopulatie en de opdracht om leerlingen voor te bereiden op mbo dan wel havo-onderwijs, stelt vmbo-scholen 
voor complexe vraagstukken. De huidige vernieuwing komt voort uit een deel van die vragen. De vernieuwing staat 
dan ook niet op zich, maar past in een continue proces van veranderingen die het gevolg zijn van veranderingen op de 
arbeidsmarkt en in de maatschappij. 

2.1 Ontstaan van het vmbo 
Het vmbo is, net als de havo en het vwo, onderdeel van het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland. 
Het vmbo duurt vier jaar. De twee eerste jaren vormen de onderbouw. In de onderbouw volgen 
leerlingen grotendeels hetzelfde onderwijsprogramma. De bovenbouw begint in leerjaar 3 en duurt 
eveneens twee jaar. Het vmbo kent vier verschillende leerwegen:  
• de basisberoepsgerichte leerweg;  
• de kaderberoepsgerichte leerweg;  
• de gemengde leerweg;  
• de theoretische leerweg. 
 
Het vmbo is tussen 1999 en 2002 ingevoerd als samenvoeging en vervanger van het voorbereidend 
beroepsonderwijs (vbo) en de mavo. Volgens Westerhuis & de Bruijn (2014) waren er drie aanlei-
dingen voor het introduceren van het vmbo. Ten eerste de sterke teruggang van het voorbereidend 
beroepsonderwijs (vbo). Die teruggang lag deels aan demografische ontwikkelingen, maar ook aan 
het feit dat veel ouders hun kinderen liever naar de mavo zagen gaan dan naar het vbo. De tweede 
aanleiding lag in het feit dat steeds meer leerlingen direct naar de havo of het vwo gingen, en 
daarmee de mavo haar positie als opstaptrede in het algemeen voortgezet onderwijs verloor. De 
derde aanleiding was de wens om deelname in het speciaal onderwijs te reduceren. Het vmbo moest 
met inzet van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) een groot deel van de leerlingen opvangen 
die tot dan toe naar LOM- en MLK-scholen gingen, vooral in de basisberoepsgerichte leerweg.  
 
Volgens Westerhuis & de Bruijn (2014) was elk van de vier vmbo-leerwegen een eigen rol toebe-
deeld. Zo zouden leerlingen die voorheen naar LOM- en MLK-scholen gingen via de basisberoeps-
gerichte leerweg het reguliere voortgezet onderwijs kunnen instromen. De kaderberoepsgerichte 
leerweg zou het mogelijk maken om met een beroepsgericht vakkenpakket naar hogere mbo-ni-
veaus door te stromen en vervolgens naar het hbo. De gemengde leerweg zou algemeen vormende 
en beroepsgerichte vakken combineren en de theoretische leerweg zou een vervolg mogelijk maken 
op de hoogste niveaus van het mbo dan wel de havo.  
 
Overigens werd het samengaan van vbo en mavo ook om andere redenen bepleit. Door de groei-
ende vraag naar middelbaar en hoger geschoolden werden de lage doorstroom, de gebrekkige aan-
sluiting tussen vbo en het mbo, én de hoge voortijdige uitval in toenemende mate als een probleem 
ervaren. Westerhuis & de Bruijn (2014) geven aan dat om de aansluiting vanuit het vmbo op het 
mbo (en daarmee hbo) te ‘sturen’ de startkwalificatie is geïntroduceerd. De startkwalificatie is op 
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mbo niveau 2 vastgesteld en daarmee dienen vmbo-leerlingen in ieder geval door te stromen naar 
mbo dan wel havo.  

2.2 Hoe verliep de invoering van het vmbo? 
In 1999 startten 426 scholen met het samenvoegen van vbo en mavo. Uit de Onderwijsverslagen 
van de inspectie (2001, 2002 en 2003) blijkt dat scholen over het algemeen met veel enthousiasme 
aan het werk zijn gegaan en dat men ook trots was op wat tot stand werd gebracht.  
 
De samenvoeging van vbo en mavo verliep echter niet vlekkeloos. De meeste vbo- en mavo-scho-
len maakten als gevolg van de fusiegolf in de jaren negentig al deel uit van brede scholengemeen-
schappen. Fysiek waren ze vaak van elkaar gescheiden, doordat ze in aparte vestigingen waren 
gehuisvest. Doordat ook de concurrentie tussen scholen om de gunst van leerlingen toenam, voel-
den scholen zich genoodzaakt om zich ten opzichte van elkaar te onderscheiden en te profileren 
(Commissie Dijsselbloem, 2008, p.75). Er ontstonden varianten als de mavo+, de technomavo, 
vakcolleges, en gl-tl+-opleidingen. Door de verschillende onderwijsvarianten vonden ouders en 
leerlingen het lastig te begrijpen hoe het onderwijs binnen het vmbo precies in elkaar zat (Onder-
wijsraad, 2015). 
 
Daarnaast was een toenemend punt van zorg het groeiend aantal vmbo-leerlingen dat in verband 
met leer- en of gedragsproblemen extra zorg nodig had en de problemen die scholen hadden met 
het leveren van die extra zorg. De instroom van de groep leerlingen met ernstige leer- en gedrags-
problemen in het vmbo vereiste andere vaardigheden van de docent. Niet alleen vakinhoudelijke 
kennis van een docent was noodzakelijk, ook pedagogisch-didactische expertise werd steeds be-
langrijker (Commissie Dijsselbloem, 2008). 
 
In 2005 gaf de Algemene Rekenkamer aan dat de zorg voor probleemleerlingen in het vmbo op 
een groot aantal punten tekortschoot. Zo was het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg voor 
een aantal leerlingen te hoog, kregen leerlingen in de bovenbouw niet langer de extra zorg die ze 
nodig hadden, was de overdracht vanuit het basisonderwijs niet altijd goed en gaf een indicatie 
onvoldoende inzicht in wat er met de leerling aan de hand was en wat er gedaan moest worden 
(Commissie Dijsselbloem, 2008). 
 
Doordat de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen verhoudingsgewijs grote aantallen zorgleer-
lingen binnenkregen, werden deze opleidingen steeds meer gezien als opleidingen voor kinderen 
met een laag cognitief niveau. Daar kwam bij dat door een verscherpt toezicht op handhaving van 
de leerplicht het aantal probleemkinderen en vooral het aantal migrantenkinderen toenam (Verlaan, 
2007). Deze populatie bleek gebukt te gaan onder achterstanden wat betreft taal en andere nood-
zakelijke kennis. Vooral in de Randstad maakte deze populatie een zeer groot deel van het leerlin-
genbestand uit. In Amsterdam vormden basis en -kaderscholen de meest gesegregeerde scholen in 
Amsterdam. Er werd zelfs gesproken van ‘ghetto-scholen’. Zowel leerlingen als ouders betitelden 
deze scholen unaniem als slechte en onveilige scholen (Verlaan, 2007).  
 
De (enkele) vmbo-scholen met een slecht imago bleken in sterke mate het beeld van het vmbo te 
bepalen. Vooral de basis- en kaderopleidingen werden als onaantrekkelijke opties voor leerlingen 
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en ouders gezien. Ouders zouden vaak liever voor een algemeen vormende opleiding kiezen; om 
zo alle opties open te houden voor een vervolgopleiding. Nadat in 2004 conrector Hans van Wieren 
van het Terra College in Den Haag op school door een leerling werd doodgeschoten, werd het 
negatieve imago van het vmbo, in het bijzonder in de Randstad, uitvergroot. In 2004 schreven 200 
vmbo-directeuren een open brief aan de politiek waarin zij hun zorgen uitten en pleitten voor 
minder regels en meer ondersteuning. Ondanks deze problemen klopte volgens de Inspectie van 
het Onderwijs het negatieve beeld van het vmbo in de media niet en stond ze haaks op de over het 
algemeen positieve ontwikkelingen (Commissie Dijsselbloem, 2008).  
 
De Commissie Dijsselbloem gaf aan dat na het verschijnen van het rapport van de Algemene Re-
kenkamer en andere evaluatierapporten maatregelen werden genomen dan wel voorbereid om de 
knelpunten in het vmbo weg te nemen. Deze maatregelen hadden in de eerste plaats betrekking op 
programmatische vernieuwingen, waar breed draagvlak voor was. In de tweede plaats op een goede 
aansluiting op het vervolgonderwijs, waar eveneens breed draagvlak voor was. Tenslotte diende de 
relatie met het bedrijfsleven te verbeteren, waarbij scholen wel meer wilden samenwerken maar 
niets voelden voor een verplichte betrokkenheid. 
 
Om tegemoet te komen aan uiteenlopende capaciteiten en leerstijlen van leerlingen in de basisbe-
roepsgerichte leerweg, werd besloten dat deze leerweg verschillende trajecten moest kunnen aan-
bieden. Zo ontstonden er vanaf 2001 leerwerktrajecten en assistentopleidingen (Muskens et al., 
2016). Een ander voorbeeld is dat van de vakcolleges. Om specifiek de technische opleidingen een 
impuls te geven, en later ook de zorgopleidingen, zijn deze vanaf 2008 opgezet. In vakcolleges 
werken vmbo, mbo en bedrijfsleven in een regio intensief samen aan een geïntegreerde opleiding 
(Doppenberg et al., 2013). De verschillende trajecten die werden opgezet maakten het mogelijk om 
maatwerk te bieden aan specifieke groepen leerlingen. Tegelijkertijd werd het totale onderwijsaan-
bod er (nog) complexer van.  
 
Hetzelfde geldt voor de in 2008 gestarte VM2-experimenten. In deze experimenten konden com-
binaties van vmbo-scholen en mbo-instellingen gezamenlijk een onderwijsprogramma inrichten 
voor zwakkere leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, om hen zonder ‘knip’ naar een start-
kwalificatie te brengen (van Schoonhoven & Bouwmans, 2013). Volgens Verlaan (2007) was het 
tegengaan van die knip noodzakelijk omdat de aansluiting van vmbo naar mbo door veel vmbo-
scholen als zeer problematisch ervaren werd. Veel vmbo-leerlingen hadden moeite met de over-
gang en vielen voortijdig uit.  
 
De terugkerende vraag is hoe de overgang versterkt kan worden en de uitval teruggedrongen. Dit 
roept een inhoudelijke discussie op over de functie van het vmbo. Want dient het vmbo leerlingen 
gedurende hun opleiding in staat te stellen hun beroepsinteresse te ontdekken en een afgewogen 
keuze te kunnen maken in het brede scala aan mbo-domeinen en –opleidingen? Of dient de focus 
te liggen op inhoudelijke aansluiting zodat er één geïntegreerd vmbo-mbo-opleiding gevolgd kan 
worden? Binnen scholen en tussen scholen wordt hierover veel gediscussieerd (van Schoonhoven 
& Studulski, 2009; Westerhuis & de Bruijn, 2014).  
 
Om tegemoet te komen aan geconstateerde knelpunten, werd binnen de structuur van het vmbo 
vaak een oplossing gezocht in meer verschillende afdelingsprogramma’s en examens. Daarbij werd 
enerzijds geprobeerd leerlingen via smalle beroepsprogramma’s goed voor te bereiden op het mbo 
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en anderzijds via brede, intersectorale programma’s leerlingen breed te laten oriënteren. Dit brede 
pallet aan opleidingen kwam de overzichtelijkheid van het vmbo (wederom) niet ten goede.  

Box 1 Het beroepsonderwijs breed in de belangstelling 

Aan het begin van deze eeuw werd de Stuurgroep Investeringsimpuls Beroepsonderwijs en Scholing opgericht, waarin 
sociale partners en onderwijs onder leiding van dhr. Borstlap samenkwamen om de doorstroom in de beroepskolom 
te verbeteren. De stuurgroep zette een doorlopende leerlijn in het beroepsonderwijs, van vmbo naar hbo, nadrukkelijk 
neer als ‘de koninklijke route’. Om deze route nader uit te werken, stelde de stuurgroep de commissie Boekhoud in. 
Deze commissie stelde dat om doorlopende leerlijnen te realiseren meer samenwerking tussen instellingen nodig is. 
Samenwerking die in het teken staat van een optimale loopbaanbegeleiding en trajectontwikkeling bij deelnemers 
(Commissie Boekhoud, 2001). Sinds de commissie Boekhoud staan doorlopende leerlijnen hoog op de beleids-
agenda’s.  
 
Er werd aan het begin van het millennium zelfs een beleidsprogramma ‘Versterking beroepsonderwijs’ opgezet. Er 
diende kwalificatiewinst behaald te worden in de beroepskolom oftewel minder uitvallers en meer leerlingen met een 
hoger diploma. Vanaf 2002 werd hiervoor structureel 136 miljoen euro vrijgemaakt (Onderwijsraad, 2003). 
 
Om het beroepsonderwijs daadwerkelijk te versterken adviseerde de Onderwijsraad drie speerpunten. Ten eerste moest 
de trend naar maatwerk met nog meer kracht worden doorgevoerd. Leerlingen dienden grondiger bevraagd te worden 
op hun voorkeuren en onderzocht op hun mogelijkheden. Ten tweede moesten onderwijsinstellingen en bedrijven (nog) 
veel nauwer en effectiever samenwerken om leerlingen een goed onderwijsleertraject te bieden. Ten derde adviseerde de 
raad vmbo, mbo en hbo meer samen op te trekken om leerlingen een adequate doorlopende leerlijn te kunnen aan-
bieden. Het was volgens de raad belangrijk dat leerlingen zicht kregen op een verder reikend perspectief en verzekerd 
zouden zijn van een soepelere overgang. Regionale, verticale (samenwerkings)verbanden zouden hiervoor moeten zor-
gen (Onderwijsraad, 2003). 
 
Al met al kampte het vmbo met uiteenlopende problemen. Daarbij bleef het aantal leerlingen ver-
der afnemen. Tussen 2003 en 2011 is het aantal bovenbouwleerlingen gedaald van 225.000 naar 
204.000. Onderzoek laat zien dat leerlingen die vroeger naar het vmbo gegaan zouden zijn, tegen-
woordig naar de havo gaan of, in mindere mate, naar het praktijkonderwijs (Onderwijsraad, 2015).  
 
Er blijkt vooral sprake te zijn van een afname van het aantal leerlingen in de basis- en kaderbe-
roepsgerichte leerwegen. In deze leerwegen is het percentage leerlingen in het derde leerjaar gedaald 
van 34,2 procent van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (in 2001) naar 24,7 procent (in 
2012). Bij de theoretische en gemengde leerweg is juist sprake van een lichte stijging: van 25,2 
procent naar 26,6 procent (Onderwijsraad, 2015).  
 
Door teruglopende leerlingenaantallen ontstaan er problemen in de organiseerbaarheid van het 
beroepsgerichte onderwijs. De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen kennen, om de hierboven 
genoemde redenen van het tegemoetkomen aan de wensen van diverse leerlingenpopulaties, een 
steeds diverser programma-aanbod. Na 10 jaar vmbo waren er ongeveer 35 verschillende beroeps-
gerichte programma’s per leerweg ontstaan met ongeveer 80 verschillende centraal geëxamineerde 
programma’s. Met afnemende leerlingaantallen wordt het steeds moeilijker al die programma’s in 
de lucht te houden (Onderwijsraad, 2015). Volgens van Schoonhoven & Studulski (2012) lossen 
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scholen dit op door bijvoorbeeld de derde en vierde klas samen te voegen, of door het beroepsge-
richte vak te veralgemeniseren tot intra- of intersectoraal. Deze ‘oplossing’ past volgens van 
Schoonhoven & Studulski (2012) echter niet bij het echte probleem.  

2.3 Stappen naar de vernieuwing 
In hun zoektocht naar verbetering van de vmbo-programma’s liepen scholen naar eigen zeggen al 
snel tegen de grenzen van regelgeving aan. Signalen hierover deden het ministerie van OCW en 
LNV in 2006 besluiten de Adviesgroep vmbo te formeren. Deze Adviesgroep kreeg de opdracht 
om samen met scholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven op zoek te gaan naar manieren om het 
eigen onderwijsaanbod te bepalen (Adviesgroep vmbo, 2008).  
 
In één van haar rapporten stelt de Adviesgroep dat het géén stelselwijziging voor ogen heeft (Ad-
viesgroep vmbo, 2008). Het gaat de Adviesgroep om het vinden van verbeteringen binnen de grote 
kaders van het vmbo. De basis was een perspectief dat uitgaat van een gezamenlijk en gedeeld 
belang: ‘de leerling op koers in een doorlopende leerloopbaan vmbo-mbo/havo’.  
 
In het rapport 'Vensters op de toekomst van het vmbo’ adviseerde de Adviesgroep vmbo om de 
programmastructuur in het vmbo enerzijds te vereenvoudigen en anderzijds te flexibiliseren. Daar-
mee ontstaat er ruimte voor scholen om zelf het onderwijsaanbod te bepalen en het tegelijkertijd 
ook praktisch beheersbaar te maken. De Adviesgroep onderstreepte daarnaast dat het vmbo geen 
eindonderwijs is en zich dient te richten op het voorbereiden van leerlingen op vervolgonderwijs. 
De Adviesgroep kende een belangrijke rol toe aan loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) waar-
mee elke leerling het vermogen dient te ontwikkelen om goede loopbaankeuzes te maken.  
 
In de beleidsreactie op dit rapport gaf de staatsecretaris van OCW aan dat het advies aansloot op 
reeds lopend beleid. Intensivering van LOB werd belangrijk geacht, mede in het licht van het te-
rugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv). Voor de flexibilisering en vereenvoudiging van de 
structuur werd de SPV om nader advies gevraagd. Dat advies kwam in 2009 in de vorm van het 
rapport ‘VMBO Herkend’. Dit rapport bracht de boodschap dat de beroepsgerichte examenpro-
gramma’s binnen het vmbo aan vernieuwing en actualisering toe waren en dat docenten en mid-
denmanagement actief mee wilden werken aan verbetering en vernieuwing ervan. Dit SPV-rapport 
was aanleiding om werk te maken van vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s. 
In 2011 werd de aankondiging gedaan van een vernieuwingstraject in de beleidsbrief ‘Op weg naar 
een toekomstbestendig vmbo’. 
 
Nog datzelfde jaar verleende het ministerie van OCW de projectopdracht ‘Vernieuwing beroeps-
gerichte programma’s in het vmbo’ voor de sectoren economie, zorg & welzijn en techniek aan 
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), in nauwe samenwerking met SPV, het College voor Toetsen 
en Examens (CvTE) en Cito. In deze projectopdracht wordt een aantal ontwikkelingen geschetst 
die aanleiding gaven tot de behoefte aan vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s: 
• Het (vervolg)onderwijs en de beroepspraktijk in verschillende (regionale) sectoren hebben zich 

doorontwikkeld. Daar sluiten de huidige beroepsgerichte examenprogramma’s niet meer vol-
doende op aan. Inhoudelijke vernieuwing van de programma’s is nodig, zodat het vmbo weer 
het startpunt vormt van een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt.  
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• Dalende leerlingenaantallen dwingen om opnieuw na te denken over de organiseerbaarheid van 
het vmbo en een op maat gesneden onderwijsaanbod. 

• Er is sprake van een toenemend besef dat goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 
onmisbaar is voor het maken van de juiste opleidingskeuze door leerlingen en dat het ideale 
keuzemoment verschilt per leerling. 

• De noodzaak om positieve beeldvorming te versterken van de onderwijsroutes binnen de be-
roepskolom. Het vmbo vormt hiervan de basis. De beroepsgerichte route vanaf het vmbo moet 
nog aantrekkelijker en concurrerender worden met de avo-route. 

• Voor veel mensen is niet duidelijk wat het vmbo is. Een vernieuwd programma-aanbod dient 
bij te dragen aan de herkenbaarheid van het vmbo. 

 
De projectopdracht beschreef het kader waarbinnen de vernieuwing van de beroepsgerichte examen-
programma’s ontwikkeld moest worden. Het vernieuwingstraject stond onder begeleiding van een 
regiegroep (o.a. SLO en SPV) die OCW kon informeren en raadplegen indien nodig. Docenten 
vmbo, docenten mbo, schoolleiders/bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven heb-
ben in verschillende sectorale vernieuwingscommissies en sectorale werkgroepen samengewerkt 
aan een nieuwe inhoud en een aangepaste structuur van de beroepsgerichte examenprogramma’s 
voor het vmbo. Tijdens het vernieuwingstraject is een aantal nieuwe profielen tot stand gekomen 
die in de plaats komen van de oude examenprogramma’s. 
 
Pilotscholen hebben proefgedraaid met de nieuwe profielen en bijbehorende examenprogramma’s. 
Hierdoor konden de examenprogramma’s worden bijgesteld en verbeterd. De meeste pilotscholen 
waren ook al betrokken als klankbordscholen bij de start van het project ‘Vernieuwing beroepsge-
richte programma’s vmbo’ in 2011. Hun ervaringen zijn meegenomen bij het tot stand komen van 
de definitieve wet. 
 
Het concept wetsvoorstel dat de algemene invoering van de vernieuwing regelt, verscheen in april 
2015.4 In de bijbehorende memorie van toelichting werd benadrukt (zie box 3) dat de bestaande 
afdelingsprogramma’s niet meer voldeden aan de eisen die leerlingen, het vervolgonderwijs en de 
(regionale) arbeidsmarkt stelden, waardoor het vmbo minder goed de voorbereidende functie op 
het mbo vervulde. Ook werd gewezen op dalende leerlingaantallen, waardoor het vmbo minder 
goed organiseerbaar werd. In het wetsvoorstel komen zaken als beeldvorming van het vmbo niet 
naar voren. 
 
In februari 2016 werd de definitieve wet aangenomen, die in juni 2016 volledig was uitgewerkt. 
Scholen konden hierdoor per augustus 2016 starten met de herinrichting van de bovenbouw van 
het beroepsgerichte vmbo-onderwijs volgens de nieuwe structuur en de nieuwe profielen. Onder 
meer omdat een deel van de scholen had aangegeven meer tijd nodig te hebben om de invoering 
van de nieuwe profielen te realiseren, heeft de minister ervoor gekozen om scholen de mogelijkheid 
te geven om per schooljaar 2016-2017 óf 2017-2018 te starten. 

                                                        
4  Alleen bij het concept van het wetsvoorstel is een memorie van toelichting bijgevoegd.  
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Box 2 Genoemde aanleidingen voor de vernieuwing in de memorie van toelichting 

1. Het dalend leerlingaantal en verschraling van het aanbod: vmbo-scholen hebben te maken met dalende leerling-
aantallen in de beroepsgerichte leerwegen. De voornaamste oorzaak hiervan is dat leerlingen steeds vaker instro-
men op een hoger niveau. Daarnaast spelen ook demografische ontwikkelingen een rol. Het huidige palet van 
beroepsgerichte examenprogramma’s is te versnipperd om met een laag leerlingaantal te organiseren. 

2. Onvoldoende aansluiting bij vervolgonderwijs en regionale ontwikkelingen: vmbo-scholen kunnen onvoldoende 
inspringen op veranderingen en behoeften in het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is het 
huidige systeem van centrale ontwikkeling van examens voor alle beroepsgerichte examenprogramma’s (waarvan 
delen via het schoolexamen worden geëxamineerd) niet flexibel genoeg. Keuzevakken bieden meer flexibiliteit, 
doordat de inhoud en de examens snel aangepast kunnen worden. 

3. Inflexibiliteit van het beroepsgerichte aanbod: het vmbo kent smalle afdelingsprogramma’s en differentiaties die 
vroegtijdige ontwikkeling van vakmanschap mogelijk maken. Tegelijkertijd zijn er programma’s ontstaan 
waarbinnen ruimte is voor een brede oriëntatie voor leerlingen die nog geen keuze voor een beroepsrichting willen 
of kunnen maken. Alhoewel beide routes bestaansrecht hebben, zijn de huidige programma’s niet flexibel genoeg 
voor scholen om leerlingen zowel verbreding als verdieping te bieden. 

2.4 Beleidstheorie: aanleiding voor de vernieuwing 
Wat kan er op basis van de bestudeerde beleidsdocumenten en gehouden interviews geconcludeerd 
worden over de aanleiding voor de vernieuwing? De conclusie is dat er verschillende, uiteenlopende 
aanleidingen geïdentificeerd kunnen worden. Gezien het brede tijdframe en de complexiteit van 
het geheel, veel zaken liepen parallel en/of grepen op elkaar in, is dit geen verrassende conclusie. 
Tel daarbij op dat vanuit verschillende posities en belangen naar de vernieuwing is én wordt geke-
ken en het is niet verwonderlijk dat er uiteenlopende beelden bestaan over de precieze aanleiding.  
 
Uit de documentenanalyse en gevoerde gesprekken komen vier hoofdaanleidingen naar voren. Fi-
guur 2.1 toont ze. 

Figuur 2.1 Schematische weergave van de aanleiding van de vernieuwing van het vmbo 

 

 Verouderde onderwijsinhoud en onvoldoende aansluiting op vervolgonderwijs en 
beroepspraktijk

 Moeite met organiseerbaarheid van het onderwijs, versterkt door leerlingkrimp

 Behoefte aan vereenvoudiging van de basisstructuur

 Behoefte aan meer maatwerk voor leerlingen, scholen en regio’s

Aanleiding
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3 Doel van de vernieuwing en genomen 
beleidsmaatregelen 

De vernieuwing dient het vmbo toekomstbestendig(er) en organiseerbaar(der) te maken. Deze brede doelen dienen 
behaald te worden door het invoeren van tien nieuwe profielen die bestaan uit een kern, profielvakken en beroepsge-
richte keuzevakken. Daarnaast dienen studenten door middel van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) gehol-
pen te worden bij het maken van loopbaankeuzes en het ontwikkelen van -competenties. 

3.1 Doelen van de vernieuwing 
Om het vmbo te vernieuwen is een drietal beleidsmaatregelen getroffen voor de beroepsgerichte 
leerwegen. Voor we ingaan op die drie beleidsmaatregelen, staan we eerst stil bij de vraag: welke 
doelen worden beoogd met de vernieuwing? Of anders gezegd, waar dienen de beleidsmaatregelen 
toe te leiden?  
 
Heel breed gesteld is de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s bedoeld om het vmbo 
toekomstbestendig(er) te maken en in staat te stellen beter in te spelen op de problemen waar het 
mee kampt. Dit blijkt uit diverse beleidsstukken.5 
 
Concrete doelen die in beleidsstukken worden geformuleerd zijn dan ook veelal een positieve wen-
ding van geconstateerde problemen. Zo staan in de projectopdracht ‘Vernieuwing beroepsgerichte 
programma’s in het vmbo’ de volgende doelen centraal: 
• Aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de huidige (beroeps)wer-

kelijkheid en bij de vervolgopleidingen in het mbo. 
• Aantrekkelijk onderwijsaanbod door een verbeterde aansluiting en programma's die passen bij 

actuele ontwikkelingen. 
• Toekomstbestendig onderwijsaanbod door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij 

een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen. 
• Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerlingen en ouders weten waar ze 

voor kiezen. 
 

Men gaat daarbij uit van één gemeenschappelijk kader voor de programmavernieuwing, ongeacht 
het profiel, maar met de mogelijkheid in te kunnen spelen op de eigen dynamiek, ontwikkelingen 
en vraagstukken binnen elke sector. 
 
De Onderwijsraad (2014) geeft aan dat de vernieuwing het vmbo-onderwijs naar verwachting beter 
organiseerbaar en betaalbaar maakt. Een clustering naar bredere programma’s, die voor grotere 
groepen leerlingen relevanter zijn, maken het vmbo aantrekkelijker. Een groter vrij deel maakt het 
onderwijs flexibel voor leerlingen en biedt tegelijk de mogelijkheid in te spelen op vervolgonderwijs 
en regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
 

                                                        
5  O.a. uit de memorie van toelichting bij de concept wetswijziging en de Kamerbrief ‘Fundamenteel vmbo’. 
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In de Kamerbrief ‘Fundamenteel vmbo’ (OCW, 2014) wordt ook de toekomstbestendigheid van 
het vmbo genoemd. Met als toelichting dat er goed onderwijs wordt gerealiseerd dat beter aansluit 
op het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt in de regio, en waarin leerlingen meer gestructu-
reerd worden begeleid bij hun loopbaankeuzes. De Kamerbrief ‘Professionalisering in nieuwe pro-
fielen in het vmbo’ (OCW, 2015) benadrukt het verbeteren van de organiseerbaarheid van het 
vmbo en het flexibiliseren van het beroepsgerichte deel van het curriculum. 

3.2 Genomen beleidsmaatregelen 
Welke specifieke beleidsmaatregelen heeft men genomen om de hierboven beschreven doelen te 
bereiken? De vernieuwing richt zich op de actualisatie en flexibilisering van de beroepsgerichte 
examenprogramma’s in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van het vmbo, zowel binnen de beroeps-
gerichte leerwegen als de gemengde leerweg. 
 
De vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s vmbo kent drie pijlers (Ministerie van OCW, 
2014 en Onderwijsraad, 2014): 
 
1. De invoering van tien nieuwe profielen in de beroepsgerichte leerwegen.  

De vier sectoren in het vmbo met bijbehorende afdelingsprogramma’s worden losgelaten en 
vervangen door tien nieuwe profielen die inhoudelijk zijn geactualiseerd. Ieder profiel heeft 
een breder karakter dan de meeste voormalige beroepsgerichte afdelingsprogramma’s. Het is 
de bedoeling dat de nieuwe profielen inhoudelijk interessant zijn voor grotere groepen leer-
lingen. Met de overgang naar profielvakken wordt het aantal beroepsgerichte examenpro-
gramma’s teruggebracht van 108 examenprogramma’s en circa 80 centrale examens naar circa 
30 centrale examens verspreid over 10 profielen. Voor de theoretische leerweg verandert alleen 
de naamgeving van de sectoren en afdelingen (profiel in plaats van sector).  
 

2. Introductie van een nieuwe structuur bestaande uit een kern, profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken.  
Het vmbo krijgt een nieuwe structuur. De structuur bestaat uit een kern per sector, beroeps-
gerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken. De profielvakken zijn breed van op-
zet, en door de aanvulling van beroepsgerichte keuzevakken kunnen leerlingen zelf kiezen of 
ze een verdieping van het profielprogramma willen volgen, hun programma willen verbreden 
of dat ze zich vooral willen oriënteren. Deze structuur biedt scholen de mogelijkheid om de 
inhoud van het beroepsgerichte onderwijs aan te passen aan de individuele leerling en/of de 
regionale situatie waarin een school staat. Op deze wijze kan meer maatwerk worden geboden. 
Examinering in de beroepsgerichte keuzevakken gebeurt door schoolexamens. De kwaliteit 
wordt geborgd met kwaliteitscriteria die in lagere wetgeving zijn vastgelegd.6 Het profiel krijgt 
een prominente plek op het diploma, waardoor de herkenbaarheid van het diploma voor bij-
voorbeeld werkgevers groter is. Scholen bepalen zelf welke beroepsgerichte keuzevakken ze 
aanbieden in het vrije deel. Deze onderdelen hoeven niet profielgebonden te zijn.  
 

  

                                                        
6  Zie artikel 26, onderdelen j, k en l van het Inrichtingsbesluit (http://wetten.over-

heid.nl/BWBR0005946/2016-08-01) en ook de Regeling beroepsgerichte keuzevakken (http://wet-
ten.overheid.nl/BWBR0005946/2016-08-01). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2016-08-01
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3. Opname van loopbaanoriëntatie en –loopbaanbegeleiding (LOB) in de examenprogramma’s.  
In de nieuwe examenprogramma’s staat LOB centraal. LOB is bedoeld om leerlingen te helpen 
bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. De leerling 
moet een loopbaandossier opbouwen. Een school geeft in zijn Programma van toetsing en 
afsluiting (PTA) aan hoe LOB wordt georganiseerd, wat daarvan het eindresultaat is en op 
welke wijze LOB wordt afgesloten. Scholen hebben hier vrijheid in, maar het dient in ieder 
geval terug te komen in het profielvak. LOB wordt ook als aparte onderdeel opgenomen in de 
theoretische leerweg.  
 

De genomen maatregelen komen overeen met hetgeen de Adviesgroep vmbo in het rapport 'Ven-
sters op de toekomst van het vmbo’ adviseerde (2008), namelijk een vereenvoudiging én flexibili-
sering van de programmastructuur en een belangrijke rol voor LOB. Ook het feit dat het vmbo 
geen eindonderwijs is en zich dient te richten op het voorbereiden van leerlingen op vervolgonder-
wijs, blijft overeind.  
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4 Hoe dient de vernieuwing te werken? 

Met de vernieuwing van het vmbo worden bepaalde doelen beoogd. Welke keuzes zouden scholen moeten maken om 
de veranderingen op gang te brengen die tot deze doelen leiden? Hoewel de overheid niet over ‘het hoe’ gaat, zitten er 
wel impliciete aannames achter de opgestelde beleidsmaatregelen. Dit hoofdstuk legt die bloot. 
 
De drie pijlers van de vernieuwing zijn opgezet met het idee dat daar de gewenste doelen mee 
bereikt worden. Maar welke veranderingen moeten er op gang worden gebracht door de vernieu-
wing om die doelen daadwerkelijk te bereiken?  
 
In dit hoofdstuk wordt voor elk van de drie pijlers van de vernieuwing inzichtelijk gemaakt welke 
mechanismen het verwacht in gang te zetten en waar dat toe zou moeten leiden. Er wordt daarbij 
onderscheid gemaakt tussen veranderingen die op schoolniveau plaatsvinden en veranderingen op 
leerlingniveau, die vervolgens zorgen voor resultaten op het niveau van het gehele vmbo. 
 
Belangrijk om hier te benadrukken is dat de beleidstheorie achteraf gereconstrueerd is. Dit houdt 
in dat relevante beleidsdocumenten bestudeerd zijn om te achterhalen welke ‘werkzame’ mecha-
nismen men dacht in werking te zetten met de vernieuwing. Uitgangpunt bij de vernieuwing is dat 
scholen in principe over het hoe gaan en de overheid vastlegt wat er moet gebeuren. In beleidsstuk-
ken wordt dan ook vooral gesproken over de aanleiding van de vernieuwing en wat men beoogd te 
bereiken met de genomen maatregelen. Via welke mechanismen die doelen moeten worden bereikt, 
wordt gezien als een deel van het hoe, waar scholen over gaan.  
 
Om binnen de evaluatie te kunnen bepalen hoe de resultaten van de vernieuwing behaald zijn, is het 
noodzakelijk dat er een beeld is van de mogelijke mechanismen die met de genomen maatregelen 
in werking worden gezet. Die mechanismen blijken vaak alleen impliciet uit beleidsstukken. Van-
daar dat de onderzoekers, op basis van de bestudeerde documenten, gehouden interviews met sta-
keholders en logische redenatie op basis van hun kennis van het veld, deze veronderstelde mecha-
nismen zo goed mogelijk geprobeerd hebben te identificeren. Dit geldt met name voor de mecha-
nismen en verwachte veranderingen op schoolniveau en bij vmbo-leerlingen, wat een direct gevolg 
is van de vrijheid die scholen hebben binnen de vernieuwing. Deze verwachte veranderingen zijn 
door gebrek aan (gedetailleerde) documentatie getoetst in de interviews met beleidsmedewerkers 
van het ministerie van OCW en andere betrokkenen bij het ontwikkelen van het vernieuwingsbe-
leid. 

4.1 Invoering nieuwe beroepsgerichte profielen 
De eerste pijler van de vernieuwing van het vmbo is de invoering van tien (geactualiseerde) be-
roepsgerichte profielen, die ook gelden binnen de gemengde leerweg. Het gaat om de volgende 
profielen:  
• Bouwen, wonen en interieur 
• Produceren, installeren en energie 
• Mobiliteit en transport 
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• Media, vormgeving en ICT 
• Maritiem en techniek 
• Zorg en welzijn 
• Economie en ondernemen 
• Horeca, bakkerij en recreatie 
• Groen 
• Dienstverlening en producten 
 
Figuur 4.1 laat schematisch zien welke mechanismen de nieuwe profielen in gang zouden moeten 
zetten om te komen tot de gewenste veranderingen en het bereiken van de gewenste doelen. Deze 
mechanismen zijn geïdentificeerd aan de hand van bestudeerde literatuur, logische redenatie van 
de onderzoekers en de gehouden interviews. Allereerst vinden veranderingen plaats die moeten 
leiden tot resultaat op schoolniveau. Die schoolresultaten creëren mogelijke gedragsreacties bij leer-
lingen in de beroepsgerichte leerwegen die leiden tot resultaten op leerlingniveau.7 Tezamen zou dat 
ertoe moeten leiden dat de beoogde doelen van de invoering van de tien (geactualiseerde) beroeps-
gerichte profielen worden gehaald. De veranderingen bij scholen, de resultaten op schoolniveau, 
de gedragsreactie van leerlingen, de resultaten op leerlingniveau en het totaal aan resultaten samen 
vormen een keten van verandering die het verwachte ‘werkzame’ mechanisme van de vernieuwing 
vormt. De stappen en mechanismen in Figuur 4.1 worden hieronder nader toegelicht. 
  

Figuur 4.1 Verwachte mechanismen door invoering nieuwe beroepsgerichte profielen 

 

Veranderingen bij scholen 
Scholen dienen te bepalen welke van de tien nieuwe profielen zij gaan aanbieden. Uit de interviews 
blijkt dat er verschillende manieren zijn om tot zo’n keuze te komen. Ten eerste kunnen scholen 
simpelweg de bestaande licenties middels een omzettingstabel omzetten naar profielen die qua in-
houd verwant zijn. Ten tweede kunnen scholen ook afstemming zoeken in de regio. Dit kunnen 
zij horizontaal doen, dan bepalen ze samen met andere vo-scholen het beste aanbod. Ze kunnen 

                                                        
7  Uiteraard zijn de mechanismen van de nieuwe profielen naar de gewenste uitkomsten niet zo lineair als 

gepresenteerd in Figuur 4.1. Zo beïnvloedt het onderwijsaanbod niet alleen het gedrag van leerlingen, maar 
kunnen leerlingen ook het onderwijsaanbod beïnvloeden, doordat scholen met hun onderwijsaanbod anti-
ciperen op de gedragsreacties van leerlingen. 
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ook verticaal afstemmen door met mbo-instellingen in overleg te treden. Het is ook mogelijk dat 
ze een integrale afstemmingsvariant kiezen en zowel met vo-scholen als mbo-instellingen in de 
regio samenkomen om het aanbod van profielen af te stemmen (van Schoonhoven & Studulski, 
2009, p.140).  
 
De veronderstelling in de beleidsdocumenten lijkt te zijn dat scholen het profielaanbod in ieder 
geval horizontaal afstemmen, zodat er een regionaal dekkend aanbod van profielen ontstaat. Indien 
een school een nieuw profiel wil aanbieden (dat niet verwant is aan oude licenties), dient via een 
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)8 een aanvraag te worden gedaan.9 Dat dient bij 
voorkeur te gebeuren in overleg en in samenwerking met het afnemend beroepenveld. 
 
In de jaren negentig van de vorige eeuw is geprobeerd scholen in hun regio horizontaal te laten 
afstemmen. De regievoerder die daarvoor werd aangesteld constateerde echter al snel dat de meeste 
scholen opteerden voor het handhaven van hun eigen aanbod. Hierdoor bleef in veel regio’s een 
versplinterd beroepsgericht aanbod bestaan met kleinschalige voorzieningen die niet krachtig ge-
noeg waren voor innovatie (van Schoonhoven & Studulski, 2009, p.25). 
 
Een andere manier om te kijken naar keuzes van scholen is het ‘beleidsrijk’ of ‘beleidsarm’ invoeren 
van de vernieuwing. Met beleidsarm wordt bedoeld dat scholen zo dicht mogelijk bij hun oude 
aanbod blijven en dus zo min mogelijk veranderingen doorvoeren. Bij een beleidsrijke invoering 
maken scholen gebruik van de kansen die de vernieuwing biedt, bijvoorbeeld om het opleidings-
aanbod zo veel mogelijk af te stemmen in de regio (met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven).  
 
Uit de beleidsdocumenten kan worden opgemaakt dat de hoop is gevestigd op een beleidsrijke 
invoering. Uit de memorie van toelichting bij het concept wetsvoorstel blijkt bijvoorbeeld dat men 
het verstandig acht als scholen het beroepsgerichte aanbod onder de loep nemen en nagaan of het 
voldoende toekomstbestendig is en voldoende aansluit bij de wensen van het regionale vervolgon-
derwijs en het bedrijfsleven.  
 
Als het profielaanbod gekozen is, dient het onderwijsprogramma te worden aangepast op de 
nieuwe examenprogramma’s. De nieuwe profielen zijn breed qua inhoud en uit de gesprekken met 
verschillende stakeholders is naar voren gekomen dat de verwachting is dat scholen zullen naden-
ken over hoe zij hun huidige onderwijsaanbod omzetten en herinrichten. Bij het herinrichten heb-
ben ze veel keuzevrijheid. Er is met andere woorden veel ruimte om vorm te geven aan het hoe. De 
verwachting is dat scholen zich naar leerlingen en ouders gaan profileren met ‘hun’ profielaanbod. 
 
Op basis van logische redenatie is de verwachting tevens dat scholen bij het vormgeven van de 
profielen hun docenten daarvoor eerst (deels) moeten bekwamen. Omdat de inhoud van een pro-
fiel is samengesteld uit verschillende inhoudsgebieden, hebben veel docenten een bevoegdheid of 
bekwaamheid voor een deel ervan, maar mogelijk niet voor alle onderdelen. Na- en bijscholing van 

                                                        
8  Na het advies ‘Ruimte voor scholen’ van de Werkgroep planningsvrijheid vmbo uit 2003, wordt het moge-

lijk voor vmbo-scholen om in de regio een regionaal arrangement (later Regionaal Plan Onderwijsvoorzie-
ningen, RPO) te vormen waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt over een sterk vmbo in de regio 
(op basis van een ‘regio-visie’). De afspraken moeten worden kortgesloten met mbo en bedrijfsleven. 

9  Soms kan dit via een RPO, soms moet het via een stichting en soms kan het niet als het een door de minister 
aangewezen profiel betreft. Hierbij dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, zie de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs, artikel 72, lid 3 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2016-08-01). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2016-08-01
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docenten is dus van groot belang. Omdat regulier bekwaamheidsonderhoud naar verwachting niet 
voldoende zal zijn, krijgen scholen extra middelen van het ministerie van OCW om docenten pas-
send te bekwamen. 
 

Resultaten op schoolniveau 
Een beperking tot (een keuze uit) tien profielen leidt volgens diverse beleidsdocumenten naar ver-
wachting tot een herkenbaarder onderwijsaanbod per school. Maximaal tien verschillende profielen 
is immers een stuk overzichtelijker dan de 35 beroepsgerichte programma’s oude stijl, die overigens 
door geen enkele school allemaal tegelijk werden aangeboden. 
 
Daarnaast wordt vanuit het beleid horizontale afstemming met andere vo-scholen in de regio ge-
ambieerd, zodat een dekkend aanbod van profielen tot stand komt. Via regionale afstemming wordt 
bovendien verwacht dat de verschillen tussen scholen in onderwijsaanbod duidelijker worden en 
dat scholen zich zullen profileren met hun eigen aanbod.  
 
Doordat er ‘slechts’ tien profielen aangeboden kunnen worden, en deze naar verwachting optimaal 
verdeeld worden over vmbo-scholen in de regio, volgt vanuit het beleid de verwachting dat er voor 
ieder profiel voldoende massa is om het onderwijs organiseerbaar en daarmee betaalbaar te houden. 
Problemen die binnen bepaalde sectoren speelden, wat betreft organiseer- en betaalbaarheid van 
het onderwijs door te weinig leerlingen (zie hoofdstuk 2) kunnen zo worden tegengegaan.10  
 
Door de actualisatie van de inhoud van de profielen wordt verwacht dat er sprake zal zijn van een 
verbeterde aansluiting op het vervolgonderwijs (mbo). Gezien de grote animo onder docenten om 
zich bij te scholen voor de nieuwe profielen, zullen ook docenten beter voorbereid zijn op het 
geven van lessen die goed aansluiten op het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen. 

Resultaten bij vmbo-leerlingen 
Door de veranderingen die op scholen zullen plaatsvinden, veranderen er volgens logische redena-
tie naar verwachting ook een aantal zaken voor leerlingen. Ten eerste is de verwachting dat door 
de beperking tot tien profielen de keuze van leerlingen voor welke school te kiezen overzichtelijker 
wordt. Temeer omdat verwacht wordt dat scholen zich meer zullen profileren, waardoor verschil-
len tussen scholen duidelijker worden, en daarmee de keuze voor ouders en leerlingen gemakkelij-
ker. 
 
Ten tweede  is de verwachting dat leerlingen een bewustere opleidingskeuze maken door de nieuwe 
profielen. Immers, omdat de nieuwe profielen breder van opzet zijn, komen leerlingen over het 
algemeen in aanraking met meer vakgebieden waardoor ze breder georiënteerd raken. Die bredere 
oriëntatie (in combinatie met de loopbaanoriëntatie en –begeleiding, zie paragraaf 4.3) kan er voor 
zorgen dat leerlingen een beter opleidings- en beroepsbeeld krijgen en daardoor uiteindelijk een 
bewustere opleidingskeuze kunnen maken. 

                                                        
10  Overigens laten de ervaringen van pilotscholen zien dat er in de praktijk ook sprake kan zijn van een ver-

hoging van kosten, omdat de nieuwe profielen breder van opzet zijn. 
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Resultaten van de vernieuwing  
Als resultaat van de tien nieuwe profielen in de beroepsgerichte leerwegen wordt vanuit het beleid 
een verbetering van de programmatische aansluiting met het mbo en het werkveld beoogd, ener-
zijds door de actualisatie van de inhoud van de profielen, anderzijds doordat de brede profielen 
duidelijker aansluiten bij de opleidingsdomeinen in het mbo. 
 
Het beleid heeft als uitgangspunt dat scholen het profielaanbod zullen afstemmen in de regio, zodat 
een dekkend aanbod ontstaat. Hier is in ieder geval horizontale afstemming voor nodig, maar in 
het optimale geval ook afstemming met het mbo en bedrijfsleven in de regio, zodat het aanbod van 
profielen in een regio is afgestemd op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt aldaar. 
Een tweede resultaat dat beoogd wordt is dat het onderwijs voor scholen makkelijker organiseer-
baar wordt en daarmee betaalbaar blijft. Doordat er slechts tien profielen zijn en scholen niet alle 
profielen op de eigen school aanbieden, kan er eerder voldoende massa zijn om kwalitatief goed 
onderwijs te bieden. Ontstane problemen door te weinig leerlingen zoals die zich in de oude situatie 
voordeden (zie hoofdstuk 2), kunnen hier naar verwachting mee worden tegengegaan. 
 
Een derde beoogd resultaat van de tien nieuwe profielen is dat leerlingen gemakkelijker en bewuster 
een keuze kunnen maken uit een herkenbaar(der) onderwijsaanbod per school dat door afstemming 
tussen scholen tot stand is gekomen. De aantrekkelijkheid van het vmbo wordt tevens bevorderd 
door de actualisatie van de inhoud van de beroepsgerichte examenprogramma’s en het feit dat 
leerlingen binnen de nieuwe profielen in aanraking komen met meerdere vakgebieden, waardoor 
ze breder georiënteerd raken op het vervolgonderwijs. 

4.2 Introductie nieuwe profielstructuur 
De tweede pijler van de vernieuwing van het vmbo is de introductie van een nieuwe profielstruc-
tuur bestaande uit profielvakken, beroepsgerichte keuzevakken en avo-vakken. Figuur 4.2 laat sche-
matisch zien via welke mechanismen de nieuwe profielstructuur zou moeten zorgen voor de ge-
wenste veranderingen en het bereiken van de gewenste doelen. De figuur vertoont veel overlap 
met Figuur 4.1, omdat de vormgeving van de profielstructuur niet los gezien kan worden van de 
invoering van de tien nieuwe profielen. Belangrijk verschil met Figuur 4.1 is dat het bij de nieuwe 
profielstructuur veel meer gaat om de inhoud en keuze van vakken in plaats van een beroepsrich-
ting. De stappen en mechanismen in de figuur worden hieronder nader toegelicht. 
 



20 HOOFDSTUK 4 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Figuur 4.2 Verwachte mechanismen door introductie nieuwe profielstructuur 

 

Veranderingen op schoolniveau 
In de nieuwe profielstructuur is er binnen elk van de tien profielen een gemeenschappelijk deel dat 
alle leerlingen volgen (de avo-vakken). Daarnaast zijn er profielvakken die samenhangen met het 
gekozen profiel. De profielvakken zijn met de invoering van de nieuwe examenprogramma’s geac-
tualiseerd. Nieuw is daarnaast de ruimte voor beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen dienen bin-
nen hun profiel een aantal keuzevakken11 te volgen. Deze mogen verbredend dan wel verdiepend 
zijn en mogen zich ook richten op andere profielen.  
 
Ook binnen de nieuwe profielstructuur hebben scholen veel ruimte voor het hoe. Welke keuzevak-
ken worden aangeboden en hoe, is aan scholen zelf om te bepalen. Indien gewenst kunnen scholen 
eigen keuzevakken ontwikkelen. Het is mogelijk dat gekozen wordt voor een minimaal aantal be-
roepsgerichte keuzevakken, die (deels) al eerder werden gegeven. Het is ook mogelijk dat scholen 
juist een groot aantal keuzevakken aanbieden, binnen of buiten de school, inclusief (profiel)vakken 
uit andere profielen, om aan te sluiten bij de onderwijsvraag van leerlingen, het vervolgonderwijs 
en de arbeidsmarkt. 
 
Vanuit het beleid wordt verwacht dat scholen de maximale ruimte benutten door het kiezen voor 
een beleidsrijke variant en op verschillende niveaus afstemming zoeken:  

• intern (voor het volgen van vakken binnen andere profielen); 
• horizontaal (voor het volgen van vakken op andere vmbo-scholen); 
• verticaal (voor het volgen van vakken die de overstap naar het mbo verbeteren); 
• integraal (zodat een dekkend aanbod in de regio tot stand komt, optimaal afgestemd op 

vervolgonderwijs en arbeidsmarkt). 
 
Voor docenten betekent de nieuwe profielstructuur dat ze zich breder moeten bekwamen op pro-
fielvakken en/of juist specialistischer op (nieuwe) beroepsgerichte keuzevakken. In beide gevallen 
is de verwachting dat voor een deel van de docenten bijscholing noodzakelijk is en dat docenten 
hieraan zullen voldoen. 

                                                        
11  Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreft dit vier keuzevakken, voor de gemengde leerweg 

twee. 
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Resultaten op schoolniveau 
Door de nieuwe profielstructuur bestaat het beroepsgerichte onderwijsprogramma uit een verplicht 
profieldeel en door de school zelf gekozen en/of vormgegeven keuzevakken. Het aantal en de 
variëteit aan beroepsgerichte keuzevakken wordt door scholen zelf bepaald. Vanuit het beleid is de 
hoop dat scholen hieraan een beleidsrijke invulling geven. 
 
Door een profielstructuur met een groot aandeel beroepsgerichte keuzevakken, kunnen scholen 
meer maatwerk bieden aan leerlingen. Dit kan in de vorm van een individueel programma van 
keuzevakken of door het aanbieden van zogenoemde arrangementen, waarin een aantal keuzevak-
ken geclusterd zijn. 
 
Doordat keuzevakken door scholen naar eigen inzicht en/of samen met het mbo of bedrijfsleven 
mogen worden opgezet, kunnen ze relatief snel worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in 
het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om de inhoud van keuze-
vakken up-to-date te houden.  
 
Omdat docenten zich moeten voorbereiden op de nieuwe profielstructuur en voldoende bekwaam 
moeten zijn voor het geven van de keuzevakken, kan worden verwacht dat zij zich daarvoor zullen 
bekwamen. 

Resultaten bij vmbo-leerlingen 
Door de inhoudelijke herinrichting van het onderwijs, kunnen leerlingen een bewustere opleidings- 
en schoolkeuze maken. Dit hangt sterk samen met de introductie van de nieuwe profielen, waarvan 
verwacht wordt dat het aanbod overzichtelijker wordt en verschillen tussen scholen duidelijker. 
 
Binnen de nieuwe profielstructuur wordt meer ruimte voor de eigen keuze van leerlingen beoogd. 
Afhankelijk van hoe de school de keuzevakken aanbiedt, wordt het mogelijk voor leerlingen om 
keuzevakken te volgen die oriënterend en/of verbredend en/of verdiepend van aard zijn. 
 
In de gesprekken is naar voren gekomen dat verwacht mag worden dat leerlingen enthousiaster en 
meer gemotiveerd raken in de vernieuwde beroepsgerichte programma’s, omdat ze zelf invulling 
kunnen geven aan hun opleiding. Keuzevakken bieden leerlingen de mogelijkheid te ondervinden 
waar hun talent en interesse liggen, maar ook om zich te oriënteren op andere profielen12 of zich 
juist te specialiseren binnen een profiel. Dat zou allemaal kunnen zorgen voor een beter opleidings- 
en beroepsbeeld. Daarnaast zijn profielvakken breder dan voorheen, waardoor leerlingen kennis 
maken met meer vakgebieden en zich naar verwachting breder kunnen oriënteren op het vervolg-
onderwijs. 

Resultaten van de vernieuwing  
De vernieuwde profielstructuur dient te leiden tot een meer flexibel onderwijsaanbod, doordat 
scholen grotendeels zelf het aanbod en de inhoud van beroepsgerichte keuzevakken kunnen bepa-
len. Als ze aanbod en inhoud afstemmen met vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt in de regio, dan 
kunnen nieuwe ontwikkelingen snel vertaald worden in het onderwijs. De inhoud blijft dan up-to-
                                                        
12  Profielmodules kunnen als keuzevakken binnen een ander profiel worden aangeboden. 
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date. Anderzijds is het mogelijk om via beroepsgerichte keuzevakken leerlingen beter voor te be-
reiden op de overstap naar het vervolgonderwijs. 
 
Doordat de beroepsgerichte keuzevakken oriënterend, verdiepend of verbredend van aard kunnen 
zijn, is er meer keuzevrijheid en maatwerk voor leerlingen mogelijk. Zowel voor degenen die al 
vroeg weten welke beroepsrichting ze op willen als voor degenen die daar in een later stadium 
achter komen.  
 
Er zijn mogelijkheden gecreëerd voor het up-to-date houden van de vakinhoud. Dit kan enerzijds 
via de beroepsgerichte keuzevakken. Anderzijds bestaat in de examenprogramma’s (nog altijd) 
ruimte voor doorontwikkeling van profielvakken via aanpassing van de syllabi, handreikingen en 
examens.  
 
Doordat verwacht wordt dat leerlingen zelf meer richting kunnen geven aan hun opleiding (via met 
name de beroepsgerichte keuzevakken), kunnen leerlingen enthousiaster en meer gemotiveerd ra-
ken, hetgeen mogelijk een positieve invloed heeft op hun studieresultaten. 
 
Van de nieuwe profielen met brede profielvakken en een groter aandeel beroepsgerichte keuzevak-
ken wordt in beleidsdocumenten verwacht dat de programmatische aansluiting met het mbo ver-
betert. 

4.3 Opname LOB in examenprogramma 
De derde pijler van de vernieuwing van het vmbo is de opname van loopbaanoriëntatie en loop-
baanbegeleiding (LOB) in de kern van elk beroepsgerichte examenprogramma en in het examen-
programma van de theoretische leerweg. LOB bestaat in alle leerwegen uit ‘oriëntatie op de toe-
komstige opleiding en loopbaan’, ‘het systematisch omgaan met loopbaancompetenties’ en de op-
bouw van een verplicht LOB-dossier. Figuur 4.3 laat schematisch zien via welke mechanismen de 
opname van LOB in de examenprogramma’s zou moeten zorgen voor de gewenste veranderingen 
en het bereiken van de gewenste doelen. De figuur laat zien dat er van LOB een aantal specifieke 
veranderingen worden verwacht. De belangrijkste is de verwachting dat LOB tot bewustere keuzes 
van leerlingen leidt en tot meer zicht op de mogelijkheden en eisen in vervolgonderwijs en op de 
arbeidsmarkt. Hierdoor weten leerlingen beter wat ze kunnen verwachten, hetgeen de aansluiting 
op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt ten goede komt. De stappen en mechanismen in de figuur 
worden hieronder nader toegelicht. 
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Figuur 4.3 Verwachte mechanismen door opname loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in 
examenprogramma’s 

 

Veranderingen bij scholen 
LOB was onderdeel van de preambule van de examenprogramma’s in het vmbo. Door de vernieu-
wing is het nu uitgebreid opgenomen in de kern van alle examenprogramma’s van de beroepsge-
richte leerwegen en als apart onderdeel binnen de theoretische leerweg. Scholen hebben vrijheid 
hoe ze LOB invullen, maar het moet in ieder geval terugkomen in het profielvak.  
 
Volgen betrokkenen is de verwachting dat scholen een visie op LOB ontwikkelen. Ze moeten op 
zoek naar een praktische invulling van LOB, zodat er wordt voldaan aan de eisen dat er systema-
tisch aandacht wordt besteed aan loopbaancompetenties en dat er verplicht een LOB-dossier komt. 
Dit betekent een visie waaruit valt op te maken wat het doel, de aanpak, de taken en verantwoor-
delijkheden van betrokkenen zijn (van Schoonhoven & Studulski, 2009, p.101). Bij het ontwikkelen 
van LOB-beleid dienen scholen na te gaan welke keuzes leerlingen wanneer moeten maken en 
welke activiteiten bij kunnen dragen aan het maken van die keuzes. Dat heeft consequenties voor 
de invulling en organisatie van het onderwijsprogramma. 
 
Idealiter krijgt de verkenning van beroepsmogelijkheden binnen LOB vorm en inhoud in samen-
werking met regionale partners: vmbo, vervolgonderwijs en afnemend beroepenveld. Van Schoon-
hoven & Studulski (2009, p.101) vinden LOB een ketenprobleem zonder duidelijke probleemeige-
naar, maar LOB kan ook worden beschouwd vanuit de leerling die voor zichzelf een loopbaan 
uitstippelt. Die loopbaan gaat via het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt, waar een verdere 
ontwikkeling plaatsvindt via leven lang leren, waarvoor LOB de basis kan vormen. Meer samen-
werking tussen vmbo-scholen, vervolgonderwijs en het afnemend beroepenveld zou kunnen resul-
teren in doorlopende LOB-lijnen. Dat kan een ondersteuning betekenen voor het opzetten van 
onderwijs op maat voor individuele leerlingen door de gehele beroepsketen. 
 
De inbedding van LOB binnen het onderwijsprogramma zorgt er volgens betrokkenen voor dat 
meer mentoren en docenten er mee te maken krijgen. LOB is niet ‘af te vinken’ door een LOB-
methode aan te schaffen. Het is een attitude bij alle medewerkers van de school om leerlingen te 
helpen keuzes te leren maken. Het vraagt daarom ook het nodige van docenten en mentoren op 
het gebied van scholing. Er zouden zelfs nieuwe functies binnen scholen kunnen ontstaan om LOB 
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uit te voeren. Voor een goede LOB kan het ook nodig zijn om de contacten met het vervolgon-
derwijs en het werkveld te intensiveren, bijvoorbeeld voor het regelen van snuffelstages. 

Resultaten op schoolniveau 
LOB krijgt een structurele plek binnen het onderwijsprogramma. Hierdoor kan de taak van het 
vmbo, leerlingen voorbereiden op vervolgonderwijs, beter vorm gegeven worden.  
 
Door nieuw LOB-beleid veranderen naar verwachting de rollen rondom LOB. Bij pilotscholen die 
loopbaanreflectiegesprekken hebben ingevoerd, bijvoorbeeld, doen docenten de loopbaanreflec-
tiegesprekken met leerlingen en krijgt de decaan een extra taak. Naast de rol van adviseur voor 
leerlingen die op zoek zijn naar een passende opleiding, is de decaan vaak een coach voor docenten 
die de loopbaanreflectiegesprekken met leerlingen doen. Zowel de decaan als docenten zijn daar-
door systematischer bezig met LOB. 

Resultaten bij vmbo-leerlingen 
Doordat LOB een structureel onderdeel wordt van het onderwijsprogramma, volgt logischerwijs 
de verwachting dat leerlingen bewuster ontdekken waar hun talenten liggen, welke motieven ze 
hebben, welke werkmogelijkheden er zijn, welke acties er ondernomen kunnen worden om be-
roepswensen te realiseren en hoe zij netwerken kunnen opbouwen en gebruiken. Met deze loop-
baancompetenties verbeterd hun beeld van de mogelijkheden, waardoor ze tot beter passende op-
leidingskeuzes komen. 
 
Een bewustere opleidingskeuze van leerlingen kan volgens betrokkenen zorgen voor meer gemo-
tiveerde en enthousiastere leerlingen, hetgeen mogelijk leidt tot minder uitval of switchgedrag in 
het vervolgonderwijs. 

Resultaten van de vernieuwing  
Met de prominentere plek van LOB binnen het examenprogramma wordt beoogd dat leerlingen 
meer keuzebegeleiding ontvangen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs krijgen en meer 
inzicht in hun loopbaancompetenties. Leerlingen krijgen daardoor een goed beeld van hun indivi-
duele mogelijkheden en komen naar verwachting tot een beter passende opleidingskeuze. Boven-
dien zijn er door de invoering van de beroepsgerichte keuzevakken meer mogelijkheden voor leer-
lingen om een individuele leerloopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor 
ontstaat meer maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en arbeids-
markt. Bovendien is de verwachting dat leerlingen door LOB en meer mogelijkheden tot maatwerk 
enthousiaster en meer gemotiveerd raken, hetgeen een positieve invloed kan hebben op de studie-
resultaten, switch- en uitvalcijfers. 
 
Bijkomend resultaat kan zijn dat scholen door een systematische LOB beter inzicht krijgen in wat 
hun leerlingen nu eigenlijk kunnen en willen en daar het onderwijs beter op kunnen laten aansluiten. 
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5 Contextfactoren en onbedoelde effecten 

De vernieuwing van het vmbo vindt plaats binnen een context die invloed heeft op het behalen van de beleidsdoelen. 
Ook is het mogelijk dat naast de beoogde beleidsdoelen de vernieuwing leidt tot andere, onbedoelde effecten, die zowel 
positief als ongewenst kunnen zijn. 

5.1 Contextfactoren van de vernieuwing vmbo 
Het bereiken van de beoogde doelen van de vernieuwing van het vmbo is niet alleen afhankelijk 
van de mechanismen die het in werking zet, maar ook van de context waarbinnen de vernieuwing 
plaatsvindt. Die context kan stimulerend zijn voor het bereiken van de beleidsdoelen, maar ook 
belemmerend. In Figuur 5.1 worden een aantal contextfactoren genoemd die naar voren zijn ge-
komen in de bestudeerde (beleids)documenten en de gevoerde gesprekken. Die contextfactoren 
worden hieronder nader toegelicht. 

Figuur 5.1 Schematische weergave contextfactoren van de vernieuwing 

 

Ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs spelen een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de vernieuwing 
van het vmbo. Ten eerste wordt er door het ministerie van OCW gewerkt aan een vereenvoudiging 
van de bekostiging. De huidige bekostigingssystematiek wordt gezien als complex, ondoorzichtig 
en bevat ongewenste prikkels (OCW, 2016). Uit de interviews volgt de vraag hoe de vereenvoudi-
ging zal uitpakken voor het vmbo. Het techniekonderwijs vreest bijvoorbeeld voor negatieve her-
verdeeleffecten (Onderwijsraad, 2016).  
 
Naast de directe gevolgen van de bekostigingssystematiek, heeft ook de invoering van passend 
onderwijs mogelijk consequenties volgens een aantal gesprekspartners. Vanaf 2016 zijn lwoo en 
praktijkonderwijs (de lichte zorg) geïntegreerd in passend onderwijs. De bedoeling van passend 
onderwijs is om elke leerling passende ondersteuning te bieden waarmee hij/zij met een diploma 
de leerweg kan afsluiten. De toewijzing en bekostiging van passend onderwijs zijn in handen van 
de samenwerkingsverbanden gekomen, voorlopig nog veelal aan de hand van landelijke criteria en 
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een bevroren landelijk budget. Er is nog geen besluit genomen over een nieuwe landelijke bekosti-
gingssystematiek van passend onderwijs. Denkbaar is bijvoorbeeld dat als de landelijke criteria wor-
den losgelaten en verschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden groter worden door ei-
gen beleidskeuzes. Dit kan effect hebben op de samenstelling van de leerlingpopulatie in het vmbo 
en het behalen van de beleidsdoelen van de vernieuwing.  

Ontwikkelingen in het mbo 
Tegelijkertijd met de vernieuwing van het vmbo, vindt er een herziening van de kwalificatiestruc-
tuur in het mbo plaats. Beide trajecten zijn separaat gestart, kennen een eigen tijdpad en hanteren 
een eigen terminologie. Dit kan de aansluiting tussen vmbo en mbo beïnvloeden en daarmee het 
bereiken van de beleidsdoelen van de vernieuwing van het vmbo. Zijn vmbo- en mbo-instellingen 
vooral met hun eigen vernieuwingen bezig? Of weten ze te midden van alle veranderingen juist 
elkaar te vinden en een brug te slaan? 
 
Een andere ontwikkeling in het mbo betreft de toenemende focus op macrodoelmatigheid. Mbo-
instellingen dienen opleidingen aan te bieden waar vraag naar is op de regionale arbeidsmarkt. In 
het vmbo is dat geen directe eis, al dient het onderwijsaanbod wel te zijn afgestemd op de regio, 
waaronder het vervolgonderwijs. De vraag is of en in hoeverre de macrodoelmatigheidseisen in het 
mbo de doorstroommogelijkheden van vmbo-leerlingen beïnvloeden. 

Lokale context 
De lokale context speelt een belangrijke rol bij het kunnen behalen van de beleidsdoelstellingen 
volgens betrokken. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen vmbo-scholen onderling, met het ver-
volgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. De mate waarin een betere aansluiting met de beroeps-
praktijk in het vervolgonderwijs kan worden bereikt is afhankelijk van die samenwerking. Lokale 
variabelen zoals het aantal mbo-partners, aantal vmbo-scholen en de kwaliteit van samenwerking 
tussen partners zijn daarop direct van invloed. Een voorbeeld zijn de regionale samenwerkingsver-
banden ‘Toptechniek in bedrijf’, waarin scholen samenwerken aan doorlopende leerlijnen (vak-
manschap- en technologieroute). 

Regionale ontwikkelingen 
De slaagkans van de vernieuwing in het vmbo is waarschijnlijk afhankelijk van regionale ontwikke-
lingen zoals demografische krimp en werkgelegenheidsontwikkeling. Uit de gesprekken is naar vo-
ren gekomen dat demografische krimp vaak de motor is achter het anders inrichten van het onder-
wijs, om te voorkomen dat bepaalde opleidingsrichtingen verdwijnen uit de regio. Krimp kan daar-
mee enerzijds worden gezien als bedreiging voor het beroepsgericht onderwijs in de zin dat er 
steeds minder leerlingen zijn, maar anderzijds als een kans om de onderlinge samenwerking in een 
regio te intensiveren en het onderwijs zodanig in te richten dat het blijft bestaan.  
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6 Evaluatie van de vernieuwing  

De beleidstheorie vormt het uitgangspunt voor de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo. Hiertoe is een aantal 
hypothesen geformuleerd die getoetst zullen worden. Als eerste aanzet naar het vervolg van dit onderzoek, zijn de 
hypothesen vertaald in zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren. 
 
De reconstructie van de beleidstheorie, zoals in de voorgaande hoofdstukken geschetst, vormt het 
beginpunt van een evaluatie van de vernieuwing van het vmbo. De evaluatie loopt tot en met 2022. 
De gereconstrueerde beleidstheorie vormt de basis voor het evaluatiekader. In dit hoofdstuk vatten 
we de belangrijkste bevindingen uit de reconstructie van de beleidstheorie samen en beschrijven 
we hypothesen die uit de beleidstheorie kunnen worden afgeleid. Deze hypothesen worden in de 
evaluatie gedurende de komende jaren uitgebreid getoetst. 

6.1 Reconstructie van de beleidstheorie  

Aanpak van de reconstructie van de beleidstheorie 
De beleidstheorie omvat de argumentatie achter gemaakte beleidswijzigingen. In dit geval is de 
beleidstheorie achteraf gereconstrueerd. Door middel van het bestuderen van relevante (be-
leids)documenten en interviews met beleidsmakers van het ministerie van OCW en andere sleutel-
figuren uit het veld die betrokken zijn geweest bij de beleidsontwikkeling, is getracht een zo volledig 
mogelijk beeld te verkrijgen van de aanleiding, doelen en beoogde veranderingen rondom de ver-
nieuwing van het vmbo.  

Aanleiding van de vernieuwing 
Op basis van de bestuurde beleidsdocumenten en gehouden interviews kan geconcludeerd worden 
dat er verschillende en uiteenlopende aanleidingen geïdentificeerd kunnen worden voor de ver-
nieuwing van het vmbo. Gezien het brede tijdframe en de complexiteit van het geheel, waarbij veel 
zaken parallel liepen en/of op elkaar ingrepen, is dit geen verrassende conclusie. Tel daarbij op dat 
vanuit verschillende posities en belangen naar de vernieuwing is én wordt gekeken, en het is niet 
verwonderlijk dat er uiteenlopende beelden bestaan over de precieze aanleiding.  
 
Al met al komen er vier hoofdaanleidingen naar voren. 1) de verouderde onderwijsinhoud en on-
voldoende aansluiting op vervolgonderwijs en beroepspraktijk, 2) de moeite met de organiseer-
baarheid van het onderwijs, verstrekt door een daling van leerlingaantallen, 3) een behoefte aan 
vereenvoudiging van de basisstructuur en 4) een behoefte aan meer maatwerk voor leerlingen, 
scholen en regio’s. 

Genomen beleidsmaatregelen 
De vernieuwing van het vmbo richt zich op drie van de vier leerwegen in het vmbo (bb, kb en gl) 
en aldaar op het beroepsgerichte examenprogramma. Er zijn drie deelmaatregelen die simultaan 
worden doorgevoerd: 
1. Invoering van tien nieuwe profielen; 
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2. Introductie van een nieuwe structuur, bestaande uit profielvakken, beroepsgerichte keuzevak-
ken en avo-vakken; 

3. Opname van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de beroepsgerichte examenpro-
gramma’s en als apart onderdeel in de theoretische leerweg.  

Beleidsdoelen 
Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat met de doorgevoerde beleidsmaatregelen een aantal doelen 
wordt nagestreefd. Kortgezegd, dient de vernieuwing ertoe te leiden dat het voorbereidend be-
roepsonderwijs toekomstbestendig(er) wordt. Men hoopt dit te bereiken door het onderwijs actu-
eel, organiseerbaar en daarmee betaalbaar te houden, en de aansluiting te verbeteren met het ver-
volgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt.  

Mechanismen 
De drie pijlers van de vernieuwing zijn opgezet met het idee dat daar de gewenste doelen mee 
bereikt worden. Maar welke veranderingen moeten er op gang worden gebracht door de vernieu-
wing om die doelen daadwerkelijk te bereiken?  
 
Scholen gaan over ‘het hoe’ en hebben dan ook veel vrijheid om de vernieuwing naar eigen visie-
vorm te geven. De keuzes die scholen maken (op het gebied van profielen, structuur en LOB) 
werken door in de veranderingen die plaatsvinden op schoolniveau. Die veranderingen brengen 
vervolgens reacties bij leerlingen op gang. Veranderingen op school- en leerlingniveau leiden tot de 
uiteindelijke resultaten van de vernieuwing. Dit is een complex geheel dat zich globaal laat samen-
vatten door de infographic in Figuur 1.1. 

Contextfactoren 
De vernieuwing van het vmbo vindt plaats binnen een context, waar zaken spelen die mogelijk 
effect hebben op de resultaten van de vernieuwing. Te denken valt aan de vereenvoudiging van de 
bekostiging van het vo, invoering van het passend onderwijs, vernieuwing van de kwalificatiedos-
siers in het mbo en regionale ontwikkelingen.  

6.2 Beleidstheorie in een notendop 
De vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo is gebaseerd op de 
invoering van tien nieuwe profielen in de beroepsgerichte leerwegen, waarbij er binnen de structuur 
van de profielen, naast een algemeen deel en profieldeel, expliciet ruimte is voor beroepsgerichte 
keuzevakken en verankering van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het onder-
wijsprogramma. 
 
Met de tien nieuwe profielen zijn de examenprogramma’s vernieuwd en het onderwijspro-
gramma geactualiseerd. Daarnaast is de verwachting dat de vervanging van 35 beroepsgerichte pro-
gramma’s in de oude situatie door tien nieuwe profielen er meer leerlingenmassa per profiel zal 
zijn, waardoor het onderwijs beter organiseerbaar en daarmee betaalbaar blijft. Bovendien is de ver-
wachting dat vmbo-scholen afspraken met elkaar maken over wie welke profielen aanbiedt, zodat 
een regionaal dekkend aanbod tot stand komt. Ook wordt afstemming met het mbo-onderwijs en de 
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arbeidsmarkt beoogd, zodat het regionale aanbod van profielen overeenkomt met de regionale 
behoefte.  
 
Met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken wordt het mogelijk om het (aanbod van) 
onderwijs flexibeler in te richten. Scholen bepalen zelf hun aanbod en daarmee ook de inhoud van 
hun beroepsgerichte keuzevakken. Het is dan ook mogelijk vakken aan te bieden die snel aangepast 
kunnen worden aan regionale vragen van vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel 
is dat de inhoud van beroepsgerichte keuzevakken door afstemming met vervolgonderwijs en be-
drijfsleven up-to-date kunnen worden gehouden.  
 
Met de invoering en afstemming over profielen en keuzevakken zal een voor het vervolgonderwijs 
en bedrijfsleven meer herkenbaar vmbo-aanbod ontstaan en kunnen scholen zich naar leerlingen toe 
sterker profileren. Op basis van die profilering wordt verwacht dat de school- en opleidingskeuze 
voor leerlingen en ouders vergemakkelijkt wordt. 
 
Met de prominentere plek van LOB binnen het examenprogramma wordt beoogd dat leerlingen 
meer keuzebegeleiding ontvangen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs krijgen en meer inzicht in 
hun loopbaancompetenties. Leerlingen krijgen daardoor een goed beeld van hun individuele mogelijk-
heden en komen naar verwachting tot een beter passende opleidingskeuze. Bovendien zijn er door 
de invoering van de beroepsgerichte keuzevakken meer mogelijkheden voor leerlingen om een 
individuele leerloopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor ontstaat meer 
maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Bovendien is de ver-
wachting dat leerlingen door LOB en meer mogelijkheden tot maatwerk enthousiaster en meer 
gemotiveerd raken, hetgeen een positieve invloed kan hebben op de studieresultaten. 

6.3 Te toetsen hypothesen 
Op basis van de beleidstheorie zijn acht hypothesen geformuleerd. Deze hypothesen zullen worden 
getoetst in het monitor- en evaluatieonderzoek dat tot en met 2022 wordt uitgevoerd. 
 
1. Door de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s wordt het onderwijs dus-

danig geactualiseerd dat het inhoudelijk beter aansluit op het mbo-vervolgonderwijs en de be-
hoefte op de (regionale) arbeidsmarkt. 
 

2. Door de vervanging van 35 beroepsgerichte programma’s door tien nieuwe profielen ontstaat 
er meer leerlingenmassa per profiel, waardoor het onderwijs beter organiseerbaar wordt en 
daarmee betaalbaar blijft. 
 

3. Omdat scholen zelf hun aanbod aan beroepsgerichte keuzevakken bepalen en de mogelijkheid 
krijgen om nieuwe beroepsgerichte keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden, kan het (aan-
bod van) onderwijs flexibeler worden ingericht en zijn scholen in staat om vakken aan te pas-
sen aan regionale vragen van vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. 
 

4. Door de invoering van keuzevakken ontstaan meer mogelijkheden voor leerlingen om een 
meer individuele leerloopbaan in te richten, zowel in de breedte als in de diepte. Hierdoor 
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ontstaat meer maatwerk en worden leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs en ar-
beidsmarkt. 
 

5. De prominentere plek van LOB binnen het onderwijs zorgt dat leerlingen meer keuzebegelei-
ding ontvangen, een bredere oriëntatie op het vervolgonderwijs krijgen en meer inzicht in hun 
loopbaancompetenties. Daardoor krijgen ze een goed beeld van hun individuele mogelijkhe-
den en komen ze tot een beter passende opleidingskeuze. 
 

6. Als gevolg van de prominente plek van LOB binnen het onderwijs en meer mogelijkheden tot 
maatwerk, raken leerlingen enthousiaster en meer gemotiveerd, wat een positieve invloed heeft 
op hun studieresultaten. 
 

7. Doordat scholen zich via de keuze van profielen en beroepsgerichte keuzevakken sterker kun-
nen profileren, ontstaat er voor leerlingen en ouders een overzichtelijker school- en opleidings-
aanbod. 
 

8. Doordat vmbo-scholen afspraken met elkaar maken over wie welke profielen aanbiedt, komt 
er een regionaal dekkend onderwijsaanbod tot stand, dat als gevolg van afstemming met het 
mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt aansluit bij de regionale behoefte. 

 
  

6.4 Te meten indicatoren 
Om de hypothesen te toetsen, zijn indicatoren nodig die informatie geven over de vernieuwing. 
Hieronder worden de indicatoren opgesomd die gedurende het monitor- en evaluatieonderzoek in 
kaart worden gebracht. Tevens wordt aangegeven hoe die indicatoren vastgesteld worden. 
 
Kenmerken van de vernieuwing 
• Mate van actualisatie van het onderwijsprogramma 

o Subjectieve beleving docenten, schoolleiders, vervolgonderwijs en bedrijfsleven 
o Gebruik ander / nieuw lesmateriaal 
o Gebruik nieuw ontwikkelde lessen 

• Variatie en omvang van aanbod van profielen op landelijk niveau, per leerweg, en regio  
o DUO-gegevens 

• Variatie en aantal beroepsgerichte keuzevakken per profiel op landelijk niveau, per leerweg, en 
regio 

o DUO-gegevens 
• Mate waarin beroepsgerichte keuzevakken worden aangepast aan regionale vragen van ver-

volgonderwijs en arbeidsmarkt 
o Subjectieve beleving docenten, schoolleiders, vervolgonderwijs en bedrijfsleven 

• Mate waarin beroepsgerichte keuzevakken worden geïntroduceerd, vervallen of inhoudelijk 
worden aangepast, op landelijk niveau, per leerweg, en regio 

o DUO-gegevens 
• Mate waarin LOB een plaats krijgt in het onderwijs- en examenprogramma 

o Subjectieve beleving schoolleiders, LOB-coördinatoren, docenten 
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• Mate waarin leerlingen LOB ontvangen 
o Subjectieve beleving schoolleiders, LOB-coördinatoren, docenten 

• Herkenbaarheid onderwijsaanbod voor, ouders en leerlingen, vervolgonderwijs en regionale 
arbeidsmarktpartijen 

o Subjectieve beleving ouders, leerlingen, docenten, schoolleiders, vervolgonderwijs en 
bedrijfsleven 
 

Kenmerken op schoolniveau 
• Aantal leerlingen per profiel, op landelijk niveau, per leerweg en regio 

o DUO-gegevens 
• Mate waarin het onderwijs organiseerbaar is en daarmee betaalbaar 

o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders 
• Mate waarin vmbo-scholen met elkaar afspraken maken over wie welke profielen aanbiedt 

o Subjectieve beleving schoolleiders, docenten, scholen in de regio 
• Mate waarin keuzevakken worden aangeboden per profiel, leerweg en regio 

o DUO-gegevens 
• Mate waarin vmbo-scholen zich profileren op het aanbod van profielen en keuzevakken 

o Subjectieve beleving/visie schoolleider 
o Beleving ouders/leerlingen 

 
Kenmerken op leerlingniveau 
• Mate van doorstroom vmbo naar mbo per profiel, leerweg en regio 

o DUO-gegevens 
• Mate van uitval in mbo na doorstroom per profiel, leerweg en regio 

o DUO-gegevens 
• Mate van succes op de arbeidsmarkt na doorstroom vmbo-mbo (bijv. baanzoekduur, baan op 

niveau, baan in zelfde richting als opleiding, startsalaris) per profiel, leerweg en regio 
o Schoolverlatersmonitor 

• Mate waarin leerlingen en ouders het onderwijsaanbod herkenbaar vinden en de school- en 
opleidingskeuze gemakkelijk vinden 

o Subjectieve beleving (ouders van) leerlingen, of 
o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders 

• Mate waarin leerlingen vinden dat ze inzicht hebben in hun loopbaancompetenties 
o Idem 

• Mate waarin leerlingen vinden dat ze inzicht hebben in hun individuele mogelijkheden 
o Idem 

• Mate waarin leerlingen vinden dat ze een passende opleidingskeuze kunnen maken 
o Idem 

• Mate waarin leerlingen vinden dat ze een individuele leerloopbaan kunnen inrichten (verbre-
dend én verdiepend) 

o Idem 
• Mate waarin leerlingen vinden dat ze goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en de ar-

beidsmarkt 
o Idem 

• Enthousiasme, motivatie en tevredenheid van leerlingen 
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o Idem 
• Studieresultaten van leerlingen (o.a. behaalde cijfers, mate van diplomering, doorstroom naar 

vervolgonderwijs, uitval in vervolgonderwijs) 
o DUO-gegevens 

Kenmerken op regionaal niveau 
• Mate van aansluiting van het onderwijs op het mbo-vervolgonderwijs 

o Subjectieve beleving schoolleiders, docenten mbo-scholen, of 
o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders vmbo 

• Mate van aansluiting van het onderwijs op de (regionale) behoefte op de arbeidsmarkt 
o Subjectieve beleving werkgevers, of 
o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders vmbo 

• Doorstroom van aantal afstudeerders per profiel naar al dan niet aansluitende opleidingsrich-
ting in het vervolgonderwijs per profiel, leerweg en regio 

o DUO-gegevens 
• Mate waarin onderwijsaanbod in de regio dekkend is 

o Subjectieve beleving werkgevers en mbo-onderwijs en/of 
o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders 

• Mate waarin regionale onderwijsaanbod overeenkomt met regionale behoefte 
o Subjectieve beleving werkgevers en mbo-onderwijs en/of 
o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders 

• Doorstroommogelijkheden vmbo-mbo in de regio 
o Subjectieve beleving werkgevers en mbo-onderwijs en/of 
o Subjectieve beleving docenten en schoolleiders 

 
Deze informatie is niet alleen afkomstig uit bestaande registratiegegevens (vooral DUO-gegevens), 
maar wordt gedurende de evaluatie ook verzameld bij betrokken scholen, leraren, leerlingen, ou-
ders, mbo-instellingen en regionale arbeidsmarktpartners. De gegevensverzameling zal periodiek 
plaatsvinden via onder andere enquêtes en (groeps-/focus)gesprekken. 
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Bijlage A Lijst van geïnterviewde personen 

Geïnterviewden Organisatie 

Tessa van Dorp Ministerie van OCW, directie vo 

Mea Andrea Ministerie van OCW, directie vo  

Jonne Groot Ministerie van OCW, directie mbo 

Liesbeth van den Berg Ministerie van OCW, directie mbo 

Frederique Mulder Ministerie van OCW, directie mbo 

Klaas Pit BMC Advies 

Jan van Nierop Stichting Platforms VMBO 

Jacqueline Kerkhoffs Stichting Platforms VMBO 

Rob Abbenhuis Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) 

Jan Kastelein College voor Toetsen en Examens (CvTE) 

Piet Dietvorst Cito 

Jankees Tanger Cito 
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Bijlage B Interviewleidraad 

i. Naam, instelling, achtergrond 
ii. Op wat voor manier bent u bij de vernieuwing van het vmbo betrokken (geweest)? (incl. rol 

en periode) 
iii. Wat is volgens u de aanleiding van de vernieuwing van het vmbo? Welke problemen lost de 

vernieuwing van het vmbo op? 
Eventueel onderscheid maken tussen oorspronkelijke aanleiding en meer recente aanleidingen 

iv. Wat houdt volgens u de vernieuwing van het vmbo in?  
Grofweg zou die moeten bestaan uit de volgende ‘interventies’: 

• Invoering van tien examenprogramma’s met bijbehorende profielen 
• Opnemen van loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling (LOB) in het curriculum 
• Onderscheiden van kernmodulen, profielmodulen en keuzevakken in het onderwijsprogramma 
• Welke andere veranderingen op schoolniveau vinden er binnen de vernieuwing plaats? 

v. Wat is vanuit uw perspectief de belangrijkste verandering die de vernieuwing te weeg brengt? 
Hoe verhoudt zich dat tot de andere ‘interventies’?  

vi. Hoe leiden de afzonderlijke veranderingen in het vmbo (interventies) tot resultaten?  
- Welke resultaten hebben die veranderingen op schoolniveau? 
- Wat is de reactie daarop van vmbo-leerlingen? 
- Welke doelen van de vernieuwing worden daarmee gehaald of dichterbij gebracht en 

op welke wijze? 
vii. Welke uiteindelijke opbrengsten heeft de vernieuwing van het vmbo, met name voor leer-

lingen? 
Denk aan concrete uitkomstmaten op leerlingniveau, maar ook op personeelsniveau, schoolniveau, sectorni-
veau en maatschappelijk niveau 

viii. Welke omstandigheden (contextfactoren) werken stimulerend of belemmerend voor het be-
reiken van de doelen van de vernieuwing? 
Denk daarbij aan de volgende factoren: 

• Kenmerken en gedrag van leerlingen 
• Kenmerken en gedrag van personeel 
• Schoolfactoren 
• Andere ontwikkelingen in het vmbo 
• Maatschappelijke of conjuncturele ontwikkelingen 

Maak bij de stimulerende contextfactoren onderscheid tussen noodzakelijke voorwaarden en 
wenselijke omstandigheden, bij de belemmerende contextfactoren tussen bepalend voor de 
realisatie en slechts belemmerend  

ix. Wat zijn mogelijke onbedoelde (gewenste of ongewenste) effecten van de vernieuwing? 
NB: alleen stellen als dit nog niet aan de orde is gekomen 

x. Wat hebt u tot nu toe in de praktijk zien gebeuren m.b.t. de vernieuwing van het vmbo? 
NB: alleen stellen als dit nog niet aan de orde is gekomen 
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