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De nieuwe leerweg en de praktijkgerichte 
programma’s

- In hun advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ pleitte de  onderwijsraad in 
2015 voor:

- Herkenbaar vmbo
- Meer praktijkgericht onderwijs in het algemeen vormend onderwijs

- Nieuwe leerweg is een stelselwijziging waarbij de gemengde leerweg en de 
theoretische leerweg samengevoegd zouden worden

- De pilot van de praktijkgerichte programma’s geeft invulling aan ‘meer 
praktijkgericht onderwijs in het algemeen vormend onderwijs’ door de introductie van 
een nieuw vak in de tl en gl

Het traject van de nieuwe leerweg met het verplichte praktijkgerichte programma is in 
feite twee losse trajecten: het traject van de nieuwe leerweg (een stelselwijziging) en het 
traject met de pilot praktijkgerichte programma (een praktijkgericht vak).
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Vervolgtraject nieuwe leerweg

De nieuwe leerweg (met een verplicht praktijkgericht programma) wordt dus niet 
ingevoerd in schooljaar 2024-2025.

In de eerste helft van 2023 komt er een visiebrief waarin de minister nader zal ingaan 
op zijn visie op de gemengde en theoretische leerweg.

- De samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg vergt een 
stelselwijziging en daarmee een wetsvoorstel;

- De minister wil deze ingrijpende stelselwijziging eerst bezien in het kader van een 
bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs;

- De samenvoeging van leerwegen komt hiermee te vroeg en loopt vooruit op de 

discussie over het beroepsonderwijs.
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Vervolgtraject praktijkgerichte programma’s

- De minister is een voorstander van praktijkgerichte programma’s;

- De praktijkgerichte programma’s vormen een belangrijk deel van de versterking 
van het vmbo-onderwijs;

- De pilot wordt gemonitord en geëvalueerd;

- Op basis van de ervaringen en de monitor wordt bepaald op welke manier het 
praktijkgerichte programma ingevoerd kan worden als erkend vak in het 
curriculum van de gl/tl en of het op termijn verplicht kan worden gesteld;

- In de eerste helft van 2023 gaat de minister in de visiebrief nader in op de vraag 
hoe de praktijkgerichte programma’s een vervolg krijgen. 

Het pilottraject van de praktijkgerichte programma’s wordt vervolgd zoals gepland. De 
minister is hier positief over en wil met de praktijkgerichte programma’s doorgaan. De 
vraag hoe de praktijkgerichte programma’s een vervolg krijgen zal in de eerste helft van 
2023 preciezer worden ingevuld. 
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Pilot praktijkgerichte programma’s

Wat is een praktijkgericht programma in de pilot?

- Vak in het derde en vierde leerjaar van de gl / tl

- Praktische, levensechte en realistische opdrachten binnen en buiten de school

- Bredere praktische vaardigheden (samenwerken, presenteren, zelfstandig werken 
en plannen).

- Oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen (LOB)

- Externe partijen zijn altijd betrokken bij de opdrachten

Waarom het praktijkgerichte programma?

- Verbeteren van de aansluiting met het vervolgonderwijs

- Voorbereiden op de overstap naar vervolgonderwijs en het maken van een 
bewustere keuze

- Praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende werkvelden

- Gericht op oriëntatie en voorbereiding mbo-4 en het havo
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Pilot praktijkgerichte programma’s

Welke 
examenprogramma’s 
worden uitgeprobeerd 
in de pilots?

- Twee cohorten

- 6 Licententievrije
programma’s

- 7 licentiegebonden
programma’s

Programma’s: 

nieuweleerweg.nl
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Pilot praktijkgerichte programma’s

Looptijd pilots

- 148 vo-scholen en 4 vavo-instellingen in twee cohorten
(41 vo-scholen bieden twee pgp’s aan)

Cohort 1:

Cohort 2:

21-22 22-23 23-24 24-25

Groep 1 Klas 3 Klas 4 Uitloop klas 4

Groep 2 Klas 3 Klas 4 Uitloop klas 4

21-22 22-23 23-24 24-25

Groep 1 x Klas 3 Klas 4 Uitloop klas 4

Groep 2 Klas 3 Klas 4
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Reacties van deelnemende scholen
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Reacties van leerlingen (onderzoek Youngworks)

“Supergoed idee dit. Want na het vmbo gaan de meesten toch een praktijkgerichte 
opleiding volgen. Het is heel fijn om al een beetje te weten wat dat inhoudt en 
ervaring op te doen. Dan kun je op het mbo snel van start.” Neil, vmbo-tl

“Op het vmbo wordt geen aandacht besteed aan hoe je 
opdrachten goed kunt plannen. Dit moet je op het mbo wel 
vanaf dag 1 zelf doen. Je moet heel veel in korte tijd afhebben. 
Dat vind ik nog steeds lastig.” Abbey, mbo

“In een praktijkgerichte opdracht kun je wel ontdekken waar 
je goed in bent. Ik weet eigenlijk niet waar ik zelf goed in zou 
zijn. Of ik bijvoorbeeld de groep goed kan leiden, of dat ik 
bijvoorbeeld liever taken uitvoer.” Amber, vmbo-gl
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Tot slot samengevat

Nieuwe leerweg

- Wordt niet ingevoerd in schooljaar 2024-2025 en betrokken bij de bredere visie op het 
versterken van het vmbo

Pilot praktijkgerichte programma’s

- Minister is voorstander van praktijkgerichte programma’s in de gl/tl en wil hiermee door

- Veel enthousiasme bij de scholen in de pilot maar ook aandachtspunten

- Op basis van de monitor en de ervaringen beslist de minister op welke manier het 
praktijkgerichte programma ingevoerd kan worden als een als erkend vak in het 
curriculum van de gl/tl en of het op termijn verplicht kan worden gesteld

In de eerste helft van 2023 wordt meer duidelijkheid gegeven over de visie op het bredere 
traject en de nadere invulling van het vervolg van de praktijkgerichte programma’s
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Vragen

- Vragen in de deelsessie

- Meer informatie in de community en via nieuweleerweg.nl

- Inhoudelijke vragen over de pilots: SLO

- Procedure vragen via OCW: e.c.fokkens@minocw.nl

mailto:e.c.fokkens@minocw.nl

