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Doelen Nieuwe Leerweg

1. Leerlingen beter voorbereiden op zowel de keuze als op de 
daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs (MBO of Havo)

2. Alle leerlingen in het VMBO een praktische ervaring laten opdoen, zowel 
binnen als buiten de school.

3. Verbeteren van de herkenbaarheid: minder leerwegen in het VMBO



Betrokken organisaties

1. SLO, VO-raad, SPV, MBO-raad, Platform TL, Havo-platform, 
VNO-NCW.

2. Platforms vmbo, LAKS, ouderorganisaties, klankbordgroep 
schoolleiders

3. NRO



De nieuwe leerweg bestaat uit

1. De praktijkgerichte programma’s (pgp’s)

2. De nieuwe leerweg zelf, waarbij de gl en tl worden 
samengevoegd



Wie doet wat?

• OCW →wet- en regelgeving, ontwerp nieuwe leerweg

• SLO → schrijft de examenprogramma’s van de PGP’s

• (Platform-TL → begeleid bij visietrajecten en deelt 
bezoekvouchers uit)



Wat is een praktijkgericht programma

1. Praktische realistische opdrachten
• In en buiten de school

• Betrokkenheid van externe opdrachtgever

2. Leerlingen DOEN
• Praktijkgerichte vaardigheden en kennis in opdrachten

• analytisch en kritisch denken, samenwerken, communiceren , creatief denken en 
handelen, verantwoordelijkheid nemen, digitale  technologie

3. Keuzemogelijkheden uit verschillende werkvelden en opdrachten



De praktijkgerichte programma’s
Licentievrij (start 2021-2022) Licentiegebonden (Start 2022-2023)

Dienstverlening en Producten Bouw, Wonen en Interieur

Economie & Ondernemen Groen

Informatietechnologie Horeca, Bakkerij en Recreatie

Technologie & Toepassing Maritieme technieken (gestart in 2021)

Zorg en Welzijn Media, Vormgeving en ICT

Mobiliteit & Transport

Techniek & Innovatief Vakmanschap
(Start 2022-2023)

Produceren, Installeren en Energie



De inhoud van een PGP

Domein A Praktijkgerichte vaardigheden

Domein B Werken in opdracht van een opdrachtgever

Domein C Loopbaanontwikkeling

--------------

Domein D Werkvelden

Domein E Programmaspecifieke kennis en vaardigheden

--------------

Domein F Vraagstukken



De positie van het PGP in de pilot (GL)



De positie van het PGP in de pilot (TL)



De pilot tot dusverre

• Ca 140 scholen in het eerste cohort

• Ca 25 scholen in het nieuwe cohort

• Ca. 30 scholen bieden meerdere PGP’s aan (per 1 aug. 2022)



We rekenen door tot 2024….

• Licentievrije programma’s twee volledige cohorten

• Licentiegebonden programma’s en TIV 1,5 cohort



Overige vraagstukken

• Aansluiting met BB/KB

• Vavo/VSO

• Bevoegdheden

• Licenties/licentievrij

• Aansluiting met MBO/Havo



Vragen?

www.nieuweleerweg.nl

www.bijscholingvmbo.nl

(Bezoekvouchers: www.platform-tl.nl) 

http://www.nieuweleerweg.nl/
http://www.bijscholingvmbo.nl/
http://www.platform-tl.nl/

