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𝒏𝒊𝒆𝒖𝒘𝒆 𝒍𝒆𝒆𝒓𝒘𝒆𝒈
≠

𝒑𝒓𝒂𝒌𝒕𝒊𝒋𝒌𝒈𝒆𝒓𝒊𝒄𝒉𝒕
𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂

de leerling maakt een onderbouwde keuze voor het vervolgonderwijs



Onderzoek 
NRO-PRoBo Van de deelnemers  in de onderzoeksgroep 

- 47,9% hun opleiding binnen de eerste twee jaar 

afgebroken

- 72,7% heeft dat in het eerste jaar gedaan. 

1. niveau-gerelateerde  mismatch 

8,8%

2. mismatch op het gebied van interesse 

27,1%

3. niet aan niveau of interesse  gerelateerd 

11,4%

Bron:

Opdenakker, M.-C. (projectleider), Korpershoek, H., 

Timmermans, A.C., & Guldemond, H. (2016), 

Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-

cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de 

po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van 

verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze 

onderwijssectoren.

Waarom een PGP?



Advies 
verbetering 
aansluiting 
(platform TL)

Drie knelpunten

1. de programmatische aansluiting tussen vmbo‐tl met havo en 

(in mindere mate) mbo laat te wensen over

2. mager beroeps‐ en opleidingsbeeld: leerlingen zijn 

onvoldoende voorbereid op het vervolgonderwijs. Ze kunnen 

daardoor moeilijk een gerichte opleidingskeuze maken (wat 

past bij mij) en zijn onvoldoende voorbereid op de (andere) 

manier van werken (didactiek en pedagogiek)  

3. het contact en de samenwerking van vmbo‐tl met havo en 

mbo laat te wensen over, waardoor ‘rafelranden’ in de 

aansluiting blijven bestaan. 

advies in opdracht van OCW

Bron:

https://www.platform-tl.nl/wp-

content/uploads/2015/09/119_0_

nl_advies_vo_raad__3_2_2010.pd
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Waarom een PGP?



Wat zijn belangrijke 
ingrediënten van een 
praktijkgericht 
programma?
Bekijk verschillende aspecten die in een praktijkgericht 
programma aan de orde zouden kunnen komen.

Maak daarna in je groepje hierin een top 3



Mogelijke 
aspecten 
binnen een 
PGP

• Actuele thema’s

• Autonomie

• Bedrijfsleven

• Burgerschap

• Ervaringen

• Examen

• Formatief evalueren

• Kennis

• Keuzemogelijkheden

• LOB

• Portfolio

• Stage

• Toetsing

• VaardighedenAanvullen mag natuurlijk!



SLO maakt 
examenprogramma’s



Hoe 
ontwikkelen 
we de 
PGP’s?

- Collega’s SLO

- Docenten ontwikkelgroepen

- Pilots
- Pilotscholen (schoolleiders en docenten)
- Begeleidingscommissies 

- OCW

- Stakeholders
- Bedrijfsleven (VNO-NCW/ MKB Nederland)
- VO-raad
- MBO-raad
- Platforms
- Leerlingen  

- Lerarenopleidingen

- Wetenschap
- Lectoraten
- Practoraten



Een nieuw 
programma maken is 
een praktijkgerichte 
opdracht van OCW 
aan SLO

Wat dan?

Domeinen:

A. Praktijkgerichte vaardigheden

B. Werken aan praktische en realistische 
opdrachten met een externe 
opdrachtgever

C. Loopbaanontwikkeling

D. Werkvelden

E. Programmaspecifieke kennis en 
vaardigheden

F. vraagstukken



Welke vraag 
heeft 
iedereen?

Docenten

Leerlingenschoolleiding



Waar kun je 
informatie 
halen?

• www.platform-tl.nl (onder andere nieuwsberichten 
en bezoekvouchers)

• www.nieuweleerweg.nl (of mogelijk binnenkort een 
andere website?)

• www.slo.nl (alles over de examenprogramma’s en 
de handreiking naar een onderwijsprogramma)

• www.bijscholingvmbo.nl (verschillende modules 
voor verschillende fases van de ontwikkeling)

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

