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1. Doorlopende leerlijnen 
 

“Succesvolle doorlopende leerlijnen tussen VMBO – MBO” 

Stel, je zit op het vmbo en je weet al precies wat je wilt worden, dan is het prettig als straks voor jou 

de overgang naar het mbo soepel geregeld is. Dat je niet straks op het ROC nog eens dezelfde vakken 

hoeft te doen. Al sinds de invoering van het VMBO, staat de aansluiting van het VMBO op het MBO 

centraal. Zowel het MBO als het VMBO streeft naar een soepele overgang en aansluiting waarbij niet 

of nauwelijks leerlingen uitvallen. Samenwerking tussen MBO en VMBO is dan ook enorm belangrijk. 

Het Da Vinci College en het Kellebeek College te Roosendaal hebben het laatste jaar VMBO en het 

eerste jaar MBO intensief vervlochten met elkaar. Graag geven wij u een inkijk in onze samenwerking, 

ervaringen en leereffecten.  

1.1 Wat zijn doorlopende leerlijnen 

Doorlopende leerlijnen zorgen voor een betere aansluiting tussen en samenwerking door het vmbo en 

het mbo. Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-

scholen experimenteerruimte om geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. Deze doorlopende leerlijnen 

beginnen in leerjaar 3 van het vmbo (Rijksoverheid, 2018). Binnen de experimenten zijn er 3 routes: 

1. De vakmanschaproutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo basis of kader naar alle sectoren 

op mbo 2- of mbo 3-niveau. 

2. De beroepsroutes: een doorlopende leerlijn vanuit vmbo kader, de gemengde of theoretische 

leerwegen naar alle sectoren op mbo 4-niveau. 

3. De technologieroutes: een doorlopende leerlijn naar de sectoren Techniek en Groen op mbo 

4-niveau. 

 

Doel vakmanschapsroute Z&W 

De vakmanschapsroute kent de volgende doelstellingen: 

• Het verstevigen van de doorlopende leerlijn VMBO – MBO; 

• De leerling krijgt ruimte voor beroepsoriëntatie; 

• Het maken van een start met het MBO-traject wat de leerling meer inzicht geeft in het leren 

op het MBO; 

• Leren waar dat het beste kan: 
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1.2 Vakmanschapsroutes 

Het Da Vinci College en Kellebeek College zijn de samenwerking met elkaar aangegaan, dit betekent 

dat de leerlijnen in het 3de en 4de leerjaar van het VMBO volledig aan het MBO is verbonden.  

Mogelijke routes vakmanschapsroute zorg & welzijn: 

 

Opbouwprogramma VMBO-MBO 

De leerlijn vakcollege klas 1 t/m klas 4 VMBO ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Leerjaar 4 VMBO – MBO 

     

 

 
  

• Dienstverlening niveau 2

• Junior Kappen
Basisberoepsgerichte leerweg

• Breedte van het MBO aanbieden niveau 3 & 4Kaderberoepsgerichte leerweg

Start VMBO 
leerjaar 1: leerling 

maakt keuze 
vakcollege

3 leerjaren VMBO-
beroepsgericht 

onderwijs, leerjaar 
3 CSPE 

Leerjaar 4: start 
MBO opleiding, 

leerling volgt AVO 
VMBO

AVO lessen Beroepsgerichte 
uren 

Mentor SLB-er
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2. Kaderberoepsgerichte leerweg 
Om het MBO breder aan te kunnen bieden aan potentiele studenten van het Kellebeek College, 

betekent dit dat leerlingen gaan kennismaken met alle MBO studies binnen het Kellebeek College. 

Volgens onderstaande stroomdiagram ontstaat er een carrousel waarin de leerlingen het gehele 

MBO verkennen in 30 lesweken. De leerlingen volgen in een 2/3 tallen de lessen bij een van de 

vakrichtingen voor de duur van 5 lesweken. Na 5 lesweken reflecteren de leerlingen op de 

beroepsopleiding, dit wordt opgenomen in het LOB-programma. Aan het einde van de 30 lesweken, 

maken de leerlingen een keuze welke beroepsopleiding het beste aansluit bij zijn/haar ambities. De 

leerling rond het schooljaar tot aan het centraal eindexamen af binnen deze vakrichting. 

 

Einde van 30 lesweken, leerlingen hebben de breedte van het MBO Kellebeek College leren kennen  

en gaan een keuze maken, welke vervolgopleiding het beste bij de ambities van de leerlingen 

aansluiten. Leerlingen maken voor de laatste 10 weken een keuze voor een beroepsopleiding.  

 

 

10 lesweken

5 lesweken

Uiterlijke verzorging niveau 3

5 lesweken

Onderwijsassistent niveau 4

10 lesweken

5 lesweken 

verpleegkundige niveau 4

5 lesweken

Pedagogisch medewerker niveau 3

10 lesweken

5 lesweken

Verzorgende IG/ maatschappelijke zorg niveau 3

5 lesweken

Assisterende gezondheidszorg niveau 4

Einde VMR leerjaar 4

Leerlingen maken een definitieve beroepskeuze

10 lesweken

Opleiding kiezen en na voorkeur volgen 
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3. Basisberoepsgerichte leerweg 
De basisberoepsgerichte leerlingen volgen het niveau 2 programma van het Kellebeek College, dit 

betekent dat de leerlingen kiezen voor de opleiding dienstverlening of junior kappen niveau 2. Bij 

aanvang van leerjaar 4 starten de leerlingen in de door hen gekozen opleiding. De leerlingen volgen 

een afgestemd programma op basis van de eindtermen van het VMBO CSPE basis. Hierdoor nemen 

wij de dubbele lesstof weg en krijgt de leerling de kans om een leerjaar te versnellen op het MBO. 

Het programma op het Kellebeek ziet er als volgt uit: 

 

De groep basisberoepsgerichte leerlingen volgen het programma van de opleiding dienstverlening 

niveau 2 of kappen. Zij volgen een volledig programma binnen een door hen gekozen opleiding. Na 

het CE (eind mei) rond de leerling die het traject dienstverlening niveau 2 heeft gekozen het traject af 

tot aan de zomervakantie, bij voldoende resultaat kan de leerling een jaar versnellen binnen de 

opleiding dienstverlening niveau 2.  

  

Theorie

Ondernemend gedrag (keuzedeel MBO)

Jij als Diensverlener
Methode: Hairlevel

WABO/SLB/BPV

Portfolio aanmaken, kennismaken met 
werkprocessen, stageopdrachten

Portfolio aanmaken, kennismaken met 
werkprocessen, stageopdrachten

Skills

Skillslab (KC)

Alle vaardigheden aanbieden leerjaar 1 (DV)

Kappersopleiding

Alle vaardigheden aanbieden leerjaar 1 (Kappen)
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4. Opbouw lesprogramma VMBO-MBO (VMR) 
 

Lessen lesuren Door wie? Taak-uren 

SLB/BPV/WABO/LOB 3 uur DVC - 120 uur (gelijk aan 
mentoraat DVC) 

Beroepsgericht 
lesprogramma 
2x dagdeel 

7 uur KC   
 
Nb. Roostervoorkeur DVC 
Maandag 12.30 – 17.00 KC 
Dinsdag 11.15 – 14.10 DVC 
Vrijdag 8.30 – 12.00 KC 

- Elke docent heeft 8 
ontwikkeluren per 5 
weken. Dit komt neer op 
en een totale taak van 40 
uur per docent. 

- Contactpersoon per 
beroepsopleiding 
aanstellen. 

 
Inhoud beroepsgericht programma Kellebeek College niv. 3 & 4: 

 

Verzorgende 
Ig/ MZ niv. 3 

Verpleegkunde 
Niv.4 

Pedagogisch 
medewerker 
niv. 3 

Assisterende 
gezondheids- 
zorg niv.4  

Onderwijs- 
assistent niv. 
4 

Uiterlijke 
verzorging 
niv. 2/3 

Skills Skills Skills Skills Skills Skills 

Theorie Theorie Theorie Theorie Theorie Theorie 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

      

 

Kaderberoepsgericht 
Programma:   

Uitvoerder Aantal lesuren Aantal taakuren 

SLB/BPV/WABO/LOB Da Vinci College 3 uur x 36 weken=108 60 (BPV bezoeken, 
pop gesprekken) 

Beroepsgericht 
lesprogramma 

Kellebeek College 7 uur x 5 weken= 35 uur 
35 x 6 opleidingen=210 
 

6 opleidingen x 40 
uur= 240 

Totaal  Kellebeek College 210 lesuren 240 taakuren 

Da Vinci College 108 lesuren 60 taakuren 

 

Basisberoepsgericht 
Programma: 

Uitvoerder Aantal lesuren Aantal taakuren 

DV + UV Kellebeek College 7 uur x 36 weken= 252 2 opleidingen x 40 
uur= 240 uur 

SLB/BPV/WABO/LOB Da Vinci College 3 uur x 36 weken= 108 60 (BPV bezoeken, 
pop gesprekken) 

Totaal Kellebeek College 252 lesuren 240 taakuren 

Da Vinci College 108 lesuren 60 taakuren 
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5. Programma voorwaarden 
 

5.1 Stage 
De leerlingen binnen de vakmanschapsroute volgen 1 dag in de week stage, bij een instelling waar de 

belangstelling van de leerling naar uit gaat. De leerling maakt deze belangstelling bekent bij aanvang 

van de vakmanschapsroute einde klas 3 VMBO. De leerling volgt 1 dag in de week stage op 

donderdag. De stageplanning voor schooljaar 2018-2019: 30-08-2018 t/m 18-04-2019. De stages 

worden verzorgd door het RBB, dit is het stagebureau van West-Brabant. Enkel stages binnen de 

vakrichting UV worden door leerlingen zelf verzorgd. Gedurende de vakmanschapsroute vindt er 

eenmaal een stagebezoek plaats door SLB-er van de leerling. Tevens onderhoudt de SLB-er contact 

per mail/ telefoon met stagebegeleider van de instelling waar de leerling stage loopt. Indien zich 

onverhoopt een situatie voordoet waardoor leerling zijn stage niet kan voortzetten wordt er gezocht 

naar een alternatief stagebedrijf, dit gebeurt echter eenmaal. Indien deze situatie zich herhaald is de 

leerling verplicht aanwezig te zijn op school (VMBO) voor een vervangende taak. 

5.2 Portfolio 
Stageopdrachten: De leerlingen gaan kennismaken met de werkprocessen die gesteld zijn voor de 

opleiding/ stage waarvoor de leerling heeft gekozen. Op basis van de gestelde werkprocessen 

worden persoonlijke leerdoelen opgesteld, dit gebeurt tijdens de SLB-uren. De leerling ontwikkeld 

gedurende zijn traject een persoonlijk portfolio met daarin stagebeoordelingen, reflectie op 

persoonlijke ontwikkeling, uitwerkingen van stageopdrachten, reflecties op de beroepsopleidingen. 

5.3 Vaccinatieprogramma hepatitis B 
De leerlingen binnen een beroepsopleiding van het MBO met een zorgachtergrond worden door de 

GGD gevaccineerd tegen hepatitis B. De leerlingen binnen de vakmanschapsroute worden 

meegenomen in dit vaccinatieprogramma, alleen zij die een ‘zorgstage’ hebben. Het 

inentingsprogramma bestaat uit 3 vaccinaties en een titerbepaling aan het einde van het schooljaar. 

5.4 Studiedagen DVC/ KC 
Indien er studiedagen zijn binnen het VMBO gedurende een lesdagdeel op het MBO is de leerling niet 

vrij. De leerling volgt dan het programma binnen het MBO. Indien er een studiedag valt op een MBO 

lesdag is de leerling lesvrij. Vakantieprogramma van het VMBO wordt ten allen tijden gehanteerd.  

5.5 Inschrijving Kellebeek College 
Bij aanvang van de opleiding (augustus 2018), staan de leerlingen ingeschreven als extraneus binnen 

het ROC. De inschrijving wordt gekoppeld aan de stagekeuze van de leerling, dit omdat de stage 

dient overeen te komen met het crebo van de opleiding. De leerlingen ontvangen bij start opleiding 

een OOK (onderwijsovereenkomst) en POK (praktijkovereenkomst) voor de duur van het schooljaar 

tot aan het CE. De decaan wordt in februari-maart 2019 meegenomen met de keuzes van de VMR 

leerlingen, zodat er geen dubbele inschrijvingen of onduidelijkheden ontstaan.  
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6. Terugblik en evaluatie 

 

Jaarlijks evalueren wij de vakmanschapsroute bij de leerlingen, graag horen wij waar de knelpunten 

zitten. Bovenstaande evaluatieformulier hanteren wij hiervoor, op de volgende pagina ziet u een 

overzicht van diverse terugkoppelingen vanuit de leerlingen.   
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