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Samenwerking 
vmbo-mbo



Heel kort: Het 
Techniek Loket
 Noordoost-Brabant

 8 vmbo-scholen + 4 
vmbo-t

 2 ROC’s

 7 scholen voor VSO

 7 scholen voor 
praktijkonderwijs

 Meer dan 200 bedrijven

 5 speerpunten, 
waaronder

Samenwerking in de keten



Het waarom van de 
samenwerking vmbo-
mbo
 Leerlingen motiveren
 Doorstroom vanuit vmbo 

naar technisch / 
technologisch mbo 
stimuleren



 Strategisch bestuurlijk 
(stuurgroep)

 Directies afdelingen techniek 
(projectgroep)

 Docenten (via professionele 
leergemeenschappen)

 Actief samenspel van 
penvoerder, 
programmamanagement en 
intern projectleiders

Het hoe van de 
samenwerking: alle 
niveaus



Het wat van de 
samenwerking
 Versterken Vakmanschapsroutes 

BWI, PIE, M&T en MVI
 Versterken Technologieroute (vanuit 

verschillende aanvliegroutes)
 Vakmanschapsroute richten op 3 

V’s: versnelling, verbreding en 
verdieping, focus op vakinhoud. 
Gericht op leerlingen met een 
duidelijke doorstroomwens

 Technologieroute, focus op: 
ontwerpend en onderzoekend leren, 
21e-eeuwse vaardigheden, …
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Voorbeeld 
opdracht voor 
PLG VMR
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 Onderling vertrouwen
 Uitgangspunt: gedeelde belangen
 Expliciet reflecteren op kwaliteit en wijze van 

samenwerking
 Elkaar (willen) kennen
 Lerende cultuur
 Grootte van de regio: veel ervaring, potentieel en 

kennis
 Heldere opdracht en geplande tijd voor de PLG’s 
 Gedeeld en verdeeld eigenaarschap
 Middelen beschikbaar voor mbo
 Wrijving tijdig her- en erkennen en daar acties op 

uitzetten

Kritische succesfactoren
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 Leerlingen maken kennis met (de context) 
van het mbo en de beroepspraktijk
 Efficiënte inzet van middelen
 Betekenisvolle LOB voor leerlingen
 Realiseren van aantrekkelijk en 

betekenisvol onderwijsaanbod in de regio

Winst vanuit oogpunt 
vmbo
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 Pluriformiteit in vmbo vraagt om maatwerk in 
mbo
 Inzichten vanuit PLG’s breed verspreiden in 

vmbo en mbo
 Beperkt aantal kartrekkers in scholen 

betekent ook kwetsbaarheid
 Couleur locale betekent niet vrijblijvendheid
 Innovatievermogen binnen vmbo

Aandachtspunten vanuit 
oogpunt vmbo
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 Winst: Doorstroom nog meer op het vizier
 Focus op enthousiasmeren voor Techniek in regio 
 Vormgeven en doorontwikkelen van doorlopende leerlijnen 

(informeel) en formeel m.b.v. wetgeving doorlopende leerroutes 
 Erkennen van aangebrachte basiskennis (vmbo) eerder 

verworven vaardigheden
 Vmbo-leerlingen ervaren in een steeds vroeger stadium het mbo
 Programma’s worden beter op elkaar afgestemd
 Het mbo is steeds actiever in het LOB-traject voor leerlingen 

vmbo
 Door de PLG-structuur ontstaat een steeds hechtere 

samenwerking tussen vmbo- en mbo-docenten.

Winst vanuit oogpunt mbo
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 Concretiseren van doorlopende leerlijnen (van 
informeel naar formeel)
 Aansluiting vanuit vmbo-profielen op mbo-

opleidingen (opleidingsgroepen)
 Van Techniek en Technologie naar Smart 

Opleidingen 
 Vele aanbieders mbo in relatief kleine regio 
 Gezamenlijk optrekken bij nieuwe integrale 

initiatieven rond samenwerking (met 
bijvoorbeeld PO, Pabo en bedrijfsleven)

Aandachtspunten vanuit 
oogpunt mbo



De kracht van samen!
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 Een goede basis: samenwerking tussen vo en mbo en vmbo’s 
en mbo’s onderling
 “De regio is je klaslokaal’ in gezamenlijkheid waarmaken
 Financiële middelen doelmatig en in gezamenlijkheid inzetten 

(nog winst te behalen)
 Respecteren van keuzevrijheid van leerlingen
 Dreigend tekort aan techniekdocenten
 Effectueren van doorlopende leerlijnen vraagt nog om tijd en 

intensivering van de samenwerking
 ‘De kracht van samen’ vergt onderhoud, oog blijven houden 

voor kansen en risico’s.



Vragen?
Roept / chat u maar!
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