
Doorlopende leerroute
vmbo - mbo



Doorlopende leerroute vmbo-mbo (1)

Een geïntegreerd onderwijsprogramma vanaf het derde leerjaar vmbo dat opleidt tot een 
MBO diploma

Er zijn 2 routes

• Doorlopende leerroute (DLR)

• Geïntegreerde leerroute (GLR)

Belangrijkste verschil:

• Binnen de doorlopende leerroute (DLR) moet de leerling
een vmbo diploma halen 

• Binnen de geïntegreerde leerroute (GLR) niet, deze route 
wordt afgesloten met alléén een mbo diploma (niveau 2) 
en is alléén voor leerlingen vmbo bb
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• De vmbo-school en de mbo-instelling leggen afspraken over de doorlopende 
leerroute vooraf vast in een samenwerkingsovereenkomst (waaronder overdracht van 
bekostiging, terugvalopties voor jongeren die uitstappen en het programma van de 
route)

• De doorlopende leerroute vmbo-mbo kan worden verzorgd op een vmbo- en/of mbo-
instelling

• Het vmbo diploma moet (uiterlijk) in het derde leerjaar 
van de leerroute behaald worden (alleen bij DLR)

Eerste twee jaar doorlopende leerroute vmbo-mbo geldt 
vo-bekostiging, daarna mbo-bekostiging
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Doorlopende leerroute vmbo-mbo (2)



Normale situatie

Doorlopende leerroute (DLR), niveau 2/3/4

fase- MBOVMBO fase-VO

MBOVMBO

1 2 3 4 5 6

Geïntegreerde leerroute (GLR), vmbo-bb en 
basisberoepsopleiding zonder vmbo diploma, niveau 2

fase- MBOVMBO fase-VO

1 2 3 4
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Fase VO Fase MBO
Aantal
instellingen

ROD VO DLR 818 12

25GLR 537 1

Totaal 1355 13

ROD MBO DLR 82 175

9GLR 89 241

Totaal 171 416



De vo-school is verantwoordelijk voor:

• het vmbo-onderwijs

• de examinering van het vmbo-gedeelte bij de doorlopende leerroute

• de vmbo-diplomering bij de doorlopende leerroute

• verzuimmeldingen tijdens de eerste 2 jaar van de leerroute (vo-fase).
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Verantwoordelijkheden VO



De mbo-instelling is verantwoordelijk voor:

• het mbo-onderwijs

• de examinering van het mbo-gedeelte

• de mbo-diplomering

• de beroepspraktijkvorming

• verzuimmeldingen vanaf het 3e jaar 
van de leerroute (mbo-fase).
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Verantwoordelijkheden MBO



Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo 

De mbo-of VO-instelling die een doorlopende leerroute vmbo – mbo verzorgt, 
meldt dit aan DUO door de informatie op te geven in RIO bij het opleidingen 
aanbod.

U kunt de leerroute vastleggen in het veld Doorlopende/geïntegreerde leerroute 
vmbo-mbo.

Geef hier aan welke route je verzorgt:

• de geïntegreerde leerroute 

• de doorlopende leerroute 

En geef per route aan met welke onderwijsaanbieder(s) 
deze leerroute wordt verzorgd
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Uitwisselen VO

VO instellingen geven bij een inschrijving aan:

welke doorlopende leerroute vmbo-mbo de leerling volgt en in welke fase van de 
leerroute de leerling zich bevindt

Bij de inschrijving in ROD VO wordt vanaf leerjaar 3 opgenomen:

• het opleidingskenmerk: 

o doorlopende leerroute (DLR) of,

o geïntegreerde leerroute (GLR)

• de fase waarin de leerling zich bevindt:

o VO-fase of,

o MBO-fase
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Uitwisselen MBO

De mbo-instelling levert ook een inschrijving aan in ROD.
Dit kan al als de leerling nog in de vo-fase zit. 
Maar de mbo-instelling moet de leerling in ieder geval inschrijven zodra de mbo-fase begint. 

Bij de inschrijving in BRON MBO worden extra gegevens opgenomen:

de leerroute met de waarden: 

• doorlopende leerroute (DLR),  of

• geïntegreerde leerroute (GLR)

de  leerroute fase waarin de leerling zich bevindt:

• VO-Fase, of

• MBO-Fase

In zowel de VO-fase als de MBO-fase van de  leerroute registreert 
men bij de ‘indicatie bekostigbaar’  de waarde  ‘Ja’.  
DUO bekostiging kijkt naar Fase.
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