Verklaring
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Nederland
(vmbo)
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is in 1999 ingevoerd,
ter vervanging van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs (mavo). Het vmbo valt onder de
verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
wordt volledig door de rijksoverheid bekostigd. De onderwijssoort wordt geregeld in
de Wet op het voortgezet Onderwijs (WVO).
De opleiding heeft een nominale studieduur van is vier jaar (leeftijd 12 tot 16 jaar),
wordt gevolgd na acht jaar basisonderwijs (leeftijd 4 tot 12 jaar) en maakt deel uit
van het Nederlandse systeem van algemeen voortgezet onderwijs. Het vmbo is geen
beroepsopleiding, maar bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen
(niveau 2), vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het middelbaar
beroepsonderwijs (niveau 3 en 4).
Na de onderbouw (de eerste twee leerjaren) of direct bij aanvang van de opleiding
kiest een leerling één van de vier leerwegen. De vier aangeboden leerwegen zijn:
• de basisberoepsgerichte leerweg (BB)
• de kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
• de gemengde leerweg (GL)
• de theoretische leerweg (TL).
Elke leerweg kent een keuze uit vier sectoren. In een sector zijn vakken opgenomen
die aansluiten op vervolg- en beroepsopleidingen. De aangeboden sectoren zijn:
• Techniek
• Zorg en Welzijn
• Economie
• Landbouw.
Binnen deze sectoren bestaan weer beroepsgerichte programma’s. Bij de
theoretische leerweg is dit niet het geval. In deze leerweg worden alleen algemene
vakken gegeven.
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De theoretische leerweg en de gemengde leerweg geven toegang tot vakopleidingen
(niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar
beroepsonderwijs. Ook bieden deze leerwegen de mogelijkheid door te stromen naar
het havo. De leerling moet dan wel wiskunde en Frans of Duits in het pakket hebben.
De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk. Deze leerweg bereidt
leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (opleidingen op niveau 3 en
4) in het middelbaar beroepsonderwijs. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt
uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar
beroepsonderwijs.
Het examenpakket in het vmbo bestaat uit drie delen:
• Een gemeenschappelijk deel. Dit deel is verplicht voor alle leerlingen en bestaat uit
de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en
kunstvakken 1.
• Een sectordeel. Dit deel bestaat uit vakken die kenmerkend zijn voor de sector.
• Een vrij deel. Afhankelijk van de gevolgde leerweg kiezen de leerlingen voor de
invulling van het vrije deel nog één of twee vakken.
Het vmbo-eindexamen bestaat uit twee delen. Dit zijn het schoolexamen en het
centraal examen. Het ministerie van OCW stelt de examenprogramma’s voor het
gehele eindexamen vast. Hierin staat wat de examenstof is en hoe de examenstof is
verdeeld over het schoolexamen en het centraal examen.
Het schoolexamen van de theoretische en de gemengde leerweg omvat ook een
sectorwerkstuk. Dit is een praktische opdracht die betrekking heeft op een thema uit
de sector waarvan de leerling het onderwijs volgt.

Om een vergelijking te kunnen maken tussen het Nederlandse waarderingssysteem
en het systeem van een ander land, volgt een verklaring van de cijfers 1 tot en met
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NLQF-inschaling van de basisberoepsgerichte leerweg (BB):
Deze opleiding is binnen het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF) ingeschaald
op niveau 1. Dit NLQF niveau is vergelijkbaar met niveau 1 van het Europese
Kwalificatieraamwerk (EQF).

NLQF-inschaling van de kaderberoepsgerichte leerweg (KB), gemengde leerweg (GL)
en theoretische leerweg (TL):
Deze opleiding is binnen het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF) ingeschaald
op niveau 2. Dit NLQF niveau is vergelijkbaar met niveau 2 van het Europese
Kwalificatieraamwerk (EQF).

