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De komende jaren wordt de invoering van de 
nieuwe leerweg voorbereid door een aantal vmbo-
scholen die zijn aangewezen als pilots. Ook zal 
er een officiële naam voor de leerweg worden 
gekozen. Doel van de nieuwe leerweg is leerlingen 
optimaal voor te bereiden op doorstroom naar 
mbo-4 opleidingen of havo. Leerlingen in deze 
nieuwe leerweg volgen, naast algemeen vormende 
onderwijsvakken, een praktijkgericht programma. Het 
is de bedoeling dat leerlingen binnen deze nieuwe 
leerweg worden begeleid in het maken van deze 
keuzes door middel van een Loopbaanoriëntatie 
en -begeleidingsprogramma (LOB). Alles bij elkaar 
moet de nieuwe leerweg vmbo-leerlingen goed 
voorbereiden op een soepele doorstroom naar een 
opleiding op mbo-4-niveau of havo. 

Begonnen met het Gelijke kansen project
Maar 2024 is niet zo ver weg en de opgave voor 
vmbo-scholen om de nieuwe leerweg te ontwikkelen 
is vrij fors. Dat vond ook Ali Tilma, decaan bij ROC 
Friese Poort in Leeuwarden. Als contactpersoon 
voor vmbo-scholen in de regio Noordoost en 
Noordwest Friesland, werkte ze al langer samen met 
onderwijsinstellingen: “In het  Gelijke kansen project, 
dat als doel heeft de versoepeling van de overgang 
van vmbo naar mbo gemakkelijker te maken, leerde 

ik in de afgelopen vijf, zes jaar veel vmbo-scholen 
kennen. Bij het Gelijke Kansen project richten wij 
ons op zo’n 400 leerlingen die door hun kwetsbare 
sociale omgeving soms maar weinig in aanraking 
komen met verschillende beroepsperspectieven. De 
uitdaging is om hun wereld groter te maken, soms 
gewoon door samen naar open dagen te gaan, of 
samen een online voorlichting te kijken. Onze vmbo- 
en mbo-coaches trokken hierin de afgelopen jaren al 
samen in op - en vanuit die warmte kijken we nu met 
15 van deze scholen ook samen naar de invulling van 
de nieuwe leerweg.” 

Iedereen hetzelfde doel
In het samenwerkingsverband zitten vmbo-scholen 
die op dit moment een basis-, kader- of theoretische 
leerweg aanbieden. Tilma: “Ik zag een vraag bij vmbo-
scholen hoe de nieuwe leerweg in te vullen, maar ik 
zag ook bij mbo’s de behoefte om mee te denken over 
een goede oriëntatie van leerlingen op het vmbo en 
daar een soort vorm en structuur aan te geven. Het is 
ook in ons belang dat leerlingen weten wat ze willen. 
Er zijn twee grote mbo-scholen hier in de regio – wij 
en het Friesland College.”

Het nieuwe samenwerkingsverband heeft geen 
naam maar heeft drie werkgroepen waarin 
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onderwijsopdrachten gaan worden ontwikkeld 
die voldoen aan de exameneisen van de nieuwe 
leerweg. De werkgroepen zijn gevormd rondom 
de Keuzerichtingen: 1) economie & ondernemen / 
dienstverlening & producten, 2) zorg & welzijn, en 3) 
technologie & toepassing en informatie technologie. 
Het lobby-proces om alle scholen bij elkaar te krijgen 
heeft ongeveer een jaar geduurd, maar vanaf oktober 
is het samenwerkingsverband echt van start gegaan. 

Tilma: “Het is mooi om te zien dat er veel energie 
in deze werkgroepen zit en dat het een vliegwiel 
is voor verdere samenwerking’’. Ik zie ook 
samenwerkingspotentie op andere vlakken.

Procesbewakers
Hoewel het idee van de samenwerking uit de koker 
is gekomen van Tilma, werkt ze nauw samen met 
andere scholen. De drie werkgroepen rondom de 
nieuwe leerweg worden geleid door procesbewakers 
van verschillende vmbo-scholen. Rudy Abma, decaan 
van de vmbo-TL school, Simon Vestdijk in Harlingen, 
dacht aanvankelijk dat Tilma ‘aan de vroege kant’ 
was toen hij hoorde van de samenwerking, maar 
inmiddels denkt hij daar anders over: Drie jaar 
geleden hoorden we voor het eerst dat er een 
verandering zat aan te komen. Maar wat dan? Toen 
we konden aangeven of we pilotschool wilden 
worden dacht ik, laat andere scholen maar eerst wij 
hebben het druk genoeg met andere zaken. Maar 
nu beseffen we dat we er toch iets mee moeten. Ik 
herken die beweging ook bij andere scholen. Je moet 
als vmbo echt aan de bak om tot een programma te 
komen van 320 leeruren met een praktijkcomponent. 
Dat is bij elkaar een dagdeel in de week. Als wij 
over een jaar of wat een mooie database hebben 

gemaakt met opdrachten waar scholen gebruik van 
kunnen maken, dan ben ik wel gelukkig. Leuk aan 
deze samenwerking is dat ook mbo-scholen en 
het bedrijfsleven betrokken zijn om hele praktische 
opdrachten te verzinnen die aansluiten op 
exameneisen.”

Schuiven met uren
Ook Geerard Brouwer, Werkzaam op Csg Liudger te 
Burgum, is projectbewaker. Hij zit bij de werkgroep 
Economie & Ondernemen en Dienstverlening & 
Producten: “We hadden als Csg Liudger Burgum ook 
de subsidie voor de pilot aangevraagd, maar kwamen 
niet aanmerking. Nu steken we de koppen bij elkaar 
om samen met andere niet-pilotscholen en het MBO 
de Nieuwe Leerweg voor te bereiden.

Wij gaan ook op bezoek bij pilotscholen om te 
leren van hun ervaringen. De nieuwe leerweg start 
al in 2024 en voor scholen betekent dit dat elke 
leerling straks een praktijkvak moet volgen in klas 
3 en 4 Gemengde Leerweg. Nu kunnen leerlingen 
praktijkvakken laten vallen aan het einde van leerjaar 
3. Straks niet meer – en de leerlingen sluiten de 
Nieuwe Leerweg af met een Schoolexamen. Scholen 
moeten zich voorbereiden op de Nieuwe Leerweg. 
Dit heeft vaak ook gevolgen voor o.a. de huidige 
lessentabel. En er moeten heel veel linkjes gemaakt 
worden met bedrijven en instellingen. Dat kan in 
de vorm van een stage – maar ook met presentaties 
op school. Voor bedrijven is het leuk om al contact 
te maken met toekomstige leerlingen. Ik merk zelf 
dat leerlingen het leuk vinden om te werken aan 
praktische opdrachten. De samenwerking rondom 
de nieuwe leerweg is nu nog heel pril en we weten 
nog niet wat er straks uitkomt. In Burgum bieden 
we op dit moment de profielvakken D&P en Z&W 
aan. Het zou mooi zijn wanneer we beide profielen 
kunnen blijven aanbieden. Of dit lukt? Dit hangt voor 
een groot gedeelte af van het aantal leerlingen dat 
in de VMBO bovenbouw zit. We zijn maar een kleine 
school. Het zou leuk zijn als we straks ook gebruik 
zouden kunnen maken van praktische vaklokalen 
van regionale mbo-opleidingen en van de faciliteiten 
bij de bedrijven en instellingen. De samenwerking 
is er nu, maar misschien zouden we die wel kunnen 
intensiveren.”

12 richtingen
Wim Peeters, docent Economie & Ondernemen 
en onderwijsontwikkelaar bij CSG Comenius 
Leeuwarden is ook procesbewaker en neemt in die 
hoedanigheid ook de nodige ervaring mee: “We 
hebben het vak Technologie & Toepassing dat al zo 
werkt als de bedoeling is. Niet alle scholen gaan de 
Nieuwe Leerweg in alle 12 richtingen aanbieden, 
maar we gaan de opdrachten wel voor alle scholen 
ontwikkelen. Een school maakt een keuze welke 
richtingen worden aangeboden. Minstens een - en 
daarbinnen moeten leerlingen dan ook nog keuzes 
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kunnen maken. Dat is best veel om te ontwikkelen 
voor een school. Vmbo’s als het Simon Vestdijk in 
Harlingen en de Ulbe van Houten in St. Annaparochie 
doen nu al wel veel met bedrijven, dus we hopen 
als procesbewakers dat we die ervaring mee mogen 
nemen voor andere scholen. Binnen onze eigen 
school hebben we ook de richting Technologie & 
Toepassing die af en toe al wat doet samen met 
bedrijven, zoals een project samen met Wetsus, 
waarbij leerlingen allerlei onderzoek doen met water.

Maar soms is het lastig voor scholen om bedrijven te 
vinden die tijd en mankracht willen vrijmaken voor 
praktijkgericht onderwijs. Enige creativiteit kan dan 
uitkomst bieden. Zo zijn wij als school ook weleens 
zelf opdrachtgever geweest en liet we leerlingen 
binnen Technologie & Toepassing een onderzoek 
doen over onze eigen kantine.”

Samenwerking
Eigenlijk zijn alle betrokken het er over eens dat het 
Friese samenwerkingsverband rondom de Nieuwe 
Leerweg heel veel perspectieven biedt. Brouwer: “ 
Wat zou het mooi zijn wanneer leerlingen, docenten, 
bedrijven en instellingen de Nieuwe Leerweg 
omarmen als een prachtig nieuw werkveld met 
kansen voor alle eerdergenoemde partijen. Het 
zou een win-win situatie betekenen!” Tilma, die de 
scholen bij elkaar bracht, ziet dat de samenwerking, 
die pas begonnen is, scholen nu al dichter bij elkaar 
brengt: “Fijn om te merken hoe de lijntjes steeds 
korter worden en we elkaar weten te vinden!” Een 
ontwikkeling die volgens Peeters hoognodig is en 
veel kan opleveren: “Fantastisch dat we als scholen in 
de regio gaan samenwerken in plaats van met elkaar 
te concurreren. Samen kunnen we mooi onderwijs 
maken.”


