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BasisKaderGemengdTL



• leren en doen!
• ‘s morgens: Nederlands, Engels, rekenen

• ‘s middags: techniek, verzorging, groen, handel

• veel stage: meewerken bij een bedrijf of instelling. Als het goed gaat, 
krijg je er misschien een echte baan!

• klaar met praktijkonderwijs: dan ga je werken of (soms) door naar het 
ROC.

Praktijkonderwijs



• de eerste twee klassen: basisvorming

• de derde en de vierde klas: kiezen uit
• techniek

• zorg en welzijn

• economie

• landbouw

VMBO (4 jaar)
(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)



Basis Beroepsgerichte Leerweg:

- leerlingen die praktisch zijn ingesteld.
- leren door te doen.
- grotere klassen.
- gebruik boeken nadat de praktische kennis is 

opgedaan. 



Kader Beroepsgerichte Leerweg  / Gemengde leerweg

Koppeling tussen theorie en praktijk.

Theorie wordt vertaald naar de praktische lessen.



Het VMBO kent 4 sectoren voor alle 
leerwegen:

1.Techniek 

2.Zorg en welzijn

3.Economie 

4.Landbouw 



Sectoren met afdelingen voor bbl / kbl en gemengde leerweg: 

Technische sector: Voertuigentechniek

Elektrotechniek

Bouwtechniek

Metaaltechniek

Installatietechniek

Grafische techniek

Economische sector: Administratie

Handel

Recreatie en Toerisme



Zorg & Welzijn sector: Uiterlijke Verzorging
Agogisch werk
Facilitaire dienstverlening
Verzorging / verpleging

Landbouw sector:     Dierverzorging
Groen / hovenier
Landbouw / veeteelt

Let op: niet alle 
scholen 
hebben 
dezelfde 
sectoren!



Naast de praktijklessen zijn er AVO vakken:

AVO = Algemeen Vormende vakken zoals bv:

• Nederlands
• Engels
• aardrijkskunde
• biologie 
• wiskunde
• tekenen
• handvaardigheid



Theoretische Leerweg / MAVO:

Leren vanuit boeken

Uitsluitend theoretische lessen (AVO)

Leggen verbanden tussen kennis van diverse 
vakken 

Naast instroom MBO niveau 4 is ook HAVO 4 
mogelijk



Na het VMBO: 
de 

vervolgopleiding



Middelbaar Beroeps Onderwijs

Niveau 1 : assistent :  eenvoudig werk met begeleiding

Niveau 2 : basisberoeps :  uitvoerend werk 

Niveau 3 : vakopleiding     :  zelfstandig werken

Niveau 4:  middenkader    :  zelfstandig werken; breed inzetbaar



• 5 jaar

• 3 jaar basisvorming met 13 vakken (bv aardrijkskunde, 
biologie, geschiedenis, economie, Frans, Duits, 
natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Engels, tekenen, 
handvaardigheid, sport, muziek)

• vierde en vijfde klas: profiel kiezen

• doorstromen naar HBO (hoger beroepsonderwijs)

HAVO 
(hoger algemeen voortgezet onderwijs)



• 6 jaar

• 4 jaar basisvorming met 13 vakken

• vijfde en zesde klas: profiel kiezen

• doorstromen naar universiteit

VWO
(voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)



• intaketoetsen

• toetsen Nederlands, Engels en wiskunde

• hoe lang in Nederland?

• leeftijd

• werkhouding en gedrag

• tempo

NB. Voor vervolgonderwijs heb je niveau A2/1F (of hoger) 
nodig!

uitstroomprofiel



• vragen bij buren, vrienden, basisschool, of mentor van uw kind

• in kranten kijken: open dagen (jan/feb)

• op bezoek gaan, kijken, vragen stellen

• ga naar de VMBO informatiemarkt, u kunt informatie hierover vinden 

in uw gemeente  

Ú moet een school kiezen voor 1 februari (1e klas) of voor 1 april (2e en 

3e klas)

Een school kiezen



Informatie op internet

• www.kijkoponderwijs.nl (voor Utrecht)

• www.kiesjeschool.nl

• www.scholenopdekaart.nl

http://www.kijkoponderwijs.nl/
http://www.kiesjeschool.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

