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Wat komt er aan nieuwe mogelijkheden aan?

OCW mei 2018 (TK 31 524, 367):

• Stimuleren regionale afspraken aansluiting vmbo-mbo

• “Daarnaast creëren we passende ruimte om 

structurele samenwerking en doorlopende routes 

vmbo tot en met mbo op alle niveaus mogelijk te 

maken.” “Jongeren moeten in elke regio de 

mogelijkheid krijgen om vanuit de vertrouwde vmbo-

omgeving een mbo 2-diploma te halen.”
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Wat is nu reeds de basis?

De rechtspersonen werken samen

Burgerlijk Wetboek, Boek 6

Additioneel: de onderwijswetten

WVO, WEB

• Het bevoegd gezag

• De school, de instelling, het brinnummer
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Enkele samenwerkingsvarianten

vmbo mbo

1. Na het vmbo stapt 

de leerling over naar 

het mbo; afspraken 

over warme overdracht

2. Op het vmbo volgt 

de leerling (een deel 

van) een mbo 

programma

3. De vmbo-leerling is 

gedetacheerd bij het 

mbo en volgt (een deel 

van) een mbo opleiding
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Wat is er al aan mogelijkheden?

(1) Leer-werktrajecten

(1) Subsidie voor doorstroomprogramma’s; regionaal 

investeringsfonds mbo

(2) Entreeopleiding in het vmbo

(3) Samenwerking vo-mbo breed (‘de brochure’)

Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–

2022
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(1) LWT en (2) Entree in vmbo

(1) Leer-werktrajecten (art. 10b1 tot en met 10b7 WVO), o.a.:

• Ten minste NL plus beroepsgericht vak

• Leer-werkovereenkomst bij erkend leerbedrijf

• Toeleidend tot toegang niveau 2

• Samenwerkingsovereenkomst

(2) Entreeopleiding in het vmbo (art. 10b8,10b9 WVO), o.a.:

• De leerling volgt de entreeopleiding ipv de vmbo-leerweg

• Bpv: uitsluitend lichte arbeid van geschikte aard

• Samenwerkingsovereenkomst
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(3) Samenwerking vo – bve (I)

Formele basis 

• art. 25a WVO

• Besluit samenwerking VO-BVE

Leerling ontvangt onderwijs op andere school of instelling

Doel:

- Een vo-diploma halen

- Meer kans op succesvol vervolgonderwijs, of

- Doelmatig gebruik onderwijsvoorzieningen
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(3) Samenwerking vo – bve (II)

Samenwerkingsovereenkomst met daarin: 

• Doel en doelgroep

• Wijze waarop wordt nagegaan of het doel wordt bereikt

• Onderwijsprogramma

• Omvang en bestemming van overdracht bekostiging

• Geschillenregeling voor partijen

Leerling kan voor maximaal de helft van het onderwijsprogramma 

zoals beschreven in het schoolplan worden uitbesteed

Vmbo-school behoudt aanbodverplichting van minstens één profiel
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Besluit experimenten doorlopende leerlijnen 

vmbo-mbo 2014–2022

Vakmanschapsroute

Beroepsroute

Deelname via aanvraag

Samenwerkingsovereenkomst

Normatief aantal klokuren (programma incl. BPV)

Vmbo-examen igv

- Vakmanschap naar niveau 2

- Andere routes
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Inschrijving en bekostiging

Bevoegd gezag van school van inschrijving is / blijft 

verantwoordelijk

Onderwijscontroleprotocol 2018: 

check op ‘daadwerkelijk schoolgaand’ en 

samenwerkingsovereenkomst cf. art. 25a WVO

Casus

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP6930
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Leraren en docenten

Vmbo: benoembaar cf. art. 33 WVO

Mbo: benoembaar cf. art. 4.2.1 WEB

In samenwerkingssituaties:

• art. 33b WVO: igv entree in vmbo volstaat ook 

geschiktheidsverklaring cf WEB

• art. 5 Besluit samenwerking vo-bve: “docenten van 

de instelling waarmee het bevoegd gezag van de 

school een samenwerkingsovereenkomst heeft 

gesloten als bedoeld in artikel 25a, derde lid, van 

de WVO”
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Medezeggenschap over aangaan samenwerking

Vmbo:

• MR: adviesrecht

• Geledingen: instemmingsrecht gevolgen

Mbo:

• Studentenraad: adviesrecht (PM)

• Personeel: adviesrecht (art. 25 WOR); 

instemmingsrecht mbt o.a. de personele 

gevolgen (Cao Bve)
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Medezeggenschap, regimes

Vmbo: 

Wet medezeggenschap op scholen (WMS)

MR/ GMR; personeels- en leerling/oudergeleding

Mbo:

Hoofdstuk 8a WEB: studenten (en ouders)

Wet op de ondernemingsraden (WOR) / Cao Bve: personeel

Verticaal, één brin: H8a/WOR

Samenwerking, twee brins: WMS én H8a/WOR
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Enkele samenwerkingsvarianten

vmbo mbo

1. Na het vmbo stapt 

de leerling over naar 

het mbo; afspraken 

over warme overdracht

2. Op het vmbo volgt 

de leerling (een deel 

van) een mbo 

programma

3. De vmbo-leerling is 

gedetacheerd bij het 

mbo en volgt (een deel 

van) een mbo opleiding
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Contactgegevens
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