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Bestuurlijke Werkagenda VO-raad - MBO Raad 
 

De Bestuurlijke Werkagenda die voor u ligt bevat afspraken tussen VO-raad en MBO Raad op thema’s 

die zij voor hun leden van belang vinden voor het optimaliseren van de aansluiting tussen het vo en 

mbo. Hiermee nemen we  als representanten van de sectoren in samenspraak de 

verantwoordelijkheid op ons om deze aansluiting te verbeteren en knelpunten op te lossen en ons 

samen sterk te maken voor een optimale inhoudelijke aansluiting tussen de nieuwe vmbo profielen 

en de hernieuwde kwalificatiestructuur mbo.  

De genoemde activiteiten zijn niet allemaal nieuw. Een deel van de activiteiten is al belegd in 

projecten of uitgezet in gremia als de Regiegroep vernieuwing vmbo. Ze worden genoemd omdat het 

naar de overtuiging van de raden belangrijke activiteiten zijn die ook opvolging, monitoring en een 

heldere uitvoering vragen. De feitelijke Werkagenda is vrij gedetailleerd uitgewerkt. Voor een 

overzicht op hoofdlijnen treft u in de volgende paragraaf een samenvatting van de belangrijkste 

thema’s en activiteiten aan. 

De Werkagenda doet een beroep op talloze partijen. Met deze Werkagenda willen we borgen dat 

alle relevante partijen betrokken worden, ‘aangehaakt’ blijven en zich eigenaar voelen van de 

ambities uit deze agenda. De mate waarin we daar in slagen is doorslaggevend voor het succes van 

deze werkagenda en daarmee voor een betere aansluiting tussen het vmbo en het mbo .   
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SAMENVATTING BELANGRIJKSTE THEMA’S EN ACTIVITEITEN 

De Werkagenda is ingedeeld in de thema’s inrichting vmbo-mbo, instroom en overdracht vmbo-mbo 

en condities voor samenwerking vmbo-mbo. Onderstaand zijn de belangrijkste elementen uit deze 

agenda aan de hand van deze indeling samengevat.  

Thema: Inrichting vmbo-mbo    

 Brugdocument en indien nodig servicedocumenten/handreikingen 

SBB en SLO maken in opdracht van OCW een brugdocument waarmee de aansluiting tussen de 

nieuwe vmbo-profielen en de nieuwe kwalificatiestructuur mbo inzichtelijk wordt gemaakt. Het 

doel hiervan is inzicht/overzicht te geven en eventuele knelpunten en witte vlekken  te 

identificeren. Zo nodig zal een servicedocument worden ontwikkeld om 

aansluitingsmogelijkheden in beeld te brengen en te verhelderen. 

 

 Handreiking regionale afstemming keuzedelen 

De vmbo-keuzedelen lenen zich bij uitstek voor een regionale invulling. VO-scholen kunnen het 

aanbod afstemmen met mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven en afspraken maken 

over hun betrokkenheid bij de uitvoering of examinering van de keuzedelen. Als ondersteuning 

voor die afstemming wordt een instrument ontwikkeld dat de verschillende mogelijkheden 

inzichtelijk maakt. De wens tot flexibel examineren leeft sterk in het vmbo veld en is een 

voorwaarde om de nieuwe programmastructuur in het vmbo te laten welslagen. De 

sectorvertegenwoordigers maken zich sterk om deze mogelijkheid tot flexibiliseren in het vmbo 

te realiseren en zullen OCW oproepen om op korte termijn experimenteerruimte te bieden die 

flexibel examineren mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld het in volgorde omdraaien van het SE en 

het CE.  

 

 Loopbaanoriëntatie en doorlopende begeleiding 

De laatste jaren is in het vmbo en het mbo ingezet op versterking van LOB. Daar waar scholen 

hier gericht mee aan de slag zijn gegaan heeft dat effecten op de doorstroom van leerlingen van 

het vmbo naar het mbo, zo blijkt uit onderzoek van Marinka Kuijpers. In de nieuwe 

examenprogramma’s vmbo krijgt LOB een nog prominentere plaats dan voorheen. LOB is in deze 

examenprogramma’s opgebouwd op dezelfde manier als in het mbo. De hoop bestaat dat door 

het verder versterken van LOB in vmbo en mbo zowel switchgedrag als uitval kan worden 

teruggedrongen. Ook de invoering van centrale aanmelding voor 1 mei is een belangrijk ijkpunt 

in het LOB-proces. Er zal een actieplan opgesteld worden voor de versterking van de 

doorlopende leerlijn LOB. De invoering van een studiekeuzecheck of verdere professionalisering 

van docenten op het vlak van loopbaangesprekken kunnen onderdelen van die versterking zijn.   

Ten behoeve van een doorlopende begeleidingslijn en het voorkomen van vsv zal de warme 
overdracht tussen vo en mbo worden gestimuleerd. Er wordt een procedure en/of manier van 
signalering ontwikkeld waarbij het voorliggende onderwijs op basis van hun ervaringen en 
expertise aangeeft voor welke leerlingen een warme overdracht gewenst is. 

 
Thema: Instroom en overdracht  vmbo – mbo  
 
 Verkennen nut en noodzaak aanpassing doorstroomregeling 

Als alle vmbo-profielen en de hernieuwde kwalificatiestructuur gereed en vastgesteld zijn, kan  

ook de huidige doorstroomregeling vmbo-mbo onder de loep worden genomen. De vraag is of 

voor behoud van flexibiliteit en experimenteerruimte waartoe door de minister is opgeroepen, 
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een nieuwe doorstroomregeling wenselijk is. Dit laat onverlet dat helderheid over de  

mogelijkheden voor deelnemers die een opleiding in het vo afronden nodig is. Mogelijk bieden 

de individuele toelatings- en plaatsingsprocedures van mbo-instellingen (vanaf 2015-2016 

verplicht) voldoende duidelijkheid en houvast. Nut en noodzaak voor doorstroomregeling zullen 

worden onderzocht. 

 

 Omgang met deficiënties  

Een aanbod van zomerscholen en schakelvoorzieningen wordt gecreëerd om leerlingen goed toe 

te rusten voor de vervolgopleiding. Daarvoor komt vanaf zomer 2015 een landelijke 

subsidieregeling (middelen komen uit het Herfstakkoord 2013).   

 

 Systeemaanpassingen 

Doel is te komen tot één landelijk aanmeldmoment (vóór 1 mei) en digitale inschrijving in het 

mbo voor het nieuwe studiejaar. De digitale inschrijving moet systeemonafhankelijk zijn. 

Daarnaast is het wenselijk dat voor alle gediplomeerde deelnemers uit het vo geldt dat ze pas 

kunnen worden uitgeschreven bij het vo wanneer ze bij het mbo zijn aangemeld.  

Daarnaast bestaat de wens om overdrachtsdossiers (waar al in verschillende regio’s mee wordt 

gewerkt) ook digitaal te kunnen uitwisselen.  

Thema: Condities voor samenwerking vmbo-mbo 
 
Tenslotte zijn er een paar randvoorwaarden die we nodig achten om de hierboven genoemde punten 
te realiseren: 
 Verruimen de mogelijkheid om docenten in de verschillende onderwijssystemen in te zetten 

(tussen vo en mbo). Knelpunten hebben te maken met het verschil in bevoegdheidseisen in het 
vo en de benoembaarheidseisen in het mbo. 

 Toezicht- en waarderingskader dat sectoroverstijgende samenwerking en geïntegreerde 
leerroutes vmbo-mbo ondersteunt en stimuleert. 

 
De uitwerking van deze thema’s en activiteiten treft u bijgaand aan. Daar worden ook 

verantwoordelijke partijen, betrokkenen en de planning/tijdspad van de verschillende activiteiten 

aangegeven.  
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WERKAGENDA 
 
THEMA: INRICHTING VMBO-MBO    
 

Onderwerp: Vergelijking nieuwe beroepsgerichte vmbo-programma’s en vernieuwde kwalificatiestructuur 
mbo 

Doel: In beeld brengen van de  inhoudelijke aansluiting tussen de architectuur van het vmbo en mbo, om de 
doorlopende leerlijnen te kunnen realiseren.  

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Inhoud  

Het in beeld brengen van de aansluiting 
tussen de architecturen gebeurt in fasen.  
Fase 1:  
Ontwikkeling van brugdocument dat 
aansluiting in kaart brengt van nieuwe 
vmbo-profielen en de nieuwe 
kwalificatiestructuur mbo, met eventuele 
adviezen voor benodigde aanpassingen. 
Concreet gaat het daarbij om:  
 Een vergelijking van beide structuren 

op hoofdlijnen (overeenkomsten en 
verschillen). 

 Doorstroomoverzicht van vmbo-
profielen naar (deels/niet) verwante 
mbo-domeinen/opleidingenclusters.  

Opdrachtgever: ministerie van 
OCW  
Uitvoering: SBB, SLO  
Betrokkenheid: VO-raad met 
SPV, MBO Raad, AOC Raad, 
Regiegroep vernieuwing vmbo 
en expertgroep (en) 
  

Op 1 december 2014 is de 
eindversie van het 
brugdocument beschikbaar.  
 
 

Instrumenten 

Fase 2:  
Afhankelijk van de uitkomst van fase 1: 
ontwikkeling van servicedocument 
gericht op optimalisatie van de 
aansluiting van vmbo-profielen en 
(clusters van) mbo-kwalificaties.  
 

Opdrachtgever: ministerie van 
OCW  
Uitvoering: SBB, SLO  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
VO-raad met SPV, MBO Raad, 
AOC Raad, Regiegroep 
vernieuwing vmbo  en 
expertgroep(en) 
 

Op 1 april 2015 is het  
servicedocument beschikbaar.   

Wet- en regelgeving  

Opletpunten en kansen  

 Belang van tijdige beschikbaarheid van het brugdocument gezien de volgordelijke relatie met andere 
initiatieven.  

 Vaststellen status brugdocument met oplevering aan welke gremia. 
 Voor alle betrokken partijen moet helder zijn wat de voordelen zijn van verwant doorstromen en de 

implicaties van niet-verwant doorstromen.  
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Onderwerp: Inzet keuzedelen vmbo in de aansluiting vmbo-mbo 

Doel: Optimale inzet van keuzedelen gericht op een betere voorbereiding op en aansluiting bij de beoogde 
vervolgopleiding in het mbo.  

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Inhoud  

Het maken van regionale 
afspraken over de inzet en/of 
examinering van keuzedelen in 
bestaande regionale verbanden, 
bij voorkeur door vo en mbo-
scholen gezamenlijk en met 
betrokkenheid van het 
regionale bedrijfsleven.  

Uitvoering: vo-scholen, bij 
voorkeur regionaal afgestemd 
en georganiseerd met mbo-
instellingen en het 
bedrijfsleven  

Continue 

Instrumenten 

Ontwikkeling van een tool 
waarin het actuele aanbod van 
keuzedelen en de relatie van 
deze keuzedelen tot de vmbo-
profielen beschikbaar is. 

Opdrachtgever: ministerie van 
OCW  
Uitvoering: Projectleiding 
vernieuwing vmbo  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
VO-raad met SPV, MBO Raad, 
AOC Raad, Regiegroep 
vernieuwing vmbo en 
expertgroep(en) 

Op 1 augustus 2015 is de tool 
beschikbaar.  

Uitbreiding van het zo mogelijk 
ontwikkelde servicedocument  
optimalisatie aansluiting met 
benutting vmbo-keuzedelen.  
 

Opdrachtgever: ministerie van 
OCW  
Uitvoering: SBB, SLO  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
VO-raad met SPV, MBO Raad, 
AOC Raad, Regiegroep 
vernieuwing vmbo en 
expertgroep(en) 

Op 1 augustus 2016 is 
handreiking/servicedocument met 
benutting vmbo-keuzedelen 
beschikbaar.  

Wet- en regelgeving  

Verandering volgorde 
beroepsgerichte vmbo-examens 
in wet- en regelgeving.  
 

Uitvoering ministerie van OCW  
Inhoudelijke afstemming : CVE, 
VO-raad met SPV, MBO Raad, 
AOC Raad, Regiegroep 
vernieuwing vmbo en 
expertgroep(en) 

Vanaf 1 augustus 2016 is het mogelijk 
om voor het beroepsgerichte 
programma het CE af te nemen 
voordat het SE is afgerond.    

Opletpunten en kansen  

 Zijn het bedrijfsleven en de mbo-instellingen voldoende in beeld bij de vo-instellingen?   
 De meeste kans op ‘verzilvering’ in het mbo ontstaat op het moment dat er regionale afspraken met 

meerdere/alle vo-scholen worden gemaakt. 
 Er liggen kansen in het gezamenlijk met mbo en bedrijfsleven ontwikkelen van nieuwe keuzedelen die 

de aansluiting bevorderen en het betrekken van het mbo bij het examineren van de beroepsgerichte 
examens.    

 Voor de gerichte inzet van keuzedelen is het belangrijk om CE en SE in het vo van volgorde te laten 
wisselen. 

 Voor de ontwikkeling van een tool voor keuzedelen is samenwerking en afstemming met de MBO Raad 
belangrijk.  
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Onderwerp: LOB  

Doel: versterking van de ketenbenadering LOB: gericht inzetten van LOB in het keuzeproces in het vmbo 
gericht op een goede en tijdige voorbereiding op de doorstroom naar het mbo en het verminderen van 
uitval en switchgedrag  

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Inhoud  

Het verankeren van het LOB beleid 
in het vmbo en het koppelen van 
LOB aan het feitelijk keuzeproces 
voor vakkenpakket en doorstroom 
mbo, resulterend in aanmelding 
voor 1 mei bij het mbo.  
 

Opdrachtgever: OCW 
Uitvoering: Projectleiders 
MBO Diensten en LOB-
project VO, vo- en mbo-
instellingen 
Inhoudelijke betrokkenheid: 
MBO Raad en VO-raad, 
Projectleiding vernieuwing 
vmbo, SPV en Platform TL, 
inrichten van klankbordgroep  

Per 1 maart 2015 is er een plan van 
aanpak beschikbaar voor 
verankering van LOB in vmbo-
instellingen en het bewerkstelligen 
van een doorlopende LOB-leerlijn 
vmbo-mbo.  
 

Instrumenten 

Ontwikkelen van een landelijk, 
gezamenlijk 
professionaliseringsaanbod voor  
v(mb)o docenten en mbo-docenten 
op het gebied van loopbaanleren en 
intake (o.a. gericht op meer 
samenhang /afstemming in de 
begeleidingsgesprekken e.d. )  

Opdrachtgever: OCW 
Uitvoering: Projectleiders 
MBO Diensten en VO-raad  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
MBO Raad en VO-raad,  
Projectleiding vernieuwing 
vmbo, SPV en Platform TL  

Per 1 maart 2015 is er een landelijk 
professionaliseringsaanbod 
beschikbaar.  
 
 

Optioneel: 
Vergelijking van bestaande LOB-
instrumentarium voor vmbo en mbo 
en op basis daarvan bijstelling voor 
versterking ketenaanpak. 

Opdrachtgever: OCW 
Uitvoering: Projectleiders 
MBO Diensten en VO-raad  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
MBO Raad en VO-raad met 
SPV en Platform TL 

P.M.  

Opletpunten en kansen  

 Projectmatige aanpak via gezamenlijke LOB projecten. In najaar 2014 worden LOB-projecten 
geëvalueerd, behoefte is aanwezig om LOB meer in te zetten voor een doorlopende leerlijn. 

 Vanaf 2015 ontvangen regio’s professionaliseringsgelden in het kader van versterking LOB om in 
gezamenlijkheid van v(mb)o en mbo loopbaanleren didactisch en inhoudelijk aan te laten sluiten c.q. te 
optimaliseren met professionalisering intake.    

 LOB is met de vernieuwing vmbo integraal onderdeel van de beroepsgerichte examenprogramma’s in 
BB, KB en GL. De TL behoeft een aparte aanpak en uitwerking. Er wordt in het kader van de vernieuwing 
een handreiking LOB ontwikkeld (projectleiding vernieuwing vmbo).  

 Studiekeuzecheck (vergelijk met hbo) kan als afsluiting/markeerpunt van het proces van LOB binnen 
vmbo dienen (incl. aanmelding in mbo) en als startpunt LOB binnen mbo. Studiekeuzecheck kan in 
samenspraak met mbo-scholen landelijk ontwikkeld worden. De precieze inzet en afspraken 
hieromtrent worden regionaal gemaakt.  

 Tevredenheid leerlingen/studenten over LOB via LAKS en JOB monitor worden teruggekoppeld op 
school/sectorniveau.  

 
 

THEMA:  INSTROOM EN OVERDRACHT  VMBO – MBO  
 

Onderwerp: Voorbereiding van vo-leerlingen op gekozen beroepsopleiding in het mbo 

Doel: Optimale voorbereiding op de gekozen beroepsopleiding en tijdige (h) erkenning van deficiënties 
waardoor leerlingen nog bijgespijkerd kunnen worden 
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Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Inhoud  

Duidelijkheid over 
programmatische samenhang 
tussen architectuur vmbo en mbo 
(brugdocument) en verwante en 
niet-verwante doorstroom. 
(Zie ook: brugdocument) 

Uitvoering: VO-raad en MBO 
Raad  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
klankbordgroep met experts 
(inclusief vertegenwoordigers uit 
het groene onderwijs, SPV, 
Platform TL en intake-experts) 

 Uiterlijk 1 april 2015 is een 
kaderdocument gereed.  

Instrumenten 

Inventarisatie van aanbod van 
zomerscholen en 
schakelvoorzieningen om 
leerlingen goed toe te rusten 
voor de vervolgopleiding.  
 
 

Uitvoering: VO-raad en MBO 
Raad,  

 Uiterlijk 1 januari 2015 is er een 
landelijke subsidieregeling en 
een aanvraagprocedure voor 
zomerscholen en 
schakelvoorzieningen Vanaf 
zomer 2015 kunnen vo- en 
mbo- instellingen gebruik 
maken van de middelen die 
hiervoor beschikbaar zijn 
(gefinancierd uit het 
Herfstakkoord 2013).   

Opletpunten en kansen  

 Het (h)erkennen van deficiënties vergt nauwe afstemming over instroomeisen, verwachtingen en 
mogelijkheden tussen vo- en mbo-instellingen op regionaal niveau en de wijze waarop er met deze 
deficiënties om wordt gegaan. Het ‘studiecheckmoment’ lijkt daarvoor een goed moment. Bij de 
uitwerking dient onderscheid gemaakt te worden tussen het hebben van onvoldoende niveau voor de 
gewenste vervolgopleiding (bijv.  taal en rekenen) en het niet hebben gehad van een bepaald vak 
(verwante versus niet verwante doorstroom). Andere oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld inzet 
keuzedelen, inzet schakelvoorzieningen, zomerscholen (met name rondom diplomatijd)) zijn dan nodig. 
Op landelijk niveau is er binnen de vo-sector en mbo-sector ervaring met zomerscholen (tegengaan 
zittenblijven, bijspijkeren taal en rekenen e.d.). 

 In het Sectorakkoord VO zijn afspraken gemaakt over meer flexibiliteit en ruimte voor maatwerk en 
differentiatie in het vo. Dit heeft ook gevolgen voor de examinering en diplomering en daarmee voor de 
instroom in het mbo en vavo.  

 
 

Onderwerp:  Intake en plaatsing in het mbo  

Doel: Creëren van duidelijkheid over de verschillende aspecten die van belang zijn voor intake en plaatsing in 
het mbo 

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Inhoud  

Mbo-instellingen hebben hun 
intake- en plaatsingsprocedure 
transparant en toegankelijk 
gecommuniceerd naar 
potentiële instromers.  
 

Uitvoering: mbo-instellingen  
Inhoudelijke betrokkenheid: MBO 
Raad (netwerk communicatie) in 
afstemming met de VO-raad 

 Jaarlijks plaatsen mbo-
instellingen de intake- en 
plaatsingsprocedure uiterlijk 1 
maart op hun website.  

 Jaarlijks hebben mbo-
instellingen de decanen van de 
vo-scholen uiterlijk 1 februari  
geïnformeerd over de intake- 
en plaatsingsprocedure.  

Instrumenten 

Brochure waaruit voor 
“toeleveranciers” duidelijk 
wordt welke aspecten van 
belang zijn bij het plaatsen van 
leerlingen in een mbo opleiding. 

Uitvoering: P.M. 
Inhoudelijke betrokkenheid: OCW, 
CVE, MBO Raad, VO-raad, AOC 
Raad, SPV, Platform TL 

Uiterlijk 1 augustus 2016 is deze 
handreiking beschikbaar, onder 
voorbehoud van duidelijkheid over 
wet- en regelgeving.  
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Wet- en regelgeving  

Onderzoek naar nut en 
noodzaak van ontwikkeling van 
een nieuwe of aanpassing van 
de bestaande 
doorstroomregeling – met 
mogelijk onderscheid in verwant 
en niet-verwante doorstroom.   

Uitvoering: ministerie van OCW  
Inhoudelijke betrokkenheid: VO-
raad met SPV, MBO Raad, AOC 
Raad, Regiegroep vernieuwing 
vmbo en expertgroep(en) 

 Op 1 augustus 2015 is het 
onderzoek gereed  

 

Op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek: mogelijk 
ontwerp van een 
geactualiseerde landelijke 
doorstroomregeling op basis van 
de nieuwe vmbo-profielen en 
nieuwe mbo-
kwalificatiestructuur 
(brugdocument) -  en 
verankering in wet- en 
regelgeving 

Uitvoering: ministerie van OCW in 
overleg met DUO 
(beschikbaarstelling data voor 
doorstroom) 
Inhoudelijke betrokkenheid: VO-
raad met SPV, Platform TL, AOC 
Raad, MBO Raad (o.a. netwerk 
beroepskolom), Regiegroep 
vernieuwing vmbo 
Mogelijk inrichten van 
werk/expertgroep en/of 
begeleidingscommissie 

Optioneel 
 Op 1 augustus 2016 is nieuwe 

doorstroomregeling gereed.  
 Op 1 januari 2017 is de 

doorstroomregeling verankerd 
in wet- en regelgeving.  

 

Opletpunten en kansen  

 Belangrijk om te komen tot een samenhangende, integrale aanpak.  
 Analyse succesvolle verwante en niet verwante doorstroom van leerwegen vmbo is voorwaardelijk voor 

input en standpuntbepaling.  
 Implicatie overheidsmaatregelen  

o besluitvorming rekentoets  
o dyscalculiebeleid  
o uitwerking macrodoelmatigheid  
o arbeidsmarktrelevantie 

 Inzet (en waardering) keuzedelen in de doorstroom (zie ook apart kader)  
 Instroom kaderleerlingen in niveau 4 

 
Onderwerp: Inschrijving en (digitale en warme) overdracht  

Doelen:  
Het optimaliseren van de administratieve/organisatorische uitschrijving en inschrijving in de overgang vo-
mbo 
Het voorkomen van VSV door het realiseren van een goede overdracht  

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Inhoud  

De sectorraden maken een 
procedure  voor de warme 
overdracht van leerlingen die 
volgens de inschatting van het 
vmbo een warme overdracht nodig 
hebben en stimuleren het gebruik 
hiervan.  

Uitvoering: vo-scholen en mbo-
instellingen in de regio 
 

 Uiterlijk 1 april 2015 is een 
procedure beschikbaar voor 
de werkwijze voor een warme 
overdracht. Uiterlijk mei 2016 
wordt voor leerlingen met een 
extra ondersteuningsvraag  de 
digitale overdracht 
ondersteund met een 
persoonlijke overdracht.  

Instrumenten 

 Inventarisatie en analyse 
(productspecificaties) van 
regionale digitale 
overdrachtsdossiers in de 
overgang van v(mb)o en mbo. 

 Overzicht van ‘witte vlekken’ in 
het land met aanbevelingen 

Opdrachtgever: Sectorraden  
Uitvoering: SaMBO-ict  
Inhoudelijke afstemming: VO-
raad en MBO Raad aangevuld 
met Schoolinfo en 
gebruikersgroep vanuit 
scholenveld (inclusief 

 Eind 2015 is een overzicht 
beschikbaar van digitale 
overdrachtsdossiers (met 
specificaties) waarvan landelijk 
gebruik kan worden gemaakt. 
Op basis hiervan spreken 
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voor landelijke facilitering via 
regionale ‘good practices’. 

vertegenwoordigers vanuit het 
groene onderwijs).  

regio’s af welke gebruikt 
(gaan) worden.  
 

Wet- en regelgeving  

Inrichting van één landelijk 
aanmeldmoment voor de digitale 
inschrijving in het mbo voor het 
nieuwe studiejaar, te weten vóór 1 
mei. 
De digitale inschrijving is 
systeemonafhankelijk (Eduarte, 
Magister, Edictis, People Soft). 

Opdrachtgever: OCW  
Uitvoering: OCW (projectleider 
directie MBO, samenwerking 
met directie VO en directie 
Kennis) in nauwe 
samenwerking met DUO en 
SION  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, 
SaMBO-ict, School-info, SPV, 
Platform TL, klankbord- 
gebruikersgroep via 
adviesgroep beroepskolom 
 

 In januari 2015 ligt er een 
Programma van Eisen en een 
procesarchitectuur van 
aanmelding tot inschrijving. 

 Met ingang van mei 2016 
meldt min. 80% van v(mb)o-
leerlingen zich voor 1 mei 
digitaal aan, op basis van 
(gestandaardiseerde) 
gegevens. 

 In 2017 is de digitale 
aanmelding landelijk dekkend 
operationeel en in gebruik.  

Betere afstemming van de 
uitschrijving in het vmbo op de 
inschrijving in het mbo. Beoogd 
wordt dat uitschrijving uit het vo 
pas mogelijk is als inschrijving in 
het mbo gerealiseerd is. 

Opdrachtgever: OCW  
Uitvoering: OCW  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
sectorraden 

Op 1 januari 2015 is er een analyse 
beschikbaar waaruit blijkt of en zo 
ja op welke wijze wet- en 
regelgeving aangepast moet 
worden om dit mogelijk te maken. 
Op basis van deze analyse worden 
vervolgstappen gezet.  

Opletpunten en kansen  

 Projectmatige aanpak en uitwerking vereist in samenhang met project directie Kennis OCW. Directie 
Kennis, SION (de 4 onderwijsraden), SaMBO-ICT, School-info, SURF hebben een digitale tool voor 
aanmelden in het mbo met gebruikmaking van DUO gegevens uit het vo ontwikkeld. Doorontwikkeling 
van het huidige digitale aanmeldingsproces is gewenst, waarbij de volgende zaken worden gerealiseerd: 
signaleringsfunctie aantal aanmeldingen (per student), numerus fixus en  studiekeuzecheck1 faciliteren.  

 SaMBO-ict is nauw betrokken bij huidige ontwikkelingen van digitale overdrachtsdossiers. Belangrijk om 
gebruik te maken van bestaande overdrachtsdossiers (OSO en Almere). Landelijke facilitering mag 
regionaal niet frustrerend werken. 

 In de uitwerking aandacht besteden aan de respectieve verantwoordelijkheden van v(mb)o en mbo 
(‘leveringsplicht’ en ‘handelsplicht’).  

 Doelgroepen definiëren gekoppeld aan leerplicht. Voor (niet-leerplichtige) volwassenen verloopt 
aanmelding via andere kanalen.   

 NB: Aanmelden is voor het mbo nu niet geregeld in de wet; alleen inschrijving! 
 NB: Er spelen hieromtrent veel vragen rondom Passend Onderwijs/LWOO, privacy-gevoeligheid van 

gegevens.  
 Het Plan van aanpak jongeren in een kwetsbare positie dat in het najaar verschijnt kan input leveren 

voor eventuele handreikingen om tot een goede opvang van deze doelgroep te komen. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Skc = studiekeuzecheck; een regionaal afgesproken opdracht/tool en in ons beeld het markeringspunt in de overdracht en afsluiting van 
LOB in het v(mb)o (examen) en start van LOB in het mbo.   
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THEMA: CONDITIES VOOR SAMENWERKING VMBO-MBO 
 

Onderwerp: Informatie en borging / sturingsinformatie  

Doel: Goed zicht op het succes van leerlingen in het vervolgonderwijs 

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Instrumenten 

Ontwikkeling van een landelijk 
datasysteem waarbij vo-scholen 
inzage hebben in het succes van 
hun leerlingen in het 
vervolgonderwijs. De insteek is 
daarbij dat het een middel is om 
met elkaar in gesprek te gaan en 
het beleid/activiteiten bij te 
stellen op basis van de 
wederzijdse bevindingen. 

Uitvoering: SamboICT en 
Schoolinfo  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
MBO Raad,  VO-raad, AOC Raad  

Op 1 augustus 2015 ligt er een plan 
van aanpak voor een landelijke 
uitrol van de doorstroommonitor.   

Opletpunten en kansen  

 Op dit moment wordt er in het kader van LOB al gewerkt met een doorstroommonitor [op 
schoolniveau]. De ervaringen met deze doorstroommonitor kunnen gebruikt worden voor een brede 
uitrol van deze gegevens en het bepalen van de eventuele geschiktheid van deze informatie om een rol 
te spelen bij de bepaling van de opbrengsten van een school.   

 Is het wenselijk/mogelijk om de arbeidsmarkt te betrekken? 

 

Onderwerp:  Samenwerking vo-mbo  

Doel: Inzicht bieden in de bestaande ruimte voor samenwerking en uitwisseling tussen vo-instellingen en 
mbo-instellingen en het wegnemen van belemmeringen gericht op het faciliteren en stimuleren van de 
samenwerking en uitwisseling tussen onderwijssectoren  

Beoogd resultaat  Wie is waar voor aan zet?  Planning/tijdpad  

Instrumenten 

Ontwikkelen van handreiking over 
‘wat moet en wat mag’ in de 
samenwerking tussen vo-instellingen 
en mbo-instellingen.  

Uitvoering: n.t.b.  
Inhoudelijke betrokkenheid: VO-
raad, SPV, Platform TL, MBO 
Raad, AOC Raad.  

N.t.b.  

Wet- en regelgeving  

Verruiming van de mogelijkheden 
voor de btw-vrijstelling onderwijs, o.a. 
voor het delen van programma’s en 
het uitwisselen van onderwijs 
ondersteunend personeel tussen vo 
en mbo.  
 

Uitvoering: OCW met ministerie 
van Financiën 

N.t.b.  
 

Creëren van meer ruimte en 
flexibiliteit in de bevoegdheids-
/benoembaarheidsregelingen tussen 
de verschillende sectoren.  
 
 

Uitvoering: OCW  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
sectorraden (en mogelijk de 
Onderwijscoöperatie) in verband 
met afspraken over de 
bevoegdheid van vmbo- en mbo-
docenten 

N.t.b.  

Meer flexibiliteit/ruimte in de 
berekening van onderwijstijd tussen 
de verschillende sectoren.  
Eenduidige interpretatie van wet- en 
regelgeving in het geval van 

Uitvoering: OCW  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
sectorraden (voor 
probleemanalyse en casuïstiek) 
 

N.t.b. 
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gezamenlijke programma’s vmbo-
mbo.  

Aanpassing BRIN-systematiek, 
waardoor het onderling uitwisselen 
van personeel en/of het 
samenvoegen van groepen niet wordt 
belemmerd.  

Uitvoering OCW  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
sectorraden (voor 
probleemanalyse en casuïstiek) 
 

N.t.b. 

Ontwikkeling/aanpassing van 
toezicht- en waarderingskader dat 
uitgaat van een ‘ketenbenadering’ en 
dat sectoroverstijgende 
samenwerking ondersteunt en 
stimuleert. 
 

Uitvoering OCW  
Inhoudelijke betrokkenheid: 
sectorraden (voor 
probleemanalyse en casuïstiek) 
en inspectie 
 
 

N.t.b.  

Opletpunten en kansen  

 Mbo en vo kennen verschillende bevoegdheids-/benoembaarheidsregelingen. In algemene zin zijn die 
van het mbo ‘ruimer’ dan voor het vo. Dit bemoeilijkt de onderlinge uitwisseling, ook in instellingen 
waar vo en mbo onder één instelling vallen.  

 Lerarenopleidingen kunnen niet altijd voorzien in het opleiden van beroepsgerichte docenten.  
 Docenten en/of externe specialisten in mbo en (beroepsgericht) vmbo zijn nu soms niet bevoegd, maar 

wel bekwaam. 
 Aan de concrete invulling van de kwaliteitsafspraken mbo wordt gewerkt. In het vo zijn al 

kwaliteitsafspraken gemaakt en vastgelegd in een Sectorakkoord. OCW gaat via een stapsgewijze 
aanpak kijken op welke wijze er meer ruimte en flexibiliteit kan ontstaan in het vo: Welke concrete 
knelpunten zijn er? Wat kan er wel (en niet) binnen huidige kaders? OCW stelt wettelijke 
experimenteerruimte beschikbaar voor datgene wat er nu niet kan. Eventuele – structurele - aanpassing 
van wet- en regelgeving in overleg met het veld.  

 Analyse van de ervaringen met de (krimp)regio’s Zuid-Limburg en Schagen gericht op meer flexibiliteit 
en ruimte. 

 
 
 
 

 


