
De urgentie van de conferentie blijkt als we  
wille keurig een paar geluiden optekenen in ROC  
Mondriaan in Den Haag waar de bijeenkomst wordt 
gehouden. Rick Elbers, onderwijsadviseur van het 
Albeda College, Rotterdam: “Vmbo en mbo zijn  
gescheiden werelden.” Jan Harbers, projectleider 
Groene Lyceum, Terra: “De cultuurverschillen tussen 
vmbo en mbo zijn enorm.” Onderwijsadviseur Els van 
Osch: “De discussie tussen vmbo en mbo moet stevig 
met elkaar worden gevoerd, dat levert wellicht bruik-
bare ideeën op.” Pierre Heijnen, voorzitter College van 
Bestuur ROC Mondriaan: “In algemeenheid kun je 
zeggen dat in het vmbo de vernieuwingen in het mbo 
relatief onbekend zijn en andersom ook; dat in het 
mbo de vernieuwingen in het vmbo relatief onbekend 
zijn.”

Met de stroom mee
Er moet dus iets gebeuren. Dat gevoel wordt  
onmiskenbaar met elkaar gedeeld. De overgang  

van vmbo naar mbo dient beter te verlopen, daar  
is iedereen het over eens. Minister Jet Bussemaker: 
“We zijn te vaak geneigd om vanuit het systeem te 
denken en zouden meer vanuit de leerling moeten 
denken. Laat hem met de stroom meegaan.  
Daarvoor is financiering en wetgeving nodig die  
dat mogelijk maakt.” Paul Oomens, directeur MBO 
Raad: “We moeten op een creatieve manier afspraken 
met elkaar maken. Laten we gezamenlijk die hand-
schoen oppakken: de leerling staat centraal.”  

Kansengelijkheid
Jan van Nierop, voorzitter van de Stichting  
Platforms VMBO: “Het goed op elkaar laten aansluiten 
van vmbo en mbo moet natuurlijk, maar dan  
moeten we de vmbo-leerling ook écht de kans geven 
om door te stromen naar het mbo, niveau 2, 3 en 4.  
En niet leerlingen, die dat niveau aankunnen,  
beperken omdat het mbo na vier jaar geen financie-
ring meer krijgt voor een vmbo-leerling.  

De overgang van een vmbo-leerling naar het mbo verloopt niet altijd even  
soepel. Daarom is het noodzakelijk dat vmbo en mbo goed met elkaar  
samenwerken, zodat vmbo-leerlingen makkelijker instromen in het mbo.  
Om elkaar beter te leren kennen en kennis en ervaringen te delen zijn daarom 
vier conferenties georganiseerd in verschillende regio’s in het land.  
Wij waren aanwezig bij de kick-off van de conferentie ‘Samen werken aan  
het nieuwe beroepsonderwijs’ in Den Haag op 12 december waar ook minister 
Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aanwezig waren. De andere conferenties 
vinden in januari en februari plaats.

Vmbo en  
mbo zoeken  
elkaar  
nadrukkelijk op
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Vijftig procent van de basisleerlingen stroomt na  
niveau 2 door naar niveau 3 en soms 4, maar dan 
moet de wet hen wel in staat stellen om dat te doen. 
Als je het nu hebt over kansengelijkheid dan is dit er 
één.” Jet Bussemaker: “Ideale bekostigingsmodellen 
zijn er niet. Laten we er zo goed en flexibel mogelijk 
gebruik van maken.”

“WIJ ZOEKEN  
DE RANDEN OP  
VAN WAT KAN  
EN MAG”
Jan van Nierop, voorzitter SPV

Gemengde klassen
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “In het belang 
van de leerling moeten we vanuit de keten denken. 
Laat leerlingen voelen dat ze onderdeel zijn van een 
doorlopende leerlijn. Dan zou je dus leraren uit beide 
scholen bij elkaar les moeten laten geven.” Jan van 
Nierop: “Dat doen wij al in het vmbo techniek in 
Zuid-Limburg. Mbo-docenten geven les op  
vmbo-scholen en andersom, ook stellen we  
gemengde klassen samen die gezamenlijk lessen 
volgen. We zoeken de randen op van wat kan en mag. 
Regelgeving zou dit soort initiatieven niet moeten 
beperken en dat gebeurt nu wel.” Jet Bussemaker: 
“Ga vooral door met het opzoeken van die randen. 

Bespreek het met de onderwijsinspectie en dan ga ik 
vervolgens wel met de onderwijsinspectie hierover in 
gesprek.” 

Docenten en leiderschap
Paul Rosenmöller benoemt nog een belangrijke 
randvoorwaarde voor het slagen van de door lopende 
leerlijn. “Als we de docenten niet meekrijgen, is dit 
een kansloze operatie. De werkdruk mag daarbij voor 
docenten niet te hoog zijn. Het gaat hierbij ook over 
leiderschap. Kijk als schoolleider wat mogelijk is en 
welke ruimte er is om dingen te doen.”  
Jet Bussemaker: “Ik wil geen beleid maken vanuit  
een ivoren toren, maar juist beleid maken dat ruimte 
biedt en dat enkel in het belang is van de studenten.”  

littleBits
Studenten komen ook aan het woord. Vijf leerlingen 
van ROC Mondriaan en het Stanislascollege Pijnacker 
vertellen op het podium wat ze later willen worden. 
Voor de vrienden en klasgenoten Rheza Vissers en 
Lennard van Mosel van het Stanislascollege is hun 
toekomst hartstikke duidelijk: zij willen iets met  
programmeren. Het zijn derdejaars Mavo-leerlingen 
die voor techniek kiezen en die vandaag op het  
podium hun laatste meesterwerk tonen: een  
hoverboard die draadloos is aan te sturen, in dit  
geval per mobiele telefoon.   

Rheza: “Hoe gaaf is het niet om dingen in werking 
te zetten! Op mijn nieuwe mbo-school zal ik echt 
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bezig zijn met een studie die puur gericht is op mijn 
toekomstige beroep. Ik denk dat ik er veel zal kunnen 
leren. Maar werken lijkt me nog leuker, dan kun je 
iedere dag doen wat je leuk vindt.” Lennard: “Ik weet 
al sinds mijn 12e dat ik de techniek in wil. Ja, daar heb 
ik goed over nagedacht. Ik vind het reuze interessant 
hoe techniek in elkaar zit, dat je met een tik op je  
mobiele telefoon bijvoorbeeld dit hoverboard kunt 
laten rijden, ik wil weten hoe dat kan. Ik ben niet bang 
voor de overgang naar het mbo, ik kijk er juist naar 
uit. We worden er op school goed op voorbereid.”

“FACILITEER OOK  
MISSTAPPEN IN HET MBO” 
Fons Loogman, regiodirecteur  
Stanislascollege Pijnacker

Moeilijk 
Als de leerlingen met de minister op de foto zijn  
gezet – “ja, dat was best wel spannend” – volgt een 
volgende plenaire sessie. Ditmaal over samenwerking 
tussen vmbo en mbo in de regio Haaglanden.  
Pierre Heijnen, voorzitter College van Bestuur ROC 
Mondriaan: “Samenwerken moet en doen we ook. 
Maar met gemiddeld 24 mbo-scholen binnen  
Mondriaan die ieder apart een toelevering hebben 
van 40 vmbo-scholen zult u begrijpen dat het  

organiseren van samenwerking moeilijk is.” 
Spirit4you is een organisatie die de doorstroom  
van vmbo naar mbo en arbeidsmarkt in de regio 
Haaglanden probeert te bevorderen.  
Programmamanager Karina Baarda: “Vmbo en mbo 
zijn het in Haaglanden eens over hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor leerlingen. Dan kun je 
elkaar ook vinden en samen ontdekken.” Fons  
Loogman, regiodirecteur van het Stanislascollege: 
“Leerlingen moeten op hele jonge leeftijd keuzes 
maken, dat is zo ontzettend moeilijk. Faciliteer ook 
misstappen in het mbo.”

Onwetendheid
Vervolgens is het tijd om in elkaars keuken te kijken. 
Vertegenwoordigers van het mbo bestoken  
Jacqueline Kerkhoffs van Stichting Platforms VMBO 
in de zaal met vragen over hoe het vmbo is georgani-
seerd. In het restaurant krijgen mensen van het vmbo 
uitleg over het mbo. Over en weer bestaat er nog veel 
onwetendheid, ook over de vernieuwingen die zowel 
in het vmbo als mbo zijn ingevoerd.  
“De vernieuwingen in vmbo en mbo bieden kansen 
om het onderwijs beter op elkaar af te stemmen, maar 
dan moet je wel bereid zijn daar moeite voor te doen”, 
zegt Jacqueline Kerkhoffs. “Bijvoorbeeld geen klas-
se-indeling meer maken op basis van de postcode 
van leerlingen, maar je als school echt verdiepen in 
programma’s; leerlingen met eenzelfde profiel die 
verwant doorstromen bij elkaar in de klas zetten of  
samen (vmbo en mbo) een pakket keuzevakken 

03



samenstellen, waardoor leerlingen de overstap van 
vmbo naar mbo makkelijker kunnen maken.” In vijf 
themasessies wordt vervolgens specifieker ingegaan 
op onderwerpen die van belang zijn in de overgang 
van vmbo naar mbo. Dat zijn: examinering, loop-
baangerichte intake, LOB, uitwisseling kennis en 
faciliteiten, BPV/stage. 

“ZOEK ELKAAR OP.
PAK DE TELEFOON EN
MAAK EEN AFSPRAAK”
Staatssecretaris Dekker

Inspiratie
Om 19.00 uur is het tijd voor een broodje en gaan 
in kleinere groepen de gesprekken verder aan tafel. 
Staatssecretaris Sander Dekker sluit bijna een uur later 
op enthousiaste wijze de conferentie af. Op zijn vraag 
wie er al afspraken heeft gemaakt om elkaar op te 
zoeken, gaan voorzichtig een paar vingers omhoog. 
“We hebben vandaag ontdekt waar kansen liggen tot 
samenwerking en wat het vmbo en mbo van elkaar 
kunnen leren”, zegt hij. “Ik hoop dat deze ontmoe-
ting inspiratie is geweest om echt werk te maken van 
samenwerken. Zoek elkaar op. Maak er tijd en ruimte 
voor. Pak de telefoon en maak een afspraak.”
“Ik heb nog geen afspraken gemaakt”, zegt Rick Elbers 
(Albeda College), “maar ik heb wel twee telefoon-

nummers in mijn zak. Ik begrijp de oproep tot 
samenwerken, maar ik zie een groot organisatorisch 
probleem. Er zijn in Nederland veel mbo scholen met 
veel locaties en ook veel vmbo scholen met veel loca-
ties. Hoe ga je die samenwerking organiseren? Ik zie 
daar geen oplossing voor.” 

Onderwijsadviseur Ruud van Leeuwen: “Dit was  
een goeie bijeenkomst. Dit zou veel vaker moeten 
gebeuren.” Carla Huisman, mentor aan het Gemini 
College Lekkerkerk: “Ik heb een afspraak gemaakt, 
maar niet met iemand van het mbo, zoals eigenlijk 
de bedoeling was, maar met een collega in het vmbo. 
Het was moeilijk om tijdens het programma ruimte 
te vinden om echt met elkaar in gesprek te gaan en 
afspraken te maken. Daarvoor was het programma 
erg vol en de setting bij ons aan tafel aan het einde 
van de dag te rumoerig. Het was zeker een zinvolle 
conferentie; het kijkje in de keuken van het mbo was 
verhelderend. Mocht er een vervolg komen, gaan we 
er zeker naartoe. Want er valt nog winst te behalen in 
de samenwerking tussen vmbo en mbo, dat is iets  
wat zeker is.”
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