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BEROEPSGERICHTE VAKKEN
“Met de nieuwe examenprogramma's kunnen 
leerlingen zich gerichter voorbereiden op het mbo 
of juist breder oriënteren.”



Beroepsgerichte vakken

De beroepsgerichte vakken zijn volop in beweging. In dit hoofdstuk wordt vanuit een 
aantal verschillende invalshoeken gekeken naar de nieuwe examenprogramma's in 
het vmbo. Wat betekent de vernieuwing voor het vmbo en het vso en wat zijn de 
uitdagingen en kansen? Met de invoering van de keuzevakken in het vmbo kan de 
aansluiting op het mbo beter gestroomlijnd worden, door afspraken tussen vmbo en 
mbo over ‘arrangementen’ van keuzevakken die een goede voorbereiding opleveren. 
Tegelijkertijd is het mogelijk dat de diversiteit in voorkennis en vaardigheden van 
leerlingen toeneemt. Dit stelt het mbo voor de uitdaging om voor alle instromende 
leerlingen interessante onderwijsprogramma's samen te stellen. Daarnaast gaan 
we in op de aandacht voor ICT en technologie en de grote verschillen in de vereiste 
vakdeskundigheid van leraren per profielvak. Ten slotte beschrijven we waarom 
blijvende aandacht voor doorontwikkeling van de beroepsgerichte vakken wenselijk is.
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16. Beroepsgerichte vakken

Marjolein Haandrikman, Nynke Jansma & Hans Pietersen

16.1 Positionering

Veranderingen in inhoud en wetgeving
De beroepsgerichte vakken zijn volop in beweging. Het vmbo, vso en praktijkonderwijs 
hebben te maken met veranderde inhouden (nieuwe examenprogramma’s vmbo, 
ingevoerde kerndoelen vso) en een veranderde wettelijke verankering (Wet kwaliteit 
(v)so en Wet passend onderwijs). Nu de contouren van deze veranderingen helder zijn 
geworden, doet de vraag zich voor wat dit betekent voor het leerplan en de scholen. In 
deze tekst wordt vanuit een aantal verschillende invalshoeken gekeken naar de nieuwe 
examenprogramma’s in het vmbo.

Vmbo
De beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn recent vernieuwd. Met ingang van augustus 
2016 zijn in het vmbo tien beroepsgerichte profielen ingevoerd. Ieder profiel bestaat uit 
een profielvak, beroepsgerichte keuzevakken en profielgebonden avo-vakken. Door de 
systematiek van keuzevakken wordt het voor scholen beter mogelijk om aan te sluiten 
bij actuele ontwikkelingen en om een voldoende divers aanbod aan leerlingen te kunnen 
blijven organiseren. In de bovenbouw krijgen leerlingen van de basisberoepsgerichte 
en kaderberoepsgerichte leerweg ongeveer twaalf uur per week een beroepsgericht 
programma aangeboden. Voor de gemengde leerweg is dit ongeveer vier uur per week. 
Het programma wordt afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen voor 
het profielvak, dat naast theoretische opgaven ook uit praktische opdrachten bestaat. 
Scholen kunnen  ervoor kiezen om voor het profielvak ook een schoolexamen af te nemen. 
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Leerlingen in de theoretische 
leerweg volgen in principe geen beroepsgericht vak. De school heeft wel de mogelijkheid 
om een beroepsgericht vak als extra vak aan te bieden. 

Vso en praktijkonderwijs
Het vso heeft voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs eveneens te maken met de 
vernieuwde beroepsgerichte vakken in het vmbo, omdat dit uitstroomprofiel voorbereidt 
op het behalen van een diploma in het vervolgonderwijs. Waar het de beroepsgerichte 
vakken betreft, wordt veelal samengewerkt met een partnerschool. De beroepsgerichte 
vakken in het praktijkonderwijs en in het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt verschillen 
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van het vso- uitstroomprofiel Vervolgonderwijs en het vmbo. Het betreft vaak eind-
onderwijs, hoewel er geen startkwalificatie wordt afgegeven. Deze onderwijsvormen 
kennen gedeeltes waarin de leerlingen, naast algemene vorming, worden voorbereid op de 
arbeidsmarkt beneden het niveau van de mbo-1 opleidingen. Het beroepsgerichte deel van 
het curriculum van deze leerlingen wordt aangeboden onder verschillende namen, met 
een verschillende omvang, en afhankelijk van wat past bij de groep leerlingen en de regio. 
Het succes van de school wordt mede afgemeten aan succesvolle plaatsing van de leerling 
op de arbeidsmarkt.

16.2 Ontwikkelingen en uitdagingen

Mogelijkheden voor verbeterde inhoudelijke aansluiting vmbo-mbo
De nieuwe structuur in het vmbo biedt een grote mate van (inhoudelijke) flexibiliteit, 
waardoor het mogelijk is programma’s samen te stellen die op de individuele leerling 
zijn afgestemd. De keuzemogelijkheden voor de leerlingen zijn weliswaar afhankelijk 
van het schoolaanbod, maar door het systeem van keuzevakken kunnen leerlingen beter 
ontdekken waar hun interesse naar uit gaat of zich juist gerichter voorbereiden op een 
specifieke vervolgopleiding in het mbo.
Gelijktijdig met de vernieuwing van de beroepsgerichte vakken van het vmbo, heeft in 
het mbo een herziening van de kwalificatiestructuur plaatsgevonden. Deze herziening 
is onder andere gericht op het verduidelijken van de inhoud van de kwalificaties. In de 
kwalificatiedossiers wordt omschreven wat de beginnende beroepsbeoefenaar moet 
kennen en kunnen. De nieuwe kwalificatiedossiers gelden vanaf het schooljaar 2016-2017. 
Het totaal van alle mbo-opleidingen is geordend in zestien domeinen van opleidingen die 
gericht zijn op, of van belang zijn voor, eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. 
Wanneer studenten nog niet precies weten voor welke kwalificatie zij willen worden 
opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij 
kunnen dan alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke 
onderdelen van verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor 
een kwalificatiedossier en een opleiding. Het ministerie van OCW stelt samen met de 
kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast (SBB, 2016). Mbo-opleidingen dienen 
aan te sluiten op verwante examenprogramma’s van het vmbo (SBB, 2013). 

Met de invoering van de keuzevakken in het vmbo kan de aansluiting op het mbo beter 
gestroomlijnd worden, door afspraken tussen vmbo en mbo over ‘arrangementen’ van 
keuzevakken die een goede voorbereiding opleveren. In een gezamenlijke brief van 
de staatssecretaris en de minister (Sterk beroepsonderwijs; Kamerstukken II 2016/17, 31 
524, nr. 311) worden maatregelen aangekondigd voor een betere aansluiting naar het 
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vervolgonderwijs. De invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo is hier één van. Dit 
wordt beschreven in hetr hoofdstuk over samenhang. Door genoemde ‘arrangementen’ 
kan de verwante doorstroom wellicht worden versterkt. Vmbo-leerlingen kunnen echter 
ook kiezen voor een brede oriëntatie en bovendien zijn vmbo-leerlingen met alle profielen 
toelaatbaar tot iedere mbo-opleiding, zolang de leerling maar een diploma op het juiste 
niveau heeft (noot: Het komt in de praktijk overigens wel voor dat mbo-instellingen 
aanvullende eisen stellen om de kans op succes te vergroten, zoals bijvoorbeeld het vak 
wiskunde voor een technische opleiding). Naar verwachting zal er na de invoering van de 
nieuwe examenprogramma’s in het vmbo meer variatie in voorkennis van doorstromende 
leerlingen zijn, omdat de combinaties van profielvak en keuzevakken meer of minder 
verwantschap met de mbo-opleiding kunnen hebben. Dit stelt het mbo voor de uitdaging 
om voor alle instromende leerlingen interessante onderwijsprogramma’s samen te stellen. 
Curriculair is het van belang te bepalen hoe wordt omgegaan met de mogelijk toegenomen 
diversiteit in aanwezige voorkennis bij en (beroeps)vaardigheden van leerlingen. 

Gevolgen van de nieuwe vmbo-profielen voor het vso
Een groot deel van de leerlingen in het vso-uitstroomprofiel Vervolgonderwijs volgt een 
opleiding in één van de leerwegen van het vmbo. Gezien de kleinschaligheid van het vso 
is het voor veel scholen ondoenlijk om zelfstandig een vmbo-opleiding aan te bieden. 
Daarom hebben vso-scholen in de afgelopen jaren structurele samenwerking opgebouwd 
met het reguliere voortgezet onderwijs, zodat leerlingen in het vso de gelegenheid krijgen 
een volledig vmbo-diploma te halen. Dit gebeurt veelal door de leerling als extraneus 
in te schrijven op een vmbo-school en hem of haar het examen af te laten leggen onder 
verantwoordelijkheid van de vmbo-school. Door middel van een symbiose-regeling kan 
het onderwijsprogramma verzorgd worden door de vmbo-school, maar een vso-school 
kan er ook voor kiezen om dit zelf te verzorgen. Slechts enkele vso-scholen hebben in 
de afgelopen jaren geopteerd voor de mogelijkheid om zelf vmbo-examens te mogen 
verzorgen. Als gevolg van de symbiose- en / of extraneusregeling, zijn de keuzes voor de 
programma’s van toetsing en afsluiting van de vmbo-school, leidend voor de vso-school. 

De invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s geldt onverkort voor de vso-
scholen die een van de beroepsgerichte leerwegen aanbieden. De samenwerkingsrelaties 
en -afspraken tussen en met het reguliere vmbo garanderen dat relevante informatie 
bij de vso-scholen terecht komt. Bij de invoering zijn vso-instellingen grotendeels 
aangewezen op het eigen ontwikkelend en anticiperend vermogen, maar zij zullen 
ook in overleg moeten blijven met de scholen met wie zij samenwerken. Als algemene 
leidraad voor de ontwikkelingen nemen vso scholen de publicatie Wat moet en mag in het 
voortgezet speciaal onderwijs (Kerkhoffs, 2016) als leidraad voor hun activiteiten. 
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Aandacht voor ICT en technologie in de nieuwe beroepsgerichte 
programma’s
Het Platform Onderwijs2032 schrijft over technologie dat de impact van nieuwe 
technologieën op wie we zijn en wat we doen is groot en wordt eerder onder- dan 
overschat. De hoeveelheid beschikbare informatie neemt exponentieel toe. Technologische 
ontwikkelingen leiden tot structurele veranderingen op het gebied van werk en in de 
manier van samenleven in een mondiale maatschappij. (…) Toekomstgericht onderwijs 
maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs en stelt hen in staat zich op dat vlak te 
blijven ontwikkelen. Kennis van actuele informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
en zogeheten computational thinking zorgt ervoor dat leerlingen leren begrijpen hoe ze 
telkens nieuwe technologische diensten en producten kunnen benutten. Leerlingen leren 
begrijpen welke rol logisch redeneren en programmeren daarin spelen, hoe je digitale 
informatie kunt duiden en verwerken en hoe je omgaat met (digitale) media en beelden 
(Platform Onderwijs2032, 2016).

Om in een digitale maatschappij te wonen, te leren en (straks) te werken moeten vmbo-
leerlingen kennis hebben en gebruik kunnen maken van actuele ICT. Onderwijs dat 
leerlingen toerust voor het omgaan met ICT en technologie is van belang omdat leerlingen 
zo meer kansen krijgen op het gebied van werk, inkomen. Ook zullen ze zelfredzamer 
zijn binnen het stelsel van de sociale zekerheid. Leerlingen moeten niet alleen digitaal 
vaardig en mediawijs worden, maar ook sociaal en communicatief vaardig, waarbij ze 
voldoende adaptief vermogen hebben om technologie te leren gebruiken en benutten. 
Dit heeft niet alleen betrekking op alle profielen, maar ook op alle leerwegen. In een 
beroepsgerichte context valt onder andere te denken aan vaardigheden op het gebied van 
ontwerpen, produceren, verbeteren, plannen onderhouden, verzorgen, ondersteunen en 
communiceren. 

In de nieuwe beroepsgerichte programmastructuur komen componenten van ICT 
en technologie in de algemene kern (deel A), de professionele kern (deel B) en in de 
verschillende profielvakken en keuzevakken aan de orde (Gelinck, Jansma, & Fisser, 
2016). Een analyse van de landelijk ontwikkelde keuzevakken (waarin ook begrepen 
de profielvakken) laat zien dat ICT en technologie aan bod komen in 34 keuzevakken, 
meestal niet als doel, maar als middel. Het betreft kennis en vaardigheden die nodig zijn 
om computers te gebruiken en de werking van computers en netwerken te begrijpen, om 
om te kunnen omgaan met verschillende technologieën en om de mogelijkheden en de 
beperkingen van technologie te begrijpen. Daarmee is de aandacht voor deze thema’s, voor 
zover mogelijk, geborgd in het examenprogramma. Het is aan de docent om dit thema 
een betekenisvolle plaats te geven in de lespraktijk. Overigens gaat de ontwikkeling van 
keuzevakken door, waaronder keuzevakken met een grote plaats voor ICT en technologie. 
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Grote verschillen in vereiste vakdeskundigheid per profielvak
Mede naar aanleiding van de nieuwe examenprogramma’s in het vmbo is door het 
ministerie bekeken welke kennis en vaardigheden docenten voor de beroepsgerichte 
vakken moeten hebben en op welke wijze aanpassing nodig is. Het huidige systeem van 
bevoegdheden is nog niet helemaal dekkend voor alle beroepsgerichte vakken. Recent 
is een Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo ontwikkeld en bijgesteld 
(Staatscourant, 2017, 27 130). Hierin zijn de bevoegdheden voor vakken waarvoor een 
lerarenopleiding bestaat, gekoppeld aan de profielvakken. Deze regeling is van toepassing 
op leraren die al een tweedegraadsbevoegdheid hebben. Voor een deel van de leraren 
wordt de tweedegraadsbevoegdheid rechtstreeks omgezet naar een bevoegdheid voor 
een nieuw profiel. Andere docenten moeten eerst na- of bijscholing volgen om bevoegd te 
zijn voor een profiel. Hiervoor is een nascholingsaanbod beschikbaar gesteld. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een mogelijkheid tot erkenning van bekwaamheid voor vakken 
waarvoor geen lerarenopleiding bestaat en aan een mogelijkheid tot ontheffing van de 
bekwaamheidseisen in bijzondere gevallen, waarbij ook sprake is van een buitengewone 
bekwaamheid. Voor leraren in de beroepsgerichte vakken met een vast contract geldt een 
overgangsperiode tot 1 augustus 2021.

Wat opvalt aan de conversietabel is dat er aanzienlijke verschillen zijn in de mate 
waarin specifieke vakdeskundigheid van de docent beroepsgerichte vakken gevraagd 
wordt. Een docent is bijvoorbeeld bevoegd om het profielvak economie en ondernemen 
te verzorgen, wanneer hij of zij in het bezit is van een getuigschrift algemene economie 
of bedrijfseconomie. De bijbehorende profielmodules omvatten echter commercieel, 
administratie, secretarieel en logistiek. Dit is veel breder en praktijkgerichter dan 
algemene economie of bedrijfseconomie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het profiel 
maritiem en techniek, waar in verband met de veiligheid, naast de bevoegdheid voor 
het profielvak maritiem en techniek, per module aanvullende eisen gesteld worden ten 
aanzien van te behalen minors én werkervaring. Bij het profielvak produceren, installeren 
en energie moeten de bevoegdheden in het team dekkend zijn voor de afzonderlijke 
verschillende modules. 

Deze grote verschillen in eisen leiden tot de vraag wat de belangrijkste competenties van 
een docent beroepsgerichte vakken moeten zijn: gaat het om specifieke vakinhoudelijke 
kennis of juist om het kunnen begeleiden van leerlingen in hun loopbaanontwikkeling? En 
om een goede loopbaanbegeleider te kunnen zijn, vraagt dat dan vooral om inhoudelijke 
kennis over alle terreinen die aan bod komen (zoals bij produceren, installeren en energie), 
of om werkervaring (zoals bij maritiem en techniek vereist is)?
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Een bijkomend aandachtspunt is het feit dat scholen graag zij-instromers in de 
beroepsgerichte vakken willen aanstellen vanwege de goede beheersing van 
vakvaardigheden. Deze zij-instromers hebben echter vaak te maken met een langdurig 
traject om een onderwijsbevoegdheid te behalen, met name wanneer het instromers 
betreft met een mbo-diploma. Hoewel hogescholen op individuele basis vrijstellingen 
mogen verlenen, moet er veelal nog een volledige lerarenopleiding gevolgd worden, soms 
zelfs inclusief vakvaardigheden die de zij-instromers al ruimschoots beheersen. 

Een positieve ontwikkeling ten aanzien van de deskundigheid van docenten in de 
beroepsgerichte vakken is de oprichting van de eerste hbo-master Expertdocent 
Beroepsonderwijs. Dit is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool 
Utrecht om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Het is de eerste 
educatieve master in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte 
vakken in het (v)mbo en hbo. Vanuit een maatschappelijke, onderwijskundige, 
beroepsmatige en vakinhoudelijke invalshoek leert de docent beroepsonderwijs in 
de eigen onderwijssituatie vormgeven, uitvoeren en beoordelen. Het leveren van 
maatwerk aan heterogene groepen én aan de beroepspraktijk is hierbij een belangrijk 
aandachtsgebied. 

Blijvende aandacht voor doorontwikkeling beroepsgerichte vakken 
gewenst
De profielvakken en een groot aantal keuzevakken zijn vastgesteld, maar daarmee 
zijn de ontwikkelingen rond de beroepsgerichte vakken niet afgerond. Voor alle bij het 
beroepsonderwijs betrokken partijen liggen er uitdagingen:
• De wereld om ons heen verandert snel. De nu vastgestelde examenprogramma’s zullen 

daarom niet tot in lengte van jaren mee kunnen. Keuzevakken kunnen relatief snel 
ontwikkeld worden en nieuwe keuzevakken kunnen worden toegevoegd op initiatief 
van verschillende partijen. Voor de profielen is dat anders. Verantwoordelijke instanties 
en scholen staan gezamenlijk voor de uitdaging de examenprogramma’s en de 
invulling van het onderwijs actueel te houden, zonder dat er te vaak nieuwe 
programma’s verschijnen.

• Vmbo-scholen staan voor de uitdaging om een onderwijsprogramma te ontwikkelen 
dat past bij de visie van de school en dat aansluit bij de vervolgopleidingen en (zo 
mogelijk) de regionale arbeidsmarkt. De pilotscholen hebben laten zien dat er volop 
gevarieerd wordt in de wijzen waarop profielvakken en keuzevakken worden 
georganiseerd en aangeboden. Het aantal keuzemogelijkheden wordt steeds verder 
uitgebouwd. Naar aanleiding van de eerste ervaringen is het inmiddels ook mogelijk 
gemaakt om het profielvak al in het derde jaar af te sluiten met een centraal examen. 
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Dit is mogelijk indien een eventueel schoolexamen over het profielvak dan al wel 
afgerond is.  

• Vmbo-scholen zullen moeten samenwerken met elkaar en met het vervolgonderwijs, 
om afspraken te maken over het onderwijsaanbod en om doorlopende leerlijnen van 
vmbo naar mbo te ontwikkelen. Ook samenwerking met bedrijven en instellingen is 
wenselijk, om te komen tot een optimaal onderwijsaanbod in de regio, met mogelijk 
nieuwe keuzevakken op maat. Voor vso-instellingen met uitstroomprofiel 
Vervolgonderwijs is het van belang om in gesprek te blijven met vmbo-instellingen om 
er voor te kunnen blijven zorgen dat iedere leerling een passend onderwijsprogramma 
krijgt. 

• Het mbo staat voor de uitdaging om een passend onderwijsprogramma aan te bieden 
aan zowel leerlingen die zich breed georiënteerd hebben als leerlingen die smal opgeleid 
zijn (specifiek gericht op de betreffende opleiding). 

• De lerarenopleidingen ten slotte hebben nu een geweldige uitdaging om het curriculum 
aan te passen zodat er leraren opgeleid gaan worden die bekwaam en bevoegd zijn voor 
de profielvakken en keuzevakken.
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