
  

De notitie komt tot stand in samenwerking tussen Platform, SLO, Cito en CvTE 
 

Bijeenkomst over modernisering van het examenprogramma’s van 

het vmbo in relatie met doorlopende leerlijn naar mbo 
 

Inleiding 
Vanuit het onderwijsveld (met name vanuit de platforms en de Syllabuscommissies) komt steeds 

nadrukkelijker de wens naar voren om de vmbo examenprogramma’s van de profielen in het vmbo 
(Bouwen, wonen en interieur), Produceren, installeren en energie (PIE) en Mobiliteit en 
Transport (M&T) te moderniseren. 
 
SLO en CvTE hebben met het ministerie van OCW afgesproken een inventarisatie te maken 
van de veranderingen/moderniseringen die nodig zijn in de examenprogramma’s voor de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg van de boven genoemde 

profielvakken van het vmbo en wat de financiële consequenties zijn van deze 
veranderingen. 
 
Het komend halfjaar (tot juli 2021) wordt hierover gesproken met vertegenwoordigers en docenten 
van het vmbo, vertegenwoordigers en docenten van het mbo en de achterliggende bedrijfstakken. 

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: 

• Welke ontwikkelingen vinden de komende jaren plaats in de beroepspraktijk? 
• Welke ontwikkelingen moeten (binnen enkele jaren) een plaats krijgen in het onderwijs van 

het mbo? 

• Welke ontwikkelingen moeten (binnen enkele jaren) een plaats krijgen in het onderwijs van 

het vmbo? Hoe bereid je vmbo-leerlingen goed voor op het mbo? 

• Welke van deze ontwikkelingen (op hoofdlijnen) zijn recentelijk al opgenomen in de 

examenprogramma’s/kwalificatiedossiers van respectievelijk het vmbo en het mbo? 

• Welke van deze ontwikkelingen hebben recentelijk een plaats gekregen in het onderwijs van 

vmbo en mbo? 
• Welke ontwikkelingen moeten nog opgenomen worden in het onderwijsprogramma om de 

gewenste inhoudelijke aansluiting tussen vmbo en mbo te realiseren? 
 
De uitkomsten van de bespreking moet een notitie opleveren met daarin beschreven: 

• de trends en ontwikkelingen op hoofdlijnen in de aan de profielvakken BWI, PIE en M&T 
gerelateerde sectoren; 

• op hoofdlijnen de recentelijke/wenselijke ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden (recentelijk 
hebben plaats gevonden) in de aan de genoemde profielvakken gerelateerde mbo-
kwalificatiedossiers en het op basis hiervan gegeven/te geven onderwijs; 

• de mede op basis van bovenstaande punten benodigde wenselijke moderniseringen in de 
examenprogramma’s en syllabi voor de profielvakken PIE, BWI en M&T vanaf (op zijn 

vroegst) het schooljaar 2024-2025. 
 
In de notitie wordt tevens een globaal plan van aanpak voor het vervolg opgesteld. Hierin worden de 
stappen beschreven om te komen tot een verdere inhoudelijke verdieping en consequenties voor 
aanpalende activiteiten. In de notitie wordt ook een relatie gelegd met andere 
onderwijsontwikkelingen zoals de invoering Nieuwe Leerweg gl/tl en Curriculum.nu. De planning is 

dat deze notitie in het najaar 2021 met het ministerie van OCW wordt besproken. Het uitvoeren van 
het plan van aanpak voor het moderniseren van de examenprogramma’s voor de profielvakken BWI, 
PIE en M&T (vanaf op zijn vroegst 2024), is afhankelijk van goedkeuring en financiering hiervan door 
OCW. 
 

Bijeenkomsten met MBO- en sectorexperts per profielvak 
Wanneer: eind februari/eind maart 
Tijd: 16.00-17.30 (uitloop tot max 18.00) 
Onderwerp: Inventarisatie van de opties voor modernisering van het examenprogramma’s vmbo in 
relatie tot ontwikkelingen in het mbo 
Vorm: Online-bijeenkomst ( omvang 1,5-2 uur) 

Doelstelling: Met elkaar een eerste beeld vormen van de trends en ontwikkelingen in de aan de 
profielvakken BWI, PIE en M&T van het vmbo gerelateerde sectoren en het onderwijs in het mbo die 
mogelijk een plek moeten krijgen in de toekomstige examenprogramma’s (vanaf 2024) van de 
profielvakken BWI, PIE en M&T van het vmbo. Ook gaat het er om een beeld te vormen van het 
niveau waarop deze ontwikkelingen moeten worden beschreven, zodat het toekomstig bestendige 
examenprogramma’s oplevert. Het betreft een globale beschrijving op basis waarvan een eerste 
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conceptplan van aanpak/projectplan opgesteld kan worden met daarin in elk geval een overzicht van 
de bijbehorende financiering van de outillage, inventaris en hulpmiddelen.   
Deelnemers per bijeenkomst (ongeveer 12): 4 mbo experts op het gebied van 
onderwijsontwikkelingen per profielvak, 4 vertegenwoordigers van de branche uit de aan het 
profielvak gerelateerde sectoren, Cito, SLO en CVTE afgevaardigde en een/twee vertegenwoordiger(s) 
per platform. 

Profiel van MBO-experts/branche-experts: 
• een overall beeld hebben van de ontwikkeling/trends in de aan de profielvakken gerelateerde 

sectoren; 
o voor BWI (bouw en/of timmer- en meubelindustrie en/of onderhoud en schilderen); 
o voor PIE (metaalbewerking en/of elektrotechniek en/of installatietechniek); 
o voor M&T (motorvoertuigen en/of transport). 

• zicht hebben op de aansluiting vmbo-mbo; 

• globaal kennis hebben genomen van de examenprogramma’s van de het betreffende 
profielvak en evt. onder het profielvak vallende keuzevakken. 

Doel van de bijeenkomst: 

Inventarisatie van de vier belangrijkste veranderingen/vernieuwingen in de aan de profielvakken 

gerelateerde sectoren die gevolgen (moeten)hebben voor het onderwijs op het vmbo en mbo. 
Uitkomst: 

Op basis van de input van het mbo/branche experts gaan SLO, Cito en CvTE samen met een 

vertegenwoordiging van de platforms PIE, BWI en M&T en een afgevaardigde van de mbo-raad in de 

rol van adviseur een lijst van ontwikkelingen opstellen die relevant lijken voor het up tot date maken 

van de examenprogramma’s van de profielvakken BWI, PIE en M&T. Deze lijst wordt vervolgens in 

bijeenkomsten georganiseerd door de platforms van PIE, BWI en M&T met betrokken vakdocenten 

besproken. 
 


