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VMBO / GEMENGDE LEERWEG

VMBO gemengde leerweg
•Voor wie is kb/gl schakel bedoeld?

•Uitwerking gemengde leerweg op VW

•Verschil KB / GL

•Verschil met TL



GEMENGDE LEERWEG / VOOR WIE BEDOELD?

Voor wie is de kb/gl schakel bedoeld?
• Leerlingen die een kader advies 

hebben.

• Leerlingen die een kader advies hebben  
met de potentie om een aantal vakken 
op TL te volgen.

• Leerlingen die een gemengd advies 
hebben (kader/gemengd)

• Leerlingen die een ander advies hebben 
en belangstelling hebben voor een 
beroepsgerichte component.

Subonderdeel verder uitgewerkt
•Opsomming 1

•Opsomming 2

•Opsomming 3



UITWERKING ONDERBOUWSCHAKELS VLISTERWEG

3 schakels
•LWOO

•BB/KB

•KB/GL 

Determinatie eind klas 2
•Basis

•Kader

•Gemengd



DOORSTROOM NAAR HET MBO

Doorstroom schakels
•BB niv. 2-(3)

•KB niv. 3-4

•GL niv. 4

•TL niv. 4

•Verhoogd niveau

•Intake

•Opdracht (eventueel)



VERSCHILLEN/ SCHAKELS KB/GL - TL (ONDERBOUW)

Praktijk:

•Gemengde leerweg:
• Profielvoorbereidende vakken; VZ en TN

•Theoretische leerweg:
• N.v.t.

Theorie:

•Gemengde leerweg:
• TL-niveau profiel gerelateerde vakken

•Theoretische leerweg:
• Alle vakken op TL-niveau.



VERNIEUWD / VMBO

• Vernieuwd VMBO
• Aansluiting MBO
• Verdiepen / verbreden
• Afstemmen in de regio



GEMENGDE LEERWEG / VERSCHILLEN KB - GL - TL (BOVENBOUW)

Beroepsgericht:

•Kaderberoepsgerichte leerweg:
• 4 Profielmodules
• 4 Keuzevakken

•Gemengde leerweg:
• 2 Profielmodules (aangewezen)
• 2 Keuzevakken 
• Keuze Schoonhovens College i.v.m. 

overstap naar KB

•Theoretische leerweg:
• N.v.t

Theorie:

•Kaderberoepsgerichte leerweg:
• Aantal vakken: 4 + 1 (maatschappijleer)
• Niveau: minimaal KB
• Mogelijk vakken op TL niveau

•Gemengde leerweg:
• Aantal vakken: 5 + 1
• Niveau: Theoretische leerweg

•Theoretische leerweg:
• Aantal vakken: 6 + 1
• Niveau: Theoretische leerweg 



GEMENGDE LEERWEG / TOEGEVOEGDE DIA
vakken bovenbouw gemengde leerweg

Bouwen, Wonen & Interieur:
● Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en economie*

Produceren, Installeren & Energie:
● Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en economie*

Economie & Ondernemen:
● Nederlands, Engels, economie, wiskunde en duits*

of
● Nederlands, Engels, economie, wiskunde en geschiedenis*

of
● Nederlands, Engels, economie, duits en geschiedenis*

Zorg & Welzijn:
● Nederlands, Engels, biologie, wiskunde en geschiedenis*

of
● Nederlands, Engels, biologie, wiskunde en economie*

of
● Nederlands, Engels, biologie, geschiedenis en economie*

* Extra vak voor leerlingen van de gemengde leerweg t.o.v. de kaderberoepsgerichte leerweg



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


