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Het vmbo in beeld 
enkele cijfers en ontwikkelingen 



2005 – 2011 
 
 
•van 41.393 naar 28.783 (= 12.610; ruim 30%) 
•in alle afdelingsprogramma’s en intrasectorale 
programma’s, uitgezonderd Techniek Breed 
•per programma bijna een halvering van de BB: KB kent 
in sommige programma’s een lichte daling 

Landelijk-techniek techniek 



2005 – 2011 
 
•van 45.425 naar 31.311 (= 14.114; 31%) 
•halvering UV en VZ en lichte daling ZW Breed (13%) 
•daling in alle leerwegen, uitgezonderd ZW Breed: 
stijging KB (25%); BB hier ongeveer gelijk 

Landelijk – Zorg & Welzijn 



2005 – 2011 
 
•van 41.058 naar 28.471 (= 12.587; 31%) 
•alle afdelingsprogramma’s dalen fors: meer dan 50%; 
alleen het intrasectorale programma Co Breed stijgt iets 
(10%) 
•daling in alle leerwegen, uitgezonderd Co Breed: 
stijging KB (25%); BB hier ongeveer gelijk 

Landelijk – Economie 



2005 – 2010 
 
•van 18.305 naar 17.255 (= 1050; 6%) 
•in LNO een sterke daling (34%) en in LB Breed een stijging 
(35%) 
•in LNO een daling in zowel de BB als de KB en in LB Breed 
een stijging in zowel de BB als de KB 
•in beide programma’s een aardige stijging van de GL 

Landelijk - landbouw 



2008 – 2011 
 
•PI: van 2.025 naar 6.216  
•ICT: van 1.640 naar 2.017 
•SDV: van 3.206 naar 4.612 
 
Samen van 6.871 naar 12.845 
 
•Tn GL: 4.578 naar 8.906 
 
 
 

Landelijk: Intersectoraal 



Sectoraal       Intrasectoraal Intersectoraal  
 
Economie  Economie  SDV 
Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn ICT route 
Techniek  Techniek  Technologie GL 
Landbouw  Landbouw  Intersectoraal 
 

Programmering nu 



Sectoraal   
Economie  4 afdelingsprogramma’s   
Zorg & Welzijn  2 afdelingsprogramma’s 
Techniek  7 afdelingsprogramma’s 
Landbouw  1 afdelingsprogramma, 5 vakrichtingen  
 
Intrasectoraal 
Economie  2 programma’s   
Zorg & Welzijn  1 programma’ 
Techniek  4 programma’s 
Landbouw  1 programma 

Programmering nu 



Vanaf augustus 2014 (leerjaar 3)   
        

 ? 
A Sectoraal 
 Per sector één kernprogramma en een  
 keuzeprogramma  
 
B  Intersectoraal 
 Eén gezamenlijk intersectoraal programma, waarin 
 ook groen is opgenomen: ook met kern en keuze 
  

Programmering straks 



Enkele uitgangspunten: 
 
•huidige beroepsgerichte examenprogramma’s zijn 
verouderd 
•vereenvoudiging van het aanbod: herkenbaarheid vmbo 
vergroten 
•dalende leerlingenaantallen in relatie tot de 
organiseerbaarheid van het vmbo 
•LOB duidelijk neerzetten + samenwerking regio 
•positieve beeldvorming versterken 
  

Programmering straks 



Groen in intersectoraal 
stand van zaken 

• Opgenomen in wet en regelgeving 
• Ministeries OCW en ELI staan open voor ontwikkeling 
• Voorwaarde 1 intersectoraal programma 
• Ontwikkeling in dynamiek van sectorale ontwikkelingen 

(zie “naar een toekomstbestendig vmbo”) 
• Aarzeling bij aantal intersectorale partners  



 



• Projectopdracht Vernieuwing beroepsgerichte 
programma's in het vmbo (pdf) 

• Beleidsbrief ‘Op weg naar een toekomstbestendig 
VMBO’ 

http://www.platformsvmbo.nl/actueel/documenten/Projectopdracht_vernieuwing _beroepsgerichte_programma.pdf
http://www.platformsvmbo.nl/actueel/documenten/Projectopdracht_vernieuwing _beroepsgerichte_programma.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/29/beleidsbrief-op-weg-naar-een-toekomstbestendig-vmbo.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/29/beleidsbrief-op-weg-naar-een-toekomstbestendig-vmbo.html
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