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Vrijdag 3 februari heeft het bestuur van SPV het ‘Leerplankundig advies over het aanbod praktijkgerichte 

programma’s vmbo 2024-2025’ dat SLO heeft uitgebracht aan OCW, uitvoerig besproken. 

 

Dit advies leidde tot grote verwarring in het bestuur van SPV en roept veel vragen op. Het beeld dat bij het 

bestuur ontstaat is dat SLO geen kennis heeft genomen van het advies dat SPV op verzoek van OCW heeft 

uitgebracht met betrekking tot de toekomst van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. In dit advies is een 

model opgenomen dat erg goed toepasbaar is voor de praktijkgerichte programma’s. SPV heeft dit advies ook 

aan SLO gestuurd, nadat ze het aan OCW had aangeboden. De kracht van het SPV-model is dat er een structuur 

voorgesteld wordt die het mogelijk maakt om in alle leerwegen van het vmbo, in heterogene groepen, 

beroepsgerichte programma’s aan te bieden aan leerlingen. 

 

Als OCW besluit, delen van, het SLO advies over te nemen, waar SPV in deze vorm negatief tegenover staat, 

dan adviseren we u in elk geval om niet met beroepsgerichte programma’s te schuiven, zodat ze in andere 

sectoren terecht komen (zoals in het advies van SLO het geval is bij HBR en MVI). Schuiven van beroepsgerichte 

programma’s heeft vergaande consequenties voor de profielgebonden avo-vakken die leerlingen moeten volgen. 

Platforms zijn hier absoluut geen voorstander van. 

 

Het bestuur van SPV adviseert OCW haar advies als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkelingen van de 

praktijkgerichte programma’s en verder uit te werken. SPV adviseert OCW geen uitvoering te geven aan het 

advies van SLO in deze vorm. 

Het bestuur van SPV is inmiddels het SPV-model verder aan het doordenken en komt op korte termijn met een 

nadere uitwerking van dit advies. 

 

Over de doorontwikkeling van de beroepsgerichte/praktijkgerichte programma’s voor het hele vmbo denkt SPV 

graag mee, zodat er voor scholen een uitvoerbaar en organiseerbaar aanbod ontstaan van beroepsgerichte 

programma’s in het vmbo. 
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Voorzitter SPV 

 


