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VMBO
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

4 jaar, 4 leerwegen, uitstroom MBO of HAVO

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Vanaf leerjaar 3:
- Basisberoepsgerichte leerweg (niveau 2 mbo)
- Kaderberoepsgerichte leerweg (niveau 3 of 4 mbo)
- Gemengde leerweg (niveau 4 mbo of HAVO)
- Theoretische leerweg (niveau 4 mbo of HAVO)

- Nieuwe leerweg??



Basis/Kader/Gemengde leerweg
• Algemene vakken

• Profielvakken

• Beroepsgerichte profielvak

• Keuzevakken
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Theoretische leerweg
• Algemene vakken (6 vakken)

De nieuwe leerweg
• Algemene vakken (5 of 6 vakken)

• (Praktijkgericht programma)
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Waar zit het verschil in?

Ik ken de voedingsstoffen en hun functie(s) voor het lichaam noemen.

Ik ken de voedingsstoffen en hun functie(s) voor het lichaam noemen en de relatie ervan met voedingsadviezen 
toelichten inclusief evenwicht tussen opname en gebruik, verbruik en verlies van stoffen bij een constante 
lichaamsmassa.
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BASIS

• Ik kan gegevens verzamelen, 
ordenen, weergeven en 
samenvatten.

• Ik kan statistische gegevens 
weergeven in een tabel, staaf- en 
lijndiagram.

• Ik kan statistische gegevens aflezen 
en interpreteren uit een tabel, cirkel-
, staafdiagram, lijndiagram en een 
graaf en daaruit conclusies trekken.

KADER/GT

Ik kan de centrummaten gemiddelde, modus en 
mediaan aflezen of berekenen.

Ik kan de gewogen gemiddelde en gemiddelde 
uit frequentietabel berekenen.*
Ik kan allerlei diagrammen, ook een boxplot en 
een samengesteld diagram aflezen.

Ik kan bepalen of een onderzoek representatief 
is.

Ik kan conclusies trekken uit allerlei situaties.



Wiskunde Statistiek

BASIS

• Ik kan gegevens verzamelen, ordenen, 
weergeven en samenvatten.

• Ik kan statistische gegevens weergeven 
in een tabel, staaf- en lijndiagram.

• Ik kan statistische gegevens aflezen en 
interpreteren uit een tabel, cirkel-, 
staafdiagram, lijndiagram en een graaf 
en daaruit conclusies trekken.

KADER/GT

• Ik kan de centrummaten gemiddelde, modus 
en mediaan aflezen of berekenen.

• Ik kan de gewogen gemiddelde en gemiddelde 
uit frequentietabel berekenen.*
Ik kan allerlei diagrammen, ook een boxplot
en een samengesteld diagram aflezen.

• Ik kan bepalen of een onderzoek 
representatief is.

• Ik kan conclusies trekken uit allerlei situaties.
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Verschil in leerwegen

B/K verschil vergelijkbaar met groep 6/7

K/GT verschil vergelijkbaar met groep 7/8

GT geen verschil in niveau


