
 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring 

Voorbereidend beroepsonderwijs in Nederland  
(vbo) 

Het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs (mavo) gingen in 1999 op in het voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo). Het vbo viel tot die tijd onder de verantwoordelijkheid van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en werd volledig door de 

rijksoverheid bekostigd. De onderwijssoort werd geregeld in de Wet op het 

voortgezet onderwijs (WVO). 

 

De opleiding had een nominale studieduur van vier jaar (leeftijd 12 tot 16 jaar), 

werd gevolgd na acht jaar basisonderwijs (leeftijd 4 tot 12 jaar), en maakte deel uit 

van het Nederlandse systeem van beroepsonderwijs. Het vbo was niet bedoeld als 

eindonderwijs, maar als een voorbereiding op aansluitend beroepsonderwijs, zoals 

het mbo. 

 

Het vbo kende een gevarieerd opleidingsaanbod. Binnen dit aanbod werden 

algemeen vormende vakken en beroepsgerichte vakken gegeven. Het vbo richtte 

zich dan ook zowel op de algemene basisvorming als op de beroepsvoorbereidende 

vorming van leerlingen. 

 

In het vbo waren de volgende opleidingssectoren te onderscheiden: 

• bouwtechniek 

• elektrotechniek 

• grafische techniek 

• installatietechniek 

• mechanische techniek 

• motorvoertuigentechniek 

• transport en logistiek 

• administratie 

• consumptieve techniek 

• handel 

• mode en kleding 

• verkoop 

• uiterlijke verzorging 

• verzorging 

• landbouw en natuurlijke omgeving 

• levensmiddelentechnologie. 

 

Het vbo-eindexamen bestond in totaal uit zes vakken, waarvan ten minste twee 

vakken beroepsgerichte vakken moesten zijn. De examens van de beroepsgerichte 

vakken werden afgenomen volgens een A-, B-, of C-programma. De algemene 

vakken konden ook volgens een D-programma worden geëxamineerd. De 

aanduidingen A tot en met D gaven de zwaarte van het 

gevolgde vak en het examen aan. Hierbij stond A voor het lichtste programma en D 

voor het zwaarste. 



 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen het Nederlandse waarderingssysteem 

en het systeem van een ander land, volgt een verklaring van de cijfers 1 tot en met 

10: 

10  - uitmuntend 5   - bijna voldoende 

 9   - zeer goed 4   - onvoldoende 

 8   - goed 3   - zeer onvoldoende 

 7   - ruim voldoende 2   - slecht 

 6   - voldoende 1   - zeer slecht 

 


