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GEÏNTEGREERDE
LEERROUTE
VMBO - MBO
NIVEAU 2INSCHRIJVEN

Of een leerling geschikt is voor de leerroute
gaat altijd in overleg met de leerling, zijn
ouder(s)/verzorger(s) en het docententeam.
De leerling staat tijdens leerjaar 1  en 2 van
de GLR-route ingeschreven op het vmbo. Het
laatste leerjaar is de leerling ingeschreven op
het mbo ROC Midden Nederland.

De leerling kan vanaf maart 2022 instromen
in de leerroute Servicemedewerker. 

Een gemotiveerde leerling die gefocust is
op de startkwalificatie.
Een leerling die sterk is in de praktijk.
Een leerling die stage lopen leuk vindt.
Een leerling met een profiel: 

Economie & Ondernemen;
Dienstverlening & Producten;
Zorg & Welzijn. 

De geïntegreerde leerroute is geschikt voor:

VOOR WIE?

KOSTEN?

Er zijn geen extra kosten. 



Samenwerking met als doel
het beste voor de leerling!

WAT IS EEN GEÏNTEGREERDE LEERROUTE?

Na het vmbo moet de leerling verplicht naar
het mbo. De leerling moet hiervoor kiezen,
want een vmbo-diploma is geen start-
kwalificatie. Met een geïntegreerde leerroute
(GLR) ontstaat er één onderwijsprogramma
van het vmbo én mbo niveau 2. De leerling
behaalt versneld het diploma Service-
medewerker van ROC Midden Nederland.

WAAROM MEEDOEN?!

De leerling kan met deze route in totaal 5
jaar (vmbo + mbo) een startkwalificatie in
plaats van de reguliere 6 jaar behalen.
De focus ligt vooral op het praktijkvak en
stage. 
De leerling went geleidelijk aan het mbo,
waardoor de overstap makkelijker is.
De kans dat de leerling het niet redt op het
mbo wordt kleiner. 

GEEN VMBO-EXAMEN & DIPLOMA

De leerling doet geen vmbo-examen meer en
haalt dan ook geen vmbo-basis diploma. Met
de startkwalificatie kan de leerling instromen in
niveau 3 of 4 van het mbo. De leerling kan ook
aan het werk met de startkwalificatie.

DE LEERJAREN
In leerjaar 3 van het vmbo kan de leerling
starten met de GLR. In dit jaar volgt de leerling
de vakken binnen zijn profiel. In leerjaar 4 start
de leerling met het volgen van lessen in de
leertuin van mbo ROC MN Servicemedewerker
en gaat één dag stage lopen. De overige avo-
vakken volgt de leerling op het vmbo. Dit blijft
zo in leerjaar 5, alleen heeft de leerling dan nog
meer stage en een aantal vakken van het vmbo
is afgesloten.  
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