
 

 
 
 

Reggesteyn-Rijssen: ‘Wat is de theoretische leerweg?´ 

De theoretische leerweg is een opleiding in het vmbo waarin leerlingen vooral theoretisch 
onderwijs volgen.  
Door de moderne leermethoden vinden veel leerlingen deze meer theoretische kant van het 
vmbo erg uitdagend. 
In het eerste leerjaar hebben de leerlingen naast de gewone vakken vier dagen per week 
een studie-uur onder begeleiding van de mentor of een vakdocent.  
Binnen het vak Mens en Beroep oriënteren ze zich in de eerste twee leerjaren op hun 
verdere loopbaan. In de bovenbouw wordt dat voortgezet met LOB-projecten en een stage. 
In het derde leerjaar volgen de leerlingen het profiel Diensten en Producten en in het vierde 
leerjaar 2 modules naar keuze uit de andere beroepsgerichte profielen. Hier wordt de theorie 
toegepast in de praktijk. Dat kan op school zijn of daarbuiten.  
Het vakkenpakket stemmen we in leerjaar drie en vier af op de vervolgopleiding. Voor 
leerlingen die na tl naar de havo gaan is er een aparte module om de aansluiting goed voor 
te bereiden. 
 
Voor wie is de theoretische leerweg bestemd? 
De theoretische leerweg is bedoeld voor leerlingen die tamelijk theoretisch zijn ingesteld. 
Lezen vinden ze (tot op zekere hoogte) plezierig. Ze kijken met enige interesse naar de 
wereld om hen heen. 
Daarnaast vinden ze het niet erg om regelmatig thuis schoolwerk te verrichten. 
Hun definitieve school- en beroepskeuze houden ze voorlopig open. 
 
Wat kun je met deze (theoretische) leerweg? 
Ten eerste is de theoretische leerweg een uitstekende voorbereiding op het mbo (middelbaar 
beroepsonderwijs: roc). Aan de andere kant biedt een diploma van de theoretische leerweg 
een alternatieve route naar havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs). 
De theoretische leerweg duurt vier jaar. 

‘Met de theoretische leerweg houd je als leerling alle mogelijkheden open’. 
 
Informatieronde 
We vertellen wat de theoretische leerweg is en welke mogelijkheden deze 
leerweg biedt. Daarnaast gunnen we u een blik in onze onderbouw. Tot slot bekijken we 
welke leerlingen geschikt zijn voor dit type onderwijs. 

 

 

 


