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• Aanleiding

• Doorlopende Leerroute (algemeen)

• Het Groene Lyceum van Terra

• Administratieve verwerking in Magister



De doorlopende leerroute
• VMBO-leerlingen eerder kennis laten maken met het MBO en de 

praktijk 

• Vanaf 1 augustus 2020 wordt een gezamenlijke leerroute 
geregistreerd bij DUO

• Er is een doorlopende leerroute en een geïntegreerde leerroute
• Bij een doorlopende leerroute behaalt de leerling een VMBO 

én een MBO diploma
• De geïntegreerde route wordt afgesloten met een MBO 

diploma niveau 2, VMBO diploma is niet verplicht



Het Groene Lyceum Terra
• Verkorte doorlopende leerlijn VMBO-MBO voor VMBO TL+ leerlingen met 

een praktische leerstijl in het groene domein

• Gestart in 2007 en valt sinds 2015 onder de technologieroute (TL/GL)

• Leerroute start in de bovenbouw VMBO en loopt door in een verwante 
MBO opleiding

• Uitstroom met een MBO-4 diploma (manager groene detailhandel)

• Zes-jarig traject, versnelling mogelijk naar vijf-jarig traject

• Brede uitstroom naar HBO



Positie het Groene Lyceum (hGL)



VMBO Curriculum

• AVO vakken: les op havo niveau

• Groene profielvakken

• Examen doen in jaar 3 en 4

• Indaling MBO stof in jaar 4



MBO Curriculum
• Manager retail: AVO + Beroepsgerichte vakken + stage in de retail voor de 

beroepsproeve

• Keuze uit 4 profielen:
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid
• Economie
• Voorbereiding PABO

• Keuzedelen en keuzevakken verschillen per profiel



Na het Groene Lyceum
• Studenten zijn uitgestroomd met zowel een VMBO als MBO diploma

• Doorstroom naar breed spectrum HBO opleidingen
O.a.: veehouderij, elektrotechniek, HRM, pabo, accountancy, journalistiek

• HBO instellingen en NRO onderzoek wijzen uit dat hGL alumni 
bovengemiddeld goed voorbereid zijn op het HBO



Doorlopende leerroute in Magister
• Vanaf 1 augustus 2020 kan de doorlopende leerroute ‘vastgelegd’ 

worden bij DUO en RIO.
Zowel voor VO als MBO

• Registratie in RIO
• Leerroute melden bij DUO d.m.v. een kenmerk bij het 

opleidingsaanbod
• Samenwerkende onderwijsaanbieder opgeven

• Registratie in BRON
• Kenmerk: fase (VO) toevoegen bij de opleiding
• Kenmerk: fase (MBO) toevoegen bij de student



Registratie in RIO
Leerroute wordt aan DUO gemeld via een kenmerk bij de ‘aangeboden 
opleidingen’

Bij de betreffende opleiding voeg je het kenmerk ‘doorlopende 
leerroute vmbo-mbo’ toe:



Registratie in Rio
Vastleggen samenwerkende onderwijsaanbieder



Registratie in BRON
De doorlopende Leerroute wordt in Magister vastgelegd bij het 
‘Opleidingstabblad’ van de inschrijving bij de student.



Registratie in BRON
De doorlopende Leerroute fase wordt in Magister vastgelegd als 
perioderecord bij de inschrijving bij de student.



Uitwisseling met DUO
Als alle DLR-gegevens zijn vastgelegd, wordt dit uitgewisseld met DUO. 
Het verzonden bericht bevat de fase en het opleidingskenmerk. 
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