
1

Hoveniers, bloemisten, tuincentra, de agrarische 
sector, maar ook bedrijven in de voedingsindustrie en 
in de sector water: bij Groen hebben we het over een 
enorm breed werkveld, aldus Edith Diepeveen. Zij is 
coördinator van Platform vmbo groen en verbonden aan 
de netwerkorganisatie Connect Groen. Daarmee heeft 
ze overzicht over het hele groene onderwijsveld en dan 
met name binnen het vmbo. Van de ongeveer honderd 
groene vmbo-scholen vallen er zo’n zestig onder een 
van de AOC’s (agrarische opleidingscentra), verticale 
scholengemeenschappen met vmbo’s én mbo-scholen 
onder één bestuur. Daarnaast zijn er een kleine veertig 
brede scholengemeenschappen die een licentie hebben 
om een groen profiel binnen het vmbo aan te bieden.

“Hoe ga je je straks 
profileren in de nieuwe 
leerweg? Scholen kunnen 
daarover nu alvast met 
elkaar in gesprek gaan”

Hoe zit het met de voorbereidingen voor de nieuwe leerweg binnen de sector Groen? 
Edith Diepeveen, coördinator van Platform vmbo groen, geeft een update.

Het vmbo is op weg naar de nieuwe leerweg. 
Dan krijgen álle leerlingen van vmbo GL en 
TL een praktijkgericht programma. Op het 
moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van de praktijkgerichte programma’s, de PGP’s. 
Vanuit Platform vmbo groen kijk je mee naar 
de ontwikkeling van het PGP Groen. Hoe staat 
het ervoor?
“Het concept examenprogramma staat op papier, 
pilotscholen maken daar nu een onderwijsprogramma 
van en starten in september met leerlingen. De manier 
waarop ze het praktijkgerichte programma aanbieden, 
kan per school verschillen. Vanuit het Platform zijn we 
blij met de mogelijkheid voor regionale invulling van 
het programma. De omgeving van een groene school in 
Amsterdam is echt anders dan in Buitenpost!

De nieuwe leerweg heeft als randvoorwaarde dat 
leerlingen praktische en realistische opdrachten 
uitvoeren. Normaal staat in een examenprogramma 
alleen wát de leerlingen moeten leren, maar in de kaders 
van de nieuwe leerweg wordt dus ook iets gezegd over 
hóe ze dat moeten doen. Ik hoor van scholen dat ze dat 
bijzonder vinden, maar het ministerie van OCW heeft 
dat niet alleen bedacht, de kaders zijn ontwikkeld in 
samenspraak met het werkveld.

In de nieuwe leerweg gaan leerlingen meer buiten de 
school leren en daarmee krijgt de docent een andere rol. 
Die is niet meer alleen informatie aan het overdragen, 
maar krijgt meer de rol van coach, ook omdat LOB een 
belangrijk aspect wordt. Dat begint nu langzaam door te 
dringen tot scholen.

Edith Diepeveen
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AOC’s omvatten van oudsher vmbo- én mbo-scholen 
en een voordeel voor die groene vmbo’s is dat het 
mbo al contacten met bedrijven heeft, die je kunt 
gebruiken voor de nieuwe leerweg. Sinds enkele 
jaren is er ook GroenPact, de samenwerking tussen 
het groene onderwijs met het bedrijfsleven en het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Binnen GroenPact zijn de ‘Groene Werelden’ 
ontwikkeld en die zijn als werkvelden opgenomen 
in het PGP Groen. Daarmee krijgen de leerlingen de 
mogelijkheid kennis te maken met de veelzijdigheid 
van beroepen in de groene sector. Vanuit GroenPact 
is het voor scholen ook makkelijker om samen te 
werken met het groene bedrijfsleven.” 

Het onderwerp ‘duurzaamheid’ is binnen 
groen een actueel thema. Hoe zit dat in het 
PGP Groen voor de nieuwe leerweg?
“Daarvoor is ruimte in álle PGP’s, niet alleen in het 
PGP Groen. Die examenprogramma’s zijn namelijk 
allemaal volgens dezelfde structuur opgebouwd. 
Een deel gaat over algemene vaardigheden, zoals 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, een deel gaat 
over de werkvelden en vakspecifieke vaardigheden, 
en het derde deel gaat over mondiale vraagstukken: 
duurzaamheid, globalisering, technologie en 
gezondheid. 

De bedoeling is dat je de vakspecifieke onderdelen 
koppelt aan onder andere die mondiale thema’s, en 
scholen dóen dat ook. Ik heb al een paar programma’s 
van pilotscholen gezien, en ik ben blij verrast dat ik 
het thema duurzaamheid in al die programma’s terug 
zie komen. Bij Technologie en Toepassing gaat het 
dan bijvoorbeeld over zonnepanelen, bij Economie en 
Ondernemen over duurzame producten en innovatief 
ondernemerschap, en in een praktijkgericht 
programma voor Zorg en Welzijn ontwikkelen 
leerlingen een duurzaam maaltijdplan voor een 
zorginstelling, met lokale, biologische producten.”

Met de PGP’s in de nieuwe leerweg kunnen 
scholen zich ook profileren. Is dat een 
gespreksonderwerp binnen Groen?
“Zeker. Ik vind het spannend wat er bij de introductie 
van de nieuwe leerweg in de regio’s gaat gebeuren. 
Er gaat namelijk een beweging in leerlingenstromen 
komen. Leerlingen kunnen aan het eind van de 
basisschool straks het advies ‘nieuwe leerweg’ 
krijgen, en die leerweg wordt dan aangeboden op 
mavo’s én op GL-scholen. Die bieden dan misschien 
verschillende PGP’s aan. Sommige scholen zullen 
zich profileren op techniek, andere zullen een keuze 
uit meerdere programma’s aanbieden. De vraag is: ga 
je samenwerken of met elkaar concurreren?
Het PGP Groen is een licentiegebonden programma, 
maar groene scholen mogen straks in de nieuwe 
leerweg bijvoorbeeld ook de licentievrije programma’s 
Economie en Ondernemen of Zorg en Welzijn 
aanbieden. Hoe ga je je dan als school profileren? 
Zorg en Welzijn met een groen tintje? Groen met 
techniek? Omgekeerd zitten er in het PGP van 
Dienstverlening en Producten veel raakvlakken met 
natuur en leefomgeving, wat echt 
‘groen’-onderwerpen zijn. 

Het is goed als scholen nu al met elkaar in 
gesprek gaan over die positionering en eventuele 
samenwerking. Wat het wel lastig maakt, is dat veel 
vragen over de nieuwe leerweg nog niet beantwoord 
zijn. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de 
dertien PGP’s die nu onderdeel zijn van de pilots 
allemaal blijven, of dat het er uiteindelijk minder 
worden.

Er zal straks in elk geval veel aandacht moeten 
zijn voor voorlichting over de nieuwe leerweg 
aan leerkrachten in het primair onderwijs en aan 
leerlingen en hun ouders.”

https://www.groenpact.nl/groene-werelden
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Is jullie onderwijs al up-to-date?
#NieuweLeerweg

Je team en docenten kunnen up-to-date blijven 
voor #NieuweLeerweg, door scholing te volgen via 

Bijscholingvmbo.nl. Op onze website staat een aanbod 
zowel voor scholen die nog aan het begin van de 

voorbereiding staan, als voor docenten die al weten welk 
praktijkgericht programma ze gaan geven.

>BLIJF UP-TO-DATE

tekst Anne Wesseling  fotografie Hetty van Oijen  website www.bijscholingvmbo.nl

Nog even een ander actueel thema: 
doorlopende leerroutes. Onder de AOC’s 
vallen vmbo- en mbo-scholen. Is het 
daardoor eigenlijk gemakkelijker om 
doorlopende leerroutes op te zetten?
“Het mooiste voorbeeld van een doorlopende 
leerroute is het Groene Lyceum. Een route die via 
een vmbo GL/TL-diploma en een mbo niveau 
4-diploma is gericht op doorstroom naar het 
hbo. Het Groene Lyceum is een gezamenlijk 
onderwijsconcept en wordt al ruim vijftien jaar bij 
veel AOC’s succesvol aangeboden. Toch betekent 
dat niet dat de samenwerking vmbo-mbo binnen 
de AOC’s altijd soepel verloopt. De vmbo- en mbo-
scholen van AOC’s zitten vaak op aparte locaties, en 
zelfs als de scholen onder één bestuur vallen, blijft het 
lastig. Vmbo en mbo zijn écht andere werelden. De 
schoolculturen zijn anders, de docenten zijn anders 
en de taal is vaak anders. Er is bijna net zoveel nodig 
als elders, om tot elkaar te komen en een doorlopende 
leerroute op te zetten.

De doorstroom van groen vmbo naar groene 
mbo-opleidingen ligt trouwens al jaren op een 
percentage rond de dertig procent. Dat is weinig, 
zeker vergeleken bij bijvoorbeeld Zorg en Welzijn, 
maar daarbij moet je in gedachten houden dat 
leerlingen om verschillende redenen voor een 
groen vmbo kiezen. Die scholen bieden een prettige 
leeromgeving: het zijn vaak kleinere scholen, je leert 
in een groene omgeving en er zijn dieren, dat trekt 
allemaal aan. Groen doet het daarom nu ook heel 
goed, de groene vmbo’s zijn de afgelopen jaren in 
leerlingenaantallen gelijk gebleven of zelfs gegroeid, 
terwijl er demografisch gezien juist minder leerlingen 
zijn.

Maar die leerlingen komen dus niet per se naar een 
groen vmbo omdat ze later een groen beroep willen, 
dus dat is een verklaring voor de lage doorstroom. 
Daarbij willen we ook bewust geen groene fuik 
worden. We zijn er juist tróts op dat dertig procent 
van de groen-leerlingen naar technische mbo’s 
doorstroomt, en dat er ook veel kiezen voor een 
opleiding in de richtingen Zorg en Welzijn en 
Economie.”

Tot slot: de pilotscholen gaan komend 
schooljaar van start met de praktijkgerichte 
programma’s. Wat kun je als niet-pilotschool 
nu al doen, als je je alvast wilt voorbereiden 
op de nieuwe leerweg?
“Je kunt bijvoorbeeld alvast beginnen met het 
maken van praktijkopdrachten buiten de school, in 
samenwerking met bedrijven en organisaties. Zo 
oefen je daar alvast mee. Kijk ook mee naar wat er 
nu al gebeurt op pilotscholen, bijvoorbeeld tijdens 
webinars of door bij een pilotschool op bezoek 
te gaan. Na de zomer gaan we via de website van 
Bijscholingvmbo.nl ook bijscholing aanbieden die 
specifiek gericht is op de uitvoering van het PGP 
Groen. En intussen kun je alvast kijken naar het 
aanbod van algemene scholing die gericht is op 
de nieuwe leerweg. Want alles wat je straks bij de 
introductie van de nieuwe leerweg moet weten 
over LOB en over de rol van de docent als coach en 
begeleider, daar kun je nú al mee beginnen.”

Informatie:
GroenPact/Groene Werelden 
Bijscholingvmbo.nl
Connect Groen
Platform vmbo groen  
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