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1. BESTUUR VBG 2020 
 
 
1.1 Algemene Bestuursvergaderingen 

 
Het bestuur heeft in de periode van januari 2020 tot en met december 2020 in totaal 6 maal vergaderd, 
te weten op: vrijdag 10 januari, vrijdag 14 februari, vrijdag 17 april, vrijdag 19 juni, 19 september, 30 
oktober 2020.  
Daarnaast is de jaarlijkse studiedag voorbereid, een evetuele regionale bijeenkomst en de jaarlijkse 
VBG algemene ledenvergadering (gepland voor 27 november 2020). 

 
De algemene bestuursvergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur (voorzitter en/of 
vicevoorzitter en secretaris) en voorgezeten door de voorzitter of vicevoorzitter. 

 
Op elke algemene bestuursvergadering komen vaste punten aan de orde zoals: opening, verslagen en 
besluitenlijsten voorgaande bijeenkomst(en), mededelingen van bestuursleden die VBG vertegenwoordigen 
bij diverse gremia binnen Groen (Onderwijs) zoals Onderwijscluster/Connect Groen (voorheen AOC raad), 
platform VMBO Groen, Groene Tafel, Examenbank Groene Norm. 
Tevens informatie uit de vijf VBG-regio's, PR en communicatie (website vbgscholen.nl), ingekomen en 
uitgaande post, financiën vereniging, activiteitenplannen VBG (2020), rondvraag, agendapunten volgende 
bijeenkomst en sluiting. 

 
Naast deze vaste punten is op de algemene bestuursbijeenkomsten 2020 gesproken over: 

 
10.01.2020: Fysiek georganiseerd in Amersfoort. Terugkijken op zeer succesvolle ALV (thema ‘Sterk Groen 

Onderwijs’) te Hardenberg, opzet buitenlandse VBG-studiereis najaar 2020, planning 
speerpunten VBG 2020, offerte secretariaat VBG, bespreking voortgang oprichting Platform 
Groen, voortgang bijeenkomst Groen Tafel, voortgang bijeenkomst onderwijscluster Groen 
vmbo, vervolg planning landelijke VBG-studiedag 2020 (workshops op donderdag 19 maart 
2020), ontwikkelcentrum ontwikkelingen,  Imago Groen werkgroep-ontwikkelagenda, 
Voorbereidingen VBG-Nieuwsbrief, planning 1e halfjaar 2020. 

 
 
14.02.2020: Fysiek georganiseerd in Hoevelaken. Uitgenodigd en aanwezig heer Roland Mijnans (VO) en 

mevrouw Floor Maaskant (MBO), namens Directie Voortgezet Onderwijs (ministerie OCW), 
afdeling Bestuurlijke en Maatschappelijke Relaties: harmonisatiewet is toegelicht. Tevens 
aanwezig de heer Gabe van de Zee (CvB Wellant en VZ Connect Groen), programma gereed 
landelijke VBG-studiedag 19 maart 2020 (4 workshops afgestemd), voortgang 
onderwijscluster Groen vmbo, voortgang bijeenkomst Groen Tafel/GroenPact, statement 
vanuit SPV aan de Tweede Kamer ivm de discussie rond curriculum.nu.. Voortgang 
buitenlandse VBG-studiereis najaar 2020 door Hans Smit, website VBG. 

 
 
17.04.2020: 1e digitale bijeenkomst van het bestuur, terugblik op afgelastte VBG-landelijke studiedag 

i.v.m Nederlandse lockdown/Covid 19. Verzoek R. Mijnans (OCW) mbt deelname aan de 
internetcosultatie mbt harmonisatiewet. Dit wetsvoorstel verbetert de mogelijkheden voor 
samenwerking en fusie tussen mbo-instellingen onderling, maar ook tussen mbo-instellingen 
en scholen met vmbo (alle leerwegen) en met scholen voor praktijkonderwijs. Groene Norm 
nieuwe mangement (kennismaking voorbereidien), tevens biedt GN de scholen 
Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) bij het profiel Groen.  Oproep van SPV mbt Inventarisatie 
over ‘Examens en Corona” besproken. Contributie 2020 niet aangepast en facturering VBG-
lidmaatschap per juni 2020. Vacature bij CvTE: voorzitter vaststellingscommissie Profielvak 
Groen. Defitief afgelast VBG-studiereis 2020 naar Denemarken. 
Vervolg bespreking oprichting platform Groen, netwerk vmbo Groen, website VBG, Items voor 
de VBG-nieuwsbrief bepaald en verdeeld. Bekendmaking aftreden bestuurslid Teo de Groot. 

 
 
19.06.2020: Fysiek georganiseerd in Geldermalsen. Presentatie door mw. Laura Roebroeck, kwartiermaker 

Arbeidsmarkt bij Groenpact.  Een Nieuw Groen Verhaal in samenwerking met Imagro (ALV 2019) 
“De Groene Werelden!”, input van de VBG-scholen is gevraagd. 

 Voortgang bijeenkomst onderwijscluster Groen vmbo, voortgang bijeenkomst Groen Tafel, 
voortgang verkenning oprichting Platform Groen (indeling regio’s o.b.v. regionale bedrijvigheid, 
leerling aantallen, hoeft niet geografisch), data bestuursvergaderingen najaar 2020, 
samenwerking mbt facturering door VBG voor Examenbank Groen Norm, Items voor de VBG-
nieuwsbrief juli 2020 bepaald en verdeeld, item VBG-website: 23/4 Veldraadpleging advies van 
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de SPV naar OCW, verticale landbouw in Nederlandse supermarkt mei 2020, vacature 25/5 lid in 
de vaststellingscommissie profielvak Groen van het College voor Toetsen en Examens. Impactprijs 
2020. Polsen interesse voor vacature VBG-bestuurlid regio Noord (en regio Oost). Loskoppelen 
VBG-boekhouding van CPS. 

 
 
18.09.2020: Aankondiging aftreden van Tonja Heeren als VBG-bestuurslid (ivm baan MBO per augustus 2020), 

Speciaal welkom aan nieuwe bestuursleden: Marcel Roeberts (Vechtdal College te Hardenberg) en 
Wytze Algra (CSG Liudger te Drachten).  Voortgang bijeenkomst onderwijscluster Groen vmbo, 
voortgang bijeenkomst Groen Tafel, Groene Norm: nieuwe deelnemers informeren over 
startdatum voor examenproducten van Groene Norm voor schooljaar 2020/2021. Vervolg 
bespreking oprichting platform Groen: presentatie regioindeling (voorleggen aan de leden tijdens 
ALV). Opzet ALV 2020 besproken, live organseren heeft voorkeur. Belronde 2020 in gang zetten. 
Update berichten website.   

 
 

30.10.2020: 2e Digitale bijeenkomst, Programma en voortgang richting ALV 2020, mailing richting digitaal 

organiseren mét presentje (lunchbox). Nieuwsbrief verzonden per mail op 6 oktober. Voortgang 
oprichting platform Groen, Reminder naar leden i.v.m. Belronde 2020. Diverse berichten/updates 
VBG-website: impactprijs 2020. Check betalingen contributie + GN.  Loskoppelen VBG-
boekhouding van CPS. Data besproken bestuursbijeenkomsten in 2021 

 
 
 
 

 
 

1.2 Overige bestuursvergaderingen 
 

 

Het dagelijks bestuur VBG (voorzitter en/of vicevoorzitter en secretaris) heeft in 2020 regelmatig 

(wekelijks) overleg gevoerd, telefonisch of per mail, ter voorbereiding op, tussentijds en 

terugkijkend op de algemene bestuursvergaderingen. 

 

• Afvaardigingen bestuursleden naar diverse overleggen 

• Nieuwsbrieven 

• Conceptagenda bestuursvergaderingen 

• Voortgang afspraken met diverse exerne partijen 

• Samenwerking met examenbank Groene Norm 

• VBG-buitenlandse studiereis 

• Kascontrole/financiële zaken 

• Belronde 2020 

• VBG-studiedag 2020 

• Dagelijkse ‘voorvallen’ 

• Urgente binnengekomen post/veldraadpleging 

• ALV 2020 
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1.3 Verdeling bestuurstaken 2020 
 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris. 

Het algemeen bestuur kent in totaal 7 bestuursleden. Tenminste zes maal per jaar komt het bestuur 

bijeen. Het bestuur wordt ondersteund door een of meerdere adviseurs en commissies. 

 
De bestuursleden vormen de aanspreekpunten voor de VBG-regio’s en coördineren lokale/regionale 
activiteiten. 

 

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur 

Het algemeen bestuur kent in 2020 de volgende samenstelling: 
 

naam periode school bestuursfunctie 

Cees de Jong  
van 2004 lid 

vanaf 01-07-2015 Voorzitter Melanchthon Business School te Bleiswijk voorzitter 

Clasien Grootendorst van 2006 Van Lodenstein College Hoevelaken vicevoorzitter 

Susan Potiek  van 01-07-2015 VBG secretariaat Amersfoort secretaris 

Bert van Opstal  van 2013 Campus 013 te Tilburg lid 

Tonja Heeren van 12-12-14 t/m nov 2020 Elde College te Schijndel lid 

Teo de Groot van 18-11-2016 t/m aug 2020 Anna Maria van Schurman Franeker lid 

Ronald van der Vlies  van 1-1-2018 De Lingeborgh, Geldermalsen lid 

Marcel Roeberts van 18-9-2020 Vechtdal College, Hardenberg lid 

Wytze Algra van 18-9-2020 Csg Liudger, Drachten lid 

 
 

Tijdens de ALV 2020 treden de bestuursleden Teo de Groot en Tonja Heeren af als leden van het 

bestuur vanwege nieuwe werkbetrekkingen buiten vmbo Groen 

Cees de Jong, Clasien Grootendorst en Susan Potiek vormen in 2020 het dagelijks bestuur. Vanaf 

augustus 2020 is het dagelijks bestuur aangevuld met Bert van Opstal. 

 

Statuten VBG 

Als kompas gebruik ik onze nieuwe VBG-statuten en dan met name artikel 2 waar 5 centrale 

doelstellingen de essentie van de VBG aangeven:  

• Het behartigen van de belangen van VO-scholen en -scholengemeenschappen met een groene 
licentie (binnen OCW-verband) 

• Het professionaliseren van de opleidingen van vakdocenten en het onderwijs van voornoemde VBG-
scholen (personeel, organisatie en inhoud)  

• Zoveel als mogelijk leerlingen in het vmbo actief in aanraking te brengen met het groene profiel, via 
onze unieke ‘groen-niet-groene’ brugfunctie intern én extern naar VO-scholen met keuzevakken Groen 

• Leerlingen optimaal opleiden binnen een realistische groene context praktijkleren (met lokale 
partners) 

• Bevorderen van de doorstroom van leerlingen van vmbo naar mbo Groen 
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Taakverdeling bestuursleden VBG in 2020 

 
Naam Rol Intern Extern VBG-

regio 

Cees de Jong Voorzitter DB 

interne zaken 
communicatie & pr 
projecten onderzoek 

studiebijeenkomsten & 
excursies 
internationalisering 

Ministeries EZ/OCW/LNV 

Ontwikkelcentrum 
educatieve uitgeverij 

Groene Tafel/ Groenpact 

S-BB      Groene Norm 

VBG-internationalisering 

West 

Clasien 

Grootendorst 

Vice- 

voorzitter 

DB 

interne zaken projecten 

studiebijeenkomsten & 
excursies 
internationalisering 

Onderwijscluster Groen vmbo / 
Groen Connect 

De Groene Norm 

Mede regio Midden 

Midden 

Tonja Heeren lid  

 

AB, t/m november 2020 

onderwijs 
communicatie & pr 

Regio Zuid 

Netwerk vmbo  

Website VBG 

Zuid 

Bert van Opstal lid AB 

onderwijs  

studiebijeenkomsten & 
excursies 
internationalisering 

Regio Zuid 

Ontwikkelcentrum 
educatieve uitgeverij 

Netwerk vmbo 

VBG-internationalisering 

 

Zuid 

Teo de Groot 

Wytze Algra 

lid 

lid 

AB, t/m augustus 2020 

vanaf 18 september 2020 

onderwijs  

Regio Noord 

Netwerk vmbo 

Noord 

Ronald van der Vlies lid AB 

Per 1 januari 2018 

onderwijs 

 

 

Mede regio Midden 

Midden 

Marcel Roeberts  lid AB 

 vanaf 18 september 2020  

onderwijs 

Regio Oost 

Netwerk vmbo 

 Oost 
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Susan Potiek  

 

 

 Secretaris DB 

interne zaken  

communicatie & pr  

website teksten / verslaglegging 

projecten onderzoek 

studiebijeenkomsten & excursies  

internationalisering 

Financieën  

 

Communicatie & pr 

 

 

 

 

 Landelijk 
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1.4 
Rooster aan- en aftreden VBG-bestuur 
 
Het bestuur van de Vereniging Buitengewoon Groen stelt rooster van aftreden vast.  

Jaarlijks zal een lid van het bestuur aftreden. De zittingsduur is vier jaar.  

Een lid is (eenmaal) herkiesbaar.  

 

 

Bestuursleden VBG (vastgesteld op 7 april 2017, geactualiseerd 20 november 2020): 

 

Naam  functie Datum aantreden Datum aftreden opmerkingen 

Cees de Jong voorzitter Augustus 2015 als voorzitter per 

nov/dec2020 

secretaris VBG van 2004-2015 

Per 2021: bestuurslid 

Susan Potiek secretaris Augustus 2015 
 

secretaris vanaf 2015 

Clasien 

Grootendorst 

Vice-

voorzitter 

Augustus 2006 Augustus 2020  

Bert van Opstal lid Augustus 2013 Augustus 2021 VBG Voorzitter per 2021 

Ronald vd Vlies lid Januari 2018 Augustus 2026  

Wytze ALgra lid September 2020 Augustus 2024  

Marcel Roeberts lid September 2020 Augustus 2024  

Tonja Heeren lid Augustus 2014 Augustus 2020  

Teo de Groot lid Augustus 2016 Augustus 2020  

Maaike Hagedoorn lid November 2018 Augustus 2019  

Hans Meinders lid Augustus 2007 Augustus 2018  

Mirjam Lageschaar lid Augustus 2008 Augustus 2017  

Vic Asselberghs adviseur Augustus 2011 Augustus 2016  
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  1.5 Algemene ledenvergadering 2019 
 

 

 

De 25e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Buitengewoon Groen 

heeft plaatsgevonden op vrijdag 29 november 2019, locatie Vechtdal College te Hardenberg 

Van deze ALV is een separaat verslag gemaakt.  

Dit verslag wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 27 november 2020. 

Hieronder een samenvatting. 

 

 

 Programma ALV op 29 november 2019 

Algemene ledenvergadering 

 

 

Thema:          Sterk Groen onderwijs 

     Versterken van het imago van (vmbo) Groen.  

                            

 

Programma op hoofdlijnen:  

       
09.00 uur Inloop, ontvangst in de leeromgeving voor technologie, Vechtdal College 

09.30 uur Opening: welkomstwoord door voorzitter VBG en team Vechtdal College 

09.40 uur VBG-2019 verenigingszaken, toelichting thema en blik op vmbo Groen 2020 

10.45 uur Koffie/ontmoeting 

 

11.15 uur Gastlezing, inleiding bij het thema ‘Sterk Groen onderwijs’: 

Gastspreker mw. J. Mes (Taalstrategie) over  

‘Framing van vmbo Groen en krachtige beïnvloeding door taal’. 

 

11.45 uur Workshopsronden bij thema ‘Sterk Groen onderwijs’: 

• Verdieping ‘Framing en beïnvloeding door taal’; in gesprek met elkaar en   

praktische handvatten voor uw school. 

• Groen en technologie, de toekomst is begonnen! 

• Imago versterking: ontwikkel en realiseer ideeën en oplossingen om gedrag van onze 

doelgroep in een gewenste richting te bewegen. 

 

Onderaan treft u meer informatie over de gastlezing & workshops. 

 

12.45 uur Plenaire afronding, groepsfoto 

13.15 uur Lunch en rondleiding afdeling Groen o.l.v Hermien Gelinck                                    9 
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Verslag  
-samenvatting-  
Van deze ALV is een separaat verslag gemaakt.  

Dit verslag wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 27 november 2020. 

 

 

Om 9.30 uur opent Teo de Groot (bestuurslid van de VBG en directeur/bestuurder van Anna Maria van Schurman te 

Franeker) deze 25ste ALV van de Vereniging Buitengewoon Groen. Hij heet ieder welkom, leden en gastsprekers, en 

vertelt dat de ALV binnen onze vereniging bestaat uit (statutair verplicht vastgelegd); huishoudelijk deel, dat een 

overzicht geeft van de verenigingszaken en vaste onderdelen zoals het jaarverslag, het financieel verslag en de 

concept-notulen van de voorgaande 24e ALV in Velp. Daarnaast geeft het bestuur haar voornemens weer voor het 

komende verenigingsjaar. Ook af- en aantredende bestuursleden vormen een vast onderdeel. Met de ALV 

verantwoordt het bestuur zich aan haar leden.  

Binnen deze vereniging is het inmiddels traditie dat het bestuur op de Algemene Ledenvergadering, naast het 

huishoudelijk deel, ook een inhoudelijk deel organiseert. Dit jaar met als thema: ‘Sterk Groen Onderwijs’,  

Hij geeft het woord aan Jan ten Napel, coordinator innovatie van het Vechtdal College Hardenberg. 

 

Traditiegetrouw spreekt de voorzitter van de vereniging, Cees de Jong, de VBG-jaarrede 2019 uit. Deze jaarrede 

heeft de titel ‘Sterk Groen Onderwijs’ meegekregen. Hij stelt de bestuursleden voor en meldt dat Susan Potiek, de 

secretaris van de VBG, niet aanwezig is vanwege een heupoperatie. De voorzitter blikt terug op de ontwikkelingen 

en activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar, een gedenkwaardig jaar, niet alleen voor de vereniging (25-jarig 

bestaan!) maar zeker ook voor de sector.  De gehele jaarrede is na te lezen in het verslag ALV 2019, in bijlage 1. 

 

 

  De jaarrede wordt uitgesproken door de voorzitter van de VBG, Cees de Jong.     10 
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Belronde 2019: 
Dit jaar telt de vereniging 36 scholen. Een stijging ten opzichte van vorig jaar omdat in de regio Zuid-

West Nederland drie scholen lid zijn geworden van de vereniging. Het betreft: 

OZHW Groen College te Barendrecht, met 148 leerlingen voor vmbo Groen 

RGO Middelharinis te Middelharnis met 28 

leerlingen voor vmbo Groen 

Goese Lyceum, te Goes met 38 leerlingen voor 

vmbo Groen 

 

Het aantal leerlingen dat via VBG-scholen in 

aanraking komt met Groen onderwijs:  2119 > 

Zij volgen een profiel Groen of een profiel D&P 

met Groene keuzevakken. 

 

 

 

 

 

Van de 36 VBG-scholen hebben (telling per 20-12-

2019) 28 scholen de moeite genomen om de 

vragenlijst in te vullen vóór de ALV.  

Zes scholen hebben de vragenlijst ingeleverd na 

deze ALV. De ter vergadering getoonde slides geven 

een beeld van 60% van de scholen.  

Hoe meer scholen hun gegevens willen delen hoe 

beter de vereniging kan inspelen op tendensen en 

wensen van de VBG-scholen.  

 

 

VBG-scholen zijn actief in de regio. Bij 

ontwikkelingen hierbij geven zij aan nieuwe onderwerpen op te pakken in de regio. Een opsomming is 

opgenomen in het verslag “Algemene ledenvergaderring 2019”. 

 

 

VBG-studiereis 2019 naar Berlijn: 
 

Korte terugblik op de VBG-studiereis naar Berlijn. 

Een volledige terugblik is te vinden in verslag “VBG-studiereis 2019_Berlijn”. 

Thema van de VBG-studiereis 2019: Technologie in de groene sector. 

De studiereis stelt de leden de VBG in staat gezamenlijk kennis te vergaren over actuele, nieuwe 

ontwikkelingen op gebied van (groen) onderwijs met een accent op ‘technologie’ aan de hand van 

voorbeelden in of verbonden met het (groene) beroepsonderwijs en overleg te voeren over de opzet, 

organisatie, inhoud, didactiek en docentcompetenties. De groene sector heeft zich ontwikkeld tot een 

industrie die gedreven wordt door data en moderne technologieën.  
            11 
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Opbrengsten van de VBG-studiereis 2019: 

Opbrengsten van de studiereis voor de VBG-scholen: naast veel onderlinge uitwisseling tussen de 

deelnemers is er een top 40 in het verslag “VBG-studiereis 2019_Berlijn” opgenomen. Hieraan hebben 

alle deelnemers aan deze reis bijgedragen door aan te geven wat deze reis heeft opgeleverd voor de 

deelnemer om mee terug te nemen naar de eigen school.  

Een kleine greep hieruit:  

 

• Digitalisering (digitale vaardigheden van leraar en leerling) zijn een beslissende productiefactor 

nu en in de toekomst en niet alleen in de groene sector; 

• Verticale teelt in glazen kasten (Infarm), verbinding technologie binnen Groen; 

• Watermanagement toepassen rond de school. Regenwater begeleiden door groene oplossingen; 

• De MergeCube, een zeer simpel instrument waarmee er een wereld opengaat voor leerlingen en 

ook voor onderwijzend personeel. Supergaaf; 

• Holo Lens, kennis maken met andere manieren om les te geven en iets uit te leggen; 

• Ervaringen van anderen: het is fijn om te horen wat de ervaringen van andere scholen zijn met 

betrekking tot dit onderwerp en te merken dat we met hetzelfde worstelen en dat we creatief 

zijn! 

• E.a. 
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Voorstellen gastsprekers           
Na de pauze worden de gastsprekers van deze ALV voorgesteld: 

 

Gastlezing door Jolijn Mes 

Taal is een wonderschoon middel dat niet alleen gebruikt wordt om een boodschap over te brengen, 

maar ook om dingen voor elkaar te krijgen. De manier waarop je iets zegt heeft namelijk invloed op 

wat iemand hoort, ziet en uiteindelijk ook vindt van een onderwerp. “Taal is een van de meest 

krachtige en onzichtbare beïnvloeders. Door de kracht van taal tussen de regels door in te zetten 

(framing), kun je je overtuigingskracht enorm vergroten zonder dat je meer hoeft te beargumenteren: 

ook als het gaat om een toekomst in het groen!” Tijdens de gastlezing en verdiepende workshop leert 

Jolijn Mes je stilstaan bij de onzichtbare kracht van taal en krijg je inzicht in het strategisch inzetten 

van frames en het herkennen en vermijden van valkuilen.     15 

 

Workshop door de collega’s van het Vechtdal College o.l.v. Erik Post 

m.m.v.: Jan ten Napel, Marcel Roeberts, Ewout Warringa en Hermien Gelinck 

Workshop: Groen en technologie, de toekomst is begonnen! 

Het Vechtdal College leidt leerlingen binnen de nieuwe leeromgeving leerlingen op voor een 

samenleving waarin technologie een steeds grotere rol gaat spelen. Waar voorheen het vak techniek op 

het rooster stond voor alle onderbouwleerlingen, is dit nu vervangen door het vak Technologie. Het 

nieuwe vak richt zich op de technologische toepassingen in de “zeven werelden van techniek”. 

 

Workshop door Imagro, o.l.v. Marill Ooms 

‘Imagro’ workshop inhoud: ontwikkel en realiseer ideeën/oplossingen om gedrag van jouw doelgroep in 

een gewenste richting te bewegen. 

Creatief Ondernemend denken betekent continu aanpassen, niet afwachten. Dat begint met lef, anders 

kijken, compassie en overtuiging. Denk hierbij aan een passende strategie, scherpe visie, nieuw 

verdienmodel, uitdagende marketing- en communicatieaanpak, creatief concept, online marketing, 

merkwaardige designs en activatie. Een presentatie en in gesprek over doen wat impact heeft! 

 

 

 

Groepsfoto 
Voorafgaand aan de lunch verzamelen 

de deelnemers zich buiten de school 

voor de groepsfoto. Eric Post van het 

Vechtdal College stuurt de drone aan, 

waarmee deze foto is gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

De organisatie is mede tot stand gekomen door collega’s van het Vechtdal College, waarvoor onze 

hartelijke dank!          13 
  



VBG Algemene ledenvergadering 2020 

 

 
 

2. WEBSITE   Vereniging Buitengewoon Groen  
 
 
Communicatie vormt de ruggengraat van de vereniging 

In het activiteitenplan is te lezen welke reguliere activiteiten het bestuur uitvoert binnen de netwerken 

van de groene beroepskolom en intern binnen de vereniging. In het VBG-communicatieplan 2009 is 

besloten een eigen website te starten. 

 

Website     www.vbgscholen.nl 
Wat ging vooraf: Met de beschikbaar gestelde subsidiegelden (Rabobank) is een website ontworpen, ingevuld en in werking 

gesteld (op de ALV op 12 november 2010 in Elst). In 2011 zijn mogelijkheden ervan verder verkend en in 2012-2013 is onderzocht 

in hoeverre een elektronische nieuwsbrief tot de mogelijkheden behoort. De elektronisch nieuwsbrief wordt in het najaar 2013 

verder ontwikkeld en aan de website verbonden. In 2014-2015 wordt de nieuwsbrief in werking gesteld. Met het lanceren van de 

website van de vereniging is de ‘Nieuwsbrief VBG’ (die vier per jaar verscheen met een oplage van meer dan 100 exemplaren) 

verdwenen. 

 

Beheer 

Het beheren van de website vraagt veel aandacht van het bestuur en de VBG. 

De redactie van de website wordt ingevuld door de secretaris.  

Het plaatsen en beheren van berichten en aanvullende technische activiteiten wordt ingevuld door bestuurslid 

Tonja Heeren (voorheen werkzaam bij Elde College te Schijndel, nu bij MBO, KW1, ’s-Hertogenbosch/Rosmalen).  

 
Ontvangst van VBG-nieuwsbrieven of meldingen via de VBG-website 

Via de VBG-website worden ook nieuwsbrieven naar VBG-contactpersonen gestuurd. VBG-leden hebben zich 

hiervoor vooraf aangemeld. Soms bereikt het bericht de contactpersoon niet. Een oorzaak kan zijn dat het bericht 

in de spambox terecht komt of zelfs geblokkeerd wordt door het computerbeveiligingssysteem van een school. 

Regelmatig noteert VBG dit onder haar (reguliere) mails naar leden.  

 

 

Opbouw VBG-website: 

 

Home  

Bevat een overzicht van alle 

verenigingsactiviteiten, 

chronologisch opgebouwd. Steeds 

staat het meest nieuwe bericht 

vooraan. Met een klik komt de lezer 

steeds een bericht verder, terug in 

de tijd. 

 

 

Berichten 

Hier staan nieuwsbrieven voor de leden met een regelmaat van vier keer per jaar. Ook bijzondere berichten van 

onze scholen worden hierbij opgenomen. 

 

Wat doen wij? 

Bevat een samenvatting van het doen en laten van de vereniging (historie, missie ed.).  

 

School aanmelden 

Hier kun je je school aanmelden of aanmelden voor een nieuwsbrief. 

 

Over VBG 

Bevat informatie over de aangesloten scholen en de bestuursleden.     14 
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    3. OVERIGE ZAKEN 

 
 

3.1a Belronde VBG 2019  
 

Voor de vereniging, zowel voor de individuele scholen als het 

bestuur is de belronde belangrijk. 

De belronde wordt jaarlijks gebruikt om een beeld te krijgen van de stand van zaken op de VBG-

scholen voor onder andere de afstemming van het activiteitenplan van de vereniging. 

De belronde is wederom digitaal in het najaar afgenomen.  

 

 

 

Samenvatting 

In totaal zijn er bij aanvang van schooljaar 

2019-2020 vijf regio’s in de VBG met in totaal 36 

VBG-scholen. Van de 36 VBG-scholen hebben 

(telling per 20-12-2019) 28 scholen de moeite 

genomen om de vragenlijst in te vullen. De 

resultaten van de belronde zijn dus gebaseerd 

op 78% van de VBG-scholen. 

 

De overige resulaten staan eerder vermeld in 

het verslag “Algemene ledenvergadering 2019”.     

 

 

 

 

 

3.1b Vooruitblik belronde VBG 2020 

 
 
De belronde 2020 is wederom in het najaar gemaild naar de contactpersonen van de scholen.  

 

Samenvatting 

In totaal zijn er bij aanvang van schooljaar 2020-2021 vijf regio’s in de VBG met in totaal 35 VBG-

scholen. Van de 35 VBG-scholen hebben (telling 18 november 2020) 26 scholen wederom de moeite 

genomen om de vragenlijst in te vullen en te retourneren. De resultaten van de belronde 2020 zijn dus 

vooralsnog gebaseerd op 74% van de VBG-scholen. Deze resultaten worden op dit moment verwerkt. Op 

de ALV van 2020 wordt een vooruitblik getoond. 
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3.2 Regio-indeling VBG-scholen in 2020 
 

Op de ALV op 18 november 2011 is de onderstaande nieuwe regio-indeling van de vereniging 

vastgesteld. Het aantal regio’s in de vereniging bedraagt vijf (sinds 2012), te weten: 

 

• Regio Noord (groen) 

• Regio Oost (lichtblauw) 

• Regio West (rood) 

• Regio Midden (oranje) 

• Regio Zuid ( geel) 

 

 

Regionaal overleg 

Het bestuur van de VBG wil het overleg en samenwerking in de VBG-regio’s stimuleren. 

Daartoe vindt in elke VBG-regio één to tweemaal jaarlijks overleg plaats (bijvoorbeeld in juni en 

december). Elke regio heeft via een of twee bestuursleden verbinding met het algemeen 

bestuur. Door regelmatige contacten wordt informatie uitgewisseld en gedeeld over 

ontwikkelingen in de context van het Groene onderwijs (bijvoorbeeld vergroening, buitenschools 

leren/regioleren, nieuw examenprogramma profiel Groen en profiel D&P, competentieleren, 

CSPE’s, praktijkleren, schoolprojecten MIP, verbreding programma’s, vakmanschapsroute, Groen 

Proeven, scholingsaanbod docenten, regionale samenwerking met AOC’s e.d.). 

 

 

 Figuur: De VBG kent 5 regio’s:   

 Noord, Oost, Midden, West en Zuid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal vertegenwoordigde de VBG in 2018     33 scholen verdeeld over 5 regio’s. 

In totaal vertegenwoordigde de VBG in 2019      36 scholen verdeeld over 5 regio’s: 

In totaal vertegenwoordigt   de VBG in 2020     35 scholen verdeeld over 5 regio’s: 

 

 Regio:              Plaatsnaam:        VBG-bestuurslid: 
 

Regio Noord (4) 

Anna Maria van Schurman College 

CSG Liudger 

dr. Aletta Jacobs College 

Campus WInschoten 

 
 

Franeker  

Drachten 

Hoogezand 

Winschoten 

Teo de Groot   tot aug 2020  / 
Wytze Algra     vanaf sept 2020 
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Regio Oost (7) 

St. Canisius 

 
 

Tubbergen/Almelo 

 
Marcel Roeberts  vanaf sept 2020 

Chr. College Schaersvoorde    

Twents Carmel College Carmel 

College Salland Vechtdal College 

Vechtdal College 
Vechtdal College 

Elim School 

Aalten  

Oldenzaal  

Raalte  

Ommen 

Hardenberg 

Hellendoorn 

 

 
Regio Midden (6) 

Van Lodenstein College 

 
 

Hoevelaken 

 
Clasien Grootendorst 

De Meerwaarde 

Chr. College Groevenbeek 

Nuborgh College Oostenlicht 

Lek en Linge vestiging De Lingeborgh 

Het Westeraam 

Barneveld  

Ermelo  

 Elburg  

Geldermalsen  

Elst 

 

 
Regio West (9) 

Melanchthon Business School 

 
 

Bleiswijk 

 
Cees de Jong 

Beroepscollege Zoetermeer 

Broeckland College  

Sterren College 

Curio, Steenspil Halsteren 

Curio, Prinsentuin v Cooth 

OZHW Groen College 

RGO Middelharnis 

Goese Lyceum 

 

 

 

 

Zoetermeer 

Breukelen  

Haarlem 

Halsteren 

Breda 

Barendrecht 

Middelharnis 

Goes 

 

   
 
Regio Zuid (8) 

 
 

 

 
Tonja Heeren t/m aug 2020 
Bert van Opstal  

Het Hooghuis 

Pius X College  

Campus 013 

Kempenhorst College  

Hub van Doornecollege 

Commanderij College  

Elde College 

Varendonck College 

 

Oss  

Bladel  

Tilburg 

       Oirschot  

Deurne  

Gemert  

     Schijndel 

Asten-Someren 
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3.3    VBG-studiedag 19 maart 2020 

 
In februari 2020 is het programma voor de VBG-studiedag op 19 maart 2020 is aan de leden 

gepresenteerd. Vanwege de aanvang van de COVID-19 pandemie en de maatregelen die daaruit 

voortgekomen zijn voor de Nederlndse samenleving is deze studiedag helaas niet doorgegaan. 

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om onderdelen uit dit programma op een later tijdstip alsnog 

onder de aandacht te brengen. 

 

PROGRAMMA 

 

Thema ‘Duurzame voedselproductie en voedselveiligheid’, actuele Nederlandse ontwikkelingen. 

 

12.00 -13.00 uur:  Inloop, lunch en kennismaking/ontmoeting. 

 

13.00 -13.15 uur: Welkom, programma, actuele informatie 

 

13.15 – 15.45 uur:  Vier workshops: 

 

Ronde 1: 

• GrowWizzKid, masterclass/teeltsystemen over gezonde voeding/leefstijl voor jongeren 

• Groene Norm toetsenbank, ervaringen van VBG-scholen met gebruik en mogelijkheden 

 

Ronde 2: 

• Het Ontwikkelcentrum, eigentijds lesmateriaal voor vmbo Groen 

• “Je leent het land van je kinderen.” Boer van Rijn slaat een nieuwe weg in 

 

 

15.45 -16.00 uur: Presentatie thema en programmaopzet van de internationale VBG-studiereis in 

week 40 van 2020. Van harte welkom!   

                                    Laatste mededelingen. 

                                    Afronding. 
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3.4  VBG-Buitenlandse studiereis 2020 

 
Vanwege de aanvang en het voorduren van de COVID-19 pandemie is de VBG-studiereis 2020 naar 

Denemarken helaas niet doorgegaan. Reizen naar het buitenland was geen optie dit jaar. 

In aanloop naar deze studiereis heeft het bestuur in samenwerking met Hans Smit contacten opgebouwd 

met Deense scholen en andere instanties. Het programma kreeg al duidelijk vorm. De contacten met de 

scholen en instanties in Denemarken worden ‘warm’ gehouden. Vooralsnog is het plan het programma 

verder te verfijnen en in september 2021 de VBG-studiereis alsnog te laten doorgaan. 

 

Ook onderzoekt het bestuur momenteel een Nederlands alternatief voor de VBG-buitenlandse studiereis 

in september 2021. Dit alternatief wordt op 27 november 2020 aan de leden voorgelegd tijdens de 

algemene ledenvergadering. 

 

 
 

Overzicht van de eerdere VBG-studiereizen 
 
 
 Jaar Land Streek Thema Aantal 

deelnemers 

1 2006 Duitsland Mecklenburg/Vorpommern 

(Noordoost Duitsland) 

3 O’s (Onderwijs, Ondernemers 

& Overheid in gouden driehoek) 

19 

2 2007 Italië Lombardije (Noord Italië) Schoolbedrijven en groen 

onderwijs 

26 

3 2008 Zweden Linköping en omgeving Groen praktijkleren 35 

4 2009 Denemarken Kopenhagen/Arhus Nieuw model beroepsonderwijs 22 

5 2010 België Vlaanderen Samenwerking over de grens 28 

6 2011 Engeland Shrewsbury/Birmingham 

en omgeving 

Buitenschools leren (learning 
outside the classroom) 

24 

7 2012 Oostenrijk Wenen en omgeving Vergroening vmbo-groen 27 

8 2013 Tsjechië Praag, Melnik, Benesov, Brno 

en omgeving 

Ondernemend leren in groen 
onderwijs 

28 

9 2014 Spanje Murcia en omgeving Stadslandbouw 36 

10 2015 Ierland County Kilkenny / Dublin Loopbaanleren / LOB 32 

11 2016 Schotand Edinburgh / Glasgow Gepersonaliseerd leren 38 

12 2017 Noorwegen Oslo Persoonsvorming / ‘Bildung’ 39 

13 2018 IJsland Reykjavik Persoonlijk Leiderschap 39 

14 2019 Duitsland Berlijn Technologie in de groene sector 38 

 2020    - 

15 2021 Denemarken of 
alternatief 

   

 
     Overzicht vanaf 2005: Jaarlijks organiseert de VBG een buitenlandse studiereis voor haar leden in het najaar 
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4. FINANCIËLE VERSLAGEN 
 

4.1 Financieel overzicht van de VBG, inleiding 
 

  
In de volgende paragrafen aandacht voor de finaciën van de vereniging. Deze is opgesplitst in twee 
paragrafen. In 4.2 treft u de financiën van de VBG van het verenigingsjaar 2019 aan, de definitieve 
versie. In de paragraaf daarna de financiële begroting voor het VBG verenigingsjaar 2020. 
 
In 2019 zijn in totaal 36 scholen lid van de vereniging. 
In 2020 zijn in totaal 35 scholen lid van de vereniging. 
 
 
Werkwijze: 
De secreataris van de VBG is belast met het aanleveren van alle facturen die de vereniging stuurd/mailt 
en alle betalingen die namens de vereniging voldaan dienen te worden. Alle financiele transacties die 
hieruit voortvloeien worden gedaan door de financiele afdeling van CPS waar de VBG-financieen zijn 
ondergebracht. 
 
 
 
Kascommissie:  
Voor 2020 wordt wederom een kascommisie samengesteld met de opdracht alle financiele stukken te 
controleren en akkoord te bevinden. De financiele stukken voor de controle in 2020 hebben betrekking 
op: 
- de exploitatie over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 en de balans per 31 december 
2019 van de VGB; 
- de exploitatie over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 en de balans per 31 december 
2020 van de VGB.  
 
De secretaris nodigt hiervoor twee leden uit van VBG-scholen. In overleg met deze personen wordt een 
passende datum en tijdstip afgesproken. 
Indien u dit wenst kunt u zich hiervoor per mail aanmelden bij de secretaris t/m eind december 2020. 
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4.2 Financieel overzicht VBG in 2019 (definitief) 

 
Uitgegaand van in totaal 36 scholen, die lid zijn van VBG in 2019. 

 
 

  € Afgerond op hele € 

Ontvangsten   28.450 

Landelijke bijeenkomst maart 2019    

Contributie 2019 28450   

      

Uitgaven   35.141 

ALV 2019   (prognose) 2908   

Studiedag VBG 25 jaar maart 2019 3497   

Bestuursvergaderingen 325   

Website 626   

Betalingsverkeer 92   
Bijdragen /lidmaatschappen                        
Groen Connect, Groene Tafel.  
> Gebruikersrecht GN*1 2303   

Representatie 51   

Overige kosten 86   

Diensten derden/secretariaat (incl 21% BTW) 23994   

      

Saldo resultaat   (negatief)   5.391 

      

VBG Buitenlandse studiereis                             
€ 40.188 -/- € 37.338   2.850 
Onttrokken aan banksaldo in 2019 
(prognose)    1.383 

      
Stand van zaken per 31/12/2019 

 

*1 Nb: Gebruikersrecht Groene Norm (GN) saldo 0. Ontvangsten gebruikers = uitgaven aan GN 
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4.3 Financieel overzicht VBG in 2020 

Uitgegaand van in totaal 35 scholen, die lid zijn van VBG in 2020. 
 

Op basis van inschatting van het aantal leerlingen van 2019/2020 bedraagt 
de schatting jaarlijkse contributie door de VBG-leden in 2020 ca. € 28.350,--   
 
 
 

  € Afgerond op hele € 

Ontvangsten   27.200 

Landelijke bijeenkomst maart 2019    

Contributie 2019 ontvangen 27.200   

      

Uitgaven   28.018 

ALV 2020   (prognose) 1.000   
Studiedag maart 2020 *1 
Nb. wel georganiseerd, niet uitgevoerd 0   

Bestuursvergaderingen 78   

Website 535   

Betalingsverkeer 78   
Bijdragen /lidmaatschappen                        
Groen Connect, Groene Tafel.  
> Gebruikersrecht GN*2    (prognose) 2.303   

Representatie 30   

Overige kosten 0   

Diensten derden/secretariaat (incl 21% BTW) 23.994   

      

Saldo resultaat   (negatief)   818 

      

VBG Buitenlandse studiereis                              
voor- en nacalculatie   0 
Onttrokken aan banksaldo in 2020 
(prognose)    818 

    0  
Stand van zaken per 31/10/2020 

 

 

 

 

*1 Nb. VBG-studiedag is wel georganiseerd, niet uitgevoerd ivm Nederlandse lockdown m.b.t. Covid 19 

*2 Nb: Gebruikersrecht Groene Norm (GN) saldo 0. Ontvangsten gebruikers = uitgaven aan GN 
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4.4 Financiële begroting VBG voor 2021 

Uitgegaand van in totaal 34 scholen, die lid zijn van VBG in 2021. 
 

Op basis van inschatting van het aantal leerlingen van 2020/2021 bedraagt 
de schatting jaarlijkse contributie door de VBG-leden in 2021 ca. € 27.000,-- 

 

 

  € Afgerond op hele € 

Ontvangsten (prognose)   28.000 

Landelijke bijeenkomst maart 2020 1.000   

Contributie 2020 27.000   

      

Uitgaven (prognose)   34.500 

ALV 2021   3000   

VBG-studiedag  maart 2021 3000   

Bestuursvergaderingen 800   

Website 1000   

Betalingsverkeer 100   
Bijdragen /lidmaatschappen                        
Groen Connect, Groene Tafel. 
Gebruikersrecht GN 2300   

Representatie 200   

Overige kosten 100   
Diensten derden/secretariaat /boekhouding 
(incl 21% BTW) 24000   

      

Saldo resultaat   (negatief)   5.500 

      
 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 

 

 

Amersfoort, 18 november 2020 

Dit jaarverslag is opgemaakt namens het VBG-bestuur door Susan Potiek, secretaris VBG  
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