
           
Informatietekst 

NIEUW: Platform vmbo groen 
 
Waarom? 
In de Stichting Platforms vmbo (SPV) werken docentenplatforms van de 10 beroepsgerichte vmbo 
profielen samen aan het vmbo. Onder het motto ‘samen waar het kan, apart waar dat wenselijk is’ 
bundelen platforms hun krachten en vormen zij landelijk één vmbo-gezicht en één gesprekspartner 
voor het vmbo-veld. 
Connect Groen en de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) hebben besloten de krachten te 
bundelen en samen het Platform vmbo groen op te bouwen. Via dit platform willen we elkaar 
onderling versterken door kennis te delen en landelijk en in de regio het vmbo groen onderwijs 
sterker te profileren en positioneren. 
 
Voor wie? 
Platform vmbo groen is het netwerk voor iedereen die werkzaam is in en voor het vmbo groen 
onderwijs: docenten, leidinggevenden en beleidsmedewerkers.  
 
Wat? 
Platform vmbo groen is georganiseerd in drie onderdelen: 
 

1. Regio’s 
Ruim 100 vmbo scholen die het profielvak Groen en/of groene keuzevakken aanbieden zijn 
opgedeeld in vijf regio’s. In elke regio zijn zowel AOC- als VBG-scholen vertegenwoordigd. Elke 
regio kent twee regiocoördinatoren*. 
Regio-activiteiten: 
- regiobijeenkomsten voor beroepsgerichte groen docenten (1-2 keer/jaar); 
- contacten/samenwerking met bedrijfsleven en vo- en mbo-scholen in de regio; 
- door regio’s zelf in te vullen. 

 

2. Breed overleg 
Een vertegenwoordiging van leidinggevenden en beleidsmedewerkers komt 5-6 keer per jaar bij 
elkaar in het Breed overleg. Aan de orde zijn o.a.: 
- landelijke (beleids)ontwikkelingen koppelen aan onderwijspraktijk; 
- kennisdeling op actuele onderwerpen;  
- voorbereiding en uitwerking thema’s, gekoppeld aan wat speelt in de regio’s; 
- input leveren aan coördinatieteam t.b.v. positionering vmbo groen. 

 

3. Coördinatieteam 
Het Coördinatieteam wordt gevormd door een vertegenwoordiging uit het Breed overleg en een 
vertegenwoordiging van regiocoördinatoren en komt 5-6 keer per jaar bijeen. Activiteiten o.a.: 

- coördineren en faciliteren platformactiviteiten; 

- voorbereiden algemene bestuursvergaderingen SPV; 

- informatievoorziening/nieuwsbrief via de betreffende websites; 

- thema’s onder de aandacht brengen bij relevante belangenbehartigers en stakeholders. 

Wanneer? 
Donderdagmiddag 18 maart 2021 is de officiële lancering van Platform vmbo groen. Informatie volgt. 
 
*Oproep: 
  Meld je aan als regiocoördinator! Zie de wervingstekst en profielbeschrijving. 
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