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2021, een bijzonder en bewogen jaar! 

Ondanks remmende gevolgen van de pandemie kijken we 

terug op een jaar waarin we als vereniging zeker niet stil gestaan hebben.  

 

2021 startte met een online VBG-studiedag die spetterend van start ging met de lancering van het 

Platform vmbo groen. In een filmpje tekenden https://www.youtube.com/watch?v=sQIiccRMjDQ de voorzitters van VBG en 

Groen Connect een unieke samenwerkingsovereenkomst waardoor ruim 100 opleidingen voor vmbo 

Groen met elkaar zijn verbonden! https://vmbogroen.nl/scholen-zoeken/ Binnen het platform zijn ook 

regiocoördinatoren actief. Vanuit VBG: Simona de Wit (Noord), Hubert Rickhoff (regio Oost), Eric van 

der Toorn (regio Midden), Jaco Speksnijder (regio West) en Niels Willems (regio Zuid). De eerste acties 

worden al in de regio’s voorbereidt en de contacten tussen de vmbo Groenafdelingen van de AOC’s en 

VBG-scholen worden gelegd of verder verstevigd. Groen vmbo heeft nu een stevige positie in 

onderwijsland. https://www.vbgscholen.nl/persbericht-start-platform-vmbo/ 

De lancering van het Platform vmbo groen trok vele VBG-leden en ook meerdere ‘Groene partners’ 

aan zoals het ministerie van Onderwijs (de heer C. Loef), Groen Connect-samenwerkingsverband voor 

AOC’s  (mevrouw Edith Diepeveen), Stichting Platforms vmbo (de heer Jan van Nierop en mevrouw 

Jacqueline Kerkhoffs), meerdere medewerkers van de VHG (brancheorganisatie voor hoveniers) en 

anderen. Daarna konden deelnemers aan deze VBG-studiedag kennis opdoen én delen tijdens 

meerdere workshops:                      https://www.vbgscholen.nl/geslaagde-studiedag-maart-vbg-2021/ 

-Cross-over Techniek en Groen  (door Erna Daanen van De Lingeborgh),  

-vmbo online examenproducten van Groene Norm (Wim Grooters met VBG-lid Hubert Rickhoff),  

-Growwizzkid Hightech binnenteelt-systemen (mevrouw Ida Hendriks),  

-‘Het levende Gebouw’: toepassingen van groen voor leefbare steden (Kim van der Leest voor VHG),  

-Het Ontwikkelcentrum met herziene leermiddelen voor Groen onderwijs (mevrouw Evelien Delhez), 

 -De educatieve schooltuin rondom de school (medewerkers van Melanchthon Business School) 

 

In september van dit jaar kregen we als leden ruimschoots 

gelegenheid om de contacten weer eens (fysiek)  aan te halen 

tijdens de VBG-binnenlandse studiereis. Twee dagen vol 

bezoeken aan bedrijven en de HAS hoge school, in en rondom 

‘s-Hertogenbosch. https://www.vbgscholen.nl/317863-2/ 

Al langer leefde de wens binnen de vereniging  eens een 

studiereis binnen de eigen lands grenzen te organiseren. En nu, 

omdat we vanwege de pandemie niet naar Denemarken 

konden afreizen, blikken we terug op een inspirerende 

studiereis met volop voorbeelden van de nationale voedseltransitie waarbij de zintuigen volop werden 

geprikkeld: zien, ruiken, proeven en in gesprek met elkaar over de ontwikkelingen voor groen vmbo 

onderwijs. 
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2021 was ook het jaar waarin we als vereniging afscheid namen van Cees de Jong. 

Ruim 17 jaren heeft Cees zich voor de VBG ingezet en de VBG gemaakt tot wat het 

nu is. Omringd door een breed netwerk, met een grote dosis mensenkennis en 

een onuitputtelijk geheugen heeft hij de VBG nadrukkelijk op de kaart voor groen 

vmbo onderwijs gezet. Dit maakt hem vanaf nu zeer gewaardeerd  erelid van de 

VBG!  

Op vrijdag 17 december jl. hebben de bestuursleden Clasien Grootendorst en 

Susan Potiek hem, namens alle leden, een boek en een boeket overhandigd. Jullie 

aangeleverde woorden van dank waren ‘verstopt’ op vele kaartjes aan de bloemstelen (zie foto). Cees 

zal daar zelf vast nog op reageren. Wij wensen Cees heel veel goeds en meer ruimte voor nieuwe 

activiteiten in een volgende levensfase toe. Ongelooflijk bedankt Cees! 

 

Tot slot zijn in 2021 enkele van onze VBG-scholen gestart met de pilot voor de nieuwe leerweg. Een 

ontwikkeling die moet gaat zorgen voor echt vernieuwende programma’s voor onze leerlingen die 

passen bij de huidige tijd en de toekomst, die recht doet aan de vraagstukken waar de komende 

generaties mee te maken gaan krijgen. De vragen komen van regionale externe opdrachtgevers en 

worden in samenwerking tussen vmbo en ROC opgepakt. Hierover veel meer informatie in het 

volgende verenigingsjaar. 

 

2021 loopt op zijn eind en ieder is toe aan een beetje rust, gezelligheid en 

samenzijn met familie en vrienden.  Het is een ieder van jullie van harte 

gegund!  Maak er een mooie, feestelijke en liefdevolle vakantie van, ondanks 

de beperkende coronamaatregelen. 

 

Fijne feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en… tot ziens in een groener 2022 ! 

Bert van Opstal. 

Voorzitter VBG 


