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1.1 Het Programma 
 
 

 

Programma 
ALV (2021)  en studiedag op 17 maart 2022 

 

 

 

Locatie:  De Meerwaarde,  Rietberglaan 6, te Barneveld 

 

                          Het VBG-bestuur nodigt u van harte uit voor deze VBG bijeenkomst!   

 

Thema:          Transitie in de sector Groen 

     Actuele ontwikkelingen op gebied van (Groen) beroepsonderwijs  

                            

Programma op hoofdlijnen:  

       
12.00 uur Inloop met LUNCH, lopend buffet ontvangst bij afdeling Groen.  

Ontmoeting, hernieuwd kennismaken, bijpraten…        

 

12.45 uur Opening: welkomstwoord door voorzitter VBG en team Groen. 

VBG-2021 verenigingszaken: jaarrede, toelichting thema, stemming 

jaarverslagen, wisseling bestuur, studiereis 2021 en vooruitblik 2022. 

 

13.30 uur De Nieuwe Leerweg: bondige algemene informatie  én meerdere ervaringen vanuit 

VBG pilotscholen (Groen, D&P e.a.)  

 

14.10 uur Koffie/thee_ontmoeting       Info: Floriade 2022, GrowWizzkid, Groene Norm  

 

14.30 uur  Het thema ‘Transitie in de sector Groen’:   Gastlezing én praktische workshop 

Gastspreker mw. Laura Roebroeck (GroenPact) combineert ‘Groene Werelden’, 

profilering hedendaags Groen en de Nieuwe Leerweg. Dit samen met Van Lodenstein 

College en VHG (branchevereniging hoveniers). 

 

15.30 uur VBG-buitenlandse studiereis 2022, plenaire afronding, groepsfoto  

 

De VBG-jaarverslag: dit jaarverslag is voorafgaand aan de bijeenkomst in te zien via de VBG-website: 

www.vbgscholen.nl of in te zien tijdens de bijeenkomst. 

   

Aanmelden: In verband met de organisatie wordt uw aanmelding vooraf op prijs gesteld.    

SVP per persoon aanmelden via www.vbgscholen.nl        

Lukt dit niet? Mail svp de secretaris VBG via : bestuur@vbgscholen.nl 

http://www.vbgscholen.nl/
mailto:bestuur@vbgscholen.nl
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1.2  Ontvangst en opening 
 
Ontvangst in Barneveld 

Dit jaar ontmoeten de VBG-leden elkaar in Barneveld. Na ruim een jaar van online-

bijeenkomsten is VBG vandaag bijeen op de afdeling Groen van de VBG-school ‘De 

Meerwaarde’.  

 

Met een heerlijk buffet worden de leden welkom 

geheten. Ondertussen wordt er volop bijgepraat en 

(hernieuwd) kennisgemaakt! 

 

 

 

 

Opening 

Om 13.00 uur heet de voorzitter, Bert van Opstal, ieder van harte welkom. Hij 

begroet de aanwezige leden, de online-aanwezige leden, de gastsprekers en groene 

partners. 

 

Ook een woord van welkom door de teamleider Groen van de gastschool De 

Meerwaarde. Erik van der Toorn heet ieder welkom op de prachtige afdeling Groen 

en geeft kort informatie over de recente ontwikkelingen en nodigt de leden uit 

voor een rondleiding als slot van deze bijeenkomst. 

 

 

 

Programma 

De bestuurssecretaris, Susan Potiek, licht kort het programma voor deze middag 

toe. Tevens geeft zij de groeten door van leden die dit expliciet hebben 

aangegeven en er vandaag niet bij konden zijn: collega’s van  

 

Nuborgh Oostenlicht (Elburg) 

Varendonck College (Asten) 

Goese Lyceum (Goes) 

Anna Maria van Schurmann (Franeker) 

Commanderij College (Gemert)  

Dr. Aletta Jacobs (Hoogezand)  

Pius X (Bladel). 
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1.3 Jaarrede 
 
De VBG-voorzitter spreekt de jaarrede uit. De letterlijke tekst is toegevoegd aan 

dit verslag onder 1.8. Enkele highligts uit de jaarrede: 

Transitie sector Groen en onze rol om leerlingen hierop voor te bereiden binnen 

het vmbo Groen. Een terugblik op het verenigingsjaar 2021: corona, ALV 2020 

online, lancering van het platform vmbo groen, de binnenlandse studiereis in 

september 2021, afscheid van Cees de Jong (erelid), vooruitblik op 2022. 
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1.4 Jaarverslag 
 
Na het uitspreken van de jaarrede stelt de voorzitter aan de orde: het VBG 
jaarverslag van het verenigingsjaar 2021, inclusief de financiële verantwoording. 
Hij benoemt kort de inhoud en bedankt de bestuurssecretaris voor het opmaken 
van het verslag. 
 
Inhoud: 
Algemene bestuursvergaderingen 2021, verdeling bestuurstaken 2021, statuten,  
rooster van aan- en aftreden van VBG-bestuursleden , ALV 2020 online, website 
vbgscholen.nl , belronde VBG, regio-indeling VBG 2021,VBG-studiedag maart 2021 
online, de VBG-binnenlandse studiereis 2021, financieel overzicht VBG 2020 
(definitief), financieel overzicht VBG 2021 en begroting VBG voor 2022. 
 
  
Dit verslag ligt vandaag ter inzage en was de afgelopen 14 dagen in te zien door de 
leden en anderen via de website van de vereniging met het verzoek voor aanvang 
van deze ALV per mail vragen/opmerkingen aan te geven bij het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na applaus van de leden voor goedkeuring jaarverslag 2021. 

 
 
Door middel van een applaus (zie foto ^ ) van de leden is het hierboven genoemde 
jaarverslag  vastgesteld, aangenomen en is décharge verleend aan het bestuur voor 
het financiële beleid voor 2021.  
  



 
VBG_verslagen ALV verenigingsjaar ’21 en studiedag ‘22  

7 
  

1.5 Wisselingen bestuur 
De bestuurssecretaris Susan Potiek informeert de leden over de wisselingen in het 
bestuur: 
 
Afscheid als bestuurslid: 
VBG neemt vandaag afscheid van Wytze Algra als bestuurslid, regio Noord. Hij stopt 
zijn werk voor VBG vanwege een nieuwe baan en is zodoende niet meer verbonden 
aan een VBG-school. Heel hartelijk dank! 
 
Tevens afscheid van Cees de Jong als bestuurslid, regio West. Vorig jaar heeft Cees 
het VBG-voorzitterschap, de functie die hij vervulde tussen 2015 t/m 2020, 
ingeruild voor die van bestuurslid. Tijdens de ALV in 2020 heeft VBG vele woorden 
van dank uitgesproken voor al het werk dat hij vanaf 2004 heeft verricht voor VBG, 
haar leden en vmbo Groen. In dit laatste jaar (2021) als bestuurslid  hebben 
bestuur (juni) en ook de leden 
(december) hem nogmaals bedankt 
met cadeautjes en speeches. Cees is 
benoemd als erelid van de vereniging. 
Nogmaals heel hartelijk dank Cees! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegetreden tot het VBG-bestuur: 
Al vanaf november 2021 verricht Julia van Altena werkzaamheden voor de VBG, ook 
vervult zij al werkzaamheden voor het VBG-bestuur. Ze vertegenwoordigt de regio 
West en heeft in september 2021 al kennisgemaakt met meerdere leden tijdens de 
binnenlandse VBG-studiereis. Vandaag vraagt het bestuur de instemming van de 
leden om Julia officieel aan te stellen als bestuurslid. Door een applaus geven de 
leden hiervoor hun toestemming. Welkom Julia! 
 

    < Applaus van de leden voor ons nieuwe bestuurslid 

 

                             

                    

                     

        

W tze  lgra
 estuurslid 2 2  2 2 ,   G regio  oord

 ees de  ong
 estuurslid sinds 2   

 oorzitter 2    2 2 

 estuurslid 2 2 , regio West

       

                
  G regio West
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1.6 Groepsfoto 
 

VBG groepsfoto maart 2022 ^ 

 
De op 17 maart 2022 aanwezige VBG-leden staan voor het nieuw gebouwde en 
prachtige natuurcentrum van de VBGschool De Meerwaarde te Barneveld. Het 
natuurcentrum is een aanwinst voor Groen onderwijs! 
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1.7 aanwezigen 
 

aanmeldingen:   

VBG 17 maart 2022                                         
ALV 2021  +  studiedag 2022 

Naam  Op welke school bent u werkzaam? 

van den Brink A Van Lodenstein College 

Bik M Van lodensteincollege 

Grootendorst C Van Lodenstein College, vice Vz VBG 

Schotanus J Van Lodenstein College 

Deurloo J Broeckland College 

Karsemeijer C J Broeckland College 

Schouten J Melanchthon business school 

Rijkers M Kempenhorst College, Oirschot 

Kos J OZHW Groen College 

Roeters C OZHW Groen College 

Van Slingerland K Het hooghuis locatie zuid 

Rickhoff H Twents Carmel College Oldenzaal 

Roerdink M VSO Elimschool 

Dijkstra M VSO Elimschool 

Nijenhuis W VSO Elimschool 

Leverink N VSO Elimschool 

Potiek S VBG 

Geerts E Curio prinsentuin van cooth 

Diepeveen E Platform vmbo groen 

van Lierop S Campus013 

Janssen J Campus013 

Opstal van B Campus 013,   Vz VBG 

Nederlof J RGO Middelharnis 

Verhage C RGO Middelharnis 

de Bakker F RGO Middelharnis 

Daanen E ORS Lek en Linge; de Lingeborgh 

van der Vlies R ORS Lek en Linge; de Lingeborgh 

van der Toorn E De Meerwaarde 

Verwoerd W De Meerwaarde 

Blankers van A De Meerwaarde 

Koerhuis G De Meerwaarde 

Grooters W Groene Norm 

Zijlmans J VHG 

Roebroeck L GroenPact 

Meijer G VHG / CIV 

Bon J GrowWizzkid 

Oosterveer R Spaarne College 

Smit H Green Matters XL 
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1.8  De Jaarrede 

 
 
Jaarrede  

Uitgesproken op 17 maart 2022 door de voorzitter 

 

 

 
JAARREDE maart 2022 
Uitgesproken door de voorzitter van de vereniging, Bert van Opstal. 
 
Toelichting Thema “transitie in de sector groen”  
De groene sector en het groene onderwijs maken momenteel een belangrijke 
transitie door. De veranderingen om te zorgen voor een verantwoorde en duurzame 
voedselproductie zijn enorm. En dit geldt natuurlijk ook voor de productie van 
overige land- en tuinbouwproducten. Het is aan ons om samen met de 
brancheorganisaties en bedrijven de jongeren voor te bereiden op en eigenaar te 
maken van deze transitie. Het werken aan een ondernemende grondhouding en het 
leren zien en denken in samenhang zijn hierbij essentieel. Voor het groene 
onderwijs betekent het dat we niet langer kunnen volstaan met alleen diep groene 
programma’s . 
Thema’s rondom Waterregulatie en gebruik, circulaire landbouw, vergroening 
stedelijk omgeving en duurzaamheid in het algemeen, zullen een plaats in onze 
groene onderwijsprogramma’s moeten en gaan krijgen  
Vandaar dat wij als vereniging het thema “Transitie in de sector Groen” vandaag 
centraal stellen en dat ook voor het komende verenigingsjaar zullen doen. 
Terugblik verenigingsjaar 2021: 
Onze vereniging en met name het bestuur is het afgelopen verenigingsjaar vooral 
bezig geweest met het organiseren en helaas regelmatig afblazen van onze 
voorgenomen verenigingsactiviteiten en dit natuurlijk wegens Corona en met de 
oprichting en opstart van platform vmbo Groen  
Maar dat neemt niet weg dat we toch wegen hebben gevonden om elkaar (digitaal) 
te ontmoeten en op weer een mooi verenigingsjaar kunnen terugblikken. Ik neem 
jullie even mee; 

• ALV 27 november 2020.  Online vanuit de studio van het Zone College. En 

tot stand gekomen door de grote inzet van Marcel en Susan. Tijdens deze 

online bijeenkomst werd o.a. de voorzittershamer van Cees naar mij 

overgedragen en hebben we naar online presentatie van de Groene 

Werelden (De mogelijkheden van profiel Groen, en dit te promoten binnen 

onze VBG-scholen) gekeken en ons uitgesproken over de oprichting van 

Platform vmbo groen. 

• 18 maart 2021 hadden veel leden zich aangemeld voor de online studiedag 

met onderwerpen als het Levende gebouw, workshops van onze leden (zoals  

Erna Daamen van De Lingeborgh), Groene Norm (met ook Hubert Rickhoff) 
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en collega’s van Melanchthon Business School. En daarnaast de lancering van 

Platform vmbo groen. 

• 30 september  en 1 oktober 2021: de binnenlandse studiereis. Een zeer 

geslaagde reis met inspirerende voorbeelden van transitie in Groen en dat zo 

vlak naast de deur. We bezochten o.a. Van Helvoirt Groenprojecten, de 

Herenboeren Boxtel en Phoodfarm in de oude Campinafabriek van 

Eindhoven. Het verslag kunt u vinden op onze site. 

• De ALV van 2021 kon geen doorgang vinden i.v.m. de plotseling 

aangekondigde beperkingen rondom Corona en vandaag gaan we het formele 

deel  in verkorte vorm alsnog afhandelen. 

• Afscheid Cees de Jong. Op 24 september heeft het bestuur afscheid 

genomen van Cees in zijn rol als bestuurslid van VBG,  dit met een mooie 

rondleiding op Fort Rijnauwen. Cees verzorgt hier als vrijwilliger regelmatig 

rondleiding (zeker een aanrader). Op 17 december 2021 hebben Susan 

Potiek en Clasien Grootendorst, namens alle leden een boeket met daaraan 

vele kaartjes met lieve woorden en bedankjes erop van de leden aan Cees 

overhandigd.   Cees kon vandaag helaas niet aanwezig zijn maar we hebben 

straks bij de bestuurswisseling nog een kleine verrassing voor hem (erelid) 

• Vandaag 17 maart 2022 eindelijk weer Fysiek elkaar ontmoeten tijdens deze 

gecombineerde ALV/studiedag.   

Vooruitblik 2022:  

• Het komende jaar zal in het teken staan van       h   ’  te weten: 

Zoals eerder benoemd, de Transitie in de sector groen  en als tweede de 
positionering van de VBG met het oog op de huidige ontwikkelingen in 
groen onderwijsland.   
Het tweede thema licht ik graag even toe:   
De vereniging is opgericht ten tijde van de AOC vorming. Doel was toen de 
belangenbehartiging van het groen onderwijs op brede 
scholengemeenschappen die buiten de  O ’s vielen en daarmee ook niet 
meer onder het min. Van Landbouw.  Dit had grote gevolgen voor de 
financiering van ons onderwijs en de bereikbaarheid van subsidies.  
Inmiddels is er veel veranderd en hebben we samen met de vmbo’s van de 
 O ’s het Platform vmbo groen opgericht en daarmee de 
belangenbehartiging voor het Groene vmbo onderwijs gebundeld. Het groen 
onderwijs valt nu onder OCW en dus zijn, tenminste op papier, de 
verschillen tussen AOC en VBG scholen aanmerkelijk kleiner geworden. 
Daarmee is nu het moment aangebroken om met elkaar te kijken hoe de VBG  
en het Platform vmbo Groen elkaar in de toekomst kunnen versterken ten 
dienste van de scholen met groene vmbo programma’s variërend van scholen 
met Profiel groen tot scholen met het aanbod van groene keuzevakken onder 
andere profielen. 
 We zijn als VBG een unieke groep binnen onderwijsland waar het gaat om 
de onderlinge betrokkenheid, kennisdeling, binding en informele sfeer. Als 
vereniging willen dit ook voor de toekomst borgen en blijven uitdragen. Het 
gesprek over de positionering van de VBG willen we graag met jullie voeren. 
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Hoe we dit gaan aanpakken daar horen jullie, als leden, in de komende 
periode meer over. 
 
Verder zullen wij de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe leerweg op de voet 
volgen en met elkaar zorgen dat de informatie over de nieuwe leerweg.  
Praktische voorbeelden die we, ieder op de eigen scholen, met elkaar 
bedenken zullen we binnen de vereniging  delen en verder ontwikkelen. Dit 
via onze website, de nieuwsbrieven en op de komende bijeenkomsten. 
Informatie over de nieuwe leerweg later in het programma. 
 
Tot slot,  gaan we ons richten op de VBG-studiereis van september 2022. 
Een studiereis naar Denemarken met ons urgente thema “de transitie in de 
groene sector”. 
Hans Smit zal ons hier straks meer over vertellen. 
 
Deze terug- en vooruitblik brengt mij bij het jaarverslag 2021, inclusief de 
financiële paragraaf die we jullie ter goedkeuring  voorgelegd hebben via 
onze website  ( en hier ter inzage liggen).  Zojuist heb ik hieruit de 
hoogtepunten aangehaald.  Een separaat verslag van de algemene 
ledenvergadering was er in 2021 niet, zoals zojuist al aangegeven.  
Heel hartelijk dank aan onze secretaris die dit verslag voor de vereniging 
verzorgd heeft. In de loop van 2022 zullen 2 leden worden gevraagd ook de 
kasmutaties van de vereniging te controleren.  U kunt zich nog aanmelden!  
 
Een mooi Groen jaar toegewenst! 
 
 
 

Bert van Opstal 
Bestuursvoorzitter van de vereniging voor buitengewoon groen 
Maart 2022 
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VBG-studiedag 17 maart 2022 
 
 

2.1  Thema en programma  
 
 

2.1.1 Programma 

 

13.30 uur De Nieuwe Leerweg: bondige algemene informatie  én meerdere ervaringen vanuit 

VBG pilotscholen (Groen, D&P e.a.)  

 

14.10 uur Koffie/thee_ontmoeting       Info: Floriade 2022, GrowWizzkid, Groene Norm  

 

14.30 uur  Het thema ‘Transitie in de sector Groen’:   Gastlezing én praktische workshop 

Gastspreker mw. Laura Roebroeck (GroenPact) combineert ‘Groene Werelden’, 

profilering hedendaags Groen en de Nieuwe Leerweg. Dit samen met Van Lodenstein 

College en VHG (branchevereniging hoveniers). Onderaan treft u meer informatie aan. 

 

15.30 uur VBG-buitenlandse studiereis 2022, plenaire afronding, groepsfoto  

 

 
2.1.2.  Het thema 
 
Transitie in de sector Groen 
 Actuele ontwikkelingen op gebied van (Groen) beroepsonderwijs  
 
De groene sector en het groene onderwijs maken momenteel een belangrijke 
transitie door. De veranderingen om te zorgen voor een verantwoorde en duurzame 
voedselproductie zijn enorm. Het is aan ons als opleiders in het groene domein om, 
samen met de brancheorganisaties en bedrijven, de jongeren voor te bereiden op 
en eigenaar te maken van deze transitie. Het werken aan een ondernemende 
grondhouding en het leren zien en denken in samenhang zijn hierbij essentieel. 
Voor het groene onderwijs betekent het dat we niet langer kunnen volstaan met 
alleen diep groene programma’s. Thema’s rondom waterregulatie en gebruik, 
circulaire landbouw, vergroening stedelijk omgeving en duurzaamheid in het 
algemeen, zullen een plaats in onze groene onderwijsprogramma’s moeten en gaan 
krijgen.  andaar dat wij als vereniging het thema “Transitie in de sector Groen” 
vandaag centraal stellen en dat ook voor het komende verenigingsjaar zullen 
doen.                           
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2.2 workshop 1 De nieuwe leerweg 

Bondige algemene informatie  over de nieuwe leerweg én meerdere 

ervaringen vanuit VBG pilotscholen met concept praktijk gerichte 

programma’s (PGP) voor Groen, D&P e.a. 

 

Clasien Grootendorst (VBG) gaat in gesprek met gast: Edith 

Diepeveen. Edith is coördinator van Platform vmbo groen. 

Tijdens de VBG algemene ledenvergadering d.d. november 2020 

hebben de VBG-leden ingestemd met de oprichting van het platform 

vmbo groen welke tijdens de VBG-studiemiddag in maart 2021van start 

is gegaan. Eén platform voor álle aanbieders van vmbo Groen (en/of 

groene keuzevakken) in  ederland. Een mooie samenwerking tussen vmbo’s van de  O ’s 

en VBG-scholen waar we trots op zijn. 

 

Vandaag meer informatie over de nieuwe leerweg. 

 

Landelijk worden binnen het vmbo de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg 

(tl)/mavo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg 

volgen per 2024* naast avo-vakken ook een praktijkgericht programma (PGP) vanaf het 3e 

leerjaar. Een PGP wordt afgesloten met een schoolexamen (SE). Op dit moment doen ruim 

    pilotscholen ervaring op met PGP’s.  anaf eind mei 2 22 worden de eerste 

ervaringen/adviezen uit de pilots verwacht. Officiële informatie over de nieuwe leerweg 

vanuit de overheid via www.nieuweleerweg.nl                    

 

 

De opbouw                   *informatie bekend in maart 2022 

Binnen de nieuwe leerweg wordt elk PGP afgesloten met een examenprogramma, nu nog in 

concept. Elk concept examenprogramma heeft een zelfde opbouw: zes delen genummerd A 

t/m F, die per PGP meer of minder overeenkomsten hebben. De delen A, B, C zijn 

identiek. De delen D en F per PGP vertonen overlap. Deel E is programma specifiek. 
 

Onderdelen examenprogramma toelichting 

Deel A  
Praktijkgerichte (algemene) vaardigheden 

Als 21e eeuwse vaardigheden. Bijvoorbeeld: communiceren, informatie 
verwerken, zelfaansturing, samenwerken ed. 

Deel B 
Systematisch werken 

Metacognitie en werken met opdrachtgever 

Deel C  
Loopbaanoriëntatie en  begeleiding (LOB) 

De leerling krijgt inzicht in de eigen loopbaanontwikkeling en vult 
portfolio 

Deel D  
Werkvelden 

De leerling voert praktische en realistische opdrachten uit in 
verschillende werkvelden 

Deel E  
Programma specifieke kennis en 
vaardigheden 

Vakkennis en vakvaardigheden 

Deel F  
Vraagstukken 

De leerling onderzoekt vraagstukken met betrekking tot bijv. gezondheid, 
technologie, globalisering, welzijn, en duurzaamheid 

 

 

http://www.nieuweleerweg.nl/
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De samenwerking en gevolgen: 

Nieuw in dit PGP is de praktijkcomponent waarbij samenwerking ontstaat tussen de school, 

M O’s en bedrijven/instellingen in de eigen regio. 

Dit vraagt binnen de school een aangepaste organisatie en heeft ook concequenties voor de 

werkwijze van docenten bij de begeleiding van leerlingen.  Voor veel VBG-scholen is de 

samenwerking met externe partijen niet nieuw. In eerdere projecten o.a. MIP is via VBG 

ervaring opgedaan met leren buiten de school. Zie ook: https://www.vbgscholen.nl/mip/ 

 

 

Pilot Groen: 

Voortgang beschrijving (licentie gebonden) 

examenprogramma PGP Groen: 

Pilotscholen leveren input voor eventuele 

aanpassingen. Een tussenproduct van het 

concept examenprogramma PGP Groen wordt 

eind maart 2022 opgeleverd. Op 19 april 2022 

bespreken OCW, SLO en afgevaardigden van de 

pilotscholen dit tussenproduct. Ook VBG zal 

vertegenwoordigd zijn en daarover verlsag 

uitbrengen aan haar leden. 

Zie updates: www.nieuweleerweg.nl 

 

 
Pilot Dienstverlening en Producten (D&P): 

Binnen de nieuwe leerweg is de pilot voor het (licentie vrije) praktijkgerichte programma 

D&P al gestart. Een van de pilotscholen voor D&P is Campus 013 te Tilburg.  Namens deze 

VBG-school presenteerde Jocelyn Janssen vandaag de ervaringen van het (1e) pilotjaar. Hij 

vertelde over de regionale samenwerking met een externe opdrachtgever (natuur en milieu 

educatie gemeente Tilburg), de provincie, IVN, mbo Yuverta, hbo Fontys,  

van Helvoirt groenprojecten e.a. Ook toonde hij foto’s van de leerling activiteiten:  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.vbgscholen.nl/mip/
http://www.nieuweleerweg.nl/


 
VBG_verslagen ALV verenigingsjaar ’21 en studiedag ‘22  

16 
  

2.3 workshop 2 Profilering hedendaags Groen 

 

Gastlezing en verdiepende workshop door: 

-Laura Roebroeck kwartiermaker namens GroenPact  

-Jeroen Zijlmans Beleidsmedewerker bij Branchevereniging VHG. 

 

in gesprek én praktisch aan de slag met elkaar voor concrete handvatten 

voor uw school. 

 

Laura vertelde over de interesse van jongeren voor een duurzame en Groene wereld. Hoe tonen we 

als opleiders deze toekomst aan jongeren?  ‘De groene 

werelden’ tonen een Groen toekomstbeeld met breed 

perspectief dat een impuls geeft aan creativiteit,  

discussie en (groene) toekomstmogelijkheden. Vrij te 

gebruiken context en content voor 

wervingscampagnes dat aansluit bij de passie van 

jongeren. Tevens bieden De Groene werelden 

handvatten voor de vernieuwing van de interne- en 

externe profilering van de opleiding en het werkveld.  

Het groene domein biedt volop oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen. 

In kleinere groepen hebben we met elkaar gesproken over de mogelijkheden op de eigen VBG-

school. Elke groep gaf een korte presentatie van een mogelijke uitwerking. 

https://www.groenpact.nl/groene-werelden 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Zijlmans vertelde over de ondersteuning die de branchevereniging VHG kan bieden aan 

scholen bij het vormen van een regionaal groene bedrijvennetwerk. https://www.vhg.org/default.aspx 

Jeroen toonde een praktijkvoorbeeld dat nu loopt 

van een samenwerking tussen VHG, bedrijven en 

de VBG-school ‘Van Lodenstein College’ te 

Hoevelaken. De collega’s van deze school waren 

aanwezig en deelden ook hun positieve ervaringen 

m.b.t. de inhoud en de samenwerking. 

 

< Ook Erna Daanen, collega van ‘De Lingeborgh’ 

(Geldermalsen) presenteerde een eigen voorbeeld 

van samenwerking met externe partijen met als 

thema ‘verticaal Groen’. 

  

https://www.groenpact.nl/groene-werelden
https://www.vhg.org/default.aspx
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2.6 VBG-buitenlandse studiereis 2022 

Voor 2022 staat een VBG Buitenlandse studiereis op het programma met als thema: 

Transitie in de sector Groen 

Actuele ontwikkelingen op gebied van een duurzaam voedselsysteem en leefomgeving in 

combinatie met beroepsonderwijs.  

 

Dit onderzoeken wij bij bedrijven en scholen in Denemarken (Kopenhagen en omgeving). 

Deelnemers kunnen met opgedane ervaringen hun eigen visie op de transitie vanuit de eigen 

school verder ontwikkelen en/of vormgeven. 
Met medewerking van Hans Smit organiseert VBG deze 5-daagse studiereis van di 27 sept 

t/m za 1 oktober 2022 (ovb).Hans toonde vandaag het conceptprogramma met bezoeken 

aan Deense scholen, binnen de transitie voorop lopende bedrijven en overheidsinstanties. 

Ga dit jaar ook mee en laat je volop inspireren, breid je netwerk binnen Groen onderwijs 

uit en wissel ervaringen uit. Dit alles voor nog mooier beroepsonderwijs!  Inschrijven voor 

deze reis kan per 15 mei 2022. Kosten ong. €  3  ,   p/p.     Zie ook:  www.vbgscholen.nl 

 

2.7 Groepsfoto  

  
groepsfoto gemaakt voor het nieuwe natuurcentrum van gastschool De Meerwaarde te 

Barneveld. Nogmaals dank voor de gastvrijheid! 

 

 

VBG bedankt alle aanwezigen voor hun komst, bijdrage en belangstelling!  

 

8 april 2022. Namens het bestuur van de VBG, 

Susan Potiek (bestuurssecretaris). 

 

http://www.vbgscholen.nl/

