
1  

 
 
 
 
 
 

 

              Vereniging Buitengewoon Groen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verenigingsjaar 2022 
 

 
                Verslag 

 
 
 
 

 Dit jaarverslag is opgemaakt op 16 november 2022 
  Vaststellen tijdens de VBG-Algemene ledenvergadering op:  25 november 2022 



2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsopgave        2 
 
                                                
 
Het ‘VBG Jaarverslag verenigingsjaar 2022’ omvat de volgende onderdelen:  
    
 
1. Bestuur VBG        3 - 8                                                                 
 
1.1 Algemene bestuursvergaderingen    3  
1.2 Overige bestuursvergaderingen     4 
1.3 Verdeling bestuurstaken 2022, statuten    5                            
1.4 Rooster van aan- en aftreden van VBG-bestuursleden  7 
1.5 Algemene Ledenvergadering 27-11-2021: werd 17 maart 2022 8 
 
 
 
2. Website vbgscholen.nl      9 
 
 
3. Overige zaken       10 -19 
 
3.1 Belronde VBG  2022      10 
3.2 Regio-indeling VBG 2022 en regionaal overleg   11 
3.3 VBG-studiedag maart 2022     13 
3.4 VBG-binnenlandse studiereis 2022    13 
 
 
 
 
4. Financiën VBG in 2021, 2022 en begroting voor 2023   20-23 
 
4.1 Inleiding en controle kascommissie    20 
4.2 Financieel overzicht VBG in 2021 (definitief)   21 
4.3 Financieel overzicht VBG 2022     22 
4.4 Financiële begroting VBG in 2023    23 
 
  

  



3  

 

1. BESTUUR VBG 2022 
 

 
1.1 Algemene Bestuursvergaderingen 

 
Het bestuur heeft in de periode van januari 2021 tot en met december 2022 in totaal 6 maal vergaderd, 
te weten op: vrijdag 14 januari, vrijdag 11 februari, vrijdag 15 april, vrijdag 10 juni, vrijdag 16 
september, vrijdag 14 oktober 2022.  
Daarnaast is de jaarlijkse studiedag voorbereid, een regionale bijeenkomst en de jaarlijkse VBG 
algemene ledenvergadering (gepland op 25 november 2022). 

 
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/mails, financiën vereniging, activiteitenplannen VBG (2022), rondvraag, agendapunten 
volgende bijeenkomst en sluiting. 

 
Naast deze vaste punten is op de algemene bestuursbijeenkomsten 2022 gesproken over: 

 
14.01.2022: Online georganiseerd. Vaste agendapunten: ontwikkelingen Groene partners als Connect Groen, 

Stichting Platform vmbo Groen in oprichting samen met VBG, Groene Tafel/GroenPact, Groene 
Norm examenproducten, SPV, Ontwikkelcentrum. De Nieuwe leerweg. Mededelingen, in- en 
uitgaande post/mail, nieuwsbrieven, VBG-website, alle financiële mutaties, vergaderdata 2022.  

 Specifieke agendapunten:  
-Bekendmaking pilotscholen ivm de Nieuwe leerweg, waaronder ook Groene pilots. 
Taakherverdeling binnen VBG-bestuur. 
-Opzet organisatie en inhoud VBG-studiedag maart 2022 in combinatie met ALV 2021 die vanwege 
Covid 19 geen doorgang kon vinden in november 2021. 
-Eerste verkenning VBG-studiereis 2022. 

 
 

11.02.2022: : Online georganiseerd. Vaste agendapunten: ontwikkelingen Groene partners als Connect 
Groen, Stichting Platform vmbo Groen in oprichting samen met VBG, Groene Tafel/GroenPact, 
Groene Norm examenproducten, SPV, Ontwikkelcentrum. De Nieuwe leerweg: startdocument 
Groen is opgeleverd. Mededelingen, in- en uitgaande post/mail, nieuwsbrieven, VBG-website, 
alle financiële mutaties, actiepunten. 

  Specifieke agendapunten: 
  -Definitieve programma VBG-studiedag (incl verkorte ALV) op donderdag 17 maart 2022. Aftre- 
   den C. de Jong en W. Algra als bestuursleden. 
 
 

15.04.2022: Online georganiseerd. Vaste agendapunten: ontwikkelingen Groene partners als Connect Groen, 
Stichting Platform vmbo Groen in oprichting samen met VBG, Groene Tafel/GroenPact, Groene 
Norm examenproducten, SPV, Ontwikkelcentrum. De Nieuwe leerweg. Mededelingen, in- en 
uitgaande post/mail, nieuwsbrieven, VBG-website, alle financiële mutaties, actiepunten. 

  Specifieke agendapunten: 
 -Terugblik op succesvolle VBG-ALV inclusief Studiedag maart 2022.  

-Bespreken voortgang de Nieuwe leerweg. SLO bijeenkomst: PGP Groen: 2 bestuursleden zullen 
voorbereiden en aanwezig zijn. -Geboorte zoon van bestuurslid.. 
-VBG-studiereis 2022   -Contributievoorstel: hoogte contributie leden blijft gelijk. 

 
 
 
10.06.2022: Locatie Geldermalsen. Vaste agendapunten: ontwikkelingen Groene partners als Connect Groen, 

Stichting Platform vmbo Groen in oprichting samen met VBG, Groene Tafel/GroenPact, Groene 
Norm examenproducten (10 VBG scholen doen mee dit schooljaar), SPV, Ontwikkelcentrum. De 
Nieuwe leerweg . Mededelingen, in- en uitgaande post/mail, nieuwsbrieven, VBG-website, alle 
financiële mutaties, actiepunten, leden mutaties, vergaderdata 2023.  

 Specifieke agendapunten: 
 - SPV en zorgen over De Nieuwe leerweg 
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 -Aansturing van de regiocoördinatoren aandachtspunt.   
  -Mailing VBG-studiereis, inschrijvingen. 
  -Regiobijeenkomst: regio Oost en West 

 
 
16.09.2022: Locatie Geldermalsen, ochtend. Vaste agendapunten: ontwikkelingen Groene partners als 

Connect Groen, Stichting Platform vmbo Groen in oprichting samen met VBG, Groene 
Tafel/GroenPact, Groene Norm examenproducten, SPV, Ontwikkelcentrum. De Nieuwe leerweg 
(meer nieuws in Kamerbrief: oktober 2022). Mededelingen, in- en uitgaande post/mail, 
nieuwsbrieven, VBG-website, alle financiële mutaties, actiepunten. 

   Specifieke agendapunten:  
   -docentendag VHG 6/10. 
   -Formulier ‘Belronde’ 2022, andere opzet? 

  -reflectiemoment, uitgenodigd zijn de vijf VBG-regiocoördinatoren Platform vmbo Groen. 
  In de middag: kennismaking deelnemers aan de VBG-studiereis 2022 naar Denemarken. 

 
 

14.10.2022: Online georganiseerd. Vaste agendapunten: ontwikkelingen Groene partners als Connect Groen, 
Stichting Platform vmbo Groen in oprichting samen met VBG, Groene Tafel/GroenPact, Groene 
Norm examenproducten, SPV, Ontwikkelcentrum. De Nieuwe leerweg: voortgang. Mededelingen, 
in- en uitgaande post/mail, nieuwsbrieven, VBG-website, alle financiële mutaties, actiepunten. 

        Specifieke agendapunten:  
       -Opzet nieuwe opzet formulier ‘Belronde’ 
       -Gesprek VBG/Groen Connect met OCW ihkv De nieuwe leerweg 
       -regiobijeenkomst: regio Zuid 
  

 
 
 

1.2 Overige bestuursvergaderingen 
 

 

Het dagelijks bestuur VBG (voorzitter en/of vicevoorzitter en secretaris) heeft dit jaar regelmatig 

(wekelijks) overleg gevoerd (telefonisch, videobellen 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 

• Samenwerking met Platform vmbo groen 

• VBG-buitenlandse/binnenlandse studiereis 

• Kascontrole/financiële zaken 

• Belronde 2022 

• VBG-studiedag 2022 

• Dagelijkse ‘voorvallen’ 
• Urgente binnengekomen post/veldraadpleging 

• ALV 2022 
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1.3 Verdeling bestuurstaken 2022 
 

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

Het algemeen bestuur kent in 2022 in totaal 6 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 (DB) 
Het algemeen bestuur kent in 2022 de volgende samenstelling: 
 

naam periode school bestuursfunctie 

Bert van Opstal 
Van 2013 lid 
Vanaf 27-11-2020 Voorzitter Campus 013 Tilburg Voorzitter, DB 

Clasien Grootendorst van 2006 Van Lodenstein College Hoevelaken Vicevoorzitter, DB 

Susan Potiek  van 01-07-2015 
VBG secretariaat Hoevelaken / 
Scholen aan Zee Bestuurssecretaris, DB 

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

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

Julia van Altena Van 26-11-2021 Spaarne College, Haarlem lid 

 
 

 

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 2022 

 
Naam Rol Intern Extern VBG-regio 

Bert van Opstal Voorzitter DB 

interne zaken, 
onderwijs, 
communicatie & pr  

studiebijeenkomsten & 
internationalisering 

Vz coördinatieteam 
Platform vmbo Groen 

Ministeries OCW/LNV 

Ontwikkelcentrum 
educatieve uitgeverij 

Groene Tafel/ Groenpact 

Platform vmbo groen 

S-BB, Platform D&P 

VBG-internationalisering 

Zuid 

 Clasien Grootendorst Vice- 

voorzitter 

DB 

interne zaken projecten 

studiebijeenkomsten & 
excursies 
internationalisering 

Groen Connect (breedoverleg) 

De Groene Norm 

Mede regio Midden 

Midden 

Ronald van der Vlies lid AB 

Interne zaken, 
onderwijs 

 Mede regio Midden, Profiel Groen Midden 

 Marcel Roeberts  lid AB 

 Interne zaken 

 studiebijeenkomsten & excursies  

 internationalisering 

 

 Regio Oost 

 Netwerk vmbo 

 Oost 

 Julia van Altena – de   
Jong 

lid Per september 2021 

AB, Interne zaken 

studiebijeenkomsten 

 Regio West 

 Netwerk vmbo, Doorlopende 
leerlijnen 

 West 

Susan Potiek  

 

 

 Bestuurs-
secretaris 

DB 

interne zaken  

website teksten / verslaglegging 

projecten onderzoek 

studiebijeenkomsten & excursies  

internationalisering 

Financiële administratie 

 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 aan- en aftreden vast.  

Jaarlijks zal een lid van het bestuur aftreden. De zittingsduur is vier*1 jaar.  

Een lid is (eenmaal) herkiesbaar, tenzij situatie anders vraagt en leden instemmen. 

 

 

Bestuursleden VBG (vastgesteld op 7 april 2017, geactualiseerd 20 februari 2022): 

 

Naam  functie Datum aantreden Datum aftreden opmerkingen 

Bert van Opstal Voorzitter Augustus 2013 November 2024 VBG Voorzitter per 26 nov 2020 

Clasien 

Grootendorst 

Vice-voorzitter Augustus 2006 Augustus 2024  

Ronald vd Vlies lid Januari 2018 Augustus 2022 (2023)  

Julia van Altena-de 

Jong 

lid November 2021 November 2025  

Susan Potiek Bestuurssecretaris Augustus 2015  secretaris vanaf 2015 

Marcel Roeberts lid September 2020 Augustus 2024  

Wytze ALgra lid September 2020 Augustus 2024 Treedt af per 1 maart 2022 ivm andere 

werkkring 

Cees de Jong lid November 2020 December 2021 secretaris VBG van 2004-2015 
Voozitter van 2015- nov 2020. Per 2021: 
bestuurslid. 
Afgetreden per december 2021 

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  

 

             

7 

  



VBG Algemene ledenvergadering 2022 

 

 
 

1.5  VBG Algemene ledenvergadering 2021 

 

Programma 

ALV 2021  én VBG-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. 

 

Het verslag van de VBG-Algemene ledenvergadering over 2021 én het verslag van 
de VBG studiedag 2022 treft u separaat aan.                                       8                                        
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2. WEBSITE   Vereniging Buitengewoon Groen  
 
 

Communicatie vormt de ruggengraat van de vereniging 
In het activiteitenplan is te lezen welke reguliere activiteiten het bestuur jaarlijks 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 bestuurssecretaris.  

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

Tonja Heeren (voorheen werkzaam bij Elde College te Schijndel, nu bij Stedelijk College Eindhoven).  

 
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.        9 
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3. OVERIGE ZAKEN 

 
 

3.1 Belronde VBG 2022 (schooljaar 2022-2023) 
 

Voor de vereniging, zowel voor de individuele scholen als het 

bestuur is de belronde belangrijk. Inmiddels is de belronde een digitale vragenlijst. Deze 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 vragenlijst is begin oktober 2022 met de VBG-scholen gedeeld.  

 

 

Samenvatting belronde 2022 
In totaal zijn er in 2022 bij VBG 35 scholen aangesloten, verdeeld over vijf VBG-regio’s. In 2022 is 

Scholen aan Zee te Den Helder als nieuw lid ingeschreven. Van harte welkom!   

 

 

Op onze VBG-scholen wordt volop gewerkt aan een verrijkt en up to date curriculum.  

Veel collega’s van de VBG-scholen geven in de belronde aan dat over meerdere 

onderwerpen/ontwikkelingen contact of overleg met andere VBG-scholen binnen VBG-verband 

gewenst is. 

Belangrijkste ontwikkelingen dit schooljaar zien we binnen profiel vmbo Groen en ook steeds meer 

binnen andere profielen zoals D&P, Z&W, E&O, PIE en/of groene keuzevakken. De doelstelling van 

VBG “zoveel als mogelijk leerlingen actief in aanraking laten komen met Groen” wordt steeds verder 
uitgebreid. Met elkaar voor Groen onderwijs. Op weg naar duurzaam samenleven.  In de belronde 

2022 worden de onderstaande ontwikkelingen aangegeven: 
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• aantrekkelijk maken vak om meer leerlingen voor volgend schooljaar te trekken. 

• Actievere lessen, door meer praktijk binnen de lessen brengen. Het ontdekkend leren. 

Leerlingen zelf laten werken met duurzaamheid, uitvindingen binnen het thema worden 

aangemoedigd.  

• We zijn via Canna twee kweektenten besteld wat erg goed aansluit bij de keuzemodule Groei 

Voorbereiden.    

• Inzetten teeltmethode GrowWizzKid (gehele jaar teelt), Ontwikkelcentrum nieuwe methode. 

• Na 1 tussenjaar komt op onze school het Profiel GROEN weer terug! 

• Nieuw lesprogramma ontwikkelen voor de profielvakken waarbij we met thema's gaan 

werken. Kijken hoe we de keuzevakken het beste kunnen aanbieden en hoeveel. 

• LOB (klas 2) wordt steeds meer een doel: veel leerlingen oriënteren bij Groen. 

• Druk bezig onze profielen een nieuwe "kleur" te geven m.b.v. 'de 7 werelden Groene 

werelden' https://www.groenpact.nl/groene-werelden Groen een breder smoel met meer leerlingen. 

• De afdeling een boost geven op technisch gebied. 

• Samenwerken met andere profielen. Leerlingen uit profiel E&O, Z&W, PIE en Groen kunnen 

elkaars keuzedelen kiezen. Max 2.  

• Projectmatig werken, nieuwe leerweg binnen groene profiel 

• Leerlingen van andere profielen kunnen kiezen voor Groene keuzevakken (dier en voeding). 

Met onderwerpen als: Dier en welzijn, stads tuin- en landbouw. Duurzaamheid: Composteren 

en recyclen, biodiversiteit. 

• Keuzevakken op stage afronden, STO, samenwerken met een externe organisatie om Groen te 

innoveren en meer leerlingen te trekken/in aanraking te brengen met Groen. 

• Relaties aangaan met externe opdrachtgevers, mede vanuit de nieuwe leerweg, ondersteund 

vanuit keuzeprogramma's groen.  

• Binnen ons D&P onderwijs dragen wij er zorg voor dat de gehele onderbouw in aanraking 

komt met groen en duurzaam onderwijs. Dit doen wij d.m.v. werkveldoriëntatie, puur gericht 

op de keuzevakken. Daarnaast bieden wij diverse workshops aan: 'De manege', 'De Biohoek', 

'Bloemschikken', 'De Stadsimker' en 'Garden013''. Ons Garden013-project verbindt zoveel 

mogelijk vakken met elkaar. 

• Theorie minimaliseren, invoeren lintstage, aanbieden Mobiele Werktuigen, keuzevak van 

Mobiliteit. 

• Inwerken van de nieuwe docent en vanuit daar de afdeling beter op de kaart zetten en zo 

meer leerlingen te interesseren voor (het profiel) Groen. 

• Aanbieden keuzevak tuinontwerp en -aanleg aan.  

• Dronetechniek en een nieuwe leslocatie dier waar een kinderboerderij gerealiseerd zal 

worden. 

 

 

Reacties van onze leden op de overige vragen uit de belronde 2022 worden op dit moment nog 

verwerkt en op 25 november 2022 kort gepresenteerd. 
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3.2 Regio-indeling VBG-scholen in 2021 
 

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

Het aantal regio’s in de vereniging bedraagt vijf: 

• 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 zomogelijk één jaarlijks overleg plaats. 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, ontwikkelingen m.b.t. examen-

programma profiel Groen en profiel D&P en/of andere profielen, CSPE’s, verbreding 

programma’s, de Nieuwe leerweg per 2024 (ovb), scholingsaanbod docenten, regionale 

samenwerking met AOC’s e.d.). 

 

Ook is een samenwerking aangegaan tussen VBG en 

vmbo’s van AOC’s binnen Platform vmbo Groen. Op 

de VBG-studiedag in maart 2021 is een convenant 

getekend tussen beide partijen. In eerste instantie 

voor 2 jaar. VBG heeft 5 actieve leden bereid 

gevonden deze samenwerking vanuit de regio mede 

vorm te geven.  

 

 

 Figuur: De VBG kent 5 regio’s:   
 Noord, Oost, Midden, West en Zuid >> 

 

 

In totaal vertegenwoordigde VBG in 2018      33 scholen 

In totaal vertegenwoordigde VBG in 2019      36 scholen 

In totaal vertegenwoordigde VBG in 2020 35  scholen 

In totaal vertegenwoordigde VBG in 2021 34  scholen 

In totaal vertegenwoordigde VBG in 2022     35  scholen,  

 

In totaal vertegenwoordigde VBG in 2022     35  scholen, verdeeld over 5 regio’s: 
 

Regio:              Plaatsnaam:        VBG-bestuurslid: 
 

Regio Noord (5) 
Anna Maria van Schurman College 

CSG Liudger 

dr. Aletta Jacobs College 

Campus Winschoten 

Scholen aan Zee 

 
 

Franeker  

Drachten 

Hoogezand 

Winschoten 

Den Helder 

 

- 

 

 

 

                                     12 
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Regio Oost (7) 
St. Canisius 

 
 

Tubbergen/Almelo 

 
Marcel Roeberts 

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 
Ronald van der Vlies 

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 

 
    Julia van Altena    

 

Spaarne College  

Broeckland College 

Curio, Steenspil Halsteren 

Curio, Prinsentuin v Cooth 

OZHW Groen College 

RGO Middelharnis 

Goese Lyceum 

 

 

Haarlem  

Breukelen                               

Halsteren 

Breda 

Barendrecht 

Middelharnis 

Goes 

 

   
 
Regio Zuid (8) 

 
 

 

 
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 17 maart 2021    
           
 (zie pagina 8 van dit verslag) 
 

 

 

 

 

3.4  VBG-Buitenlandse studiereis 2022 

Jaarlijks organiseert de VBG een buitenlandse studiereis voor haar leden in het najaar.  
Een 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 Covid pandemie   - 

15 2021  Nederland ’s-Hertogenbosch en omgeving Transitie in de sector Groen  40 

16 2022  Denemarken Kopenhagen en omgeving De transitie naar een duurzame 
samenleving 

39 

17 2023     
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Verkort verslag 

VBG-studiereis naar Denemarken/Kopenhagen, 27 september – 1 oktober 2022. 

 

1. Inleiding 

Ieder jaar organiseert de VBG een studiereis naar een Europees land. 

Door direct met collega’s in het buitenland in contact te komen willen 
de leden van VBG wederzijds kennis, inspiratie opdoen en ervaringen 

uitwisselen. Leden van de VBG (directie, temleiders en docenten VMBO) 

maken in het najaar van 2022 een buitenlandse studiereis naar 

Denemarken (Kopenhagen en omgeving Roskilde). 

 

Doel van het bezoek 

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

ontwikkelingen op gebied van (Groen) onderwijs met een accent op ‘De transitie naar een duurzame 

samenleving’ en hoe de ‘Groene’ sector (en beroepsonderwijs in het bijzonder) daaraan bijdraagt?  

Meer specifiek gaat het om het kennismaken met manieren van aanpak, materialen, projecten, 

activiteiten, waarmee deelnemers hun eigen visie op het thema ontwikkelen en vormgeven.  

Het bestuur van de VBG denkt aan de volgende subdoelstellingen: 

• Leren van onderwijsontwikkelingen in de (groene) beroepskolom in Denemarken. Onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld inhoud, organisatie, resultaten, ervaringen, plaats in het curriculum, borging, 

beoordeling, samenwerking met lokale/regionale partners (bedrijven, instellingen, overheden, 

organisatie). Het accent ligt daarbij op het thema van 2022.  

• Het leren van elkaar krijgt vanuit onze excursiegroep een accent in de vorm van korte presentaties, 

vragen, discussies en stellingen over bovenstaande onderwerpen. Eenieder is uitgenodigd voor een 

(gemeenschappelijke) bijdrage. Elk jaar bewijst deze opzet zijn waarde voor de deelnemers.  

• Leggen van (bilaterale) contacten met vergelijkbare scholen in Kopenhagen voor toekomstige 

contacten (internationalisering), o.a. met Deense collega’s over mogelijke samenwerking.  

• Kennisnemen van andere actuele ontwikkelingen in de groene sector in/om Kopenhagen. 

 

Excursiegids 

Voor het vertrek ontvingen de deelnemers een informatieve excursiegids met programma, informatie 

hotel, deelnemerslijst, achtergrondinformatie over het thema, het onderwijssysteem in Denemarken, 

een compacte reisgids en een VBG-notitieboekje.  

 

Voorbereidingsmiddag 

Twee weken voorafgaand aan de studiereis is een bijeenkomst waarbij deelnemers met elkaar 

kennismaken, het programma ontvangen en gastlezing gericht op het thema bijwonen.                       15 
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2. VBG-studiereis thema 2022         

De transitie naar een duurzame samenleving 

Hoe draagt de ‘Groene’ sector (en beroepsonderwijs in het bijzonder) daaraan bij?                                      

 

Een inleiding: 

Als het om de energietransitie gaat doen de Scandinavische landen het heel goed. Naast Zweden 

timmert Denemarken bijvoorbeeld hard aan de weg. Het land heeft de afgelopen decennia een enorme 

slag gemaakt in de energietransitie, door o.a. de aanleg van 2 grote ‘energie-eilanden’, onderdeel van de 
in 2019 ingevoerde Deense Klimaatwet.  

Denemarken is ook al decennia koploper in biologische landbouw. Op ruim een tiende van de Deense 

landbouwgrond wordt biologisch geboerd.  Er haken meer ‘groene’ sectoren aan bij de ecologische 
trend. Maar dan vanuit de invalshoek klimaatverandering. Deense hoveniersbedrijven leveren niet alleen 

ecologisch gekweekte planten, maar ontwikkelen een totaalontwerp. De wijk Nordhavn in Kopenhagen 

bijvoorbeeld, is volledig duurzaam ontworpen. 

Wat kunnen we leren van de succesverhalen in 

Denemarken? Welke voordelen zitten er aan de 

nieuwe manieren van werken? Welke valkuilen en 

drempels kom je tegen? En vooral wat is de rol van 

het ‘Groene’ beroepsonderwijs bij deze 
veranderingen? Hoe is duurzaamheid verankerd in 

het curriculum? En wat betekent een duurzaam 

curriculum voor de zelfredzaamheid van 

studenten? Een reis naar onze noorderbuur waar 

we het thema onderzoeken vanuit de invalshoeken ‘Groen’ onderwijs, landschapsarchitectuur en 
biologische landbouw. Met de Deense onderwijscollega’s gaan we over het thema (en aanverwante 

onderwerpen) in gesprek en laten we ons inspireren 

door hun aanpak. 

 

Resultaatgerichte excursie 

De studiereis is ingericht op het verzamelen van 

voorbeelden uit het (groene) beroepsonderwijs en 

haar partners (bedrijven, overheden, instellingen, e.d.) 

in Denemarken. Het centrale uitgangpunt is dat de 

studiereis voor de deelnemers input oplevert over het 

thema, zowel inhoudelijk als didactisch. Met dit 

uitgangspunt komen sub-thema’s aan bod zoals: 
• Het Deense onderwijssysteem en het 

beroepsonderwijs in het bijzonder. 

• Inzicht in de Deense werkwijze m.b.t. de transitie (thema) in de groene sector en onderwijs.           16 
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• De relaties en verbindingen tussen de school en de lokale regio. Hoe worden die relaties 

vormgegeven bijvoorbeeld met bedrijven, instellingen en overheden. 

 

De studiereis richt zich op opdoen van inspiratie en ideeën inclusief  transfer naar de eigen situatie. 

 

 Vrijdag 30 september, vrij programma: verkennen Kopenhagen 

Fietstocht: uitzicht vanaf ‘Ronde Toren’  en langs de haven 

 

 

 

 

 

 

Botanische tuin mét 

Epipedopatus Tricolor >> 

  

 

 

 

 

 

 

 

Even pauze 
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3. Verzamelde opbrengsten van deelnemers aan de VBG studiereis 2022: 
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4. Programma van de VBG-studiereis 

Dinsdag 27 September 2022 

 14:20 Vertrek per KLM-vlucht naar Kopenhagen, aankomst hotel, diner. 

Iedere deelnemer heeft een eigen kamer (rookvrij). 

 

Woensdag 28 September 2022 

Ochtend 07.30 Ontbijt  

09:00 Ontvangst op de Nederlandse Ambassade.         Onderwerpen: 

• MoU ‘Farming the Future Together’, relatie met ‘Groen’ beroepsonderwijs en 
ons thema; 

• Structuur Deens ‘Groen’ beroepsonderwijs; 
• Transitie ‘Groene’ sector en ‘Groen’ beroepsonderwijs; 
• Rol van de sector ecologische productie. Succesfactoren, keurmerk økologisk; 

  

Middag 12:00 Lunch  

 

 

 

15:00 

Vertrek naar Roskilde, Technical VET College (Academy for Green Education): 

• Ontvangst op de agrarische afdeling, toelichting op schoolstructuur; 

• Inleiding Danish Farmer Education; 

• Interactieve ontmoeting met studenten en docenten. 

Keuze tussen: 

1. Aldersville Plantskole, stagebedrijf van Roskilde College; 

2. Copenhagen Hotel and Restaurant College. 

 

19:00 Naar hotel, gezamenlijk diner. 
 

Donderdag 29 September 2022 

Ochtend 07:00 Ontbijt  

08.00 Transfer Copenhagen naar Roskilde. Ontvangst en inleiding/informatie bij Malmos 

Landscaping. Innovatie en internationaal bedrijf op het gebied van duurzamen 

projecten zoals waterbeheersing, groene inrichting daken en parkeergarages.      O.a.:       

• Achtergrond, Motivatie voor hun aanpak; 

• Verbinding met klanten/publiek & duurzaamheid; 

• Integrale aanpak met medewerkers; 

• Voorbeelden van projecten; 

 

Middag 12:00 Lunch op College Roskilde  

 Vervolgprogramma op locatie Vilvorde van Technical VET College Roskilde. 

Kernwoorden: innovatie, inspiratie en verbinding met duurzaamheid: 

• Opleidingsmogelijkheden in Vilvorde; 

• Studentbegeleiding en zelfsturing van studenten; 

• Digitalisering in het beroepsonderwijs; 

• Interactieve ontmoeting met studenten. 

 

16:00 Bezoek aan Svanholm commune, grote biologische boerderij in Skibby. Interactieve 

rondleiding in meerdere groepen over het terrein: diverse functies  

 

18:30 Reflectiegesprek reisgroep.   Gezamenlijk diner op Svanholm.  

Avond 20:00 Transfer naar hotel, Copenhagen.  

Vrijdag 30 September 2022 

dag 09:00 Ontbijt, Vrij programma onderdeel.  Optie: Per fiets Kopenhagen ontdekken   

Avond 20:00 Gezamenlijk, afsluitend diner  

Zaterdag 1 oktober 2022 

07:00 Ontbijt.   8.00 uur: uitchecken hotel, Transfer.  KLM vlucht vertrekt om 11:50u.  
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5. Deelnemers aan de VBG Studiereis 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*AVG _ geen namenlijst toegevoegd van de 39 deelnemers. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek Copenhill >> 
Energiecentrale en Skibaan 
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   4. FINANCIËLE VERSLAGEN 
 

4.1 Financieel overzicht van de VBG, inleiding 
 

  
In de volgende paragrafen aandacht voor de financiën van de vereniging. Deze is opgesplitst in twee 
paragrafen. In 4.2 treft u de financiën van de VBG van het verenigingsjaar 2021 aan, de definitieve 
versie. In de paragraaf daarna de financiële begroting voor het VBG verenigingsjaar 2022. 
 
Werkwijze en controle 
Sinds 2021 is de bestuurssecretaris van de VBG belast met alle financiële transacties die voortvloeien uit 
alle facturen die de vereniging stuurt/mailt en alle betalingen die namens de vereniging voldaan dienen 
te worden. Alle betalingen zijn voorafgaand altijd door het VBG-bestuur akkoord bevonden. 
 
Kascommissie:  
Voor 2021 en 2022 wordt wederom een kascommissie samengesteld met de opdracht alle financiële 
stukken te controleren en akkoord te bevinden. Zoals dit in de voorgaande jaren steeds op deze wijze ie 
gedaan. 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 bestuurssecretaris. 
 
De laatste controle door een kascommissie is uitgevoerd op 14-11-2022*. 
De bestuurssecretaris toonde de bankrekening van De VBG, de mutaties per kalenderjaar, alle 
bijbehorende financiële stukken, opgestelde jaarrekeningen. De kascommissie bestond uit de leden: John 
Deurloo en Cornelis Jan Karsemeijer (Broeckland College, te Breukelen). 
Zij hebben na de controle schriftelijk verklaard alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de 
exploitatie over de periode 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en de periode 01 januari 2022 
tot en met 31 december 2022* van de Vereniging Buitengewoon Groen te Hoevelaken, te hebben 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 
De kascommissie verzoekt de vergadering (ALV 25 november 2022) om de bestuurders décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2022. 
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4.2 Financieel overzicht VBG in 2021 (definitief) 

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

Op basis van inschatting van het aantal leerlingen van 2021/2022 bedraagt 
de schatting jaarlijkse contributie door de VBG-leden in 2021 € 26.450,--   

 
 

  € Afgerond op hele € 

Ontvangsten   26.450 

Landelijke bijeenkomst maart 2021    

Contributie 2021 ontvangen 26.450   

      

Uitgaven   -25.245 
ALV 2021  geen uitvoering in 2021.  

  -Betalingen naar maart ’22 
 -RESTANT  ALV 2020,   € 117,00 117   

Studiedag maart 2021,  online 40   

Bestuursvergaderingen,  ook online 124   

Website 640   

Betalingsverkeer, bankkosten 140   
Bijdragen /lidmaatschappen                        

GroenPact/Groene Tafel.  
> Gebruikersrecht GN*1    € 6.675,00 2.000   
 

Representatie en overige kosten  181   
Diensten derden, financiële administratie, 

secretariaat (incl deels belast 21% BTW  € 2.671) 22.003   

      

Saldo resultaat   (positief)   1.205 

      

   
VBG Buitenlandse studiereis                              

ontvangen deelnemers  € 13.000   
Nacalculatie: € 14.272    -1.321 

   

Onttrokken aan  banksaldo in 2021    116 

 

Stand van zaken per 01/05/2022 

 

 

 

*1  Nb : Gebruikersrecht Groene Norm (GN) saldo 0. Ontvangsten gebruikers = uitgaven aan GN 
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4.3 Financieel overzicht VBG in 2022 

Uitgaand van in totaal 35 scholen, die lid zijn van VBG in 2022. 
 

Op basis van inschatting van het aantal leerlingen van 2022/2023 bedraagt 
de schatting jaarlijkse contributie door de VBG-leden in 2022 ca. €26.800 
 
 
 

  € Afgerond op hele € 

Ontvangsten   26.800 

Landelijke bijeenkomst maart 2022    
Contributie 2022  

Ontvangen: € 24.500 

(3 leden) Nog te ontvangen in 2022: € 2.300 26.800   

      

Uitgaven   -26.743 
Algemene ledenvergadering 

 -RESTANT  ALV 2021,   € 117 

- ALV 2022  (begroot) € 1.283                 (prognose) 1400   

Studiedag maart 2022 325   

Bestuursvergaderingen 88   

Website 572   

Betalingsverkeer, bankkosten 118   
Bijdragen /lidmaatschappen                        

GroenPact, Groene Tafel.  
> Gebruikersrecht GN*1    € 6.285 2.000   
 

Representatie en overige kosten  350   
Diensten derden, financiële administratie, 

secretariaat (incl. 21% BTW ) 21.890   

 Reiskosten                                   (prognose)  400   

   

Saldo resultaat   (positief)   57 

      
VBG Buitenlandse studiereis   

 Ontvangen deelnemers  € + 47.360 

Nacalculatie: €- 42.421 

Tekort 2021: € -1.321     

 Reserve, nog bestemmingsbesluit: € 3.618   

 

   

   

 

 

 

 

Stand van zaken per 14/11/2022 

 

 

 

*1 Nb : Gebruikersrecht Groene Norm (GN) saldo 0. Ontvangsten gebruikers = uitgaven aan GN 
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4.4 Financiële begroting VBG voor 2023 

Uitgaand van in totaal 35 scholen, die lid zijn van VBG in 2023. 
 

Op basis van inschatting van het aantal leerlingen van 2023/2024 bedraagt 
de schatting jaarlijkse contributie door de VBG-leden in 2023 ca. € 26.800,-- 

 

 

  € Afgerond op hele € 

Ontvangsten (prognose)   26.800 

Landelijke bijeenkomst maart 2022 0   

Contributie 2022 26.8000   

      

Uitgaven (prognose)   27.620 

  ALV november 2022   800   

VBG-studiedag  maart 2022 800   

Bestuursvergaderingen 400   

Website 800   

Betalingsverkeer 120   
Bijdragen /lidmaatschappen                        

GroenPact/Groene Tafel.  

Gebruikersrecht GN*1 2.300   

Representatie 200   

Overige kosten 200   
Diensten derden/secretariaat /boekhouding 
(incl 21% BTW) 22.000   

      

Onttrokken aan banksaldo 2022   820 

      

 

 

*1 Nb : Gebruikersrecht Groene Norm (GN) saldo 0. Ontvangsten gebruikers = uitgaven aan GN 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 

 

 
Hoevelaken, 2022.    

Dit VBG jaarverslag 2022 is namens het VBG-bestuur op 16-11-2022 opgemaakt door: 

Susan Potiek, bestuurssecretaris.        
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