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O m de doorstroom van jongeren vanuit het groene vmbo 
naar het groene mbo te stimuleren, is Branchevereniging 
VHG in samenwerking met lid-bedrijven en scholen het 

project ‘Verleiden tot kiezen voor groen’ gestart.  Wij spraken met 
Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur onderwijs bij Branchevereniging 
VHG, directeur Cees de Jong en docent John van Weenen van 
Melanchthon Business School over dit project waarmee zij de 
instroom van leerlingen en de aansluiting tussen het onderwijs en 
bedrijfsleven aanpakken.

Hoe verleiden jullie tot kiezen voor groen?
‘Scholen hebben de vrijheid om hun onderwijs zelf in te 
richten. Leerlingen kiezen in de bovenbouw van het vmbo een 
beroepsgericht profiel en twee keuzevakken. De taken uit de 
profielmodule en keuzevakken liggen vast, maar de school 
bepaalt de vorm,’ vertelt Zijlmans. ‘De scholen die meewerken aan 
dit project kiezen voor een praktijkgerichte vorm. Samen met VHG 
en lid-bedrijven laten ze leerlingen zien hoe het er in de praktijk 
aan toe gaat, hoe veelzijdig het werk is en welke specialismen er 
zijn. Daarvoor worden excursies georganiseerd naar bedrijven of 
projecten en geven hoveniers gastlessen op de school.’ 

Ook de docenten gaan op stage om kennis te maken met de 
praktijk. De docenten op het Melanchthon zijn het erover eens 
dat de docentenstage hun horizon verbreedt. ‘Tijdens een bezoek 
aan een bedrijf verplaatsen we ons in de wereld van de hovenier, 
die verschilt van die van een docent. Daarnaast is het een 
leuke manier van kennismaken om de samenwerking goed te 
starten.’

Waarom is dit project nodig?
‘De doorstroom van leerlingen, die een vmbo-opleiding volgen 
aan een van de agrarische en groene scholen, naar het groene 
mbo is laag. Terwijl schoolgebouwen soms op hetzelfde terrein 
staan. Anders dan in het mbo kent het vmbo geen verplichte 
stagemomenten. Gastlessen en excursies komen sporadisch voor. 
Hier liggen mogelijkheden’, aldus Zijlmans.’ Door vmbo-leerlingen 
in contact te laten komen met de praktijk, hoopt VHG hen te 
enthousiasmeren voor het groene vak. 

‘Leerlingen uit het vmbo hebben een verkeerd beeld van het vak. 
De praktijklessen groen op het vmbo worden vaak ingevuld in 
de eigen schooltuin. Op straat wordt het beeld van leerlingen 
gevormd door de mensen die zij zien schoffelen. Wat de hovenier 
doet in particuliere tuinen blijft verstopt achter de haag. En ook 
innovaties zoals groene daken en wanden kennen zij niet.  Door 
ook alle mooie dingen van het vak te laten zien wil VHG de 
leerlingen verleiden voor een groene mbo-opleiding te kiezen.’ 

‘Het begint bij de ouders,’ meent De Jong. ‘Kunnen zij hun kinderen 
wel adviseren over beroepen die zij zelf niet kennen? Wij merken 
dat vooral zichtbare beroepen heel populair zij, zoals kok. Iedereen 
kent de tv-koks. Totdat ze kennismaken met de praktijk en zien 
wat er allemaal bij komt kijken. Een kok heeft lange werkdagen, het 
werk is zwaar en omvat veel meer dan men denkt. Kennismaken 
met de praktijk is echt nodig. Wij streven naar onderwijs waarin 
praktijk en theorie nauw zijn verweven, binnen en buiten school. 
Dat doen we door samen te werken met bedrijven in de buurt. 35% 
van de bedrijven in deze regio is groenbedrijf.’ 
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Hoe zijn de rollen verdeeld?
Inmiddels zijn dertien scholen aangesloten bij het project. Aan 
iedere school zijn vijf bedrijven gekoppeld. VHG heeft deze 
bedrijven benaderd. Daarnaast heeft VHG een projectleider 
aangesteld die het proces begeleidt. Zijlmans: ‘bedrijven hebben 
primair de focus op het werk, scholen op het onderwijs. De 
projectleider van VHG zit daartussen en zorgt dat afspraken 
gemaakt en nageleefd worden. We stimuleren de samenwerking.’ 

Vanuit de scholen zijn tenminste twee docenten en een 
projectleider betrokken. Zij kijken waar de praktijk en 
samenwerking met het bedrijfsleven ingepast kunnen worden in 
het bestaande lesprogramma. Zij zijn ook de schakel tussen het 

vmbo en het mbo. De Jong; ‘onze school heeft dit beide onder 
een dak, dat geldt niet voor alle betrokken scholen. Ik denk dat 
wij daardoor een voordeel hebben. De docenten weten wat zowel 
lesgeven op het vmbo als op het mbo inhoudt.’ 

Zijn er al resultaten?
‘Het project is in de implementatiefase,’ vertelt Van Weenen. ‘Dat 
betekent dat we elkaar leren kennen en bekijken wat wel en niet 
werkt. De meeste activiteiten tot nu toe zijn goed ontvangen.’ 
VHG ziet dat er door het project daadwerkelijk meer jongeren 
doorstromen naar het groene mbo. ‘Vorig jaar is het project 
gestart met twee scholen, waaronder Helicon in Eindhoven. 
Daar is de instroom daadwerkelijk gestegen. Ook van andere 
deelnemende scholen komen er positieve berichten.’ ‘Wij 
hebben VHG gevraagd of het mogelijk is om aandachtpunten en 
successen uit te wisselen met de andere scholen uit het land die 
mee doen’, vult De Jong aan. ‘Daardoor kunnen we er gezamenlijk 
een succes van maken.’ ■

Dit project wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het 
Aequorfonds.
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