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Samenvatting 

 
Het onderzoek waarvan in deze rapportage verslag wordt gedaan, is uitgevoerd in 2014 – 2016, een 
periode waarin twee majeure herzieningstrajecten, zowel in het mbo als vmbo, zorgen voor extra grote 
dynamiek binnen de scholen. Binnen een dergelijke dynamiek is er niet altijd ruimte om gedegen 
onderzoek uit te voeren. Echter, onderzoek draagt bij aan het organiseren en faciliteren van 
denkkracht om als onderwijsorganisatie betere strategische keuzes te maken en processen te 
optimaliseren. Het onderzoekend leren binnen de scholen is in dit project versterkt, waarbij, door te 
werken middels een pdca-cyclus, er meer onderbouwing en lijn is gekomen in het handelen. Hierdoor 
is het voor de teams gemakkelijker om vol te houden wanneer een nieuwe werkwijze niet direct 
resultaat oplevert. Het onderzoek heeft bijgedragen aan gedachtevorming om uitvoeringskracht te 
organiseren tussen opleidingsteams en de regio/het werkveld. Hierdoor kunnen leerlingen 
kennismaken met de beroepspraktijk, leren in én van de praktijk. Dit kan vorm krijgen middels 
verschillende onderwijsactiviteiten. Tenslotte blijkt, door de uitgevoerde interventies, het beeld van 
leerlingen over de sector realistischer en positiever. 
 
De rode draad in het onderzochte vraagstuk is hoe scholen leerlingen van verschillende niveaus 
perspectief kunnen bieden op een goede opleiding en beroepskansen binnen de groene sector, met 
als hoofdvraag: Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk dragen bij aan een 
versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? 
Om deze vraag te beantwoorden is met name gekeken naar doorstroom van groen vmbo naar groen 
mbo op landelijk en regionaal niveau, aanwijsbare beïnvloedende factoren bij de consortiumscholen, 
en hieruit voortvloeiende beleidskeuzes, interventies en activiteiten. Tenslotte zijn de effecten van de 
door de scholen gemaakte beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom in kaart gebracht. 

 
Het onderzoek omvat twee kwantitatieve onderzoeken naar doorstroomgegevens en een 
meervoudige casestudie met drie groene scholen. Voor het kwantitatieve onderzoek zijn BRON-data 
geanalyseerd en zijn scholen van de Vereniging Buitengewoon Groen bevraagd. De nadruk in het 
onderzoek ligt echter bij de casestudies. Deze zijn opgezet vanuit specifieke vragen van elk van de 
scholen zelf, waardoor elke casestudie een eigen inhoudelijk karakter heeft. Scholen zijn ondersteund 
in het benutten van onderzoeksresultaten bij het formuleren van eigen beleid op het terrein van 
doorstroom of het herijken hiervan en hebben, op basis van onderzoek (monitoring), de uitvoering van 
het beleid geëvalueerd of bijgesteld en conclusies getrokken over effectiviteit. Het is een sterk 
ontwikkelend onderzoek in een lerend samenwerkingsverband van scholen, onderzoekers en 
adviseurs. Het bevorderen van de doorstroom tussen vmbo-mbo is echter vooral aan de scholen en 
hun regionale partners. Daarbij kan het doen van onderzoek leiden tot het organiseren en ontwikkelen 
van denkkracht. 
 
Er zijn verschillende aanbevelingen uit het onderzoek voortgekomen die van belang zijn voor scholen. 
Zo is het aan te raden veel lessen te geven binnen de context waarin zowel door vmbo- als mbo-
leerlingen wordt gewerkt. Zowel ouders als leerlingen blijken gevoelig te zijn voor een leeromgeving 
die in samenwerking met bedrijven is vormgegeven. Schoolonderzoeker Dees stelt dat ‘gezamenlijke 
voorlichting en werving door school en bedrijven in dit soort onderwijscontexten ervoor kan zorgen dat 
ouders de keuze voor het beroepsonderwijs niet als negatief zullen zien’. Dit vereist duurzame 
samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijven. Het onderzoeken en gebruikmaken van de 
mogelijkheden van dergelijke initiatieven vergt tijd en moet groeien.  
Daarnaast blijkt het vakoverstijgend vormgeven van onderwijs nut te hebben. Verbreding van het 
programma kan worden georganiseerd door samenwerking met andere vmbo-scholen in de regio. Het 
is verder zaak om als school proactief in te spelen op het imago van de school, onder andere door 
profilering. 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Lage doorstroom groen vmbo-groen mbo 

 

De beroepsonderwijskolom vmbo-mbo-hbo is een belangrijke route voor veel leerlingen. Van de 

vmbo’ers in de beroepsgerichte leerwegen stroomt gemiddeld 90 procent door naar het mbo en van 

de vmbo’ers in de theoretische leerweg zo’n 70 procent. Binnen het mbo kunnen leerlingen verder 

opstromen en vanuit mbo 4 ook doorstromen naar het hbo (NRO/NWO, 2016, bijlage 3).  

 

De sectorgetrouwheid bij de doorstroom van vmbo naar mbo verschilt tussen de sectoren. 

Techniekleerlingen zijn het meest sectortrouw, maar de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo 

is al jarenlang laag in vergelijking met de sectorgetrouwe doorstroom in andere sectoren. Dit groene 

doorstroompercentage daalt bovendien nog steeds (Meng, Coenen, Huijgen, Ramaekers & Van Thor, 

2009; Neuvel & Van Esch, 2010). In schooljaar 2010-2011 was het groene doorstroompercentage 

29%. De doorstroompercentages verschillen per regio, per instelling en binnen instellingen per locatie. 

Ook zijn er verschillen in doorstroom tussen leerwegen en niveaus (Aequor, 2012). Bij scholen van de 

Vereniging Buitengewoon Groen (VBG, vmbo-scholen met een afdeling Groen, niet in een AOC) blijkt 

de doorstroom naar het groene mbo gemiddeld genomen hoger (37%) dan in de AOC’s, maar ook hier 

bestaan grote verschillen tussen regio’s, scholen en leerwegen (Grootendorst & De Jong, 2013).1 

 

De groene sector heeft nu en in de nabije toekomst behoefte aan goed geschoolde medewerkers. De 

vraag lijkt groter dan het groene mbo kan leveren. Het is daarom volgens de AOC Raad van groot 

belang dat de uitstroom van het groene mbo wordt verhoogd en (mede daarom) ook de instroom in 

het groene mbo. De AOC Raad heeft als een van haar ambities uitgesproken de doorstroom tussen 

groen vmbo en mbo te vergroten van de huidige minder dan 30% naar 40% (Sectorplan 

Sempervivum, 2012). Uit recentere cijfers blijkt dat het doorstroompercentage weliswaar 

verhoudingsgewijs laag is, maar dat de absolute aantallen leerlingen in groen vmbo en mbo toenemen 

(Aequor, 2012; Neuvel & Van Esch, 2010). Toch is het met het oog op de arbeidsmarkt in de groene 

sector, maar ook vanuit het oogpunt van optimalisering van leerwegen, belangrijk om meer zicht te 

krijgen op én werk te maken van groene doorstroom. Behalve op niveau 4 is de daling op alle niveaus 

terug te vinden en het sterkst op niveau 1; met bijna 19%. Deze daling hangt waarschijnlijk samen met 

de economische crisis waardoor er binnen bedrijven onder meer minder ruimte is (was) om te 

investeren in het opleiden van personeel. Dit is nadelig voor leerlingen in niveau 1, omdat dit bijna 

altijd bbl-constructies betreft (Aequor, 2014). 

 

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de lage doorstroom tussen groen vmbo en mbo. De meest 

directe voorlopers van het onderzoek waarover in het voorliggende rapport verslag wordt gedaan, zijn 

de onderzoeken van Van den Berg (2013) en Grootendorst en De Jong (2013). Zij noemen in hun 

rapportages als factoren die een rol spelen bij de groene doorstroom:  

 De schoolkeuzemotieven van leerlingen bij de schoolkeuze voor vmbo en mbo (veel 

leerlingen kiezen om andere redenen dan ‘een groene loopbaan’ voor groen vmbo); 

 De samenwerking tussen vmbo en mbo groen (minder intensief en gericht dan vaak wordt 

gedacht);  

 De samenwerking met groene bedrijven (idem);  

 De beeldvorming bij ouders, leerlingen én docenten rond de groene sector (bij degenen die 

niet uit de sector zelf afkomstig zijn, overheersen niet-realistische en negatieve beelden); 

 De kwaliteit van de doorlopende leerroute (veel verschillen, niet altijd optimaal) en 

 De vormgeving van Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) en de kwaliteit van onderwijs 

en vakdocenten in dat verband (veel verschillen, niet altijd optimaal).  

 
 

                                                           
1 Bovendien is de context van de scholen anders dan bij AOC’s, onder meer wat betreft formele en feitelijke 
keuzemomenten. In een AOC blijven vmbo-leerlingen doorgaans op school tot hun vmbo-diploma, ook al hebben 
ze een voorkeur voor een andere sector. In VBG-scholen kiezen leerlingen bij de sectorkeuze bewuster voor 
vmbo-groen dan in een AOC (Van den Berg, 2013). 
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1.2  Veranderende kenmerken doorstroom 

 

Het vraagstuk van de doorstroom is naast een kwantitatief ook een kwalitatief probleem. De aantallen 

doorstromers zijn relatief laag, waarbij het in toenemende mate lijkt te gaan om leerlingen met een 

zorgprofiel, leerlingen die kiezen voor weinig arbeidsmarktrelevante opleidingen, leerlingen zonder 

gerichte beroepswens of leerlingen met een te laag niveau ten opzichte van wat op de arbeidsmarkt 

verwacht wordt. De realiteit is dus een stuk complexer dan alleen doorstroomaantallen 

en -percentages. 

 

Het beschreven kwalitatieve probleem is overigens niet exclusief voor het onderwijs en de doorstroom 

in de groene sector. Een beroepsgerichte onderwijsroute is vaak een ‘gedwongen’ keuze voor 

leerlingen die zwak scoren op taal en rekenen in het basisonderwijs. Leerlingen die hoger scoren 

kiezen bij voorkeur voor het algemeen vormend voortgezet onderwijs, waardoor veel potentiële 

vakmensen verloren gaan (Tourverslag MBO, 2014). Volgens Neuvel & Van Esch (2011) beginnen 

steeds meer leerlingen in het vmbo aan hun opleiding zonder duidelijke beroepswens. Uit Van den 

Bulk (2011) blijkt dat leerlingen in het vmbo, sterker dan hun leeftijdgenoten in het vwo en havo, 

gericht zijn op het verbeteren van hun maatschappelijke positie en minder op een bepaald beroep. 

Beroepen met een lage maatschappelijke status (technische beroepen, beroepen in de groene sector 

en zorg) spreken hen minder aan. Sommige leerlingen zien deze beroepen als de enige optie die 

overblijft als het op school niet lukt (Van den Bulk, 2011), terwijl die beroepen juist kansen bieden om 

een goede plaats op de arbeidsmarkt te realiseren. In dat verband is bijzonder dat docenten in groen 

vmbo die negatieve beeldvorming van ‘groen’ eerder lijken te versterken dan te nuanceren of 

corrigeren (Van den Berg, 2013). 

 

 

1.3  Mogelijke doorstroombevorderende maatregelen 

 

Van den Berg (2013) stelt in het verlengde van haar onderzoek dat met het oog op groene doorstroom 

winst geboekt kan worden door versterking van de samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijven, 

aandacht voor de beeldvorming over de groene sector en een kwaliteitsimpuls bij de vormgeving van 

LOB. Eén van de speerpunten die AOC’s zelf noemen voor het versterken van het 

onderwijsrendement is het verbeteren van de determinatie van de leerlingen. Het is belangrijk dat 

ouders en leerlingen goed op de hoogte zijn van de eisen die aan leerlingen in verschillende 

leerwegen gesteld worden. Een helder referentiekader is dan ook van groot belang voor het vmbo-

groen (Vermaas, 2014).  

 

In het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ (2011) worden maatregelen voorgesteld die de doorstroom 

vmbo-mbo richting arbeidsmarkt of hbo moeten bevorderen. Het actieplan streeft naar beter 

beroepsonderwijs waar ondernemende vakmensen worden opgeleid. Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) en CED-Groep onderzochten recent welke betekenis het begrip vakmanschap 

heeft voor mbo studenten van verschillende opleidingsrichtingen (Turkenburg, 2014). Uit het 

onderzoek blijkt dat het begrip vakmanschap betekenisvol is voor deze studenten. Bovendien blijkt dat 

de studenten zich associeerden met hun toekomstige vakmanschap en trots waren op het 

vakmanschap binnen het door hen gekozen beroep. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een 

beperkt aantal (22) mbo studenten van niveau 3 of 4 in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, de groene 

opleidingen waren daarbij niet betrokken. Het is de vraag of vakmanschap ook betekenisvol is voor 

jongere leerlingen in een lager niveau van het mbo of vmbo in de groene sector en of het bij hen 

dezelfde beroepstrots kan oproepen. Als dat zo is kan hernieuwde aandacht en waardering voor 

vakmanschap bij deze leerlingen de waardering voor de opleiding doen toenemen en tevens een 

positieve bijdrage leveren aan hun eigenwaarde, en in het verlengde daarvan aan hun 

schoolprestaties (Zimmerman, 2000).  
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2 Doelen en onderzoeksvragen van het project 

 

In 2014-2016 werkte een consortium van scholen en onderzoeks- en adviesinstellingen2 aan een 

praktijkgericht onderzoek naar de doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo. Het onderzoek bouwt 

voort op het hiervoor geschetste eerdere onderzoek. De rode draad in het te onderzoeken vraagstuk 

is hoe de scholen leerlingen van verschillende niveaus perspectief kunnen bieden op een goede 

opleiding en beroepskansen binnen de groene sector. Doelen van het project zijn daarom: 

- Het inzicht in beïnvloedende factoren verbreden en verdiepen;  

- Zinvolle en uitvoerbare interventies of oplossingen inzetten en beschrijven en 

- Schoolontwikkeling door de inzet van onderzoekskennis en (versterking van) de pdca-cyclus 

versterken en beschrijven. 

 

De hoofdvraag in dit onderzoek is: Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk 

dragen bij aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in kwantitatieve 

als kwalitatieve zin? Deelvragen om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn: 

1. Hoe ziet de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo er uit op landelijk en regionaal 

niveau? En: welke leerlingkenmerken en andere factoren spelen een rol bij deze doorstroom? 

2. Welke beïnvloedende factoren zijn bij de consortiumscholen aanwijsbaar? Op welke manier 

worden of zijn gegevens over deze factoren door de school geïnterpreteerd en welke concrete 

beleidskeuzes hebben zij naar aanleiding hiervan (recent) gemaakt? Welke doelen heeft de 

school gesteld en welke activiteiten zijn hierop ingezet? Welke verdere voornemens hebben 

de scholen, waarop baseren ze deze en welke activiteiten willen ze hierop inzetten? 

3. Wat zijn de (te verwachten en al zichtbare) effecten (kwantitatief en kwalitatief) van de door de 

scholen gemaakte beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom? 

 

Deelvraag 1 gaat over landelijke en regionale patronen in de doorstroom en factoren die die patronen 

kunnen verklaren. Deelvraag 2 gaat over de doorstroompatronen en -factoren op schoolniveau, de 

lokale duiding daarvan, en recent en voorgenomen schoolbeleid in dat verband. Deelvraag 3 gaat 

vervolgens over de opbrengsten van het schoolbeleid. 

                                                           
2 In alfabetische volgorde: CED-Groep, Clusius College, CPS, Groenhorst Ede, KPC Groep, Kohnstamm Instituut, 
Prinsentuin College, Strix Aluco - onderzoek & innovatie en VBG. 



7 

 

3 Onderzoeksaanpak 

 

Deelvraag 1 wordt beantwoord op basis van een kwantitatief landelijk onderzoek. De deelvragen 2 en 

3 worden beantwoord via casestudies bij de in het consortium betrokken scholen. Deze casestudies 

zijn opgezet vanuit de specifieke vragen vanuit de scholen zelf, waardoor elke casestudie een eigen 

karakter heeft (zie Kader 1). 

 

Kader 1: Kenmerken en vraagstukken van de drie scholen bij aanvang van het project 

Het Prinsentuin College is een groen mbo in Breda dat deel uitmaakt van ROC West-Brabant. Het 

Prinsentuin College heeft een leerlingenpopulatie van 1147 (in schooljaar 2015/16). In dit 

onderzoek is met name gekeken naar de samenwerking tussen Prinsentuin College en Prinsentuin 

van Cooth, een vmbo-school in Breda die 474 leerlingen heeft (in schooljaar 2015/16) en bestuurlijk 

eveneens onder ROC West-Brabant valt. Van oudsher is het een groen-vmbo, maar sinds een fusie 

in 2012-2013 kan er ook gekozen worden voor Zorg & Welzijn en Innovatieve Techniek. Relatief 

weinig leerlingen kiezen voor Groen (15% leerlingen), meer dan de helft kiest voor Zorg & Welzijn 

(60%) en een kwart voor Innovatieve Techniek (25%). 

 

Het is een langgekoesterde wens van Prinsentuin van Cooth en Prinsentuin College om een 

doorlopende leerlijn Groen te ontwikkelen. Prinsentuin College is zich bewust van de motieven van 

leerlingen om te kiezen voor dit mbo. Veelal zijn dit andere redenen dan het kiezen voor een groene 

loopbaan. Daarnaast kiezen leerlingen vaker voor een opleiding met een gering 

arbeidsmarktperspectief (zoals Dierverzorging) dan voor een opleiding met goede 

arbeidsperspectieven (Plantenteelt, Hovenier). 

 

Prinsentuin College is bezig met een aantal maatregelen om de samenwerking tussen vmbo en 

mbo-groen te versterken. Dit gebeurt in het kader van de ontwikkeling van multi-sectoraal 

beroepsonderwijs. De versterking van de samenwerking is niet alleen gericht op verbetering van de 

doorstroom vmbo-groen naar mbo-groen, maar ook op de verbetering van de doorstroom van 

vmbo-groen naar mbo-grijs en van vmbo-grijs naar mbo-groen. Een voorbeeld is het voornemen dat 

leerlingen in het vierde leerjaar van het vmbo wekelijks één dag gaan deelnemen aan mbo-groen 

onderwijs. Prinsentuin College vraagt zich af wat het effect zal zijn van dit type interventies. 

 

Clusius College is een groen vmbo-mbo met verschillende locaties in Noord-Holland. De school 

heeft 3956 vmbo-leerlingen en 1732 mbo-leerlingen (2015/16). Clusius College biedt het groen 

vmbo-onderwijs niet in leerwegen aan, maar onder de noemer Landbouwbreed. Dit is een 

programma waarin mens en natuur voorop staan. De school schenkt veel aandacht aan natuur, 

duurzaamheid, voedsel en leefomgeving. De regio kent een grote levensmiddelenindustrie.  

 

Sinds 2010 is de overheid gestart met het topsectorenbeleid met als doel om de topsectoren waarin 

Nederland wereldwijd uitblinkt te versterken. Agri & Food (A&F) is daar een van. Vanuit dit 

topsectorenbeleid zijn onder andere de Centra voor Innovatief Vakmanschap gestart. Het CIV A&F 

kent een investeringssubsidie en heeft een looptijd van vier jaar. Clusius College is partner in dit 

project. In het voorjaar van 2014 hebben er binnen het Clusius College werksessies 

plaatsgevonden aangaande de Foodopleidingen (mbo). De uitkomsten van die sessies zijn vertaald 

in drie thema’s, waaronder Instroombevordering en Profilering/branding opleidingen Food. Dit was 

de aanleiding om te participeren in het huidige onderzoek. 

 

Clusius College heeft vanaf 2012 ingezet op het versterken van LOB. Parallel met de start daarvan 

heeft Clusius geparticipeerd in het eerdergenoemde onderzoek van Van den Berg (2013) naar 

welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren de keuze van leerlingen voor het mbo-groen 

beïnvloeden en wat dat betekent voor onderwijsaanbod, voorlichting en werving onder vmbo-

leerlingen. Voortbouwend op de LOB-ervaringen en het onderzoek wil Clusius bij de aanvang van 

het huidige onderzoeksproject de groene sector een impuls geven door een nieuwe invulling van de 

stages (lint- of blokstages). Vraag voor de school is welke vorm van stages het meest effectief is 

voor de beeldvorming en het keuzeproces van leerlingen. 
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Groenhorst Ede is een van de vestigingen van AOC Groenhorst en telt 575 vmbo-leerlingen in de 

groene sector. Leerlingen kunnen tot aan 2017 kiezen voor Food, Dier, Groen en Bloem. Na 2017 

gaat Groenhorst Ede een nieuw curriculum aanbieden met profieldeel groen en keuzedelen. 

Daarnaast telt Groenhorst Ede 90 mbo-deelnemers in de richtingen Food en Toegepaste Biologie. 

 

Groenhorst Ede heeft in 2012-2014 gewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Groen Leefpark Ede’. Dit 

is een groen leefpark achter het schoolgebouw waar leerkrachten met schoolklassen aan het werk 

zijn. Ook andere doelgroepen genieten van groen, zoals kinderdagverblijven, naschoolse opvang, 

buurtbewoners met of zonder kinderen. De school geeft aan de invloed te willen onderzoeken van 

deze contextrijke leeromgeving op de doorstroming naar mbo Food. De specifieke vragen zijn: Is er 

bij de inrichting van de school (intern) en bij praktijkleren (extern) voldoende rekening gehouden 

met deze contextrijke leeromgeving? En: is het beeld van leerlingen van vmbo Groen door deze 

leeromgeving veranderd van ‘een leuke en gezellige school’ naar uitstromen ‘als een ambassadeur 

van de sector Groen’? Centraal thema is dus de invloed van de leeromgeving op de keuze van 

leerlingen vmbo Groen voor hun vervolgopleiding. 

 

 

In het huidige onderzoeksproject zijn de drie scholen ondersteund in het benutten van 

onderzoeksresultaten bij het formuleren van eigen beleid op het terrein van doorstroom of het herijken 

hiervan. Op basis van monitoring van de uitvoering en opbrengsten evalueren ze het beleid, stellen ze 

het waar nodig bij en trekken ze conclusies over de effectiviteit ervan. Onderdeel van het onderzoek is 

dan ook dat de professionals binnen de scholen met adviseurs en onderzoekers zoeken naar 

passende keuzes en interventies en het implementeren hiervan. Het doel van het onderzoek is te 

leren van de praktijk en tegelijkertijd in de praktijk een aanpak te ontwikkelen en te evalueren. 

Hierdoor heeft het onderzoek het karakter van ontwikkelend onderzoek in een lerend 

samenwerkingsverband van scholen, onderzoekers en adviseurs.  

 

 

3.1  Aanpak van het kwantitatieve deelonderzoek 

 

3.1.1 Aanpak algemeen landelijk onderzoek 

Het verdiepende en verbredende kwantitatieve deelonderzoek is gericht op het beantwoorden van 

deelvraag 1. Het brengt landelijke en regionale doorstroompatronen in beeld, en zoekt naar oorzaken 

van de lage sectorale doorstroompercentages, de knelpunten in de doorstroom vmbo-mbo en de 

succesfactoren. Dit deelonderzoek is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. 

 

Bij het bepalen van de doorstroom van vmbo naar mbo is gebruik gemaakt van (bewerkingen van) de 

oktobertellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze zogeheten BRON-data bestaan uit 

tellingen waaruit duidelijk wordt of een deelnemer (nog) ingeschreven staat in het vo of mbo, diploma, 

ingeschreven opleiding, niveau, leerweg, vooropleiding, en dergelijke. Dit biedt de mogelijkheid om 

van de huidige instroom in mbo, groen en grijs, te bepalen welke vooropleidingen genoten zijn, met 

welk succes, en welke richtingen/opleidingen. Uit de BRON-gegevens valt te herleiden in hoeverre 

leerlingen switchen tussen sectoren voor, bij of na de overstap naar het mbo. Ook tijdens hun verblijf 

in het (groene) mbo zijn leerlingen ‘te volgen’ in hun keuze/switchgedrag. 

- Bij het bepalen van de situatie vóór 2009-2010 is gebruik gemaakt van geaggregeerde 

gegevens over de sectorwisselingen bij de doorstroom van vmbo naar mbo, beschikbaar via 

het Expertise Centrum Beroepsonderwijs (ECBO). 

- De situatie vanaf 2010 wordt beschreven door middel van gegevens die van DUO zijn 

verkregen. Het gaat hier om data, die voor het algemene publiek toegankelijk zijn, te weten 

Excel files die vanaf de website van DUO gedownload kunnen worden. Er zijn vijf bestanden 

beschikbaar voor de jaren tussen 2010 en 2014. Daarbij zijn de gegevens voor de jaren vanaf 

2010 tot en met 2013 definitief, maar de gegevens voor het jaar 2014 zijn voorlopig. In de 

rapportage van de resultaten worden de gegevens aangeduid met één kalenderjaar (startend 

met 2009), maar het gaat eigenlijk om de schooljaren 2009 – 2010 tot en met 2013 – 2014. 

De data zijn dus gebaseerd op de oktobertellingen vanaf 2009 tot en met 2013. 

 

In een bijeenkomst van de projectdeelnemers hebben de onderzoekers en de deskundigen uit het 

werkveld de voorlopige onderzoeksresultaten met elkaar besproken en geïnterpreteerd. De feedback 
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is benut om de rapportage van dit deelonderzoek waar nodig bij te stellen. Beoogde opbrengst van 

deze bijeenkomst is ook het verkennen van aanbevelingen en vergroting van het draagvlak daarvoor, 

gericht op versterking van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve doorstroom. 

 

3.1.2 Aanpak onderzoek binnen de VBG 

De Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) verenigt alle 34 OCW-scholengemeenschappen met een 

afdeling vmbo Groen in Nederland. De VBG heeft in de periode 2010-2012 de doorstroom vmbo-mbo 

Groen onderzocht. De rapportage door Grootendorst en De Jong (2013) laat verschillen zien tussen 

de doorstroompercentages van individuele VBG-scholen, tussen leerwegen en tussen de vijf VBG-

regio’s (Noord (49%), West (22%), Midden (32%), Oost (38%) en Zuid (52%). In een kwalitatief deel 

van dit eerdere onderzoek wordt ingegaan op factoren die een rol spelen bij de geconstateerde 

regionale verschillen en welke maatregelen op basis hiervan genomen kunnen worden om de 

doorstroom te versterken. 

 

In het vervolgonderzoek dat in het huidige project door het CPS is uitgevoerd, is het kwantitatieve deel 

van voorgaande onderzoek geactualiseerd. Daarbij is dezelfde aanpak gevolgd als die van 

Grotendorst en De Jong (2013) (zie paragraaf 1.1). Hiervoor is in november 2015 een vragenlijst naar 

alle VBG-scholen verstuurd (zie Bijlage 1). De resultaten van 2015 hebben betrekking op inmiddels 36 

VBG-scholen waarvan 34 ingevulde vragenlijsten zijn ingeleverd en meegenomen in het onderzoek. 

Voor het overgrote deel hebben dezelfde scholen als in 2012 meegedaan aan het huidige onderzoek. 

De scholen in regio Noord en regio Midden zijn ten opzichte van 2012 ongewijzigd. De regio West is 

ten opzichte van 2012 uitgebreid met twee scholen. De scholen in regio Oost retourneerde in 2015 nu 

wel allemaal de vragenlijst. In de regio Zuid is het aantal scholen gelijk gebleven ten opzichte van 

2012, maar qua samenstelling is deze groep gewijzigd. De 34 deelnemende scholen in 2015 hebben 

in totaal van 1689 leerlingen de doorstroomgegevens aangeleverd. Deze vertegenwoordigen ruim 

94% van de totale VBG-leerlingenpopulatie.  

 

 

3.2  Aanpak van de casestudies 

 

Binnen de casestudies zijn twee rondes dataverzameling via dialoogtafels voorzien. Tussen beide 

rondes zit een periode waarin onderbouwde interventies (zouden) zijn uitgevoerd. 

 
3.2.1  Dialoogtafels ronde 1 

In de eerste helft van 2015 zijn op elke deelnemende school elk vier zogeheten dialoogtafels 

georganiseerd, met ouders, met medewerkers van de school (mentor, decaan, docent), met 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en met leerlingen. In Tabel 1 staan de beoogde en 

gerealiseerde aantallen deelnemers aan de dialoogtafels. 

 

Tabel 1: Beoogde en gerealiseerde aantallen deelnemers aan de dialoogtafels, per locatie 

 Beoogd Gerealiseerd 

  Prinsentuin College Clusius College Groenhorst Ede 

Ouders  6-8 4 3 3 

Medewerkers school 6-8 8 9 8 

Vertegenwoordigers 

bedrijven 

6-8 3 3 8 

Leerlingen 3 9 9 6 

 

Ter voorbereiding van de dialoogtafels en in aanvulling op de kwantitatieve gegevens uit het landelijke 

deelonderzoek van dit project, maakten de drie scholen elk een rapportage over kengetallen van de 

betrokken schoollocatie(s). Een samenvatting daarvan staat in het tekstkader in de inleiding van dit 

hoofdstuk. Na deze voorbereiding volgden de dialoogtafels waarbij de verschillende groepen met 

elkaar in gesprek gingen over de onderwerpen die ook in het kwantitatieve deel onderzocht zijn, maar 

deze onderwerpen dan vanuit hun specifieke situatie benaderen. De dialoog is een gespreksmethode 

waarbij de deelnemers vanuit hun eigen situatie reageren op een aantal gegeven stellingen of vragen. 

Het gaat er niet om een debat of discussie. Er moet maximale aandacht zijn voor het standpunt van de 

anderen. Men hoeft elkaar niet te overtuigen, maar stelt zich vooral ontvankelijk op voor de mening 
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van de ander. De dialoog hoeft niet in een consensus te eindigen en er hoeven geen beslissingen 

genomen te worden. Het doel is zoveel mogelijk zich te krijgen op meningen, standpunten en 

ervaringen van directbetrokkenen.  

 

Voor de dialoogtafels met leerlingen is deels gebruik gemaakt van de Visuele Identificatie Methode 

(VIM), een methode om gesprekken met leerlingen te hebben over attitude, kennis en meningen ten 

aanzien van beroepen en beroepsmogelijkheden (Van den Bulk, 2011; Turkenburg, 2014). Met behulp 

van foto’s en een opdracht overleggen leerlingen met elkaar, zodat geluisterd kan worden naar hun 

overwegingen, kennis en opvattingen. De foto’s hebben betrekking op beroepen binnen en buiten de 

groene sector. De opdracht bestaat uit het categoriseren van de foto’s naar de verschillende aspecten 

van vakmanschap die op de foto’s te zien zijn. De ervaring heeft geleerd dat deze opdracht een beeld 

geeft van de waarde die leerlingen toekennen aan beroepen en de mate van inzicht die zij hebben ten 

aanzien van de getoonde beroepen. Daarnaast is in een interview met dezelfde leerlingen specifiek 

gevraagd naar hun mening over de aansluiting van de opleiding met stage of werk, de motivatie om te 

kiezen voor een opleiding en/of beroep, de kansen en beperkingen die zij voor zichzelf zien. Deze 

algemene vragen zijn per school ingekleurd met de specifieke vragen die de school aan het 

onderzoek heeft verbonden. Bijvoorbeeld voor Clusius gaat het vooral om de vraag waarom leerlingen 

kiezen voor VAP (Verwerking Agrarische Producten) maar toch niet doorstromen naar een mbo-

opleiding Food.  

 

In de dialoogtafels staat de loopbaan van de leerling centraal (basisonderwijs > vmbo > mbo > 

beroep). Naar aanleiding van de waarnemingen uit eerder onderzoek wordt onderscheid gemaakt 

tussen 1) het netwerk met (groene) LOB-expertise, maar dat niet per se contact heeft met/invloed 

heeft op (loopbaankeuzes van) leerlingen en 2) het persoonlijke netwerk van ‘betekenisvolle anderen’ 

van leerlingen. Dit zijn personen die wel contact hebben met en invloed hebben op (loopbaankeuzes 

van) leerlingen, maar die niet per se (groene) LOB-expertise hebben, maar dat wel veel invloed heeft 

op (loopbaankeuzes van) leerlingen.  

 

Voorafgaand aan de dialoogtafels stemden de interne schoolonderzoekers en de begeleidende 

adviseur met elkaar af met het oog op verkrijgen van valide, vergelijkbare en betrouwbare gegevens. 

De dialogen zijn gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad die voortbouwt op Van den Berg 

(2013) (zie Bijlage 2 voor de leidraad voor de gesprekken met ouders, school en bedrijven en Bijlage 

3 voor de leidraad voor de gesprekken met leerlingen) en onder begeleiding van een gespreksleider 

(Lenie van den Bulk voor de gesprekken met leerlingen en de interne schoolonderzoekers van het 

project voor de overige gesprekken). Van elk gesprek is aan de hand van de gespreksleidraad een 

verslag gemaakt op basis van gemaakte aantekeningen of een geluidsopname van het gesprek. 

Analyse van de verslagen zijn de basis voor een beschrijving van de situatie per school, waaraan 

binnen de school een conclusie is verbonden (diagnose). 

 

3.2.2  Interventies 

De beschrijving van het eerder uitgevoerde onderzoek (zie hoofdstuk 1), de uitkomsten van het 

kwantitatieve deelonderzoek (voor zover al beschikbaar) en de uitkomsten van de eerste ronde 

dialoogtafels vormden per school input voor een bespreking en waar nodig herijking van het 

geformuleerde beleid en van de specifieke interventies in 2015-2016. Opbrengst van deze fase is dus 

dat elke school evidence informed beleid heeft geformuleerd om bewust en doelgericht interventies in 

te zetten ter versterking van de doorstroom. Zie Kader 2 voor de beoogde en gerealiseerde 

interventies per school. De algemene deler in de interventies van de scholen is inzet op factoren die in 

hoofdstuk 1 op basis van eerder onderzoek genoemd zijn. Aandacht is er met name voor: 

- Samenwerking vmbo-mbo (inzetten van mbo in vmbo, zowel docenten als leerlingen: 

verzorgen keuzevakken, begeleiden leerlingen)  

- Vmbo-leerlingen laten werken in een realistische mbo-leeromgeving  

- Betrekken van de vernieuwing van het vmbo bij de ontwikkelingen 

- Koppeling met LOB 
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Kader 2: Beoogde en gerealiseerde interventies per school 

Prinsentuin College 

Beoogde interventie is dat leerlingen vóórdat zij een profiel moeten kiezen (just in time), in het 

tweede jaar, relevante ervaring hebben opgedaan met de opleidingen die Prinsentuin College 

aanbiedt. In leerjaar drie is er een lesweek waarin vmbo-leerlingen, bij voorkeur op het mbo, een 

projectopdracht krijgen van mbo docenten en -studenten. Hierdoor krijgen leerlingen een duidelijk 

beeld van de toekomstige school en haar leeromgeving (just right). Tenslotte wordt er in leerjaar 

vier structureel één dagdeel per week les gevolgd op het mbo-college, waardoor leerlingen in de 

bovenbouw ten dele hun portfolio op het mbo kunnen vullen. De opdrachten die de leerlingen 

krijgen zijn aanvullend op regulier mbo-onderwijs en bieden de mogelijkheid voor de leerling om, 

wanneer hij of zij op het mbo is gestart, te verdiepen of verbreden op de lesstof (just enough).  

 

Vanwege personele wisselingen en verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie heeft de 

beoogde interventie niet kunnen plaatsvinden in 2015-2016. Het consortium heeft naar aanleiding 

daarvan afgesproken dat het Prinsentuin College lering trekt uit de ervaringen van de andere 

deelnemende scholen. De beoogde interventie wordt meegenomen in de jaarplanning van het 

Prinsentuin College voor het schooljaar 2016-2017. De effecten van deze interventie worden niet 

beschreven in het voorliggende onderzoeksverslag, aangezien zij na afronding van het onderzoek 

plaats zullen vinden. 

 

Clusius College 

De beoogde interventie is verbonden aan een project rondom Innovatief Vakmanschap. In het eigen 

jaarplan geeft men aan te willen werken aan zowel instroompercentages als opleidingsprofilering. 

Leerlingen worden binnengehaald op hun passie, met daarbij een duidelijk 

verwachtingsmanagement. Een deel kiest voor industrie, maar tegelijkertijd is het Clusius College 

op zoek naar ander bedrijfsleven. De vraag is hoe te profileren, naast de traditionele 

voedingsmiddelenindustrie. De beoogde interventie is drieledig: 1) aanbieden van workshops voor 

vmbo-leerlingen in het voedingslab en de voedingshal van de mbo-opleiding Voeding. 2) meer 

opdrachten in het LOB-programma specifiek toegespitst op de groene sectoren en 3) meer 

structureel gastlessen/excursies op het vmbo, meer in samenwerking met het bedrijfsleven.  

 

De drieledige interventie is als volgt verlopen:  

1) Twee workshops voor vmbo-leerlingen stonden gepland in het voorjaar van 2016 bij de 

pilotschool3 vestiging Castricum. Echter door de drukke werkzaamheden van de vmbo- en 

mbo-docenten (vanwege twee wettelijk vastgelegde majeure herzieningsoperaties in zowel 

het mbo als het vmbo) bleek in februari 2016 dat het niet mogelijk was om ze te realiseren. 

Vervolgens is gezocht naar een alternatief. Het nieuwe plan is om de workshops te gaan 

uitvoeren met vmbo-leerlingen van de vestiging Alkmaar. Dit zal in het schooljaar 2016-

2017 worden gerealiseerd. Dit heeft als consequentie dat de dialoogtafel met de leerlingen 

- aangaande de vraag Welke bestaande beroepsbeelden hebben vmbo-leerlingen 

aangaande de sector food? - niet meer meegenomen kan worden in het huidige 

onderzoeksverslag. Echter het Clusius College vindt de dialoogtafel als 

onderzoeksaanpak/methodiek een zeer goede tool die ook in de toekomst zeker gebruikt 

zal worden en duurzaam verankerd zal worden binnen het Clusius College. 

2) De voorbereidingen voor op groene sectoren toegespitste opdrachten in LOB zijn getroffen. 

De VIM-methode zoals deze als onderzoeksinstrument in het voorliggende onderzoek is 

gebruikt, zal vanaf het schooljaar 2016-2017 in het vmbo in LOB-lessen worden gebruikt. 

3) Er zijn diverse stappen gezet om de gastlessen en excursies meer structureel in te bedden. 

Zo is er meer contact met bedrijven, is er samenwerking tot stand gekomen met de Youth 

Food Movement en vindt kennisuitwisseling tussen mbo docenten Voeding en vmbo 

docenten Voeding structureler plaats (onder andere door de inzet van nieuw in te stellen 

relatiemanagers per mbo-opleidingsteam).  

                                                           
3 In het schooljaar 2016-2017 wordt het nieuwe examenprogramma op het vmbo officieel ingevoerd. De oude vakrichting VAP bestaat niet 

meer. De leerlingen volgen eerst een basisprogramma van 4 verplichte modules. Na het basisprogramma gaan de leerlingen een keuzevak 

kiezen. Eén van de keuzevakken in het profiel groen is “Voeding: hoe maak je het? De vestiging Castricum is pilotschool en is in het 

schooljaar 2015 – 2016 gestart met het de herziening in het vmbo. 



12 

 

 

Zowel de uitvoering van de interventies als de directe resultaten of effecten ervan zijn/worden 

gemonitord. Op basis van deze continue evaluatie zijn/worden waar nodig tussentijdse 

aanpassingen doorgevoerd. Opbrengst hiervan is een versterking van de doelgerichtheid en 

effectiviteit van het uitgevoerde beleid op basis van onderzoeksgegevens. 

 

Groenhorst Ede 

Beoogd wordt dat vmbo-leerlingen werken in een realistische mbo-leeromgeving die rechtdoet aan 

de sector. Projecten waaraan vmbo-ers werken heten “Van molecuul tot ecosysteem”“, “20 m2 kool” 

en “Productie van 500 kerstbroden”. De in het onderzoeksproject beoogde interventies zijn ingebed 

in een breder beleid en zijn ook gerealiseerd: 

1) Veranderde naamgeving in het vmbo: VAP wordt Food (de naam die in het mbo al wordt 

gebruikt). VAP (verwerking van agrarische producten) is een ‘belegen’ vak; de leerlingen en 

ouders hebben hier oubollige denkbeelden bij. Naast de naam verandert de inhoud echter 

ook. Van het boter-kaas-eieren imago naar een vakgebied waar vaardigheden in de keuken 

gekoppeld worden aan gezonde en duurzame voeding. De trend naar regionale producten 

wordt tegelijk met de voor de regio belangrijke industrie in het lesprogramma verwerkt. Het 

beoogde resultaat van Groenhorst Ede is hierbij:  

- Lessen die beter aansluiten bij de opleidingen en banen in de omgeving (FoodValley); 

- Een vlotte uitstraling; 

- Doordat de mbo-opleiding ook Food heet, zullen leerlingen de doorstroom als meer logisch 

ervaren.  

2) Het ‘Groen Leefpark Ede’ integreren in LOB. LOB loopt als een rode draad door het 

lesprogramma. Vmbo-leerlingen maken daardoor betere en weloverwogen keuzes voor een 

vervolgopleiding. Het standpunt van Groenhorst Ede hierbij is ‘de invulling van het groene 

sectorprogramma is de wereld’. Men legt verbindingen vanuit de groene sector met de sectoren 

economie, zorg en techniek. Omdat Groenhorst Ede een Groen Leefpark én een Food Innovation 

Lab in huis heeft, kunnen alle sectoren in het curriculum aan de orde komen. Het beoogde resultaat 

van Groenhorst Ede hierbij is:  

- Leerlingen kiezen vaker voor groen en food; 

- Wanneer leerlingen uiteindelijk toch voor een andere sector kiezen, hebben zij een goed 

beeld van de groene sector met zijn mogelijkheden; 

- Leerlingen krijgen zicht op wat de verschillende sectoren te bieden hebben. 

3) LOB-eindgesprek voeren. De LOB-coördinator heeft na de eerste interventieronde gesprekken 

gevoerd met de vmbo-leerlingen uit de bovenbouw. Daarbij zijn de reeds gemaakte keuzes voor 

een praktijkvak waarin de leerling examen wil doen besproken. Hierbij is door de coördinator sterk 

gelet op de motivatie en er is in sommige gevallen een vervolggesprek gevoerd om eventueel 

keuzes aan te passen. Hier zijn ook de ouders van de leerling aanwezig, daar zij immers ook 

belangrijk zijn in het keuzeproces. Het beoogde resultaat van Groenhorst Ede hierbij is: 

- Door keuzedeterminatie is tijdig bijsturen van keuzes mogelijk. Latere uitval en 

switchgedrag binnen het mbo lopen dan terug.  

4) De bouw van het Food Innovation Lab. Het veelgebruikt adagium ‘van grond tot mond’ wordt op 

Groenhorst in praktijk gebracht door het Groen Leefpark aan te vullen met een Food Innovation 

Lab. De bestaande keuken en het laboratorium worden vernieuwd en aangepast aan het nieuwe 

Food curriculum. Aan de aankleding en inrichting van deze ruimte is veel aandacht besteed. Het 

beoogde resultaat van Groenhorst Ede hierbij is: 

- Een mooie leeromgeving inspireert leerlingen en zet aan tot gemotiveerd leren; 

- Een duidelijke context om te leren. Een context waarin de hele keten van agri food 

zichtbaar en toegankelijk is. Dit zal het enthousiasme voor de sector aanwakkeren; 

- In een mooie schoolomgeving is het fijn om te werken en te leren door docenten en 

leerlingen. De faciliteiten nodigen uit om goede lessen uit te voeren met variatie in 

werkvormen en een prettige balans in praktijk/theorie. 

 

 

3.2.3  Dialoogtafels ronde 2 

Bij elk van de scholen zouden aan het eind van schooljaar 2015-16 nieuwe dialoogtafels gehouden 

worden, maar nu in gemengde groepen deelnemers. Deze dialoogtafels zijn echter bij het Prinsentuin 
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College niet, bij het Clusius College niet binnen de onderzoeksperiode, en alleen bij Groenhorst Ede 

wel binnen de onderzoeksperiode gerealiseerd. Meer in detail: 

 Prinsentuin College: Vanwege het uitblijven van de beoogde interventie is besloten ook de 

tweede ronde dialoogtafels niet te laten plaatsvinden. 

 Clusius College: Zoals beschreven waren vanwege drukke werkzaamheden de beoogde 

interventies niet realiseerbaar in de onderzoeksperiode. De interventies, alsmede de tweede 

ronde dialoogtafels, zijn na de zomervakantie van 2016 gepland en konden daarom niet 

meegenomen worden binnen de projectperiode van het huidige onderzoek. 

 Groenhorst Ede: Na de eerste ronde dialoogtafels met ouders, docenten, bedrijven en 

leerlingen heeft Groenhorst Ede een poging gedaan om via de methodiek van ‘het wereldcafé’ 

een tweede meting te organiseren. In de praktijk bleek het lastig om alle partijen in mei 2016 

op school bijeen te krijgen. Toen is ervoor gekozen om als school zelf naar de betreffende 

doelgroep toe te gaan en/of aan te sluiten bij bijeenkomsten waarbij de doelgroep toch al 

aanwezig is, en daar de beoogde gegevens te verzamelen. Zo is voor het bereiken van 

bedrijven gebruik gemaakt van bijeenkomsten die betrekking hebben op innovatieprojecten 

binnen de Regeling Innovatiefonds mbo en bijeenkomsten in het kader van Food Valley waar 

gemeenten en provincie Gelderland aanwezig zijn. Deze bijeenkomsten worden namelijk goed 

bezocht door bedrijven. Met ouders is wederom gesproken tijdens de bijeenkomsten van de 

ouderadviesraad. De leerlingen zijn tijdens de geplande LOB-gesprekken opnieuw gevraagd. 

De vierdeklassers echter zijn in de examenperiode (mei 2016) niet meer bij elkaar geweest 

om met elkaar in een wereldcafésetting te spreken.  

 

3.2.4  Verslagen per school en vergelijkende casestudies 

Per deelnemende school is aan de hand van eenzelfde format een verslag gemaakt over het gehele 

uitgevoerde onderzoek. Bij de analyse van de verslagen per school is gezocht naar overeenkomsten 

en verschillen tussen scholen en is voor zover mogelijk beoordeeld in hoeverre deze zijn terug te 

leiden tot de gekozen interventies. Op basis hiervan kunnen conclusies getrokken worden over wat 

wel en niet werkt. 
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4 Resultaten 

 

Deelrapportages zijn beschikbaar over: 

- Het landelijke kwantitatieve onderzoek op basis van oktobertellingen, opgesteld door Joost 

Meijer (Kohnstamm Instituut), 

- Het landelijke kwantitatieve onderzoek bij VBG-scholen, opgesteld door Susan Potiek (CPS 

en VBG),  

- De dialoogtafels met leerlingen in ronde 1, opgesteld door Lenie van den Bulk (indertijd CED-

Groep) en 

- De casestudies per school, opgesteld door Diane Kattevilder (Prinsentuin College), Corrie 

Mulder (Clusius College) en Mark Dees (Groenhorst Ede). 

 

Hieronder worden op basis van deze deelrapportages de antwoorden op de drie geformuleerde 

deelvragen verwoord. In hoofdstuk 5 volgt het overkoepelende antwoord op de hoofdvraag en de 

verdere conclusies en discussie naar aanleiding van het onderzoek. 

 

4.1 Doorstroom groen vmbo groen mbo landelijk gezien 

 

Deelvraag 1 luidt: 

Hoe ziet de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo eruit op landelijk en regionaal niveau? En: 

welke leerlingkenmerken en andere factoren spelen een rol bij deze doorstroom? 

 

Uit het kwantitatieve deelonderzoek door het Kohnstamm Instituut komt het volgende naar voren: 

 

Doorstroom van vmbo naar mbo: de uitstroom van vmbo-groen naar mbo-groen ligt door de jaren 

heen vrij stabiel op 30%, met een lichte daling van 31.6% in 2010 naar 29,6% in 2015. (Overigens is 

in de andere sectoren is de sectorgetrouwheid ook vrij stabiel, maar steeds meer dan 2x zo hoog als 

bij groen). 

 

Instroom in mbo vanuit vmbo: Wanneer gekeken wordt naar de instroom in het mbo, dan is het beeld 

dat de instroom uit vmbo groen afneemt (van circa 50% in 2010 tot circa 39% in 2010), maar dat deze 

daling gepaard gaat met een stijgende instroom uit vmbo tl. (Overigens gaan de vmbo-groen 

leerlingen die niet doorstromen naar mbo groen vrij vaak naar mbo zorg en welzijn (26% van de totale 

groep vmbo-doorstromers), gevolgd door economie (24%), techniek (18%) en overige opleidingen 

(2%). 

 

Regionale verschillen: De getrouwheid aan de groene sector van vmbo-mbo-doorstromers is het 

grootste in regio Oost (41,5%), gevolgd door Zuid (34,3%), Noord (29,4%) en het Westen (22,6%). 

 

De drie scholen in het NRO-project: In de drie aan het huidige onderzoeksproject deelnemende 

instellingen is (op instellingsniveau als geheel) de groene doorstroom relatief groter dan in andere 

instellingen. De landelijk gezien dalende instroom in het mbo is echter ook in de drie instellingen terug 

te zien. In absolute aantallen is alleen bij Groenhorst de daling te verwaarlozen. Percentueel is de 

afname bij Clusius het laagst. 

 

Uit het kwantitatieve deelonderzoek van 2015 door CPS en VBG komt het volgende naar voren: 

 

Doorstroom van vmbo naar mbo: In 2015 kiest gemiddeld 29% van de vmbo-leerlingen (van drie 

leerwegen) voor een opleiding binnen mbo Groen. Voor zover een vergelijking met de periode 2010-

2012 mogelijk is, is een daling van 8% (van 37% naar 29%) te zien. In absolute aantallen leerlingen 

stijgt de doorstroom naar mbo Groen echter wel. Hiervan stijgt de doorstroom naar mbo Groen van de 

kaderberoepsgerichte- en de basisberoepsgerichte leerweg het meest. Overigens bestaan tussen de 

onderzochte VBG-scholen net als in 2012 grote verschillen; er zijn scholen met een 

doorstroompercentage van rond de 10% en er zijn scholen met ruim 90% doorstroming naar mbo 

Groen. 
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Als mogelijke verklaring voor de landelijke procentuele daling in doorstroom van vmbo naar mbo (van 

37% naar 29%) geven scholen aan dat met de nieuwe examenprofielen en de keuzedelen er voor 

leerlingen veel te kiezen valt. Meerdere VBG-scholen bereidden zich in 2015 al voor op deze nieuwe 

beroepsgerichte programma’s (inclusief LOB) en -eindexamens voor de verschillende leerwegen. Veel 

scholen bieden (ook in 2015, als pilot) bijvoorbeeld profiel D&P (Dienstverlening en Producten) aan in 

plaats van Groen. De strikte scheiding van vmbo Groen naar mbo Groen vervaagt. 

 

Doorstroom naar leerweg: De gemiddelde hoogste doorstroom naar mbo Groen wordt geleverd door 

de kaderberoepsgerichte leerweg (43%, was in 2012 35%, er is dus een stijging), op de voet gevolgd 

door de basisberoepsgerichte leerweg (42%, was in 2012 47%, dus er is een daling) en de gemengde 

leerweg (15%, was in 2012 22%, dus er is sprake van een daling). 

 

Doorstroom per regio: In 2015 is de groene doorstroom in de regio Noord (61%) en Zuid (55%) het 

grootst. Dat was in 2012 ook al het geval, echter met lagere percentages (respectievelijk 49% en 

52%). In de regio’s Oost, Midden en West is de doorstroom in 2015 respectievelijk 25%, 19% en 28%. 

Ten opzichte van 2012 laten de VBG-regio’s Noord, West en Zuid een procentuele groei zien; Oost en 

Midden laten een procentuele daling zien. Hiermee heeft regio Midden in 2015 de laagste doorstroom 

(19%), in 2012 gold dat voor regio West (22%). In absolute leerlingaantallen lopen in 2015 de VBG-

regio’s Oost (118 leerlingen), Midden (116 leerlingen) en Zuid (113 leerlingen) aan kop voor wat 

betreft de naar mbo Groen doorgestroomde leerlingen vmbo Groen.  

Als een mogelijke verklaring voor de hoge doorstroompercentages in regio’s Noord, West en Zuid 

werd in 2012 de mate van verstedelijking van deze regio’s ten opzichte van de andere VBG-regio’s 

Midden en Oost, genoemd. Voor 2015 werd onder meer aangeven dat wellicht de schaalvergroting bij 

bedrijven en/of de verstedelijking in de VBG-regio Midden ook een rol zou kunnen spelen.  

  

4.2  Factoren, beleidskeuzes en activiteiten per school 

 

Deelvraag 2 luidt: Welke beïnvloedende factoren zijn bij de consortiumscholen aanwijsbaar? Op welke 

manier worden of zijn gegevens over deze factoren door de school geïnterpreteerd en welke concrete 

beleidskeuzes hebben zij naar aanleiding hiervan (recent) gemaakt? Welke doelen heeft de school 

gesteld en welke activiteiten zijn hierop ingezet? Welke verdere voornemens hebben de scholen, 

waarop baseren ze deze en welke activiteiten willen ze hierop inzetten? 

 

Deze samengestelde deelvraag wordt hieronder per school beantwoord. 

 

4.2.1  Prinsentuin College 

De leerlingpopulatie van het groen vmbo is divers: een deel van de ouders en leerlingen kiest niet 

specifiek voor groen maar voor “klein, veilig en wit”. Deze categorie wil een breed vmbo en bezoek 

aan divers mbo om hun keuze te kunnen overwegen en te bepalen. Andere leerlingen (een vrij kleine 

groep) hebben al een groen vervolg op het oog en zouden meer verdieping willen. Leerlingen voelen 

zich niet door hun ouders gestuurd in een (arbeidsrelevante) richting. De professionele en 

grootschalige uitstraling van mbo is aantrekkelijk voor vmbo-leerlingen. Daarnaast spreekt de praktijk, 

zoals de tuintjes en dieren, leerlingen aan. Meer uitwisseling tussen groen vmbo en groen mbo zou 

kunnen helpen om de beeldvorming van het groene mbo te verbeteren. Docenten zien ook kansen in 

de keuzedelen en in crossover-opleidingen. 

Het groene bedrijfsleven heeft een erg divers karakter, ook wat betreft wensen ten aanzien van 

onderwijs. Verduurzaming van de relatie tussen school en bedrijven is nodig, onder meer om niet 

afhankelijk te zijn van enthousiaste individuen en om meer werk te kunnen maken van beeldvorming 

van de sector (meer dan poepscheppen en bloemen steken), leren op de werkplek en andere 

samenwerking om jongeren arbeidsmarktrelevant op te leiden.  

 

Op basis van bovenstaande gegevens is besloten tot de interventies zoals hieronder beschreven. Het 

doel daarvan is het herstellen van de koninklijke route groen vmbo naar groen mbo en het verankeren 

van de samenwerking tussen Prinsentuin van Cooth en het Prinsentuin College, met als doel meer 

instroom in de groene opleidingen.  

 

Activiteiten die men daarvoor wil gaan inzetten zijn:  
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- In leerjaar 2 doen leerlingen ervaring op met het beroep en de opleiding i.s.m. Prinsentuin 

College 

- In leerjaar drie is er een lesweek waarin vmbo-leerlingen, bij voorkeur op het mbo, een 

projectopdracht krijgen van mbo docenten, waarbij zij worden begeleid door mbo studenten 

- In leerjaar vier wordt er structureel een dagdeel per week les gevolgd op het mbo.  

 

Verdere voornemens van de school zijn: 

- Oprichting sectoradviesraden per opleiding, ter bevordering van de communicatie met het 

bedrijfsleven.  

- Deelname aan het NRO praktijkgerichte onderzoek ‘Toekomstperspectief van de 

leerling/student centraal’. Prinsentuin College heeft deelname aan het huidige onderzoek 

waardevol gevonden, onder andere vanwege de kennisdeling met andere scholen.  

- Borging duurzame samenwerkingsverbanden. Vlak voor het einde van het schooljaar 2015-

2016 hebben verschillende onderwijsinstellingen de intentie uitgesproken om voortaan samen 

op te trekken in zuidwest Nederland. Hierdoor hoopt men een uniek onderwijscluster voor het 

groene vmbo en mbo te realiseren, onder de naam ‘De Groene Metropool’.  

 

4.2.2  Clusius College 

Clusius College constateert dat veel vmbo-leerlingen kiezen voor Verwerking Agrarische Producten 

(VAP). Deze interesse in voeding is echter niet terug te zien in de doorstroom naar een mbo-opleiding 

Voeding. De doorstroom van alle eigen vmbo-vestigingen naar het eigen mbo is tussen de 15% en de 

20%, de doorstroom op eigen locatie is 26,1%. 

Een belangrijke reden dat de doorstroom naar Food zo laag is, is dat leerlingen én docenten geen 

eigentijds en realistisch beeld hebben van de (brede) Foodbranche en het gunstige 

arbeidsmarktperspectief. Samenwerking met het bedrijfsleven is nodig om dat beeld beter te kunnen 

geven. Ook de beeldvorming bij docenten heeft aandacht nodig; wie een paar jaar niet meer in het 

bedrijfsleven werkt kent de actualiteit van de sector niet meer. Ook leerlingen geven aan dat er 

onvoldoende aandacht is voor ‘leren in de echte wereld’, met name het omgaan met mensen tijdens 

de uitoefening van het beroep. Samenwerking met innovatieve eigentijdse bedrijven zou helpen. 

Visualiseren zou ook helpen, denk aan filmpjes via social media, open dagen bij bedrijven, 

meeloopdagen in het mbo, meer contact van vmbo-docenten met mbo-docenten, voorlichting door 

mbo-studenten in het vmbo, etc. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te beseffen dat een deel van de 

vmbo-leerlingen ook bij een beter beeld van de groene sector niet voor groen zullen kiezen. Ze kiezen 

voor een klein en zorgzaam vmbo, niet voor een groen vmbo. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is besloten tot het drietal interventies zoals hieronder 

beschreven. Het doel daarvan is: meer instroom in de mbo Food opleidingen. Activiteiten die hiervoor 

worden ingezet zijn: 

1. Workshops voor vmbo-leerlingen in het voedingslab en voedingshal van de opleiding mbo 

Voeding 

2. Meer opdrachten toegespitst op de groene sectoren in het LOB-programma (vanaf schooljaar 

2016-2017) 

3. Gastlessen/excursies op het vmbo i.s.m. bedrijven structureler inzetten.  

 

Verdere voornemens van de school zijn: 

- Naar aanleiding van het onderzoek is er een taak toegevoegd aan het takenpakket van de 

relatiemanagers die betrokken zijn bij het structureel organiseren van gastlessen en 

excursies. Zij zullen in de toekomst het vmbo expliciet meenemen in het versterken van de 

regionale verankering. De vmbo-vestigingen worden gezien als belangrijke doelgroep voor het 

organiseren van gastlessen, masterclasses, excursies én het organiseren van floormeetings 

tussen vmbo en mbo docenten met het oog op het vergroten van de doorstroom vmbo - mbo.  

- Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is de kwantitatieve bevestiging dat doorstroom 

vmbo - mbo op vestigingen waar zowel vmbo als mbo wordt aangeboden aanzienlijk groter is 

dan op de Clusius vestigingen waar enkel vmbo wordt aangeboden. Hierover is collegiaal 

overleg geweest met het Nordwin College, omdat zij ook zowel vestigingen hebben met zowel 

vmbo als mbo en vestigingen met alleen vmbo.  

- De vernieuwing van het vmbo biedt kansen. Clusius College is voornemens om onderdelen 

van het keuzevak in het vmbo ‘Voeding: hoe maak je het?’ aan te bieden op de mbo-locatie 
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Alkmaar en daarbij gebruik te maken van de voedingshal en het goed geoutilleerde 

voedingslab, wat mogelijk de instroom in het mbo Food zal vergroten. Dit heeft wel veel grote 

organisatorische consequenties; hierop beraadt de schoolleiding zich momenteel. Wel zijn de 

twee er inmiddels twee workshops samengesteld, in het schooljaar 2016-2017 wordt een pilot 

gedraaid.  

- Het onderzoek heeft bijgedragen aan de wens om de verbinding met de regio/het werkveld te 

vergroten. Clusius College heeft de ambitie om daarnaast intensiever samen te werken met 

regionale partners om de deskundigheid van docenten actueel te houden.  

- Clusius College is voornemens sterker in te zetten op het gebruik van sociale media.  

 

4.2.3  Groenhorst Ede 

De betrokkenheid van bedrijven bij de school en het Groene Leefpark is groot. Het biedt hen 

mogelijkheden tot meer invloed op het mbo-curriculum van ‘Food’. Ook de ouders hechten belang aan 

het Leefpark. Leerlingen voelen zich er thuis.  

De inzet van bedrijven bij de voorlichting aan nieuwe leerlingen en hun ouders is belangrijk. Ouders 

zijn gevoelig voor een leeromgeving die in combinatie met bedrijven is vormgegeven. Door de 

specifieke informatie van ondernemers zien ouders scherper een toekomstperspectief voor hun 

kinderen. Daarnaast zijn gastlessen belangrijk. 

Leerlingen willen tijdens hun opleiding graag leren in een ‘realistische’ praktijksituatie. Ze willen 

serieus genomen worden op weg naar een carrière in de ‘echte’ groene wereld. Docenten willen graag 

steeds meer lessen in de vernieuwde praktijkruimten verzorgen. Verbinding tussen onderwijs en 

bedrijfsleven is het centrale thema. Verbreding van het vmbo-onderwijsprogramma ten behoeve van 

een goede loopbaanoriëntatie is ook belangrijk. Vmbo-leerlingen zoeken ‘de breedte’ binnen hun 

opleiding, tegenover mbo-leerlingen die binnen de bedrijven specifieker en vakinhoudelijk willen 

kijken.  

 

De ervaringen met de dialoogtafels laten ook zien dat het belangrijk is om de tijd te nemen om in 

gesprek te gaan (binnen dit onderzoek, met leerlingen, ouders, docenten en bedrijven) en de 

opbrengsten te verwerken en te combineren. Het huidige onderzoek heeft impact op bewuster 

plannen en handelen van het management en medewerkers van de school. Bijvoorbeeld het project 

voor een nieuw beroepsgericht examenprogramma is Groenhorstbreed - voor de hele instelling - een 

jaar opgeschort om met de nieuwe inzichten een beter projectplan te maken. De nieuwe kijk op de 

groene sector wordt daarin breed uitgerold. 

 

De uitkomsten van de dialoogtafels bevestigen de ingezette lijn om te investeren in het Groene 

Leefpark als speler in de Food Valley. Er is een publiek private samenwerking waarin bedrijven en 

instellingen vanuit de regio hun invloed nemen op het beroepsgericht curriculum. De school is 

betrokken bij beleidsvorming (voedselvisie gemeente Ede) en activiteiten (Dutch Agri Food Week, 

Foodunplugged). Vanwege de behoefte aan leren en lesgeven in een realistische leeromgeving wordt 

ingezet op opschaling van praktijklessen. Meer klassen gaan naar het Groen Leefpark, in lessen en 

projecten. De curriculum aanpassing zoals “20m2 kool planten, verzorgen, oogsten en verwerken” is 

hiervan een van de voorbeelden. Ook is gekozen voor een andere naamgeving; Het vak ‘VAP’ 

(verwerken van agrarische producten) wordt ‘Food’. 

 

Het praktijkonderzoek heeft verder gezorgd voor een aangescherpt LOB-beleid gericht op meer focus 

op activiteiten die ervoor dienen te zorgen dat er minder uitval of switchgedrag van leerlingen optreedt 

en meer weloverwogen beroepskeuzes worden gemaakt. In de taakverdeling en de jaarplanning 

worden activiteiten rondom LOB en beroepsgerichte vakken waar mogelijk gecombineerd met de 

AVO-vakken en schoolbreed georganiseerd. Leerlingen doorlopen nu een keuzeproces waarin stage 

en het voeren van een motivatiegesprek belangrijke onderdelen zijn. De verdeling van leerlingen in 

keuze voor het beroepsgerichte vak is beter gespreid over de vakken, er wordt minder Food gekozen 

maar nu wel door gemotiveerde leerlingen, die naar verwachting niet meer ‘afhaken. Mede hierdoor 

zijn de klassen voor beroepsgerichte vakken evenwichtiger verdeeld en beter te organiseren binnen 

het schoolrooster. 

 

Om de overgang van breedte binnen het vmbo naar specifiek en vakinhoudelijk mbo te versoepelen 

maakt Groenhorst binnen de keuzevakken gebruik van onderdelen uit eigen mbo (curriculum en 
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vernieuwde praktijkruimten). Vakkennis en vaardigheden dalen zo al in binnen de keuzevakken van 

het vmbo. 

 

Verder worden naar aanleiding van de dialoogtafels ouders meer meegenomen in de opbouw van de 

opleiding/het curriculum. Ouders kennis laten maken met de groene sector zoals Groenhorst Ede die 

ziet is van belang om de keuze van hun leerlingen te (positief) beïnvloeden. Dit werkt ook positief op 

de denkbeelden van leerlingen en ouders bij een negatief beeld over het vmbo. Zeker als vmbo, door 

omstandigheden, niet de eerste keus is van de leerling en ouders. Ook actueel filmmateriaal op de 

website van Groenhorst Ede helpt hierbij. 

 

Verdere voornemens van de school zijn: 

 Verbreding van het (vmbo) programma door samenwerking met de andere vmbo-scholen in de 

regio. Keuzedelen uitwisselen, samen nieuwe combinaties van keuze en profieldelen binnen 

opleidingen uitvoeren, afspraken maken over het gebruik van faciliteiten.  

 ‘Over de vakken heen’ organiseren van onderwijs heeft nut, verder zoeken naar authentieke en 

slimme combinaties. Mens en Natuur aanbieden als cluster van NASK, biologie, plantenteelt en 

dierverzorging. Dit betekent dat bij biologie bestuiving niet in de winter uitgelegd gaat worden 

maar in het voorjaar wanneer we in de praktijkvoorbeelden kunnen laten zien bij plantenteelt. 

 Vmbo-leerlingen zoeken ‘de breedte’, tegenover mbo-leerlingen die binnen de bedrijven 

specifieker en vakinhoudelijk willen kijken. Deze overgang (zie hierboven) verder versoepelen. 

 Verdere intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven, onder meer via 

gastlessen en gezamenlijke voorlichting en werving door school en bedrijven, gericht op ouders 

en leerlingen, en gericht op een positieve keuze voor vmbo.  

 Het beroepsgerichte curriculum en de aanpalende AVO-thema’s zullen in de toekomst doorlopend 

ontwikkeld moeten worden. Mens en materiaal zullen steeds weer aangepast moeten worden aan 

de realiteit in het bedrijfsleven en de vragen vanuit het vervolgonderwijs. 

 

4.3  Effecten van beleidskeuzes en activiteiten per school 

 

Deelvraag 3 luidt: 

Wat zijn de (te verwachten en al zichtbare) effecten (kwantitatief en kwalitatief) van de door de 

scholen gemaakte beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom? 

 

Bij het Prinsentuin College is de verwachting van de vorm te geven leerlijn groen vmbo-mbo als volgt: 

- Vmbo-leerlingen hebben een beter beeld van de mogelijkheden op Prinsentuin College en de 

inhoud van de opleidingen  

- Betere samenwerking tussen vmbo en mbo 

- Een kans tot herziening: betere inhoudelijke aansluiting bij zowel de vooropleiding van 

leerlingen als de arbeidsmarkt 

- Vmbo-leerlingen kiezen bewuster voor een groene vervolgopleiding. 

 

Bij het Clusius College is destijds gekozen voor een drieledige interventie, waarvan een gedeelte 

gepland stond voor het schooljaar van 2015-2016 en een gedeelte voor schooljaar 2016-2017.  

De verwachting van het volgen van leerlingen van de geplande workshops is als volgt: 

- Uitdagende practica voor de vmbo studenten 

- Betere bekendheid van de Food-opleiding alsmede de schoollocatie bij het vmbo, wat de 

doorstroom bevordert 

- Ervaring in het begeleiden van vmbo-leerlingen tijdens workshops/practicum door/voor mbo 4 

studenten. 

De verwachting van het aanbieden van meer opdrachten toegespitst op de groene sectoren in het 

LOB-programma is dat leerlingen betere keuzes maken op basis van hun interesses, doordat er ook 

binnen LOB specifieke aandacht is voor de groene sector. Dit kan effect hebben op de instroom.  

De verwachting van het structureler inzetten van gastlessen/excursies op het vmbo i.s.m. bedrijven 

door de inzet van relatiemanagers: 

- Aantrekkelijk en actueel onderwijs 

- Verdere versteviging van de curricula door innovaties in de regio waar mogelijk in te brengen 

in het onderwijs 
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- Doorontwikkeling van het regioleren. 

 

Bij Groenhorst Ede constateert men dat leerlingen en medewerkers positief zijn over de nieuwe 

accommodaties het aangepaste curriculum en ‘echte’ leersituaties. Docenten zijn positief en 

denken/werken actief mee aan curriculum aanpassingen binnen de school. Het management zet hier 

bewust(er) op in. Enthousiaste docenten hebben een positieve werking bij de keuze van leerlingen 

voor profieldelen en vervolgopleiding. Leerlingen uit het ‘eigen’ vmbo hebben zich inmiddels 

ingeschreven voor de mbo Food opleiding. De mbo Food opleiding is voor de derde 

achtereenvolgende keer met meer leerlingen gestart. Er zijn 30 nieuwe deelnemers voor Food in 

augustus 2016. 

Groenhorst Ede heeft door de nieuwe LOB-werkwijze ook meer grip gekregen op het keuzeproces van 

de leerlingen. De leerlingen maken naar verwachting meer diverse en weloverwogen keuzes. 

Switchen van opleiding en uitval zullen afnemen. Door de voorlichting door de school én het 

bedrijfsleven krijgen ouders en leerlingen een realistisch beeld van de mogelijkheden binnen de 

hedendaagse groene sector, waardoor ze naar verwachting meer actief (en positief) kiezen voor een 

groene opleiding. Een negatieve keuze voor vmbo (lees: en geen havo) neemt hierdoor af. 
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5 Conclusie en discussie 

 

De rode draad in het te onderzoeken vraagstuk was hoe de scholen leerlingen van verschillende 

niveaus perspectief kunnen bieden op een goede opleiding en beroepskansen binnen de groene 

sector. Doelen van het project waren daarom om 

- Het inzicht in beïnvloedende factoren te verbreden en te verdiepen,  

- Zinvolle en uitvoerbare interventies of oplossingen in te zetten en te beschrijven en 

- Schoolontwikkeling door de inzet van onderzoekskennis en (versterking van) de pdca-cyclus 

te versterken en te beschrijven. 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk dragen bij aan een versterking van de 

doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? 

 

Hiervoor zijn eerst de kwantitatieve ontwikkelingen in kaart gebracht. Het beeld uit het huidige 

onderzoek van het Kohnstamm Instituut komt overeen met dat uit het eerdere onderzoek zoals 

besproken in hoofdstuk 1. Percentages verschillen licht, maar niet zodanig dat van een patroon 

gesproken kan worden.  

 

Het beeld uit het huidige onderzoek door CPS en VBG naar de doorstroom van leerlingen van VBG-

scholen laat, voor zover een vergelijking met de periode 2010-2012 mogelijk is, ten aanzien van de 

doorstroom naar MBO Groen een daling van 8% zien. Gemiddeld kiezen 29% (ten opzichte van 37 % 

in 2012) van de vmbo-leerlingen (van drie leerwegen) voor een opleiding binnen VMBO Groen. Wel is 

in 2015 de absolute doorstroom naar MBO Groen gestegen. Verder is de doorstroom van 

kaderberoepsgerichte leerlingen ten opzichte van 2012 toegenomen en die van leerlingen uit de 

basisberoepsgerichte en de gemengde leerweg afgenomen. Regionaal gezien kennen de regio’s 

Noord en Zuid de grootste doorstroom. Ook is in deze regio’s sprake van een toename ten opzichte 

van 2012, iets wat ook geldt voor regio West. Geconstateerde veranderingen in doorstroomcijfers bij 

de VBG-scholen zouden verband kunnen houden met onder meer de introductie van de nieuwe 

beroepsgerichte programma’s en de vervaging tussen ‘groene’ en andere vakken. Verder onderzoek 

zou meer duidelijkheid kunnen geven. 

 

Al met al lijkt het er op basis van de onderzoeken door het Kohnstamm Instituut en CPS/VBG over het 

geheel genomen toch op dat er op sectorniveau (nog) weinig verandering in doorstroompercentages 

te zien zijn. Binnen de scholen lijken er wel wat verschuivingen te zijn. Dat zou een waterbed-effect 

kunnen zijn: als je intensief inzet op het ene, treden er op alle vlakken veranderingen op. Meer 

doorstroom naar bijvoorbeeld Food gaat dan ten koste van doorstroom naar iets anders. In hoeverre 

dat wenselijk is, moet steeds bínnen een specifieke context beantwoord worden, in relatie tot (onder 

meer) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er doorstroomgerichte veranderingen in 

gang gezet die pas later zichtbare verandering teweeg kunnen brengen, zoals het versterken van de 

relatie en samenwerking met zowel het vmbo als het bedrijfsleven. 

 

De casussen laten zien dat in de dialoogtafels bij alle drie de scholen vergelijkbare beïnvloedende 

factoren terugkomen als het gaat om de keuze voor groen vmbo en groen mbo. Het zijn op hoofdlijnen 

dezelfde factoren als die naar voren komen uit het eerdere onderzoek zoals besproken in hoofdstuk 1. 

Het grote verschil is dat de directbetrokkenen in de scholen niet alleen kennisnemen van dat eerdere 

onderzoek en eruit pikken wat voor hen herkenbare factoren en passende interventies lijken, maar 

rechtstreeks van ouders, leerlingen, bedrijven en docenten horen wat er volgens hen toe doet en wat 

dan passend is om te doen in hun specifieke context. Met andere woorden, de combinatie van 

inzichten uit eerder onderzoek én eigen contextgebonden onderzoek versterkt het eigenaarschap van 

het vraagstuk en van de oplossingen ervan. Hierdoor zetten scholen meer bewust en meer gericht in 

op interventies. Soms ook is het onderzoek reden om grondiger na te denken en beleid te vertragen. 

Soms echter ook zijn er omstandigheden in de school die hinderen om wenselijke interventies in te 

zetten. Het onderzoek geeft echter wel ondersteuning aan hun motivatie om die interventies met 

vertraging alsnog in te zetten, waarbij de motivatie breder binnen de school wordt gedragen dan bij de 

start van het onderzoek. 
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Het hier gerapporteerde onderzoek illustreert wat meer in het algemeen wordt geconstateerd als het 

gaat om de doorstroom in de beroepsonderwijskolom (NWO/NRO, 2016, bijlage 3). Rendements- en 

doorstroomvraagstukken worden doorgaans toegeschreven aan aansluitingsproblemen wat betreft 

inhoudelijke stof, aanpak en loopbaanbegeleiding. Meer samenwerking zou dan moeten helpen, maar 

verschillende experimenten op dat vlak laten zien dat juist die samenwerking moeilijk wordt 

gerealiseerd; en dat gerealiseerde samenwerking niet zonder meer ook tot meer doorstroomsucces 

leidt. De gelaagdheid van de doorstroomproblematiek en -oplossingen is groot, zowel individuele 

kenmerken van leerlingen als hun sociaal milieu spelen een rol, evenals school- en 

opleidingskenmerken en bekostigings- en beleidsfactoren. Deze complexiteit leidt tot een veelheid aan 

onderzoeksvragen (NWO/NRO, 2016, bijlage 3). Het nu gerapporteerde onderzoek draagt wat dat 

betreft een stukje van de puzzel aan. We hebben hierboven immers geconstateerd dat het vraagstuk 

weerbarstig is en binnen een project niet steeds in het eerder beoogde tempo wordt vastgepakt. Alle 

seinen moeten op groen staan om voortgang te realiseren, en de kans op verstoring van de 

dienstregeling en vertraging en uitval van ‘treinen’ is aanzienlijk. Tegelijkertijd laat het uitgevoerde 

project ook zien, dat onderzoek een steun in de rug kan zijn om het spoorboekje te blijven volgen en, 

voortbouwend op inzichten uit eerder onderzoek, interventies vorm te geven en in flankerend 

onderzoek te monitoren. 

 

Naast deze inhoudelijke bespiegeling is ook wat de aanpak van het onderzoek een nadere reflectie op 

zijn plaats. Het project kende een groot aantal partners, met binnen een aantal daarvan personele 

wisselingen van de wacht. Deze omvang en wisselingen deden een groot beroep op afstemming, 

waaraan onder meer door het vormen van koppels van schoolonderzoekers en adviseurs en door 

gezamenlijke projectoverleggen is gewerkt. Deze investeringen door de projectpartners heeft echter 

niet op alle punten tot optimale afstemming geleid. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het verschillende 

karakter van de twee kwantitatieve studies, en aan enkele verschillen tussen de caseverslagen. Meer 

afstemming, bijvoorbeeld nadrukkelijker bewaken van het format voor de caseverslagen, had tot meer 

eenvormige rapportages en daarmee tot meer vergelijkbare gegevens kunnen leiden. Verder geven 

de huidige afzonderlijke rapportages elk voor zich slechts een deel een beeld van de antwoorden op 

de onderzoeksvragen. Een integrale eindrapportage zoals deze nu voorligt, was aanvankelijk alleen 

bedoeld als intern document om er vervolgens na de projectperiode een of meer praktijkpublicaties 

aan te ontlenen. In tweede instantie is ervoor gekozen om het interne document verder te ontwikkelen 

tot een openbaar rapport. Dit vereist echter een niet voorziene investering, die mogelijk met een 

sterkere afstemming binnen de projectperiode kleiner zou zijn geweest. In volgende praktijkgerichte 

onderzoeksprojecten zou met de hierboven genoemde factoren rekening gehouden moeten worden, 

zonder de eigenheid van de verschillende casussen geweld aan te doen. 
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Bijlage 1 

VBG SCHOOLVRAGENLIJST (‘BELRONDE’) NOVEMBER 2015 
 

 

Contactperso(o)n(en) VBG:  

-met functie 

-mobiel telefoonnummer  

-emailadres  

 

 

Contactgegevens VBG-school 

 

 

 

Hoeveel vakdocenten werken 

binnen vmbo Groen? 

 

 

 

Welke leerwegen biedt de school 

aan binnen vmbo Groen? 

 

 

Aantal leerlingen VMBO  

Groen (per leerweg en in 

totaal) in leerjaar 3 en 4?  

(situatie per 1-10-2015) 

Leerjaar 3 Leerjaar 4 

BB KB GL BB KB GL 

      

Wordt LWT aangeboden binnen 

vmbo Groen? 

 

Wat is het aantal leerlingen LWT? 

                                

 

Is er een aanbod van mbo- 

opleidingen op de VBG-school ? 

  

 

 

 

Inzet praktijkleergelden 2015-2016 

(geschatte omvang en geef 

voorbeelden svp) 

 

 

Met welke praktijkscholen is 

contact dit jaar; geef s.v.p. aan 

wat de kwaliteit is: G, V,  T, O ? 

G= goed, V=voldoende, 

T=twijfelachtig, 0=onvoldoende 

 

Wat was het slagingspercentage in  

2015 per leerweg? 

 

 

BB (%) KB (%) GL (%) Totaal (%) 

    

Doorstroming vmbo-mbo Groen 1 

Geef in de tabel per leerweg aan 

hoeveel van de in 2015 

gediplomeerde leerlingen zijn 

vmbo 

Groen 

aantal 

leerlingen 

naar mbo 

Groen 

naar mbo 

niet-Groen 

onbekend 

BB     

KB     

GL     
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gestart op mbo Groen en op mbo 

niet-Groen in 2015-2016. 

Totaal     

Doorstroming vmbo-mbo Groen 2 

Geef vervolgens in de tabel per 

leerweg aan welk opleidingsniveau 

de aantallen leerlingen volgen die 

zijn doorgestroomd naar het mbo 

Groen in 2015-2016. 

   

leerweg niveau 2 niveau 3 niveau 4 onbekend 

BB     

KB     

GL     

Totaal     

Stage/bedrijfsleven 

Wat is het stagemodel binnen 

vmbo Groen (dagstage, blokstage, 

combinatie van beiden) per 

leerweg? 

 

Onderwijsmodel (bovenbouw) 

vmbo Groen. 

 

Hoe ziet het er grofweg uit? 

 

 

Werkt de school met WPS 

(werkplekkenstructuur)?  

 

Welke werkplekken zijn er? 

 

 

Met welke scholen (VBG, AOC’s) 

wordt samengewerkt in de regio? 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn mogelijke onderwerpen 

die jullie in de VBG-regio willen 

oppakken?  

 

 

Wat zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen 2015-2016 op de 

school voor VMBO Groen  

(graag puntsgewijs noemen) 

 

 

Welke groene keuzevakken gaat 

de school aanbieden in het nieuwe 

aanbod (vernieuwing vmbo)? 

Zet s.v.p. tussen haakjes de 

leerwegen erachter (B), (K), (G) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Welke onderwerpen zijn gewenst 

op de gezamenlijke VBG-

studiemiddag in maart 2016? 

 

- 

- 

- 

- 

- 
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Welke wensen hebben jullie voor 

de VBG? 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ALV op 11 december a.s. in 

Schaarsbergen met als thema 

‘Vernieuwing in de opleiding  

vmbo profiel Groen’, met 

praktische workshops.   

 

Is de school (al) op de hoogte? 

 

Zie e-mail aankondiging en  email /schriftelijke uitnodiging 

begin november 2015  

Neemt de VBG-school deel aan  

ECC? Zijn jullie op de hoogte van 

de regeling die de VBG met het 

Ontwikkelcentrum heeft 

afgesproken? 

 

Zijn er nog vragen? 

 

 

Neemt de school Groen Proeven 

(‘proeven van bekwaamheid’ vmbo 

Groen) af in 2015-2016? 

 

 

Is de school meegegaan naar 

Ierland met de VBG-excursie 7-10 

oktober 2015 (thema 

loopbaanleren)? 

 

 

Wat zijn jullie aanbevelingen voor 

de web-site van de VBG: 

www.vbgscholen.nl? 

 

 

 

Restopmerkingen belronde 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bedankt voor het invullen! 

 

Graag retour aan s.potiek@cps.nl 

 

 

http://www.vbgscholen.nl/
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Bijlage 2  Leidraad voor de gesprekken met ouders, school en bedrijven 

 

 
2.1 Dialoogtafels ronde 1 
 
Over de dialoog 
De dialoog is een gespreksmethode waarbij de deelnemers vanuit hun eigen situatie reageren op een 
aantal gegeven stellingen of vragen (gespreksleidraad). Het gaat niet om een debat of discussie. Er 
moet maximale aandacht zijn voor het standpunt van de anderen. Men hoeft elkaar niet te overtuigen 
maar stelt zich vooral ontvankelijk op voor de mening van de ander. De dialoog hoeft niet in een 
consensus te eindigen en er hoeven geen beslissingen genomen te worden. Het doel is zoveel 
mogelijk zich te krijgen op meningen, standpunten en ervaringen van direct betrokkenen. Analyse van 
de gesprekken moet leiden tot een beschrijving van de situatie (met overeenkomsten en verschillen 
tussen en binnen de doelgroepen). Hieraan wordt een conclusie verbonden (diagnose).  
Gesprek van een uur aan de hand van de volgende stellingen. 
 
Voor bedrijven  
 
De keuze van leerlingen voor deze school is bewust voor de groene sector dan wel de foodsector 
(overwegingen voor de keuze). Hierbij onderscheid maken tussen vmbo en mbo.  
Hoe sluit de opleiding aan op het werkveld? 
 
Leerlingen weten welke beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze 
opleiding. Ze hebben een goed beeld van de doorstroommogelijkheden, ook van de doorstroom 
naar de arbeidsmarkt. 
Wat weet de stagiaire van de opleidingsmogelijkheden? 
 
De keuze voor deze opleidingen wordt voor de leerlingen bepaald door de kans op werk. 
(arbeidsmarktperspectief)  
Wat horen jullie terug van de verwachtingen van stagiaires? 
 
De leerlingen, ook degenen die de opleidingen hebben afgesloten, hebben een goed beeld van het 
werkveld in de groene/foodsector gekregen. (aansluiting school/arbeidsmarkt)  
Wat krijgt u van stagiaires terug over wat ze leren op school over het werkveld? 

 
Een groene vooropleiding biedt de leerling een goede toekomst. (arbeidsmarkt)  
Wat zijn uw verwachtingen van werk in de groene sector? 
 
In gesprekken met leerlingen schetst de school een eigentijds beeld over het werken in de groene 
sector. Wat valt er te zeggen over dat beeld?  
In gesprekken met leerlingen schetst het bedrijfsleven een eigentijds beeld over het werken in de 
groene sector. Wat valt er te zeggen over dat beeld?  
 
De overwegingen voor keuze voor een VMBO-opleiding is dezelfde als voor een MBO-opleiding.  
In gesprekken met stagiaires die snuffelstage doen (vmbo/mbo) herken ik de motivatie voor groen? 
 
Binnen het groene VMBO en binnen het groene MBO kunnen leerlingen zich voldoende oriënteren 
op de mogelijkheden die deze opleiding biedt.  
Welke bijdrage levert u om leerlingen zich zo goed mogelijk te laten oriënteren op groen? 
 
Leerlingen kunnen zich voldoende oriënteren op het werken in de groene sector / foodsector.  
Welke bijdrage levert u om leerlingen zich zo goed mogelijk te laten oriënteren op groen? 
 
Leerlingen kennen vanuit de opleidingen de bedrijven in de foodsector en de mensen die er werkzaam 
zijn. Leerlingen hebben een relevant netwerk opgebouwd tijdens hun opleiding.  
Hoe vaak staat onderwijs op de agenda in het groene netwerk waar u deel van uitmaakt?/ Hoe 
belangrijk is het onderwerp onderwijs in uw groene netwerk? 
 
Tot slot: Welke zaken moeten zeker nog genoemd worden in het licht van het geschetste 
dilemma. 
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Voor ouders  
 
De keuze van leerlingen voor deze school is bewust voor de groene sector dan wel de foodsector 
(overwegingen voor de keuze). Hierbij onderscheid maken tussen vmbo en mbo.  
Waarom heeft uw kind gekozen voor het groen? 
 
Leerlingen weten welke beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze 
opleiding. Ze hebben een goed beeld van de doorstroommogelijkheden, ook van de doorstroom 
naar de arbeidsmarkt. 
Op welke vervolgopleidingen sluit deze opleiding aan? 
 
De keuze voor deze opleidingen wordt voor de leerlingen bepaald door de kans op werk. 
(arbeidsmarktperspectief)  
Wat denkt u van de kans op werk na deze vervolgopleidingen? 
 
De leerlingen, ook degenen die de opleidingen hebben afgesloten, hebben een goed beeld van het 
werkveld in de groene/foodsector gekregen. (aansluiting school/arbeidsmarkt)  
Wat vertelt uw kind thuis over het groene werkveld? / Wat is uw beeld van het werkveld in de groene 
sector? 
 
Een groene vooropleiding biedt de leerling een goede toekomst. (arbeidsmarkt)  
Welk perspectief biedt het groene onderwijs aan uw kind om in die sector aan het werk te kunnen? 
 
In gesprekken met leerlingen schetst de school een eigentijds beeld over het werken in de groene 
sector. Wat valt er te zeggen over dat beeld?/ Hoe ziet de groene sector er volgens u nu uit? Wat weet 
u van de groene sector en beroepen daarin? 
In gesprek met leerlingen schetsen ouders een eigentijds beeld over het werken in de groene sector. 
Wat valt er te zeggen over dat beeld?/ Hoe ziet de groene sector er volgens u nu uit? Wat weet u van 
de groene sector en beroepen daarin? 
 
De overwegingen voor keuze voor een VMBO-opleiding is dezelfde als voor een MBO-opleiding.  
Welke dingen zijn belangrijk voor uw kind om voor een MBO-opleiding te kiezen? 
 
Binnen het groene VMBO en binnen het groene MBO kunnen leerlingen zich voldoende oriënteren 
op de mogelijkheden die deze opleiding biedt.  
Hoe heeft uw kind zich georiënteerd op mogelijkheden van vervolgopleidingen? 
 
Leerlingen kunnen zich voldoende oriënteren op het werken in de groene sector / foodsector.  
Kan uw kind zich voldoende oriënteren op de groene sector? 
 
Leerlingen kennen vanuit de opleidingen de bedrijven in de foodsector en de mensen die er werkzaam 
zijn. Leerlingen hebben een relevant netwerk opgebouwd tijdens hun opleiding. 
Kent uw kind mensen die werkzaam zijn in de groene sector? / Uw kind kent bedrijven in het groen? 
 
Tot slot: Welke zaken moeten zeker nog genoemd worden in het licht van het geschetste 
dilemma. 
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Voor docenten 
 
De keuze van leerlingen voor deze school is bewust voor de groene sector dan wel de foodsector 
(overwegingen voor de keuze). Hierbij onderscheid maken tussen vmbo en mbo.  
De leerling kiest bewust voor de groene sector, oftewel, weet waarvoor groen mbo opleidt? 
 
Leerlingen weten welke beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze 
opleiding. Ze hebben een goed beeld van de doorstroommogelijkheden, ook van de doorstroom 
naar de arbeidsmarkt. 
De leerling kent de beroepen/opleidingen er gekozen kunnen worden als vervolg van deze opleiding? 
 
De keuze voor deze opleidingen wordt voor de leerlingen bepaald door de kans op werk. 
(arbeidsmarktperspectief)  
De leerling kiest een vervolgopleiding op basis van de kans op werk? 
 
De leerlingen, ook degenen die de opleidingen hebben afgesloten, hebben een goed beeld van het 
werkveld in de groene/foodsector gekregen. (aansluiting school/arbeidsmarkt)  
De leerling heeft een goed beeld van het werkveld in de groene/foodsector gekregen? 

 
Een groene vooropleiding biedt de leerling een goede toekomst. (arbeidsmarkt)  
Een groene vooropleiding biedt de leerling een goede toekomst? 
 
In gesprekken met leerlingen schetst de school een eigentijds beeld over het werken in de groene 
sector. Wat valt er te zeggen over dat beeld? 
In gesprek met leerlingen schetsen ouders en bedrijfsleven een eigentijds beeld over het werken in 
de groene sector. Wat valt er te zeggen over dat beeld?  
 
De overwegingen voor keuze voor een VMBO-opleiding is dezelfde als voor een MBO-opleiding.  
Een leerling kiest met dezelfde reden voor het MBO als hij/zij heeft gedaan voor het VMBO?  
 
Binnen het groene VMBO en binnen het groene MBO kunnen leerlingen zich voldoende oriënteren 
op de mogelijkheden die deze opleiding biedt.  
De leerling heeft zich voldoende kunnen oriënteren op de mogelijkheden van vervolgopleidingen? 
 
Leerlingen kunnen zich voldoende oriënteren op het werken in de groene sector / foodsector.  
De leerling heeft zich voldoende kunnen oriënteren op het werk in de groene sector? 
 
Leerlingen kennen vanuit de opleidingen de bedrijven in de foodsector en de mensen die er werkzaam 
zijn. Leerlingen hebben een relevant netwerk opgebouwd tijdens hun opleiding. 
Leerlingen kennen mensen die werkzaam in de groene sector? / Leerlingen kennen bedrijven in de 
groene sector (en hebben daar relevante ervaring opgedaan? 
 
Tot slot: Welke zaken moeten zeker nog genoemd worden in het licht van het geschetste 
dilemma. 
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2.2 Dialoogtafels ronde 2 

Over de dialoog 
 
In de tweede ronde van de dialoogtafels reflecteren bedrijven, ouders en docenten met elkaar op de 
interventie. Om onderlinge uitwisseling te stimuleren, worden er drie heterogene groepen gevormd. Zij 
gaan in drie rondes van 20 minuten met elkaar in gesprek. De gespreksonderwerpen bouwen op 
elkaar voort.  
 
Totale duur bijeenkomst: 1 1/4 - 1 1/2 uur (incl. introductie en plenaire nabespreking).  

Dialoogtafels met docenten/ouders/bedrijfsleven gemengd 
Programma 
Introductie: toelichting onderzoek, waarin de uitkomsten van de kwantitatieve studie handvatten kan 
bieden om een nulmeting te schetsen. Er moet redelijke consensus zijn over de beelden van 
leerlingen met betrekking tot de sector voorafgaand aan de interventie (het doel van deze 
dialoogtafels is immers om te achterhalen welke beelden er na de interventie zijn bij leerlingen  van de 
kansen in de agro/food sector). 
 
Gespreksrondes: Een gesprek van een uur, verdeeld in 3 rondes van 20 minuten aan de hand van 
de onderstaande stellingen. Om het gesprek goed op gang te houden gebruiken we de methode 
Wereldcafé. Een volledige (algemene) beschrijving staat in de dropbox.  
Elke tafel heeft een tafelvoorzitter die niet wisselt van tafel (het is aan te raden om zelf een tafel te 
leiden en bijvoorbeeld twee collega's te vragen). De tafelvoorzitter vat de voorgaande ronde samen 
(a.d.h.v. volgeschreven placemats op tafel) en leidt het gesprek. Het is de bedoeling om de rondes in 
de goede volgorde te laten plaatsvinden. Na elke ronde wisselt de samenstelling van de groep. In 
ronde 3 worden de conclusie gecontroleerd met behulp van de eerste twee rondes. 
 
Ronde 1: (overwegingen voor keuze) 
Leerlingen hebben door de gepleegde interventie een goed beeld van de vervolgopleiding en de 
mogelijkheden die deze opleiding biedt 
 
Ronde 2: (arbeidsmarkt) 
Leerlingen hebben door de gepleegde interventie:  

 een goed beeld van de doorstroom naar de arbeidsmarkt  

 een eigentijds beeld over het werken in de groene sector 
o welke bedrijven in de regio zijn dit? 
o hoe zien de werkzaamheden eruit? 

 
 
Ronde 3: (oriëntatie) 
Leerlingen hebben door de gepleegde interventie:  

 voldoende oriëntatie op de mogelijkheden die de opleiding biedt 

 voldoende oriëntatie op het werk in de groene sector/foodsector 
 
 
Gezamenlijke reflectie: terugkoppeling en opschrijven van de conclusies, dit eventueel met een 
werkvorm die door de voorzitter geleid wordt. Ook kun je er voor kiezen om de tafelvoorzitters te laten 
rapporteren via Ipad of flap.  
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Caféconversaties in vogelvlucht 

 Plaats vier of vijf personen aan kleine (café)tafeltjes. 

 Organiseer drie conversatieronden van 20 minuten.  

 Moedig zowel de tafelheer als de andere deelnemers aan om ideeën op het tafelkleed/de placemats 
te schrijven of te tekenen.  

 Aan het eind van een gesprek blijft de tafelvoorzitter zitten, terwijl de anderen zullen dienen als 
reizigers of ‘ambassadeurs van betekenis’. De laatsten zullen ideeën, thema’s en vragen 
meenemen naar de nieuw te voeren conversatie, waarbij zij bij een volgende gespreksronde tot een 
nieuwe heterogene groep horen. 

 Aan de tafelheer wordt gevraagd de nieuwe gasten te verwelkomen en hen kort te laten delen in de 
belangrijkste ideeën, thema’s en vragen die in het vorige gesprek naar voren zijn gekomen. 
Vervolgens worden de stellingen van de specifieke ronde gedeeld. Laat de nieuwe gasten ideeën 
koppelen en verbinden. Luister aandachtig en bouw verder op elkaars bijdragen. 

 Door mensen in verschillende gespreksgroepen te laten participeren, zullen ideeën, thema’s en 
vragen gekoppeld en verbonden worden.  

 Na drie gespreksronden wordt een moment ingelast waarbij de hele groep inzichten uitwisselt. Bij 
deze ‘dorps’-raadpleging zullen gewoonlijk patronen naar voren komen, zal gemeenschappelijke 
kennis groeien en zullen mogelijkheden om actie te ondernemen zich voordoen.  

 

Benodigdheden 

  

 Smalle, ronde tafels 

 Genoeg stoelen voor alle deelnemers 

 Placemats/papieren tafelkleden 

 Markeerstiften  

 Een flap-over voor collectieve aantekeningen 

 Een muur of raam om de resultaten van de deelnemers op te bevestigen. 

  

 Taak van de gastheer 

 Herinner de mensen aan je tafel om hun inzichten, ideeën, ontdekkingen en 
verdiepingsvragen te noteren naar mate het gesprek vordert. 

 Blijf aan het eind van het gesprek aan tafel als de anderen de tafel verlaten en verwelkom de 
nieuwkomers. 

 Breng de nieuwkomers in het kort op de hoogte van de inzichten uit de vorige conversatie 
zodat anderen de ideeën van hun andere tafel hieraan kunnen koppelen. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Bijlage 3 Leidraad voor de gesprekken met leerlingen 
 

Dialoogtafels leerlingen 

Lenie van den Bulk, CED-Groep, 26 januari 2015 

 

Tijdens de dialoogtafels met de leerlingen worden de onderwerpen die in het onderzoek centraal 

staan benaderd vanuit hun specifieke situatie.  

 

Er worden per instelling 3 dialoogtafels gevormd waaraan 3 leerlingen per tafel meedoen. De 

samenstelling van de groepjes kan afkomstig zijn van een of twee locaties. 

Voor de leerlingen maken we (deels) gebruik van de Visuele Identificatie Methode (VIM) waarbij 

steeds met 3 leerlingen ( 4e jaars) wordt gesproken. De VIM is een methode om gesprekken met 

leerlingen te hebben over attitude, kennis en meningen ten aanzien van beroepen en 

beroepsmogelijkheden. De leerlingen overleggen met elkaar met behulp van foto’s en een opdracht, 

zodat geluisterd kan worden naar hun overwegingen, kennis en opvattingen. De foto’s hebben 

betrekking op beroepen binnen en buiten de groene sector. De opdracht bestaat uit het categoriseren 

van de foto’s naar de verschillende aspecten van vakmanschap die op de foto’s te zien zijn. De 

ervaring heeft geleerd dat deze opdracht een beeld geeft van de waarde die leerlingen toekennen aan 

beroepen en de mate van inzicht die zij hebben ten aanzien van de getoonde beroepen. Daarnaast 

zal een groepsinterview gehouden worden met dezelfde 3 leerlingen waarbij specifiek wordt gevraagd 

naar hun mening over de aansluiting van de opleiding met stage of werk, de motivatie om te kiezen 

voor een opleiding en/of beroep, de kansen en beperkingen die zij voor zichzelf zien. Zowel van het 

deel over vakmanschap (VIM) als het vervolggesprek wordt een geluidsopname gemaakt dat 

woordelijk wordt uitgeschreven. De dialoogtafels met de leerlingen worden uitgevoerd door Lenie van 

den Bulk, eventueel samen met iemand van de school, de verslagen worden gemaakt door een 

medewerk(st)er van de school. 

 

Interviewleidraad voor het gesprek 

Bij de VIM gaat het voornamelijk over de maatschappelijke en intrinsieke waarde van beroepen en 

beroepsuitoefening in de ogen van de leerlingen, centraal daarin staat het begrip ‘vakmanschap’.  

Eerst wordt gevraagd wat ‘vakmanschap’ betekent en waaraan je kunt zien of iets door een vakman- 

of vrouw gedaan is. Daarna worden foto’s getoond waarop mensen te zien zijn in bepaalde beroepen, 

o.a. beroepen waar hun opleidingsrichting voor opleidt. De leerlingen bespreken welke aspecten van 

vakmanschap zij zien op de foto’s en maken een indeling van de foto’s die in dat opzicht met elkaar 

een overeenkomst hebben. Op deze manier worden categorieën gevormd die zij na het bekijken en 

bespreken van de foto’s zelf benoemen.  

 

Hierna wordt gevraagd: 

- hoe zij hun vmbo-school ervaren, 

- wat hun beelden en wensen zijn voor hun loopbaan na het vmbo, 

- welke beelden ze hebben van het mbo, 

- hoe zij aankijken tegen beroepen en hoe ze die waarderen, 

- aan welke LOB- en SLB-activiteiten ze deelnemen en wat ze daarvan vinden, 

- met wie ze praten over hun school en over hun verdere loopbaan in mbo en werk (ouders, 

peers, docenten/mentoren e.a. in vmbo en mbo, mensen uit het bedrijfsleven) en wat ze 

vinden van die gesprekken, 

- In hoeverre ze een loopbaan in groen mbo en groene beroepen op het oog hebben. 

Deze algemene vragen worden per school ingekleurd met de specifieke vragen die de school aan het 

onderzoek heeft verbonden. 
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Schoolspecifiek bij Prinsentuin: 

Bij de leerlingen van Prinsentuin wordt nader ingegaan op de maatregelen die de samenwerking 

tussen vmbo en mbo-groen moeten versterken. De versterking is niet alleen gericht op verbetering 

van de doorstroom vmbo-groen naar mbo-groen, maar ook op verbetering van de doorstroom van 

vmbo-groen naar mbo-grijs en van vmbo-grijs naar mbo-groen. Een voorbeeld is het wekelijks één 

dag deelnemen aan mbo-groen onderwijs door leerlingen in het vierde leerjaar van het vmbo. 

Gevraagd wordt aan de leerlingen van Prinsentuin: 

- Wat vinden jullie van het meedoen in het mbo op één dan in de week?  

- Krijg je hierdoor een beter idee van wat je daar leert en wat je daarmee kunt worden later? 

- Zou het meelopen in het mbo je helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding? 

- Heb je door het meelopen in het mbo een ander beeld gekregen van de verschillende 

beroepen? 

 

Schoolspecifiek bij het Clusius College: 

 

Voor het Clusius gaat het vooral om de vraag waarom leerlingen kiezen voor VAP (Verwerking 

Agrarische Producten) maar toch niet doorstromen naar een mbo opleiding Food. Gevraagd zal 

worden: 

- Welke motieven spelen een rol bij de keuze van je vervolgopleiding en op welke manier heeft 

de school daar invloed op (gehad)?  

- Als je gekozen hebt voor mbo-Food, wat waren daarvoor de redenen en op welke manier 

heeft de school daar invloed op gehad? (Bij de samenstelling van de groepjes leerlingen zal 

rekening gehouden moeten worden met een mix van leerlingen die wel of niet verder gaan in 

mbo-Food). 

- Welke beroepsbeelden hebben jullie van de sector Food? Wat spreekt jullie het meest aan of 

juist niet? (Hierover komen we ook meer te weten via de VIM). 

- Hoe zou volgens jullie het onderwijsaanbod VAP, de voorlichting over en werving voor mbo-

Food kunnen verbeteren? 

 

Schoolspecifiek bij Groenhorst Ede: 

 

Groenhorst Ede heeft de afgelopen twee jaar (2012-2014) samen met ca. 10 lokale doelgroepen hard 

gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van het ‘Groen Leefpark Ede’. De school geeft aan de 

invloed te willen onderzoeken van deze  contextrijke leeromgeving op de doorstroming naar mbo 

Food. Aan de leerlingen wordt gevraagd: 

- Hebben jullie gemerkt dat bij de inrichting van de school (intern) en bij praktijkleren (extern) 

rekening wordt gehouden met de uitoefening van beroepen in de Food-sector?  

- Zo ja, hoe vinden jullie dat? Is de school alleen maar leuker en gezelliger geworden of krijg je 

meer het gevoel dat je al bij een bepaalde sector thuis hoort? Wat heb je van de verandering 

in de school gemerkt? 

- Als je geen verandering hebt gemerkt, hoe zou de school ervoor kunnen zorgen dat je op 

school al het gevoel krijgt dat je bij de Food-sector ‘thuis’ bent?  

- Zou dat 'je thuis voelen’ in de sector Food meehelpen om je ook voor die sector te 

interesseren en een mbo in die richting te kiezen?  

Planning 

De dialoogtafels met de leerlingen worden gehouden in februari of begin maart. Liefst op één dag per 

school (i.v.m. reistijd). De school vraagt 9 leerlingen om er aan mee te doen en bepaalt in 

samenspraak met Lenie de datum.  
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Reactie op beoordeling  

Dossiernummer 
405-14-580 

Titel project 
Doorstroom in de groene beroepskolom 

Projectleider 
B. Nova (KPC Groep) 

 

Reactie: 

Hartelijk dank voor de beoordeling. Wij constateren dat de twee beoordelaars positief oordelen over de 

relevantie van het onderzoek. De opmerkingen en beoordelingen betreffen met name de vraag naar meer 

overkoepelende conclusies en een eventuele integrale eindrapportage. In onze reactie hieronder hanteren wij 

de vragen en volgorde zoals in de beoordelingsformulieren gehanteerd. 

1. 
In hoeverre geven de resultaten van het project antwoord op de 

onderzoeksvragen in het onderzoeksvoorstel? 

 Reactie: 

 Wij gaan graag aan de slag met de opmerkingen van beide beoordelaars aangaande het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. In de beoordeling wordt de samenhang in de 

verslaglegging en het ontbreken van overkoepelende conclusies gemist. Het consortium heeft 

een integrale rapportage opgesteld, die aanvankelijk alleen bedoeld was als intern 

document, om er vervolgens na de projectperiode één of meer praktijkpublicaties aan te 

ontlenen. Als reactie op de beoordeling is ervoor gekozen om het interne document verder te 

ontwikkelen tot een openbaar rapport. In dit integrale rapport wordt zowel antwoord 

gegeven op de hoofdvraag ‘Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk 

dragen bij aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in 

kwantitatieve als kwalitatieve zin?’ als de deelvragen.  

Wij erkennen dat de ambities van het onderzoek hoog lagen. Ondanks dat niet alle geplande 

interventies meetbare effecten hebben opgeleverd, heeft het onderzoek geleid tot 

interessante resultaten, zowel verwachte resultaten (bijvoorbeeld meer gemotiveerde 

leerlingen en docenten, betere samenwerking tussen vmbo en mbo) als gehoopte , maar 

minder voorziene, resultaten (bijvoorbeeld de sterke draagkracht bij directies en teams en de 

sterke betrokkenheid van bedrijven en ouders). Deze opbrengsten worden nader besproken in 

de integrale eindrapportage. 
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2. 
Heeft het project resultaten opgeleverd die naar verwachting wetenschappelijk 

van belang zijn?  

 Reactie: 

 In de beoordeling wordt geconstateerd dat de rapportages van de pilots interessante 

informatie bevatten met betrekking tot de dagelijkse praktijk van de cases, maar, vanwege 

het ontbreken van een overkoepelende analyse, de wetenschappelijke waarde minimaal is. 

Daarnaast wordt aangegeven dat een deel van de effecten van het onderzoek ontbreekt, 

waardoor er weinig analyse is over wat werkelijk heeft plaatsgevonden en met welk 

resultaat. Wij erkennen dat een overkoepelende analyse bijdraagt aan de wetenschappelijke 

waarde van het onderzoek. Door het aanleveren van de integrale rapportage, beantwoorden 

wij aan deze vraag. In deze rapportage worden zowel de kwantitatieve als kwalitatieve 

opbrengsten van het onderzoek geanalyseerd. De resultaten richten zich achtereenvolgens 

op de landelijke doorstroom binnen het groen onderwijs, de factoren, beleidskeuzes en 

activiteiten per school en de effecten van beleidskeuzes en activiteiten per school. In de 

conclusie worden vervolgens zowel inhoudelijke conclusies als methodologische conclusies 

besproken. 

Tenslotte wordt de rapportage van het Kohnstamm Instituut summier bevonden en ontbreekt 

de duiding van de resultaten in de brede context. In de integrale rapportage worden alle 

onderzoeksresultaten, inclusief de resultaten van de kwantitatieve studie van Kohnstamm 

Instituut, in de brede context geplaatst.  

 

 

Hee 

3. 
Heeft het project resultaten opgeleverd die naar verwachting relevant zijn voor de 

onderwijspraktijk? 

 Reactie: 

 Eén van de twee beoordelaars geeft aan dat het onderzoek voldoende resultaten heeft 

opgeleverd die relevant zijn voor de praktijk. De andere beoordelaar geeft aan wederom een 

overkoepelende analyse, inclusief aanbevelingen voor de praktijk, te missen. In de 

tussentijdse evaluatie met het NRO is afgesproken zes eindrapportages op te leveren en géén 

overkoepelend rapport. Uiteraard is het belangrijk dat opbrengsten voldoende duidelijk naar 

voren komen. Wij begrijpen dat u dit onvoldoende terug ziet in de afzonderlijke rapportages. 

In de integrale eindrapportage wordt ingegaan op zowel de contextgebonden opbrengsten 

voor de scholen (daar het praktijkonderzoek betreft) als meer algemene conclusies op het 

vlak van inhoud en proces. Daarnaast zal er in 2017 een artikel in het vakblad Profiel worden 

gepubliceerd, waarbij er specifiek wordt ingegaan op de opbrengsten, en aanbevelingen, 

voor de onderwijspraktijk, aangezien dit artikel zich specifiek richt op het onderwijs.  

 

ft het project resultaten opgeleverd die naar verwachting wetenschappelijk van  
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4. In hoeverre voldoet het resultaat van dit project aan de definitie van praktijkgericht 

onderzoek die door het NRO voor deze subsidieronde is gehanteerd?   

Praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd in en met de praktijk en levert kennis en 

concrete producten die direct kunnen worden ingezet in de onderwijspraktijk en die 

bijdragen aan schoolontwikkeling, professionalisering en aan het vergroten van de 

kennisbasis over onderwijs  

 Reactie: 

 De beoordelaars geven aan dat het onderzoek heeft bijgedragen aan schoolontwikkeling, 

professionalisering en het vergroten van de kennisbasis van de betrokken scholen. Concrete 

producten en kennis die kan worden ingezet in de onderwijspraktijk, worden echter gemist. 

Hierbij wordt het ontbreken van de totale onderzoeksresultaten als mogelijke oorzaak 

genoemd. De op te leveren integrale eindrapportage zal meer inzicht verschaffen in 

algemene kennis en voorbeelden van producten die zijn en kunnen worden ingezet in de 

onderwijspraktijk. Aangezien het praktijkonderzoek betreft, zijn dit contextgebonden 

uitkomsten van de onderzochte scholen. Het te publiceren artikel draagt tevens bij aan de 

vraag naar concrete kennis voor de onderwijspraktijk. Zo wordt in het artikel, dat zal 

verschijnen in vakblad Profiel, specifiek ingegaan op de interventies van de scholen, waarna 

enkele ‘good practices’ worden gegeven die andere scholen kunnen inspireren en/of voeden. 

 

belang zijn? 

 

5. Welke nieuwe inzichten heeft dit project opgeleverd die van belang zijn voor toekomstige 

programmering van praktijkgericht onderzoek? Denk daarbij zowel aan wetenschappelijke 

inzichten als inzichten voor de onderwijspraktijk. 

 In de huidige rapportages blijken inzichten, die belangrijk zijn voor de toekomstige 

programmering van praktijkgericht onderzoek, niet voldoende duidelijk naar voren te komen. 

In de integrale eindrapportage wordt expliciet ingegaan op de aansluiting van de 

kwantitatieve én kwalitatieve onderzoeksresultaten van dit project op wat meer in het 

algemeen wordt geconstateerd als het gaat om doorstroom in de beroepsonderwijskolom 

(NWO/NRO, 2016, bijlage 3) als toekomstig onderzoek.  

 

6. Heeft u nog tips voor de uitvoerders bij wie en op welke manier zij de resultaten van hun 

onderzoek onder de aandacht kunnen brengen? 

 Wij danken de beoordelaars voor de waardevolle tips. Beide beoordelaars geven de 

meerwaarde van een overkoepelende analyse aan. Wij erkennen dit en gaan hiermee aan de 

slag. Ten tijde van het project zijn de opbrengsten van dit onderzoek gedeeld met andere 

(v)mbo scholen, onder andere tijdens een bijeenkomst van Vereniging Buitengewoon Groen 

en een bijeenkomst van het NRO. Het binnenkort te verschijnen artikel zorgt voor verdere 

kennisverspreiding. In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de verschillende aanpakken van 

de scholen en hoe een juiste inkleuring het verschil maakt. Daarnaast worden enkele good 

practices gegeven waar scholen aan kunnen denken. Het consortium is voornemens om, 

waar mogelijk, de opbrengsten te verspreiden onder de aandacht van andere (v)mbo 
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6. Heeft u nog tips voor de uitvoerders bij wie en op welke manier zij de resultaten van hun 

onderzoek onder de aandacht kunnen brengen? 

scholen, onder andere door de uitkomsten van het onderzoek via de eigen media van de 

betrokken organisaties te delen. Het consortium ziet de meerwaarde van het organiseren van 

een expertsessie in en bespreekt de mogelijkheden om tot een dergelijke bijeenkomst te 

komen in het nieuwe jaar, na publicatie van het (eerste) artikel. 

 

 

 

 

 

 


