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Beschrijving casestudy Prinsentuin College  

 

1. Samenvatting  

Aanleiding voor het Prinsentuin College om deel te nemen aan het NRO-

consortium, is om te bevorderen dat studenten kiezen voor groen onderwijs 

omdat ze een baan in de groene sector ambiëren, in plaats van voor de 

veilige leeromgeving met weinig kansen op de arbeidsmarkt (Berg, N. van 

den (2013)).  

In schooljaar 2014-2015 zijn dialoogtafels gevoerd met bedrijven, 

docenten, ouders en leerlingen. Het bleek dat de verwachtingen van zowel 

niet geheel worden waargemaakt. Verder kwam in de dialoogtafels en 

interviews met het bedrijfsleven naar voren, dat samenwerken nog teveel 

af hangt van initiatieven van individuen. Er is behoefte aan structurele, 
geformaliseerde samenwerkingsverbanden.  

De voortgang van de interventie is niet volgens plan verlopen, om redenen 

die intern op de vmbo en mbo scholen speelden. De aandacht en energie 

richtte zich bijna volledig op de basis onderwijskwaliteit op orde brengen en 

op kwaliteitszorg.  

Dit betekent dat het onderzoek veel vertraging heeft opgelopen, waardoor 

de interventie niet meer in schooljaar 2015-2016 is uitgevoerd. Binnen het 

consortium is besloten om met de huidige stand van zaken af te sluiten. 

Het Prinsentuin College trekt lering uit de ervaringen van de andere 

deelnemende scholen, waarvoor een extra bijeenkomst is ingelast op 9 

september 2016. 

Het mbo management heeft initiatief genomen om de relatie met de vmbo-

scholen Prinsentuin te verbeteren. Ten behoeve van de groene doorstroom 

is een template ontwikkeld, dat vanaf schooljaar 2016-2017 uitgerold gaat 

worden.  
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2. Situatieschets  

 

2.1 Algemene kenmerken van de schoollocatie en omgeving  

 

Breda is de grootste gemeente van West-Brabant en heeft een 

goede centrumfunctie voor de regio. Het is tevens het 

onderwijscentrum van de regio en trekt dan ook veel leerlingen, in 

zowel het voortgezet als hoger onderwijs, uit de omliggende 

gebieden. De gunstige geografische ligging tussen twee 

wereldhavens maakt dat de stad tevens in trek is bij het 

(internationale) bedrijfsleven.  

De vmbo-locatie Prinsentuin van Cooth ligt in Breda zuid/west, 

tussen de wijken Tuinzigt, Heuvelkwartier en Princenhage. 

Prinsentuin van Cooth is een vmbo-school, waar de 

basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en 

theoretische leerwegen worden aangeboden. Van oudsher was 

Prinsentuin een groen-vmbo, maar sinds de fusie in 2012-2013 met 

het Van Cooth kan er ook gekozen worden voor Zorg en Welzijn en 

Innovatieve Techniek. Ook voor leerlingen met een indicatie voor 

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is er persoonlijke 

aandacht en zorg. 

De mbo-locatie Prinsentuin College bevindt zich op een unieke 

locatie noordelijk van Breda. De wijk Hoge Vucht westelijk van de 

school, noordelijk het dorpje Teteringen met daar de grote (grijze) 

vmbo-school Scala, en zuidelijk van de school ligt het centrum van 

Breda. Met een groot oppervlak biedt het College leerlingen de 

mogelijkheid om contextrijk, praktijkgericht aan de slag te gaan in 

verschillende opleidingen. Andere opleidingen hebben hun 

praktijklocaties buiten het schoolterrein (bijvoorbeeld, 

schoolpaarden staan op een manege in de buurt, er worden wel 

gezelschapsdieren, maar geen vee gehouden op het schoolterrein, 

plantentelers gaan extern) 

De groene scholen in Breda vallen onder het ROC West-Brabant, 

waarin zowel VMBO als MBO entiteiten opgenomen zijn. In het 

groene onderwijs zijn Prinsentuin Van Cooth, Prinsentuin 

Oudenbosch en Prinsentuin Andel de vmbo scholen en Prinsentuin 

College het groene MBO. Breda is de grootste vestiging van het 

mbo. 

 

De Bredase groene scholen zijn verbonden aan de AOC Raad, de 

brancheorganisatie van alle AOC’s in Nederland. Aangezien er geen 

andere groene (v)mbo scholen in Breda gevestigd zijn, is er in 

strikte zin geen concurrentie voor Prinsentuin van Cooth en 

Prinsentuin College.  

Voor een schematisch overzicht van scholen, zie Belangrijkste 

toeleverende scholen Prinsentuin van Cooth in bijlage I, bijlage II 

Aantallen leerlingen (vmbo) en studenten (mbo) en in bijlage III zijn 

de VO scholen rondom Prinsentuin van Cooth en Prinsentuin College 

terug te vinden. 
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2.2 In/door/uitstroomgegevens van de school 

Landelijke kwantitatieve analyse 

Uit de analyse van de cijfers van DUO (Meijer, 2015 concept) blijkt 

dat binnen het consortium van deelnemende scholen dat Prinsentuin 

College tussen 2010 en 2014 de grootste aandeel instroom had 

vanuit het groene vmbo. Maar de landelijke trend, de daling van 

50.2% naar 39.2% van sectorgetrouwe doorstroom gaat ook aan 

ons niet voorbij. Op het Clusius is de afname niet erg sterk, van 

52.2% naar 49.8%, dat is 2.4%. Op het Groenhorst is de afname 

sterker, zo’n 7% (van 53.7% naar 47%). Op Prinsentuin is de daling 

nog sterker dan de landelijke trend van 11%, namelijk van 58.1% 

naar 44.8%, hetgeen neerkomt op meer dan 13%. Op de 

instellingen die niet betrokken zijn bij het onderzoek is de afname 

instroom vmbo groen ook iets sterker dan de totale landelijke trend, 

van 49% in 2010 naar 36.7% in 2014. Deze afname van instroom 

vanuit het groen vmbo wordt gecompenseerd door een toename van 

de instroom uit het (niet-groene) vmbo tl. Zie ook bijlage. 

 

Regionale kwantitatieve analyse 

Kijken we meer lokaal in de gegevens van de twee Bredase groene 

scholen, dan is het beeld het volgende (zie bijlage I, toeleverende 

scholen Prinsentuin van Cooth). De meeste leerlingen van 

Prinsentuin van Cooth zijn afkomstig van de omringende 

basisscholen. Daarnaast is er een duidelijke trek vanuit bepaalde 

omringende plaatsen zoals Zundert en Rijsbergen (zuidelijk van 

Breda, richting de Belgische grens). Dit is een sterk agrarisch 

gebied, met veel boomteelt (Treeport Zundert is hier gevestigd) en 

plantenteelt (export en toeleveranciers voor tuincentra en 

hoveniers). Vergelijkend met de tabel omtrent omringende 

basisscholen (1.1), is het opvallend dat Nutsbasisschool en 

Montessori Breda géén toeleveranciers zijn van leerlingen, terwijl 

beide scholen op een afstand van 2,0 km van Prinsentuin van Cooth 

liggen. KBS de Parel en BS Petrus E. Paulus, beide op een afstand 

van respectievelijk 1,0 en 1,6 km van Prinsentuin van Cooth, zijn 

met beide 4 leerlingen opvallend kleine toeleveranciers.  

 
2.3  Doorlopende leerlijnen en andere samenwerking vmbo en mbo  

Doorlopende leerlijnen zouden de groene competenties van de 

leerling (op het vmbo) en van de student (op het mbo) centraal 

moeten stellen. Het beste halen uit jongeren ‘met een groen hart’. 

Hen voorbereiden op een toekomst met werk dichtbij hun passie 

voor dieren of voor planten. Hen helpen bij het maken van een 

goede keuze voor een vervolgopleiding. Een opleiding die hen 

uitdaagt en stimuleert (verder) te leren, die past bij hun 

capaciteiten. De vraag hierbij is: hoe kan het onderwijs aansluiten 

bij hun groene passie en deze verder aanwakkeren? Dit alles met als 

doel om tegemoet te komen aan de vraag van de ‘groene 

arbeidsmarkt’ naar goed gekwalificeerde (jonge) mensen, opgeleid 
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door een AOC. Hiervoor is voldoende (kwalitatief) en goede 

(kwalitatief) goede aanwas uit het vmbo nodig.  

Huidige situatie 

 In de onderbouw ontdekt de jongere zijn talent tijdens ‘Talent 

Ontdek Plek’(TOP): contextrijke praktische vaardigheden 

binnen de verschillende sectoren die Prinsentuin van Cooth 

biedt: Dienstverlening en Producten (D&P), Zorg en Welzijn 

(Z&W) en Groen (GR). 

 Leerlingen (en hun mentoren) kunnen zich oriënteren op 

mbo-opleidingen1 door op internet te zoeken. Websites2 zijn 

eenvoudig te vinden, maar ook bijvoorbeeld promotiefilms 

van de verschillende opleidingen3, die op het You Tube kanaal 

van het ROCWB4 te vinden zijn 

 In de onderbouw kunnen leerlingen de sector leren kennen 

met een werkgeverscarrousel, gastlessen, excursies en 

stagemogelijkheden 

 VMBO Breda On Stage5 is hét middel om leerlingen te laten 

beseffen hoe je stage loopt. Dit alles met als doel om aan het 

einde van leerjaar 2 een leerweg en een sector te kunnen 

kiezen om het examen in de bovenbouw te kunnen starten. 

 In de bovenbouw wordt binnen de beroepsgerichte vakken 

gewerkt volgens een werkplekkenstructuur: 

praktijksimulaties binnen de gekozen sector, afgewisseld met 

excursies naar innoverende ondernemers (in groen: 

bijvoorbeeld Treeport Zundert, zorgboerderij, 

dierencrematorium en veehouderij)  

 Deelname aan het ROCWB-brede project Een opleiding goed 

bekeken (EOGB)6, in het leven geroepen om leerlingen een 

kijkje in de keuken te gunnen bij hun favoriete mbo-

opleidingen  

 De stageweek in leerjaar 3  

 In de bovenbouw worden alle 3e jaars leerlingen 

aangemoedigd om met hun ouders, de centrale VMBO 

informatie markt te bezoeken. De leerlingen van Prinsentuin 

van Cooth bezoeken daarvoor bijvoorbeeld Scala. Zij kunnen 

dan informatie inwinnen bij de stand en een voorlichting over 

opleidingen naar keuze bezoeken 

 Leerlingen en hun ouders worden uitgenodigd om open 

dagen7 te bezoeken, om de school en de studenten te leren 

kennen, meer specifieke opleidingsinformatie te verzamelen 

en de (contextrijke, praktijkgerichte) leeromgeving te 

ontdekken 

 De verschillende stageperiodes in leerjaar 4 bieden de 

leerling een kans om zelf mee te lopen op de werkvloer 

                                                           
1 http://www.prinsentuincollege.nl/naar-onze-school/hoe-maak-ik-mijn-keuze  
2 http://www.prinsentuincollege.nl/  
3 http://www.prinsentuincollege.nl/beleef-het/bloem-en-styling  
4 https://www.youtube.com/results?search_query=prinsentuin+college  
5 http://www.vmbobredaonstage.nl/  
6 http://www.rocwb.nl/actueel/nieuws/1032/kick-off-tien-jaar-een-opleiding-goed-bekeken  
7 http://www.rocwb.nl/actueel/nieuws/1631/open-dagen  

http://www.prinsentuincollege.nl/naar-onze-school/hoe-maak-ik-mijn-keuze
http://www.prinsentuincollege.nl/
http://www.prinsentuincollege.nl/beleef-het/bloem-en-styling
https://www.youtube.com/results?search_query=prinsentuin+college
http://www.vmbobredaonstage.nl/
http://www.rocwb.nl/actueel/nieuws/1032/kick-off-tien-jaar-een-opleiding-goed-bekeken
http://www.rocwb.nl/actueel/nieuws/1631/open-dagen
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 4e jaars leerlingen worden van harte aanbevolen 

meeloopdagen te lopen op het MBO, waarbij ze in kleine 

groepjes meedoen met hen onderwijs dat een klas die dag 

heeft 

 Het sectorwerkstuk in de gemengde leerweg en de 

theoretische leerweg gebruikt de leerling om zich in de sector 

en evt. het beroepenveld en opleidingsaanbod te verdiepen 

Verdwenen pareltjes 

Er zijn initiatieven tot doorlopende leerlijnen geweest – en ook 

weer verdwenen. Te denken valt aan: 

 Maatschappelijke stage, verplicht voor vmbo’ers, werd 

ingevuld door mbo’ers niveau 4, knapten groen op voor 

zorginstellingen en buurten (onder supervisie van een 

docent).  

 Loopbaandossier (niet op alle vmbo’s actief) waarin de 

leerling schoolbezoeken, stages, beoordelingen in het beroep, 

opneemt en op reflecteert 

 Intake loopbaangericht: pilots zijn gedraaid, maar hoe nu 

verder? 

 

2.4 Aanleiding voor onderzoek  

 

Het beeld dat leerlingen op het vmbo vormen van het beroep en 

de mbo-opleiding, is niet altijd up-to-date en nog te weinig 

gebaseerd op een eigen ervaring (Berg, 2013). Daarom hebben 

Prinsentuin van Cooth en Prinsentuin College een 

langgekoesterde wens om een doorlopende leerlijn Groen te 

ontwikkelen, waarbij vertegenwoordigers (docenten en 

studenten) van de verschillende mbo-opleidingen de vorming 

van beroepsbeelden bevorderen. Verder zullen er uitwisselingen 

en projecten zijn. Een gezamenlijk project heeft onze grote 

voorkeur, maar praktisch en organisatorisch heeft dit nogal wat 

uitdagingen. Zie voor meer informatie over doorlopende 

leerlijnen, bijlage IV: VBP leerplannen. 

 

Verder is uit onderzoek naar factoren die een rol spelen bij de 

doorstroom tussen groen vmbo en mbo bekend dat leerlingen 

om andere redenen kiezen voor een groen vmbo dan een ‘groene 

loopbaan’ (Berg, 2013). Winst kan geboekt worden als we de 

samenwerking vmbo-mbo en onderwijs met het bedrijfsleven 

versterken, alsmede de aandacht voor beeldvorming en een 

kwaliteitsimpuls bij de vormgeving van LOB. Op beide scholen is 

flink ingezet en geïnvesteerd op LOB en wordt aan de relatie met 

het bedrijfsleven gewerkt.  

 

Bij het Prinsentuin College blijkt dat de grote instroom vooral te 

maken heeft met de veilige leeromgeving, in plaats van de 

interesse voor het groene mbo en werken in de groene sector. 

Veel leerlingen kiezen voor een opleiding met weinig kansen op 
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de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld Dierverzorging niveau 2) en 

weinig voor opleidingen met goede arbeidsmarktperspectieven 

(zoals in plantenteelt en bij hoveniers).  

 

 

 

2.5 Onderzoeksresultaten gespiegeld aan de praktijk (1200) 

Om met de interventie bovenstaande doelen te bereiken, is er, 

naast een kwantitatieve studie, gebruik gemaakt van een 

kwalitatieve onderzoeksopzet. Bestaande uit de visuele interactie 

methodiek (VIM) met leerlingen (Bulk, 2015 concept) en 

dialoogtafels met ouders, bedrijfsleven en docenten van vmbo en 

mbo8. 

VIM 

Op het Prinsentuin van Cooth zijn negen leerlingen gesproken in 

groepjes van drie (naar leerweg). Leerlingen geven aan dat ze 

het mbo aantrekkelijker vinden omdat het professioneler op hen 

overkomt, niet in de laatste plaats door de schaalvergroting. 

Voor sommigen zou verdieping op de sector wenselijk zijn, 

terwijl anderen het prettig vinden dat het vmbo zo breed is 

ingericht, “voor als je nog wil switchen”. Verder vinden ze het 

belangrijk om bedrijven te bezoeken en vooral om met mensen 

uit de sector te praten – en niet alleen over de positieve kanten 

van het werk (c.q. reflecteren, DK). Hun ouders, zeggen 

leerlingen, vinden het vooral belangrijk dat ze kiezen voor wat ze 

leuk vinden. Ze voelen zich niet ‘gestuurd’ door hun ouders qua 

werkgelegenheid. Ook zouden ze meer mbo’s willen kunnen 

bezoeken, vaker dezelfde voor leerlingen die al een duidelijk 

toekomstbeeld hebben terwijl de leerlingen die het nog niet 

weten, liever veel verschillende scholen zouden willen bezoeken.  

Bedrijfsleven 

Het viel op dat de verschillen (qua grootte, innovatie, 

professionalisering, cultuur) tussen de bedrijven enorm waren en 

dus ook hun wensen ten aanzien van onderwijs erg verschillend. 

Daarbij gaven zij aan dat samenwerking nog (teveel) afhankelijk 

is van het enthousiasme van individuen binnen de school en 

weinig duurzaam is. Zij verwachten niet dat docenten, als 

generalisten qua vakkennis en specialisten qua didactiek en 

pedagogische vaardigheden en groepsprocessen, alles weten 

over de laatste ontwikkelingen in de sector. Dat vertellen zij de 

                                                           
8 Dit is een gespreksvorm waarbij meerdere stakeholders aan tafel zitten om 

samen vooraf bepaalde vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld “Hoe sluit de 

opleiding tot nu toe aan op het werkveld?” Omdat er tegelijk meerdere partijen 

aanwezig zijn, verlopen deze gesprekken tamelijk open en komt de structuur 

voort uit de reacties op dat moment. De gespreksleiders (schoolonderzoeker 

Diane Kattevilder en begeleider vanuit KPC groep Berthe Nova) sturen tijdens het 

gesprek langs de verschillende vooraf bepaalde vragen, zonder dat de snelheid 

en bevlogenheid uit het gesprek gehaald wordt.  
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studenten graag zelf. Wel verwachten zij dat school degelijke 

basiskennis overbrengt zodat leerlingen het bedrijf geen schade 

berokkenen en studenten niet vanaf nul alles nog uitgelegd 

hoeven te krijgen. Leren op de werkplek, in de complexe 

leeromgeving vol indrukken wat een bedrijf is, wordt als zeer 

belangrijk gezien en bedrijven willen die mogelijkheid bieden. 

Het gaat dan niet alleen om stages, maar ook excursies, 

gastlessen, projecten en uitwisselingen. Het gesprek aangaan 

over werk wordt genoemd als belangrijk, om jonge mensen een 

beeld te laten vormen van het werk. Bedrijven spelen hier graag 

en weloverwogen een rol bij. 

Ouders 

In de dialoogtafel met de ouders9 komt vooral naar voren dat zij 

het belangrijk vinden dat de school kleinschalig en veilig is en 

dat hun kinderen daar dingen leren die zij graag doen. Ouders 

zien dat hun kinderen een beperkt beeld hebben van de sector, 

zoals poepscheppen en bloemen steken, en niet resp. de 

medische noodzaak erachter of de creativiteit die kenmerkend is 

voor het vak. Het stugge van de onderwijslogistiek, de 

onmogelijkheid om tegemoet te komen aan individuele wensen 

van leerlingen, ervaren ze als negatief. Vooral omdat hun 

kinderen al zo jong moeten kiezen. Het beeld dat ze van het mbo 

groen hebben, zou volgens de ouders verbeteren als er meer 

uitwisseling zou zijn met het mbo.  

Docenten  

Docenten vmbo hebben veel verschillende ideeën over hoe 

school kan bijdragen aan goed opgeleid personeel op de groene 

arbeidsmarkt. Volgens de docenten zijn “kinderen met een groen 

hart op één hand te tellen” omdat ze voor het Prinsentuin van 

Cooth kiezen om andere redenen dan toekomstig werk; ze 

kiezen voor een veilige, witte school en zien dan daarna wel wat 

ze gaan doen. Soms ook een negatieve keuze, als ze géén groen 

en géén techniek willen, dan maar voor groen kiezen. Docenten 

trekken zich dat wel aan en voelen de verplichting om leerlingen 

te inspireren voor het mooie, groene vak maar zien tegelijk ook 

dat dit lastig is vanwege de grote verschillen in de groene sector. 

De jonge leeftijd waarop leerlingen een keuze moeten maken, 

draagt ook niet bij. En het imago van groen is niet erg hip, 

denken de docenten. Er worden nieuwe kansen gezien in de 

                                                           
9 Tussen de ouders onderling zijn ook grote verschillen. Sommige ouders werken 

zelf in de groene sector; de vader van één leerling is zelf boswachter en ziet voor 

zijn zoon juist een toekomst in de mechatronica (op Radius) om zo toch weer in 

het groen te kunnen gaan werken maar breder opgeleid. Andere ouders vinden 

het vooral voor hun kinderen van belang om te kiezen wat ze zelf willen, zelfs als 

die keuze vooral gebaseerd is op waar haar vriendinnen naar toe willen. Alle 

ouders vinden het prettig dat ze op school gehoord worden, via deelname aan de 

ouderraad, ouderavonden of andere contactmomenten. Zelf nemen zij ook 

initiatief, omdat zij het belangrijk vinden om actief een bijdrage te leveren aan de 

tijd op school van hun kinderen.  
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keuzedelen voor de vernieuwde bovenbouw. Verder zien 

docenten verschillen in de samenwerking met de mbo’s, en 

beschrijven die met het Prinsentuin College als moeizaam.  

Volgens docenten aan het mbo weten vmbo leerlingen bij de 

intake voor de overgrote meerderheid niet waar ze voor kiezen. 

“Iets met dieren,” is dan het antwoord waarom ze voor de 

opleiding Dierverzorging, Paraveterinair of Paardenhouderij 

gekozen hebben. Als daar op doorgevraagd wordt, blijkt dit 

vooral “niet met mensen” te zijn, waardoor veel andere 

opleidingen al waren afgevallen. Ze willen van hun hobby hun 

werk maken. Dat is typisch een andere doelgroep dan de 

primaire agrariërs, die hebben zelden een eigen moestuintje. De 

primaire opleidingen (plantenteelt, veehouderij en loonwerk – 

DK) zijn nog vrij traditioneel ingericht terwijl het hippe groen 

crossovers zijn van meerdere groene opleidingen. Hier zien 

docenten kansen voor de toekomst.  
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3. De interventie 

 

3.1 Doel interventie 

Met de interventie willen we de “groene koninklijke route” 

herstellen. Het doel is de groene doorstroom op dezelfde manier  

aan te bieden als van Zorg en Welzijn. Die is nu het verst 

ontwikkeld, Innovatieve techniek iets minder goed, maar nog 

steeds meer dan voor groene doorstroom. Groen Lyceum is er 

(boven de rivieren) niet. VMBO-TL mag bijvoorbeeld 

doorstromen naar specialistenopleiding zoals 

Dierenartsassistent/Paraveterinair. Doorstroom is tot nu toe 

vooral op papier een speerpunt10 geweest. Behoefte is om 

komend schooljaar aan de slag te gaan met de interventie11.  

Het verder ontwikkelen van de doorlopende leerlijn is in dit 

verband cruciaal, omdat anders door deze groep leerlingen geen 

continuïteit ervaren wordt en omdat de beide scholen al zo lang 

een warmere samenwerking wensen. We gebruiken dit 

momentum om de kaders voor verdere en toekomstige 

samenwerking vast te leggen en uit te breiden. 

 

3.2 Inhoud interventie  

Leerlingen hebben vóórdat zij hun profiel moeten kiezen (just in 

time), in het tweede jaar, relevante ervaring opgedaan met het 

beroep en de opleiding. Hierdoor komt de stage in perspectief te 

staan en kan de leerling reflecteren op het beeld van het beroep 

dat hij of zij heeft. Het volgen van lessen op het groene mbo-

college (just right) geeft een duidelijk en concreet beeld van de 

toekomstige school, locatie, studentenpopulatie, (contextrijke) 

leeromgevingen enz. De leerling leert daar over de opleiding van 

zijn of haar keuze (just enough) en niet een algemeen verhaal 

dat voor het merendeel voor de leerling niet relevant is. 

 

3.3 Omvang van de interventie  

Bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen wordt ingezet op 

vorming van beroepsbeeld in leerjaar 212, i.s.m. het betreffende 

college. In het geval van groen-groen komen de 2e jaars VMBO 

leerlingen ruim voordat ze hun profielkeuze moeten maken. Zo 

kunnen ze kiezen op basis van hun eigen ervaring met de nieuwe 

school en zo mogelijk het werkveld.  

In leerjaar 3 is er een lesweek waarin vmbo-leerlingen bij 

voorkeur op het mbo en anders op de eigen vmbo school, een 

projectopdracht krijgen van mbo docenten en zo mogelijk mbo 

                                                           
10 Volgens een manager van het Prinsentuin van Cooth (kwam ter sprake in de Dialoogtafel VMBO) en ook 
terug te vinden in het LOB Beleidsplan Prinsentuin van Cooth 
11 Genoemd in Dialoogtafel MBO en VMBO  
12 Voor alle leerlingen in klas 2, alle niveaus en voor iedereen die interesse heeft in een toekomst in het 
groen 
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studenten. Welke studenten gaan begeleiden moet nog nader 

bepaald worden. 

In leerjaar 4 wordt er structureel een dagdeel per week les 

gevolgd op het mbo college, waardoor leerlingen in de 

bovenbouw hun portfolio ten dele op het mbo kunnen vullen. 

Leerlingen kunnen zo bekend worden met de school, de docenten 

en de didactiek. De opdrachten die de leerlingen krijgen gevuld 

zijn altijd aanvullend op regulier mbo onderwijs, en bieden de 

mogelijkheid voor de leerling, als hij of zij eenmaal op het mbo is 

gestart, te verdiepen of te verbreden op de lesstof. 
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4. Effecten 

4.1. Beschrijving van de effecten van de interventie. 

De voortgang van de interventie loopt niet volgens plan. De 

directeur van het vmbo is langdurig ziek geweest en die van het 

mbo vertrekt plotseling waarna het volledige management wordt 

vervangen. Op het mbo worden een aantal opleidingen worden 

onderzocht door de Onderwijsinspectie en de Staat van de 

Instelling is onvoldoende. De school heeft de focus op de basis 

onderwijskwaliteit op orde brengen en op kwaliteitszorg en veel 

minder op het onderzoek. 

De schoolonderzoeker trekt geregeld aan de bel. De directie en 

het nieuwe management neemt dit serieus en gaat het gesprek 

aan met KPC als penvoerder. Het onderzoek lijkt toch weer vlot 

getrokken te worden. Maar inmiddels heeft het dermate veel 

vertraging opgelopen dat de interventie niet meer in schooljaar 

2015-2016 uitgevoerd kan worden. Binnen het consortium is 

besloten om met de huidige stand van zaken af te ronden. Het 

Prinsentuin College trekt lering uit de (succes)ervaringen van de 

andere deelnemende scholen, waarvoor een extra bijeenkomst is 

ingelast op vrijdag 9 september 2016. 

Aan het einde van schooljaar 2015-2016 zijn de conclusies van 

de inspectie weer hoopgevend. Het mbo management heeft 

initiatief genomen om relatie met de vmbo-scholen Prinsentuin te 

verbeteren. Ten behoeve van de groene doorstroom is een 

template (zie bijlage) ontwikkeld, die vanaf schooljaar 2016-

2017 uitgerold gaat worden. Hierin zullen de beoogde 

interventies een plaats krijgen. Te laat dus om in dit onderzoek 

meegenomen te worden, maar wel degelijk uitgevoerd.  

 

4.2 Effecten van de interventie op het gevoerde schoolbeleid  

Het belangrijkste effect is dat doorstroom weer hoog op de 

agenda staat in de samenwerking tussen de mbo en vmbo 

scholen. Dat is winst. Er is ook nu meer aandacht en waardering 

voor loopbaaninitiatieven die er al waren (zoals EOGB en LOB) 

zowel op de betrokken scholen als binnen het ROCWB in de 

breedte. In schooljaar 2016-2017 wordt de template voor 

doorstroom uitgevoerd met volledige support van het 

management van de scholen. Docenten worden vooraf 

geïnformeerd en gefaciliteerd. Verder worden er 

sectoradviesraden (SAR’s) opgericht per opleiding op het mbo, 

wat de communicatie met het bedrijfsleven bevordert. Ouders 

worden beter en directer geïnformeerd met een digitale 

nieuwsbrief, over nieuwe ontwikkelingen binnen de school. 

Kortom, het zichtveld is verbreed: er wordt helderder gezien wat 

doorstroom concreet betekent voor en er wordt regelmatig en 

constructief overlegd met de stakeholders.  

 

4.3 Effecten van de interventie op de praktijk  
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Aangezien de interventie nog niet heeft plaatsgevonden, kunnen 

we nog geen effecten meten. Mogelijk dat er aan het einde van 

volgend schooljaar op eigen initiatief van het Prinsentuin College 

een vervolgonderzoek wordt gedaan om de concrete effecten van 

de uitvoering van de template te meten, maar dat is in dit 

stadium nog niet bekend.  

Het eindgesprek met het consortium moet nog plaatsvinden. In 

dit gesprek zullen we actief op zoek gaan naar de effecten op 

andere scholen en hoe die behaald zijn. Daarna zal besproken 

worden hoe we daar op het Prinsentuin College ons voordeel mee 

kunnen doen.     
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5. Conclusie  

 

Doorstroom van vmbo naar mbo wordt bevorderd door de ervaring 

van een doorlopende leerlijn door leerlingen, die leidt naar een 

herkenbaar en aantrekkelijk beroep. In de dialoogtafels met ouders 

kwam dit ook duidelijk naar voren: als zij bij de open dag 

voorbeelden zien van praktijkonderwijs dat recht uit het beroep 

komt (bijvoorbeeld tuintjes aanleggen), verwachten zij dat dit in het 

vmbo onderwijs plaatsvindt en dit voordelen oplevert bij de start op 

het mbo. Dit onderzoek werd ook gestart vanuit de wens om de 

groene ‘koninklijke’ route te herstellen.  

Ondanks dat docenten en management en directie van zowel het 

vmbo als het mbo hier warm  voor lopen, is het geen sinecure om 

de leerling of de student, met zijn groene passies, talenten en 

kennisbehoefte, centraal te houden in het onderwijs. Gedurende dit 

onderzoek zijn we ons terdege bewust geworden van de praktische 

ingewikkeldheid om dit te realiseren. Het verscherpte toezicht van 

de Onderwijsinspectie maakte het er niet makkelijker op, omdat de 

aandacht in de organisatie verschoof naar interne basiskwaliteit op 

orde en kwaliteitszorg.  

Toen het onderzoek startte was de communicatie tussen de groene 

scholen ronduit stroef te noemen, nu bij afronding kunnen de 

relaties als verwachtingsvol omschreven worden. Er is nieuwe 

energie ontstaan tijdens het onderzoek. De groene schoolleiding, 

van het Bredase mbo en de omringende Prinsentuin vmbo’s, heeft 

een afspraken gemaakt hoe doorstroom in de komende jaren te 

bevorderen. Deze kan nog uitbereid worden met grijze vmbo’s. Zie 

Leerlijn Template, bijlage V.  
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6. Aanbevelingen voor de toekomst 

 
Leerlingen kiezen om de sfeer voor het groene vmbo (Bulk, 2015 

concept) en voor het mbo om de praktijklessen. Ervaring opdoen is 

voor leerlingen cruciaal en het praten over deze ervaring met 

invloedrijke volwassenen (mentor, decaan, ouders, mensen uit het 

bedrijfsleven) helpt hen deze ervaringen een plek te geven. Deze 

keuzeprocessen verdienen een belangrijke plek in het onderwijs om 

leerlingen een goede keuze te laten maken voor het 

vervolgonderwijs en hen te leren omgaan met de flexibilisering van 

de arbeidsmarkt.   

Streven naar duurzaamheid in samenwerkingsverbanden, omdat we 

die van groot belang achten voor een stabiele organisatie. Het 

Prinsentuin College zal aan het nieuwe NRO praktijkgerichte 

onderzoek ‘Toekomstperpectief van de leerling/student centraal’ 

deelnemen. Onderwijsonderzoek in een consortium is effectief 

gebleken, omdat ondanks dat door omstandigheden de interventie 

dit schooljaar bij ons niet plaatsgevonden heeft, we wel kunnen 

leren van de ervaringen van de andere scholen. Bovendien komt de 

wetenschap zo dichter bij het onderwijs te staan waardoor niet 

alleen academische kennis voor het mbo ontsloten wordt, maar ook 

docenten direct hun vragen kunnen stellen aan onderzoekers.  

Duurzame samenwerkingsverbanden verder uitwerken. Vlak voor 

het einde van het schooljaar werd duidelijk dat Edudelta 

Onderwijsgroep, Lentiz onderwijsgroep, Prinsentuin College mbo en 

Wellantcollege hebben de intentie uitgesproken om voortaan samen 

op te trekken in Zuidwest Nederland. Hierdoor zal er een uniek 

onderwijscluster ontstaan voor het groene vmbo en mbo, genaamd 

‘De Groene Metropool’.  

Nieuwe, hedendaagse ontwikkelrichtingen kiezen. In juni 2016 is de 

Strategische Verkenning Groen Onderwijs gestart; een breed 

gedragen onderzoek geïnitieerd door de Raad van Bestuur van ROC 

West-Brabant met medewerking van bedrijfsleven, toeleverende 

onderwijsinstellingen, studenten en docenten over de 

toekomstmogelijkheden van Prinsentuin College. Uit dit onderzoek, 

dat medio oktober moet zijn afgerond, moet een meerjaren 

ontwikkelrichting worden verkregen en een profiel voor de nieuwe 

directeur van het college. Het ligt in de lijn der verwachting dat 

samenwerking of zelfs samengaan met het horeca MBO college van 

ROC West-Brabant (het Cingel College) concreet wordt onderzocht. 
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I. Belangrijkste toeleverende scholen Prinsentuin van Cooth 

 

School Aantal 

leerlingen 

Afstand tot 

Prinsentuin van Cooth 

De Boomgaard 60 1,0 

De Eerste Rith 37 1,6 

De Griffioen 17  5,4 

De Horizon 25 4,9 

Kievitsloop 18 7,4 

Sint Antonius 

(Zundert) 

13 14,0 

Sint Josef 12 3,5 

Sinte Maerte 37 1,5 

De Hoogakker 27 4,4 

Ons SBO 34 1,4 

Sint Bavo 

(Rijsbergen) 

12 8,6 

Burgst 14 6,2 
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II. Aantallen leerlingen (vmbo) en studenten (mbo)  

Aantal leerlingen vmbo, aantal leerlingen mbo (per leerweg, niveau, 

richting)  

Leerlingen Vmbo (van Cooth): 

474 

Mbo: 1147 

Leerweg/Niveau AL: 39 

BB: 108 

GL: 96 

KB: 209 

LWT: 3 

TL: 19 

BBL: totaal 329 

N1: 

natuur: 32 

N2: 

Loonwerk: 52  

Vee: 5 

Bloem: 1 

Groen: 34 

Plant: 6 

Tuincentrum: 2 

N3: 

Vee: 8 

Loonwerk: 35 

Groen: 54 

Bloem: 7 

Plant: 28 

Tuincentrum: 5 

N4: 60 

Vee: 3 

Groen: 19 

Bloem: 7 

Plant: 31 

 

BOL: totaal 818 

N2: 

Dier: 53 

Vee:9 

Bloem: 24 

Groen: 11 

Plant: 3 

Tuincentrum: 2 

N3: 

Vee: 20 

Groen: 27 

Bloem: 47 

Dier: 94 

Plant: 15 

Tuincentrum: 5 

Paard: 26 

N4: 

Milieu: 43 

Vee: 49 

Dier: 232 

Groen: 35 

Bloem: 36 

Plant: 36 

Paard: 49 

Tuincentrum: 1 
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Richting Groen 

Zorg & Welzijn 

Innovatieve Techniek 

15% 

60% 

25% 
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III. VO scholen rondom Prinsentuin van Cooth en Prinsentuin College 

Schoo

l-type 

School Opleidings-

richtingen 

Toelever

-anciers 

Prinsent

uin 

College 

Concurren

ten 

Prinsentui

n Van 

Cooth 

Samenwerki

ngs-

verbanden 

VMBO ROC 

West-

Brabant 

Steenspil 

(Halsteren) 

Economie, 

Groen, Zorg 

& Welzijn, 

Innovatieve 

Techniek 

Ja Nee Ja, 

samenwerkin

gs-verband 

groen 

onderwijs en 

allen binnen 

ROCWB 
Prinsentuin 

(Oudenbosch) 

 Ja Nee 

Prinsentuin 

(Andel) 

 Ja Nee 

Tessende

r-landt 

(TL, GL, 

KBL, 

BBL) 

Tessenderlan

dt 

Bouwen, 

wonen & 

interieur 

Techniek 

Breed 

Handel & 

Administratie 

Horeca, 

toerisme & 

voeding* 

Uiterlijke 

Verzorging 

 

Ja Nee Ja, met 

opleiding 

Agro & Food 

Christoffel 

(Leerweg-

ondersteunin

g) 

Ja Ja  

De La Salle 

Christoffel-

Heuvelstraat 

(kwetsbare 

kinderen) 

Ja Nee  

De 

Rotonde  

(TL, KBL, 

BBL) 

  Ja Nee Ja, binnen 

ROCWB 

Mencia 

Sandrod

e (TL) 

  Nee Nee  

 Scala 

(TL, GL, 

KBL, 

BBL) 

 Economie  

Intersectora

al: 

Informatie & 

Multimediate

chniek 

Sport, 

dienstverleni

ng & 

veiligheid 

Kunst & 

vormgeven 

Ja Ja Ja, binnen 

ROCWB 

MAVO

/HAV

O/VW

O 

Graaf 

Engelbre

cht 

(TL/HAV

O/VWO) 

  Ja Nee  

Michaël 

College 

   Nee  
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(TL/HAV

O/VWO) 

Newman 

College 

(TL/HAV

O/VWO) 

  Ja Nee  

Markenh

age 

(TL/HAV

O/VWO) 

   Nee  

De 

Nassau 

(TL/HAV

O/VWO) 

  Ja Ja  
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IV. VBP leerplannen 
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V. Leerlijn template 

 

 

Er is een kick-off geweest waar het mbo management (Remko 

Ouwehand) het bovenstaande template van de leerlijn heeft 

gepresenteerd aan de vmbo directeuren, en daar is mee ingestemd. 

Er is afgesproken dat de template voor volgend schooljaar voor 

iedere school inhoudelijk ingevuld gaat worden. Hiervoor investeert 

het Prinsentuin College (PC) door uren te reserveren bij docenten 

die betrokken gaan worden in dit project en door begin volgend 

schooljaar langs te komen bij de betrokken vmbo’s. Dus enerzijds 

de template inhoudelijk ontwikkelen en anderzijds van start te gaan 

met de voorlichting in leerjaar 2. 

 


