
Het Groene Lyceum, een 
doorlopende leerlijn nader 
onderzocht
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Het Groene Lyceum is een doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen het groene domein. 
Vanaf 2007 wordt het traject aangeboden voor praktijkgerichte leerlingen met havo-
niveau. Momenteel volgen ruim 1200 leerlingen deze leerroute. In een geïntegreerd 5-6 
jarig leertraject wordt de leerling primair voorbereid op een vervolgopleiding in het hbo. 
Onderzoek wijst op positieve resultaten van deze leerlijn.

A
OC’s constateren belangstelling voor het groene onderwijs 
bij leerlingen uit groep 8 met leercapaciteiten die pas-
sen bij havo. Ze willen graag naar het groene onderwijs 
vanwege de praktijkgerichte en beroepsgeoriënteerde 

invulling. Om deze leerlingen passend onderwijs te bieden is het 
Groene Lyceum ontworpen. 

Wat is het Groene Lyceum?
Het Groene Lyceum bestaat uit een volledig geïntegreerd leertraject 
waarin de leerling in 5 of 6 jaar een vmbo en mbo-4 diploma haalt. 
Er wordt intensief aandacht besteed aan het ontwikkelen van (stu-
die)vaardigheden en competenties gericht op doorstroom naar hbo. 
Er wordt gestreefd naar maatwerk afgestemd op talenten, interesse 
en studieloopbaan van de leerling. De leerling houdt zijn ontwikke-
lingen bij en verzamelt behaalde resultaten in een portfolio.
Zes AOC’s (zie kader) bieden het Groene Lyceum aan op in totaal 
13 vestigingen. Momenteel volgen ruim 1200 leerlingen deze leer-
lijn. Verwacht wordt dat bij volledige uitbouw van het traject op de 
huidige vestigingen het om ongeveer 1500 leerlingen zal gaan. De 
eerste leerlingen zijn inmiddels gediplomeerd en doorgestroomd 
naar het hbo.

Regelgeving voor doorlopende leerlijnen 
vmbo-mbo
Bij de start van het Groene Lyceum paste het leertraject binnen de 
geldende wettelijke kaders. Dat was niet langer het geval toen per 

2014 in de Wet Educatie Beroepsonderwijs voor mbo opleidin-
gen een minimum cursusduur werd vastgelegd. In overleg met 
het Ministerie van Economische Zaken (waar het groene onder-
wijs onder valt) is gekozen het Groene Lyceum onder te brengen 
in de Technologieroute (zie kader). Dit was een logische stap 
daar bepaalde doelen van het experiment naadloos aansluiten 
bij de doelen van het Groene Lyceum. In de Nota van toelichting 
staat: ‘In de experimenten worden mogelijkheden onderzocht om 
voor deze leerlingen de beroepskolom uitdagender en aantrek-
kelijker te maken en om het verschil in duur ten opzichte van de 
route via de havo te verminderen of weg te nemen. De route via 
het beroepsonderwijs moet competitiever worden met de route 
via het algemeen vormend onderwijs.’ De betrokken AOC’s heb-
ben een aanvraag ingediend en het experiment is toegekend per 
augustus 2015.

Meerwaarde landelijke samenwerking
De AOC’s zijn in eerste instantie onafhankelijk van elkaar gestart 
met het leertraject. Gaandeweg groeide de behoefte aan het 

Carlijn Hoppen, derdejaars leerling hGL Meppel: 
‘Ik wilde naast theorie graag praktijk en hou van 
groene vakken. Daarom heb ik voor het Groene 
Lyceum van Terra Meppel gekozen. Ik wil na hGL 
op het hbo diermanagement studeren.’

AOC’s
• Terra; 6 vestigingen met hGL
• AOC Oost; 2 vestigingen met hGL
• Groenhorst; 2 vestigingen met hGL
• Lentiz Onderwijsgroep; 1 vestiging met hGL
• Melanchthon/Edudelta; 1 vestiging met hGL
• Groene Welle; 1 vestiging met hGL

Onderzoeksinstellingen
•  Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 

Wageningen University
• IVA Onderwijs – Tilburg University
•  Kenniscentrum Kwaliteit van Leren - Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen
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delen van ervaringen. Sinds 2012 bestaat er structureel bestuur-
lijk overleg tussen de AOC’s met een Groen Lyceum en komen 
de projectleiders regelmatig bijeen. Ervaringen worden uitge-
wisseld en ontwikkelingen afgestemd om elkaar te versterken. 
In het voorjaar van 2014 werd door de AOC’s in samenwerking 
met onderzoeksinstellingen (zie kader) een NRO project Eén 
Groen Lyceum aangevraagd, dat ook is toegekend. Doel van het 
project is te komen tot een gezamenlijk vormgevingsconcept voor 
het Groene Lyceum. In het najaar van 2014 werd in nauwe sa-
menwerking de reeds genoemde Technologieroute aangevraagd. 
Momenteel wordt een systeem van onderlinge visitaties opgezet. 

Even goed in minder tijd
Al snel na de start van het Groene Lyceum is onderzoek gestart 
naar motivatie, welbevinden en tevredenheid van leerlingen in 
relatie tot behaalde studieresultaten. In dit flankerend onder-
zoek worden leerlingen van het Groene Lyceum van de AOC’s 
mét deze leerlijn vergeleken met vergelijkbare groepen in het 
reguliere vo en mbo. Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen van 
het Groene Lyceum dezelfde vmbo-eindexamencijfers beha-
len als vergelijkbare leerlingen uit het reguliere vmbo terwijl 
ze daar gemiddeld een jaar minder tijd voor nodig hebben. 
Ook stromen er meer Groene Lyceum-leerlingen door naar 
het mbo na het behalen van hun vmbo-diploma dan leerlin-
gen afkomstig van het reguliere vmbo (die vaker naar de havo 
gaan). Tenslotte komt naar voren uit de eerste resultaten van 

vragenlijstonderzoek dat hbo-leerlingen die op het Groene 
Lyceum hebben gezeten positiever zijn over hun studievaardig-
heden en over hun theoretische kennis dan leerlingen die van 
het reguliere mbo komen.

Conclusie
Het Groene Lyceum lijkt voor deze specifieke doelgroep van 
leerlingen een effectieve en efficiënte route naar het hbo te 
vormen. Essentieel in dit verband is de integratie van vmbo- en 
mbo-elementen in deze doorlopende leerlijn waardoor deze 
beide werelden voor de leerling daadwerkelijk samenkomen.

Perspectief
De door de AOC’s aangeboden praktijkgerichte route naar het 
hbo blijkt in een behoefte te voorzien. Er is belangstelling voor 
het Groene Lyceum en de eerste resultaten van onderzoek naar 
deze route zijn positief. In vervolgonderzoek zullen de erva-
ringen en het studiesucces van voormalige Groene Lyceum-
leerlingen in het hbo verder worden gevolgd en vergeleken met 
die van voormalige havisten en reguliere mbo-ers. De conclusies 
van dit onderzoek zullen een nader licht werpen op het Groene 
Lyceum als alternatieve leerroute naar het hbo en ingezet 
worden bij de verdere ontwikkeling van deze doorlopende 
leerlijn.•
 Dr. H.J.A. Biemans is universitair hoofddocent, Leerstoelgroep Edu-

catie- & competentiestudie, aan Wageningen University.

Jan Harbers is (MLI) is projectleider op het Groene Lyceum Terra, On-

derwijsgroep Noord. 

Meer informatie: http://www.aocraad.nl/groen-onderwijs/het-groe-

ne-lyceum/

Tom Ensing, oud-leerling hGL 
Winsum: ‘Als ik opnieuw zou moeten 
kiezen zou ik direct weer voor hGL 
gaan. Ik studeer nu communicatie 
aan de Hanzehogeschool Groningen. 
Het Groene Lyceum gaf mij een goede 
basis en sluit prima aan bij het hbo.’

Technologieroute
Het ‘Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022’ 
maakt het mogelijk dat scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen 
samenwerken aan een doorlopende leerlijn naar het mbo-diploma. Het 
geïntegreerde onderwijsprogramma start in de bovenbouw van het vmbo en 
loopt door in een verwante mbo-opleiding. De experimenten werden gestart 
in augustus 2014. Er waren toen twee routes mogelijk: de vakmanschapsroute 
van vmbo-BB naar een mbo-opleiding op niveau 2 en de technologieroute van 
vmbo-TL/GL naar een mbo-opleiding op niveau 4 in de ‘topsectoren’ (tech-
niek of groen). 
Inmiddels is het experiment uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Voor meer 
informatie over de mogelijkheden en het indienen van een aanvraag kunt u 
terecht op http://www.duo.nl/zakelijk/BVE/bekostiging/ 
maatwerk_muo/experimenten_doorlopende_leerlijnen.asp 
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