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1. Samenvatting  
Een beknopte samenvatting van het gehele school-specifieke onderzoek. Een korte beschrijving van de 
aanleiding voor de school om te participeren in het onderzoek, de interventie, enkele resultaten en eventueel 
‘lessons learned’.  
 
Aanleiding 
In het voorjaar 2014 is binnen Groenhorst Ede een aantal werksessies georganiseerd aangaande de vorm en 
inhoud van het curriculum. Door de ontwikkeling van een groot park achter de school, het Groen Leefpark Ede 
(GLE) en het daaraan verbonden Food Innovation Lab wat in ontwikkeling, is worden een aantal vragen rondom 
deze vernieuwingen in de school urgent. Zitten we op het goede pad? We zien dat leerlingen in de bovenbouw 
niet voldoende gemotiveerd zijn. Daarnaast wordt het curriculum van zowel het vmbo als het mbo gedeeltelijk 
aangepast. Wij willen hierin de school positioneren als een brede groene opleiding. Waar zitten hier de 
valkuilen en kansen? Onderzoek naar deze vraagstukken is gewenst. 
 
Onderzoek 
In de teams zijn gesprekken gevoerd waarin vooral het betrekken van het Groen Leefpark in onderwijs en 
omgeving zijn besproken als oplossingsrichting voor bovengenoemd probleem. 
In eerste instantie hebben niet alle docenten vertrouwen in het tot stand komen van dit park; er zijn in de loop 
der jaren meerdere pogingen gedaan om iets met het terrein te doen. Die zijn niet uitgevoerd. De motivatie om 
van dit project een succes te maken is groot. Bij het team heerst de gedachte dat het park een belangrijke 
bijdrage zal leveren aan de motivatie en werving van leerlingen. Docenten willen graag in de komende jaren 
mooie projecten en activiteiten in het park kunnen gaan uitvoeren. 
 
De interventie 
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met docenten zijn de volgende interventies geformuleerd: 
 
Resultaten 
Interventie 1: VAP wordt Food 
Inhoud: VAP ofwel Verwerking van Agrarische Producten is een oud vak. Aan VAP hangen oubollige beelden. De 
inhoud veranderd echter wel. Van het boter kaas en eieren imago naar een vak waar vaardigheden in de keuken 
gekoppeld worden aan gezonde en duurzame voeding. De trend naar regionale producten wordt tegelijk met de 
voor onze regio belangrijke industrie in het lesprogramma verwerkt.  
 
Verwachting: 

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

 Een vlotte uitstraling met Food  

 Doordat de mbo opleiding ook Food heet zullen leerlingen de doorstroom als meer logisch ervaren. 
 
Interventie 2: Groen Leefpark integreren in het LOB curriculum 
Inhoud: LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) loopt als een rode draad door het lesprogramma. Leerlingen 
op het vmbo moeten daardoor betere en weloverwogen keuzes kunnen maken voor een vervolgopleiding. Ons 
standpunt in de invulling van het groene sectorprogramma is “de wereld is groen”. We leggen verbindingen 
vanuit de groene sector met economie, zorg en techniek. Omdat we een Groen Leefpark en een Food Innovation 
Lab in huis hebben kunnen we de sectoren in dit curriculum aan de orde laten komen. 
 
Verwachting: 

 Leerlingen kiezen meer voor groen en food 

 Ook wanneer leerlingen uiteindelijk voor een andere sector zullen kiezen hebben zij een goed beeld van de 
groene sector met de mogelijkheden die daar zijn 

 Leerlingen krijgen overzicht van wat verschillende sectoren te bieden hebben. 
 
Interventie 3: Goede gesprekken voeren 
Inhoud: De LOB-coördinator heeft na de eerste interventieronde gesprekken gevoerd met de leerlingen uit de 
bovenbouw. Daarbij zijn de keuzes voor het praktijkvak waarin zij examen willen doen besproken. De motivatie 
is onder de loep genomen en er is een vervolggesprek gevoerd om eventueel keuzes aan te passen. Hier zijn 
ouders ook in meegenomen, zij zijn immers ook belangrijk in het keuzeproces. 
 
Verwachting: 

 Door keuzedeterminatie is bijsturen van keuzes op tijd mogelijk, uitval en switch in mbo lopen dan terug 
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 Leerlingen die vooraf aan het examen een goede keuze maken zullen beter gemotiveerd zijn om er voor te 
gaan. 

 
Interventie 4: Bouw Food Innovation Lab 
Het veelgebruikte 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 
aangepast aan het nieuwe food curriculum. Ook wordt veel aandacht besteed aan de aankleding en inrichting 
van deze ruimtes.  
 
Verwachting: 

 Een mooie leeromgeving inspireert leerlingen en zet aan tot gemotiveerd leren 

 Een duidelijke context om te leren waarin de hele keten van agri food zichtbaar en toegankelijk is zal 
het enthousiasme voor de sector aanwakkeren 

 Een mooie school past bij mooi onderwijs, docenten zullen graag werken in deze school en de 
faciliteiten gebruiken om goede lessen met veel werkvormen en praktijk/theorie transfer te maken. 

 
Na een jaar zijn er dialoogtafels georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is om de aannames te toetsen die 
we in eerste instantie gedaan hebben. Daarnaast verwachten we aanknopingspunten te vinden voor verdere 
ontwikkeling. Dus nieuwe interventies. 
 
Lessons learned 
Twee majeure herzieningstrajecten zowel in het mbo als vmbo, zorgen voor grote werkdruk bij docenten en 
heeft hoogste prioriteit. Desondanks zijn de geplande interventies binnen dit NRO-onderzoek uitgevoerd. Wel 
zijn hier en daar aanpassingen op het onderzoeksplan gedaan en is voor een pragmatische aanpak gekozen. 
 
In de dagelijkse praktijk van een school lijkt het lastig om eigenschappen die bij onderzoek horen zoals reflectie, 
zorgvuldigheid en rust in een werkdag te combineren. De dynamiek van een vmbo school heeft niet altijd 
ruimte om gedegen onderzoek uit te voeren. Echter, onderzoek is belangrijk en draagt in belangrijke mate bij 
tot het beter begrijpen van de processen die we in de dagelijkse praktijk willen optimaliseren. Ondersteuning 
van specialisten van buiten is dan ook zeer nuttig gebleken. Een coachende rol, ervaring in het uitvoeren van 
onderzoek zijn in het onderzoek bij Groenhorst Ede ingebracht door Susan Potiek vanuit het CPS.  
 
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat doorstroom vmbo –mbo weliswaar nog niet aantoonbaar 
vergroot is maar gesprekken met de LOB-coördinator laten zien dat het beeld van leerlingen over de sector 
meer realistisch is en ook positiever. Aangezien de opleiding Food in het mbo elk jaar verder groeit verwachten 
we dat daarvan een aanzuigende werking zal uitgaan. Ook zal de aankleding van de mbo opleiding door nieuwe 
lokalen en het Food Innovation Lab volgens onze inschatting een wervende werking hebben. 
 
We zien een goede kans om in het kader van de herziening vmbo een curriculum met breder aanbod van 
vakken en sectoren nog steeds groen in te vullen. Het groen richt zich dan naast de primaire sector en het 
verwerken van de agrarische producten ook op stedelijk groen, Food en duurzaam ondernemen. 
 
Tevens heeft dit NRO-onderzoek mede bijgedragen aan het maken van keuzes voor interventies. Belangrijk 
aspect in het maken van de keuzes is dat eerst naar de aanleiding en het gewenste resultaat wordt gekeken 
voordat we naar een oplossing gaan. Wanneer van een interventie wordt gesproken en daar eerst onderzoek 
aan vooraf gaat merken we dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden en dat het daar dan eerst bij blijft. 
Pas na het evalueren van de resultaten van de interventies maken we weer keuzes voor vervolgstappen. 
Hierdoor komt er meer lijn in het handelen en is het voor een team gemakkelijker om vol te houden wanneer 
een nieuwe werkwijze niet direct resultaat oplevert.  
 

 
1. brainstormsessie op het nog aan te leggen park. 
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2. Situatieschets  
Beschrijving van de situatie van de school in de eerste fase van het onderzoek, op basis van de gegevens uit de 
kwantitatieve analyse ten behoeve van de interventie vooraf en de eerste ronde van de dialoogtafels met zowel 
leerlingen als ouders, docenten en bedrijven.  
 
2.1 Algemene kenmerken van de schoollocatie en omgeving 
Aantal docenten vmbo:  36 

Aantal docenten mbo: 13 

Aantal leerlingen vmbo groen:  442 

Aantal leerlingen mbo Food en toegepaste biologie:  80 
 
Enkele specifieke kenmerken van Groenhorst:  
Groenhorst heeft 8 vmbo en 7 mbo locaties in midden Nederland en Flevoland. Alle scholen hebben hun eigen 
specialisaties en kenmerken. Overal vind je kleinschaligheid, een fijne sfeer en 'groen' terug. Veel locaties 
combineren vmbo en mbo aanbod, de doorstroom naar hbo en goede contacten met het bedrijfsleven zijn 
kenmerkend voor het Groenhorst. De opleidingen sluiten goed aan op de beroepspraktijk; dat kan alleen in 
uitstekende samenwerking met het bedrijfsleven. Op de kenniscampus in Ede vind je veel scholen. Groenhorst 
heeft ervoor gekozen om de vernieuwing van het vmbo en mbo curriculum op een vernieuwende manier aan 
te pakken. De groene sector verandert, duurzaamheid, energie, water en ketendenken bepalen de norm. 
Technieken als drones, gps, 3d printing en ‘the internet of things’ gaan de agri food sector een ander gezicht 
geven. Groenhorst is haar onderwijs daarop aan het inrichten. 
 
2.2 In- /door- /uitstroomgegevens van Groenhorst vmbo, Ede 
 

Inleiding: 
Tussen 2010 en 2014 is de absolute instroom in het mbo groen in Nederland nauwelijks afgenomen. In 2010 
bedroeg deze 5110 leerlingen en in 2014 5027 leerlingen, een afname van 83 leerlingen oftewel minder dan 
2%. Het jaar 2012 kende de laagste instroom met 4681 leerlingen. Het patroon van instroom is echter wel 
veranderd. Tussen 2010 en 2014 is de sectorgetrouwheid bij de doorstroom vmbo groen naar mbo groen 
afgenomen van zo’n 50% naar iets minder dan 40%. Deze afname wordt gecompenseerd door een toename 
van de instroom uit het vmbo tl. 
Het is moeilijk om aan deze uitkomst aanbevelingen te verbinden. Men zou nog meer voorlichting over mbo 
groen op vmbo tl kunnen geven, maar het is ook mogelijk dat het verzadigingspunt al is bereikt.  
Sectorgetrouwheid is het hoogst in de regio Oost (41.5%, Flevoland, Overijssel en Gelderland), gevolgd door de 
regio Zuid (34.3%, Noord-Brabant en Limburg), daarna komt de regio Noord (29.4%, Groningen, Friesland en 
Drenthe) en ten slotte de regio West (22.6%, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland). 
 
De drie instellingen (Groenhorst, Prinsentuin en Clusius) die aan het onderzoek deelnemen, hadden tussen 
2010 en 2014 een gemiddeld groter aandeel instroom uit het vmbo groen dan de overige mbo groen 
opleidingen in het land. Ook aan hen is de daling van de instroom uit het groen vmbo tussen 2010 en 2014 
echter niet voorbijgegaan. Zowel op het Clusius als op het Prinsentuin neemt de totale absolute instroom 
tussen 2010 en 2014 af, terwijl deze op Groenhorst stijgt. Het relatieve aandeel instromers uit vmbo groen 
neemt ook af bij alle drie de instellingen. De afname is het minst op het Clusius, daarna volgt Groenhorst en op 
het Prinsentuin is de afname het sterkst.  
De afname van het percentage instromers uit vmbo groen op Groenhorst wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de toename van de absolute totale instroom. Het aantal instromers uit vmbo groen nam op deze instelling 
tussen 2010 en 2014 slechts met twee leerlingen af, terwijl de absolute afname instroom vmbo groen op het 
Clusius en Prinsentuin respectievelijk 36 en 59 leerlingen bedroeg. 
*1 Bij het bepalen van de doorstroom van vmbo naar mbo is gebruik gemaakt van de oktobertellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO). Bij het bepalen van de situatie voor 2010 is gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens, die van het Expertise Centrum 

Beroepsonderwijs (ECBO) zijn betrokken. 

 

-verloop vmbo leerlingaantal locatie Ede 

2013 2014 2015 2016 2017 

380 430 410 450 455 
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-Zij-instroom afgelopen 3 schooljaren in het vmbo: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

4 5 11 12 

 
De leerlingen instroom is echter niet groter vanwege het groene profiel van Groenhorst. Het invoeren van de 
wet op passend onderwijs leidt momenteel tot een toename in de afstroom mavo/havo naar het vmbo. Deze 
instroom is overigens in het kader van eigen onderzoek geanalyseerd. 
 
Doorstroom vmbo / mbo is in onderstaande staatjes per jaar aangegeven. Het beeld over de doorstroom van 
Groenhorst vmbo Ede laat de afgelopen vier jaar een nogal grillig beeld zien en vertoont geen trend. Opvallend 
is wel dat in het laatste jaar geen enkele leerling vanuit de GL/TL naar het groen is doorgestroomd.  
De doorstroom ´eigen vestiging´ Groenhorst vmbo naar Groenhorst mbo is in deze regio gemakkelijk te 
bepalen omdat er alleen eigen Groenhorst mbo instellingen zijn. Velp, Barneveld, Nijkerk en de mbo Food in 
Ede zijn daarmee alle groene doorstroomscholen. 
 

Nb. Deze school=Groenhorst VMBO Ede: 

 

 
2011 2012 en 2014 2015 

 

 
  

 

 
 
2.3 Doorlopende leerlijnen en andere samenwerking tussen vmbo en mbo  
In de periode gedurende het onderzoek zijn we op de locatie Ede gestart met het opzetten van de opleidingen 
Food en Toegepaste biologie in het mbo. Het betreft hier een mbo BOL N4 opleiding van drie jaar. 
Samenwerking met ons eigen vmbo en andere aanleverende VO scholen is zo belangrijk dat we daar in het 
kader van het Regionaal Investeringsfonds een aanvraag ingediend hebben om een consortium te organiseren 
van scholen, overheid en bedrijven rondom de opleiding Food. Naast het Groen Leefpark Ede ontwikkelen we 
met dit consortium een Food Innovation Lab om naast de inhoud ook de context van de opleiding aan te 
bieden. Tevens wordt in de omringende VO scholen extra voorlichting gegeven over de opleiding mbo Food. In 
de ontwikkeling van het vmbo curriculum worden de docenten vanuit het mbo betrokken. Ook organiseren we 
gezamenlijke activiteiten in het Groen Leefpark zodat vmbo en mbo leerlingen elkaar ontmoeten en vertellen 
over hun activiteiten. 
 
 
2.4 Aanleiding voor onderzoek  
Groenhorst zag in de afgelopen 10 jaar een daling in het aantal studenten levensmiddelentechnologie. In 2010 
was de opleiding er bijna niet meer. We hadden 4 deelnemers. Naast de teruglopende leerlingaantallen in het 
mbo stond de locatie van het vmbo op een keerpunt. Blijven we een veilige en kleine school en nemen we de 
bijbehorende rol over of maken we, als ambassadeur van het nieuwe groen, een school die als voorbeeld dient 
voor andere scholen. 
 
De motivatie van leerlingen om te kiezen voor Groenhorst Ede is vooral omdat het een kleinschalige en veilige 
school is. We zouden graag zien dat leerlingen ook kiezen voor onze onderwijs inhoud. 
De aansluiting op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs is momenteel goed, maar als ons onderwijs niet 
aangepast wordt in de komende jaren lopen we het risico dat dit slechter wordt. We krijgen steeds meer 
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leerlingen die een minder helder beeld hebben van de groene sector en niet kiezen vanuit de inhoud van de 
opleiding.  
 
Aanleiding tot aansluiting bij het NRO project ‘Doorstroom in de groene beroepskolom’ is om via het onderzoek 
te kunnen bepalen of en hoe de aanwezigheid van het Groen Leefpark een bijdrage kan leveren aan het 
benadrukken van het groene moderne imago en tegelijk het effect op de groene doorstroom te bekijken.  
 
Onderzoeksvraag: 
Het centrale thema in het onderzoek is de invloed van de leeromgeving op de keuze van leerlingen vmbo 
Groen voor hun vervolgopleiding. Groenhorst Ede heeft de afgelopen vier jaren (2012-2016) gewerkt aan de 
ontwikkeling van het ‘Groen Leefpark Ede’ en wil de invloed onderzoeken van deze contextrijke leeromgeving 
op de doorstroming naar mbo Food. Specifieke vragen zijn: is er bij de inrichting van de school (intern) en bij 
praktijkleren (extern) voldoende rekening gehouden met de contextrijke leeromgeving? En: is het beeld van 
leerlingen vmbo Groen door deze leeromgeving veranderd van ‘een leuke en gezellige school’ naar uitstromen 
‘als een ambassadeur van de sector Groen’?  
 
Groenhorst constateert dat veel vmbo-leerlingen kiezen voor VAP (Verwerking Agrarische Producten). 
Leerlingen hebben dus blijkbaar veel interesse voor voeding; echter de doorstroom naar een mbo opleiding 
Voeding is (nog) minimaal. Door dit onderzoek wil Groenhorst antwoorden vinden op onderstaande vragen: 

 Welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren beïnvloeden de keuze van vmbo-leerlingen?  

 Welke (persoonlijke) motieven en schoolfactoren waren leidend voor leerlingen die hebben gekozen 
voor een mbo-food opleiding?  

 Welke bestaande beroepsbeelden hebben vmbo leerlingen aangaande de sector food?  

 Wat betekenen deze resultaten vervolgens voor het onderwijsaanbod VAP, voorlichting en werving 
onder vmbo-leerlingen? 

 
 
2.5 Onderzoeksresultaten gespiegeld aan de praktijk (kennisbenutting) 
De dialoogtafel met bedrijven is niet als dialoogtafel georganiseerd. De bedrijven vanuit het consortium komen 
regelmatig samen om hun inzet te bespreken. Daarbij hebben we het gesprek gevoerd over de invloed van het 
Groen Leefpark en de daarop volgende ontwikkeling van het Food Innovation Lab. De ervaring is dat wanneer 
je de onderzoeksvragen meeneemt in de bestaande vergadering er beter meegewerkt wordt.  
 
Desondanks hebben we het goede gesprek kunnen voeren met een tiental ondernemers. Hieruit blijkt dat 
bedrijven graag mbo leerlingen in huis hebben, zij weten dan zeker dat ze met de goede materialen en 
methodes kunnen werken. Ook zien bedrijven de leerlingen graag komen en wordt soms tijdens de opleiding al 
een baan aangeboden. 
 
Bij de inrichting en het onderhoud van de faciliteiten in school zijn bedrijven graag aangesloten. Hoveniers en 
levensmiddelenbedrijven zijn er ook blij mee wanneer hun naam en logo op deze manier aan de school 
verbonden zijn. Dit heeft overigens een grote wervende werking. Zo groot zelfs dat wanneer een bedrijf geen 
mensen kan vrijmaken om bijvoorbeeld op de open dag te staan een banner van dit bedrijf voldoende is om 
ouders de voordelen van de samenwerking duidelijk te maken. 
  
Voor ouders  
De dialoogtafel met ouders (in totaal 3 ouders) is gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Van het 
gesprek is een transcript gemaakt en per besproken stelling zijn de belangrijkste opmerkingen genoteerd 
(bloemlezing). Ouders zijn vooral onder de indruk van de betrokkenheid met het bedrijfsleven. Zij menen dat 
contacten met de bedrijven door stages en gastlessen voor leerlingen een belangrijke bepalende factor is in de 
keuze voor het vervolgonderwijs. Ook benadrukken zij de invloed van het park op de vorming van de 
leerlingen. Kinderen moeten kennismaken met groen en voedsel, weten waar spruitjes vandaan komen. 
 
Voor docenten 
De dialoogtafel met docenten is gevoerd op 1 september 2015. Aanwezig waren acht docenten.  
De dialoogtafel is gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Van het gesprek is een transcript gemaakt en 
de belangrijkste stellingen zijn genoteerd. 
Citaat docent: “Het is circulaire economie, water, milieu, laboratoriumtechniek, al die breedte komt aan bod. 
Dus wat je nu ziet is dat er een soort van groene sector curriculum gebouw wordt rondom al die thema’s met 
keuzes die kinderen kunnen maken in de verdieping of de verbreding.” Dus wat je gaat zeggen eigenlijk “...is 
dat in het vmbo het beroepsgerichte L.O.B. wordt.” 
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Belangrijkste uitkomsten dialoogtafel met leerlingen.  
In totaal hebben 6 leerlingen meegedaan aan de dialoogtafels. Het betreft leerlingen uit verschillende klassen 
in het mbo die voor onze eigen opleiding hebben gekozen. Zij zijn afkomstig vanuit groen en grijs onderwijs. 
 
Tijdens de gesprekken worden aan de leerlingen enkele algemene en enkele school specifieke vragen gesteld 
over de ontwikkeling en inrichting van het Groen Leefpark Ede, om de invloed van deze contextrijke 
leeromgeving op de doorstroming naar mbo Food te onderzoeken. 
 
Opbrengst: Het blijkt dat onze leerlingen zich thuis voelen in het bedrijfsleven. Ze ervaren dat tijdens 
opdrachten en stages die zij in het bedrijf uitvoeren. De lessen in het Groen Leefpark dragen daaraan bij omdat 
leerlingen dit als een oefenplek ervaren. Mini ondernemingen die zij moeten opzetten worden daar ook in 
genoemd. 
Ook wordt het Groen Leefpark als uitnodigend ervaren. Leerlingen gaan er graag op onderzoek wanneer dat in 
het lesprogramma gevraagd wordt. 
 
 
 

Samenvatting/conclusies dialoogtafels: 
Verbinding is het centrale thema. Verbinding met de kinderboerderij, ziekenhuis de Gelderse Vallei en 
bedrijven uit de regio zijn belangrijke succesfactoren voor ons onderwijs. Door stage en samenwerking kunnen 
we de leerlingen laten zien hoe de “echte” wereld eruit ziet. 
Wat nog niet duidelijk is op welke manier en in welke mate het park een bijdrage kan leveren aan het 
keuzeproces van de leerlingen. Ook is het onduidelijk of en hoe we leerlingen een fijnere schooltijd kunnen 
geven door het park goed in te zetten. Wel is duidelijk dat alle partijen mogelijkheden zien en graag willen 
meedenken over de inzet van park en lab om de doelstellingen te bereiken. 
 
Verbreding van het programma is nodig en staat in dienst van LOB. 
Over de vakken heen organiseren van onderwijs heeft nut.  
Vmbo leerlingen zoeken de breedte, tegenover mbo leerlingen die in de bedrijven willen kijken. 
Bedrijfsleven is positief wanneer zij zelf veel invloed krijgen op het curriculum.  
Ouders zijn zeer gevoelig voor leeromgeving in combinatie met bedrijven die vertellen waar de leerlingen 
terecht komen.  
Docenten willen meer in het park en lab; gebruik van de mogelijkheden kost echter tijd en moet groeien. 
 
De belangrijkste uitkomsten van het gesprek zijn verbinding met scholen en sectoren en integratie van LOB 
(Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) in het curriculum. 
 
Na de eerste ronden gesprekken 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 bijeen te krijgen.  
Bedrijven zijn moeilijker bereid te vinden om voor een dergelijk thema op school te komen. De afgelopen 
periode heeft Groenhorst daarom gebruik gemaakt van de bijeenkomsten waar bedrijven aanwezig zijn om de 
tweede meting te organiseren. Bijeenkomsten die betrekking hebben op samenwerking vanuit subsidies 
(innovatiefonds etc) of waar overheden zoals Food Valley en provincie Gelderland aanwezig zijn, worden 
namelijk wel goed bezocht door bedrijven. 
 
Ouders hebben we gesproken tijdens de bijeenkomsten van de ouderadviesraad. De input van deze gesprekken 
is hieronder weergegeven. 
 
Leerlingen hebben we tijden de geplande LOB gesprekken opnieuw bevraagd. De vierde klassers zijn (door de 
schoolorganisatie) in deze examenperiode (mei 2016) niet meer bij elkaar geweest om in een wereldcafé 
setting met elkaar te spreken. 
 
Om bovenstaande redenen hebben we er voor gekozen om de informatie via de verschillende kanalen op te 
halen. Daarmee halen we de druk van de schoolorganisatie af en krijgt Groenhorst in een andere setting een 
goed beeld van de invloed van het Groen Leefpark op de keuzes van onze leerlingen. 
 
Tweede gespreksronde dialoogtafels 
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Gesprekken met ouders 
Verder dan de conclusies uit het eerste gesprek zijn we niet gekomen. Het is duidelijk geworden dat ouders 
minder weten dan dat wij denken over de lessen en inhoud van het curriculum. 
Een aanbeveling vanuit ouders en docenten om ervoor te zorgen dat we de keuze voor het groene onderwijs 
kunnen beïnvloeden is om de ouders mee te nemen in de opbouw en visie op het curriculum. Dan zijn ouders 
beter in staat om met hun kinderen het gesprek te voeren over de doorstroom. We hebben wel gemerkt dat 
door de andere manier van presenteren (dus door park, keukens en laboratoria) ouders een positieve kijk 
hebben gekregen op het groene onderwijs. Voor ons heeft dit tot de conclusie geleid dat je ouders meer mee 
moet nemen in de opbouw van je opleiding. Ouders kennis laten maken met de groene sector zoals wij die zien 
(zie powerpoint vernieuwing vmbo) is van belang om de keuze te beïnvloeden.  
 
Gesprekken met leerlingen 
De LOB-coördinator heeft met alle leerlingen vmbo klas 3 en 4 gesprekken over de beroepskeuze. Daarnaast 
zijn we met een film bezig waarin leerlingen over het GLE praten en waar de ontwikkeling zichtbaar is. 
Leerlingen geven aan dat zij het werken en leren in het GLE waarderen. Kinderen maken er in de pauze of na 
schooltijd ook wandelingen, gaan met ouders kijken naar hun tuintjes en lopen vaak even langs de dieren. 
Echter geven zij aan dat het niet een grote invloed heeft op hun keuze voor het vervolgonderwijs. Ook zien zij 
dat docenten weliswaar heel hard werken om het park mooi te maken maar dat het geven van voldoende 
aantrekkelijke lessen in het park nog beter kan. Ook hier zien we dat het serieus nemen van de 
werkzaamheden van leerlingen een belangrijke factor is en dat grote acties zoals een kerstmarkt in het GLE een 
grote invloed heeft op het imago van de sector. Uit nieuwe doorstroomgegevens blijkt dat de leerlingen die 
naar het groene MBO gaan niet significant zijn toegenomen.  
 
Gesprekken met docenten 
De gesprekken met docenten zijn verschoven naar het groene curriculum. In het voorjaar van 2016 ontstond 
het gevoel in team Ede maar ook bij de andere vmbo locaties van Groenhorst dat we de voorgenomen start 
met het nieuwe beroepsgerichte curriculum niet zouden halen. Daarom zijn een aantal gesprekken gevoerd 
met het organisatie advies bureau Kern Consult om het project weer op een positieve manier in de scholen 
voort te laten gaan. Na deze gesprekken is een nieuwe projectorganisatie opgezet en men is momenteel met 
de ontwikkeling van het curriculum aan de slag. De in het onderzoek genoemde feiten en argumenten worden 
daarin meegenomen. De locatie in Ede maakt nu gebruik van de stages en evenementen in het Groen Leefpark 
om keuzevakken aan te bieden.  
 
Gesprekken met bedrijven 
Het onderzoek richt zich vooral op leerlingen die in het vervolgonderwijs voor de eigen Food opleiding moeten 
gaan kiezen. Echter hebben we elk jaar weer een groep van ongeveer negen leerlingen die in de opleiding 
Groen Infra mbo N2 instromen. Leerlingen die veel gebruik maken van de faciliteiten in het Groen Leefpark. 
Overleg met bedrijf ‘X’, als één van de belangrijkste groene leerbedrijven in de regio, leert ons dat de leerlingen 
die bewust voor groen kiezen het enorm leuk vinden om het park als leslokaal te kunnen gebruiken. Het zijn 
echter wel leerlingen die van het begin al weten dat zij in deze sector aan het werk willen gaan. Daarom 
hieronder de bevindingen van het bedrijfsleven vanuit de Food. Wij hebben met een consortium van bedrijven 
regelmatig contact over de opleiding in de Food. Deze bedrijven zien we zowel op bijeenkomsten in de regio als 
bij het overleg van Stichting Smaakstad Ede. De stichting organiseert vier keer per jaar een FoodFloor waar 
burgers en bedrijven bij elkaar komen om initiatieven met elkaar te delen. Tijdens dergelijke bijeenkomsten 
hebben we onderstaande opmerkingen met betrekking op de onderzoeksvraag opgehaald. 
Het Groen Leefpark (GLE) is bij de bedrijven redelijk bekend, vooral doordat de regio hierover nog regelmatig 
bericht. Zowel in de pers als vanuit de regionale overheid wordt het GLE genoemd als voorbeeld voor 
contextrijk onderwijs. Daarnaast hebben we de combinatie besproken van de wervingskracht van bedrijven die 
op school een prominente plaats krijgen in het GLE en ons Food Innovation lab (nog in aanbouw).  
Bedrijven zijn positief over hun wervende kracht en werken graag mee aan activiteiten als Future Proef en de 
Dutch Agro Food week. Activiteiten vinden plaats in het bedrijf zelf maar ook in het GLE om daarmee de 
verbinding met de school te maken. Bedrijven zeggen wel te moeten investeren in het leren omgaan met deze 
jonge doelgroep (klas 3 en 4 vmbo) maar wanneer er een paar medewerkers zijn die daar lol in hebben dan 
blijft zo’n bedrijf bij ons komen. De eerder genoemde wervingsacties worden in het najaar dan ook samen met 
de bedrijven aangepakt. De uitbreiding van het Groen Leefpark met het Food Innovation Lab zal dan als decor 
dienen voor deze wervingsbijeenkomsten. 
Als scholen en bedrijven leerlingen serieus nemen wordt daarmee de sector aantrekkelijker. Je maakt dan als 
leerling mee hoe het voelt om aan het werk te zijn. 
 
3. Effecten 
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Er is steeds meer mogelijk in het park en lab. Leerlingen en docenten hebben veel plezier in het werk door de 
mogelijkheden die er bij zijn gekomen. Meer mensen zijn trots op de school, dat komt omdat het terrein er 
steeds mooier uit ziet. Door het onderzoek zijn op verschillende plaatsen in en rond de school de gesprekken 
over de invulling van het curriculum gevoerd. Er is een beweging aan het ontstaan rondom de 
onderzoeksvragen. In een jaar zijn de vragen niet allemaal beantwoord en opgelost. Echter is het effect van 
onderzoek evident, het nodigt uit tot meedenken en meewerken.  
 

3.1 Effecten van de interventie op het gevoerde schoolbeleid 
(wat betekent de uitkomst van het onderzoek voor het gevoerde beleid + activiteiten van de school?) 
 
Ad. 1: De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor het maken van een plan van aanpak en regiovisie in de 
aanvraag voor bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds bij DUO. Deze aanvraag is inmiddels toegewezen. 
 
Ad 2: 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. 
 
Ad 3: In de taakverdeling en de jaarplanning worden activiteiten rondom LOB en beroepsgerichte vakken waar 
mogelijk gecombineerd met de AVO vakken en schoolbreed georganiseerd. 
 
 
3.2 Effecten van de interventie op de praktijk 
(aan de hand van de uitkomsten van de tweede ronde van de dialoogtafels) 
 
Ad. 1: Meer klassen gaan naar het Groen Leefpark, in lessen en projecten 
 
Ad 2: Door een beter LOB beleid worden de beroepskeuzes meer weloverwogen gemaakt. Leerlingen moeten 
een keuzeproces doorlopen 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. De klassen voor beroepsgerichte vakken zijn 
dan ook beter verdeeld en goed te organiseren in het rooster. 
 
Ad 3: De vmbo keuzevakken worden in de komende jaren gecombineerd met evenementen in het Groen 
Leefpark en stages op de bedrijven. 
 
Ad 4: Het Groen Leefpark en de school zijn inmiddels bekende spelers in de Food Valley. Overheid en bedrijven 
weten ons te vinden, wij participeren in beleid (voedselvisie gemeente Ede) en activiteiten (Dutch Agri Food 
Week, Foodunplugged). 
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4. Conclusie  
Beschrijving van de uitkomsten van het onderzoek en de ‘lessons learned’. 
De beoogde opbrengsten van het NRO-project  
Het onderzoek levert concrete producten op die direct (ook al tijdens het onderzoek zelf) worden ingezet in de 
onderwijspraktijk.  
Voorbeelden hiervan zijn  

 de verdiepende gesprekken met leerlingen over het keuzeproces, 

 de uitwerking van de keuzedelen in het vmbo curriculum 
 
Het onderzoek draagt bij aan de schoolontwikkeling door de inzet van onderzoekskennis en versterking van de 
pdca-cyclus.  
Voorbeelden hiervan zijn:  

 Verbreding en verdieping van inzicht in factoren die invloed hebben op de kwalitatieve en 
kwantitatieve doorstroom bij groen vmbo-mbo. Er is nu meer zicht op keuzemotieven van leerlingen 
die de keuze voor een opleiding in de groene sector beïnvloeden. 

 Schoolontwikkeling door docenten te betrekken in het proces van onderzoekend ontwikkelen en 
ontwikkelend onderzoeken.  

 
Conclusies en vervolgacties: 
Alleen een Groen Leefpark aanleggen en hierin/mee werken met leerlingen is niet voldoende. Het park heeft 
een inspirerende invloed op de beleving van onze leerlingen (vmbo én mbo) binnen de school maar zal sec niet 
voor doorstroom in de groene vervolgopleidingen zorgen. 
Het Groen Leefpark inzetten werkt wel; vooral door de samenwerking met de bedrijven, het opschalen van de 
activiteiten en meer verantwoordelijkheden geven aan leerlingen.  
Dit verder vormgeven, groots en meeslepend onderwijs organiseren heeft in samenhang met een goede en 
ruime leeromgeving waarschijnlijk wel het gewenste effect. Dit wil Groenhorst nog verder onderzoeken als ook 
de lessen verder aangepast zijn. Dan kunnen meer conclusies worden getrokken. 
Ondersteuning van het park als leeromgeving wordt verder uitgewerkt binnen het curriculum (vmbo en mbo). 
Daarvoor is ook het project ‘vernieuwing vmbo’ belangrijk.  
Praktijkopdrachten in de keuzevakken verder opschalen en combineren met evenementen en stages. 
Werken met evenementen en stage in combinatie met de keuzevakken dienen ervoor te zorgen dat leerlingen 
een meer authentieke beleving krijgen en daarmee eerder kiezen voor de groene vervolgopleidingen. 
 
 
5. Aanbevelingen voor de toekomst 
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, we gaan 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 praktijk voorbeelden kunnen laten zien bij plantenteelt. 

•Vmbo leerlingen zoeken de breedte, tegenover mbo leerlingen die binnen de bedrijven specifieker en 
vakinhoudelijk willen kijken.  Om deze overgang te versoepelen maken we in de keuzevakken gebruik 
van onderdelen uit eigen mbo. Vakkennis en vaardigheden dalen zo in de keuzevakken van het vmbo 
in. 

·         Het bedrijfsleven is positiever wanneer zij zelf een grotere invloed kan uitoefenen op het (Food)   
 

mbo curriculum. Gastlessen in de profiel – en keuzedelen moeten verder worden uitgebreid. De door de 
staatssecretaris Dekker in 2016 voorgestelde limiet van 160 uur gastlessen door onbevoegden uit het 
bedrijfsleven is lijkt daarin een beperking te zijn van de mogelijkheden. 
 

•Gezamenlijke voorlichting en werving door school en bedrijven. Ouders zijn zeer gevoelig voor een 
leeromgeving die in combinatie met bedrijven is vormgegeven. Bedrijven kunnen specifiek en concreet aan 
waar de leerlingen in de toekomst terecht komen. Ouders zien dan toekomstperspectief voor hun kind. Zij 
zullen dan de keuze voor het beroepsonderwijs niet als een negatieve (lees: geen Havo) zien.  
 

•Docenten moeten meer lessen geven in het park en het laboratorium; onderzoeken en gebruikmaken van 
de mogelijkheden vergt tijd en moet groeien. Het beroepsgerichte curriculum en de aanpalende AVO 
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thema’s zullen in de toekomst doorlopend ontwikkeld moeten worden. Mens en materiaal zal steeds weer 
aangepast moeten worden aan de realiteit in het bedrijfsleven en de vragen vanuit het vervolgonderwijs. 

 

 
 
 
 


