
 

 

 

 

Trends en thema’s in het groen onderwijs 
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Om de thema’s en trends die de komende jaren in het groen onderwijs spelen vast te stellen, is een 

tweetal bijeenkomsten georganiseerd waar alle AOC’s voor zijn uitgenodigd. Tijdens de eerste 

bijeenkomst is een aantal relevante trends beschreven. Ook is gebruik gemaakt van informatie en 

doelstellingen zoals geformuleerd in het sectorplan (v)mbo groen 2015-2020 van de AOC Raad en de 

thema’s die binnen het ministerie van Economische Zaken (EZ) spelen.  

 

Aan de hand van deze trends is een tweede bijeenkomst vormgegeven waarin naast een toets van de 

thema’s vooral dieper is ingegaan op de onderliggende kennisvragen. Een kennisvraag kon daarbij gezien 

worden als een vraag naar kennis die leidt tot ander handelen, dat kan zijn op het niveau van: 1. klas/ 

docent, 2. opleidingsteam en 3. bestuur/directie/staf. 

 

De belangrijkste uitdagingen 

In het sectorplan zijn de belangrijkste uitdagingen voor het groene onderwijs samengevat. Het betreft de 

volgende uitdagingen:  

- Toekomstperspectief van onze leerlingen/studenten leidend maken in ons onderwijs. 

- Meer studenten met groen DNA op mbo niveau aantrekken en afleveren (nieuwe doelgroepen 

benutten). 

- Aandacht voor imago en bekendheid van het groene onderwijs blijft belangrijk. 

- Inhoudelijke vernieuwing van het onderwijsaanbod door aan te sluiten bij innovaties groene 

sector en mee te bewegen met de vervaging van scheidslijnen tussen sectoren (crossovers). 

- Flexibilisering van het onderwijsaanbod waardoor snel en adequaat kan worden ingespeeld op 

veranderingen van beroepen. 

- Anticiperen op groei van belang groene kennis en (groene) burgerschapsvorming w.o. 

internationale en interculturele competenties en leercompetenties. 

- Thema’s duurzaamheid en MVO integraal meenemen in opleidingsaanbod. 

- Blijvend voldoen aan kwaliteits- en doelmatigheidseisen van de overheid. 

- Groen als vruchtbare leeromgeving benutten door doorstroomperspectief te bieden.  

- Groei van onze groene netwerken en gezamenlijke regionale aanpak realiseren. 

 

Doel is duurzaam geborgd toponderwijs met landelijke dekking en onderscheidende profielen. 

 

Daarnaast heeft het ministerie van EZ twee thema’s meegegeven die zij relevant vindt voor de 

ontwikkeling van het groene onderwijs in de toekomst: 

- Vermarkten van groen onderwijs (bijv. internationaliseren, praktijktrainingen). De ervaringen op 

dit gebied lopen sterk uiteen. Waar liggen kansen en belemmeringen en hoe organiseer je dit 

Wij leiden mensen op die de samenleving groen kleuren. 

We zien ons groen onderwijs als toonzettend waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het 

vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Wij willen (jonge) mensen uitdagen om 

te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. We doen 

dit in een groen leeromgeving en vanuit ons groene DNA: onze specifieke en unieke groende 

expertise is en blijft onze kracht. We organiseren ons samen, met regionale partners en in het 

groene netwerk om kwalitatief hoogwaardiger opleidingen te kunnen blijven. (uit sectorplan 2015-

2020) 

http://www.aocraad.nl/sectorplan-vmbo-groen-2015-2020/


binnen het groen onderwijs? Wat is hiervoor nodig aan competenties en kunde bij docenten en 

welke methodes zijn hierbij succesvol? 

- Cross-overs. Er is in toenemende mate behoefte aan mensen met bredere kennis dan alleen 

groen en nieuwe vaardigheden. Het gaat om de blik naar buiten en het leggen van verbindingen. 

Ook hier gelden vragen als: Hoe organiseer je dit succesvol in termen van competenties, 

methodes en hoe borg je ook dat je aangesloten blijft op onderwijsvernieuwing: het organisch 

vernieuwen in de regio? 

 

Deze thema’s zijn zoveel mogelijk bij de thema’s en kennisvragen van de AOC’s meegenomen. 

 

Voor de tweede bijeenkomst van 4 februari 2016 zijn de volgende drie thema’s vastgesteld om nader te 

worden verkend: 

1. Toekomstperspectief van leerling/student centraal 

2. Koppeling van onderwijsinstellingen met de omgeving 

3. Duurzaamheid  

 

Rondom deze drie thema’s zijn kennisvragen geïnventariseerd, die op de 1e werkconferentie van 23 mei 

2016 als startpunt zullen dienen voor de uitwerking van onderzoeksvoorstellen. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst zullen deze vragen worden verspreid onder de deelnemers aan de werkconferentie.  

 

Drie thema’s 

 

1. Toekomstperspectief van leerling/student centraal 

Om studenten  goed toe te rusten zijn 21ste eeuw vaardigheden nodig, zoals flexibiliteit, 

ondernemerschap, creativiteit, zelfredzaamheid en leervermogen (leren leren). Studenten moeten zich 

staande kunnen houden in een snel veranderende en duurzaam georganiseerde maatschappij en 

bedrijfsleven. Daarvoor moeten zij verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces en 

innovatief leren denken.  

Voor het groene onderwijs gaat het daarnaast specifiek om de ontwikkeling en toepassing van 

technologie in de groene sector, groen burgerschap/maatschappelijk bewustzijn, regioleren, 

ondernemerschap, internationalisering en interculturalisatie. De groene leeromgeving is daarbij ook 

belangrijk. Welke pedagogische meerwaarde heeft groen voor het leren en daarmee de ontwikkeling van 

jongeren? Hoe kunnen we dit nog beter benutten?  

 

Inzet van het groen onderwijs is aan te sluiten bij het toekomstperspectief van leerlingen/studenten, het 

‘wakker kussen’ van talenten, het vormen van groene wereldburgers. Aansluiten bij de groene passie 

(groen motiveert hen) en recht doen aan de grote diversiteit tussen leerlingen/studenten. 

Gepersonaliseerd leren en de verdere versterking van loopbaanbegeleiding. Een schoolexamen is geen 

einddoel, maar is een begin. Flexibilisering van het schoolsysteem. Met inbegrip van crossover 

elementen. (inrichting onderwijs). De term gepersonificeerd leren werd genoemd. 

 

2. Koppeling van onderwijsinstellingen met de omgeving 

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. De levensduur/omloop van een bedrijf wordt kleiner. Techniek 

wordt steeds belangrijker. Wat vraagt dit van leerlingen? Op 19 januari werden genoemd 1) het 

bijbrengen van competenties  door middel van onderwijs bijv. hoe probleem gericht werken kan 

bijdragen aan de leerlingen en 2) zorgen voor basistechnieken in opleidingen door samenwerking met 

ROC’s.  

 

Het belang van samenwerking neemt toe. Onze maatschappij en het groene werkveld verandert snel en 

de vraag is hoe die innovaties op een goede en snelle manier de school binnen komen. Kan de school 

haar regionale kennisfunctie versterken en een verbindende schakel tussen regionale partners zijn? Doel 

is om via actieve groene netwerken en via crossovers (voorbeeld van agro & techniek, groen & zorg, 

groen en stedelijke inrichting, groen & energie) te werken aan kennisdoorstroom, doelmatigheid, 



vergroening en aan de voortdurende actualisering van het onderwijs. Voor sectorale innovatie wordt 

aangesloten bij de HCA en CIV’s. 

 

Deze vernieuwingen zijn alleen realiseerbaar door publiek-private samenwerking op lokaal, regionaal, 

landelijk en internationaal niveau. Maar, hoe kunnen we deze samenwerking samen organiseren, 

duurzaam borgen en op de lange termijn bekostigen? Daarbij is het goed om er ook vanuit de bril van 

verdienmodellen voor groen onderwijs naar te kijken. Wanneer investeert het bedrijfsleven in het 

onderwijs? Wanneer heeft opleiding of kenniscomponent meerwaarde voor het bedrijfsleven? Ook de 

andere overheden kunnen vanuit regionale agenda’s een rol bij spelen. 

Daarnaast speelt de bevolkingsafname waardoor het aantal leerlingen terug loopt, wat samenwerking 

noodzakelijk maakt. 

 

Toekomstperspectief van de leerlingen brengen we tot leven in de school. Internationalisering is in dit 

kader ook een thema. (competenties & inrichting onderwijs) 

 

 

3. Duurzaamheid 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de wereld. Het klimaatakkoord zal grote gevolgen hebben 

voor de land- en tuinbouwsector. Duurzaamheid is geen aparte leermodule maar is een integraal en 

doorsnijdend thema in alle groene instellingen en opleidingen (cultuur, inhoud en competenties). Het 

gaat om duurzaam werken en leren! Daar hebben we al veel met elkaar in geïnvesteerd, maar aandacht 

hiervoor blijft noodzakelijk. We zijn er nog niet. De ontwikkelingen rondom duurzaamheid gaan 

bovendien snel. Responsiviteit is daarom belangrijk. Hoe kunnen we de ontwikkelingen op het terrein van 

duurzaamheid in onze omgeving daarom voortdurend vertalen naar ons groen onderwijs? Hoe nemen we 

ons personeel daarin mee? Welke stappen zijn nodig en het kunnen deze het beste gezet worden (bv. 

EcoSchools en Groene kompas)? 

 

In een aparte bijlage is meer informatie over de procedure om te komen tot onderzoeksprojecten 

rondom deze thema’s opgenomen. 


