
Het groene beroepsonderwijs kent al langer soepele overgangen tussen vmbo en 
mbo. Veel AOC’s bieden immers aan beide onderwijssectoren onderdak. Binnen dit 
vooruitstrevende onderwijs, mag het Groene Lyceum gezien worden als koploper. 
Deze versnelde leerroute, te volgen bij diverse AOC’s, toont het beroepsonderwijs 
in al haar kracht.  
 
‘Leerlingen kiezen voor het Groene Lyceum, omdat zij zo snel mogelijk naar het hbo willen.’ 
Aan het woord is Jan Harbers, projectleider Groene Lyceum bij opleidingscentrum Terra. ‘Zij 
schuwen de boeken niet, maar zijn vooral onderzoekende, ondernemende doeners. Zij zien 
het groene domein als een inspirerende omgeving, wat overigens niet betekent dat ze straks 
een groene hbo-opleiding gaan volgen. Deze leerroute is zo opgezet dat je met je mbo-4- 
diploma ook een hbo-opleiding in de techniek kunt volgen of bijvoorbeeld naar de Pabo kunt.’ 
 
In de hogere versnelling 
Velen leggen de leerroute in zes jaar af. ‘We zetten leerlingen van hetzelfde hoge niveau – zij 
hebben vmbo+ of havo als schooladvies – bij elkaar’, legt Harbers uit. ‘Onderzoek toont dat 
de prestaties hierdoor omhoog gaan: de meesten hebben al eind leerjaar 3 zowat alle vm-
bo-examens afgerond; een jaar eerder dan even slimme leerlingen op een regulier vmbo. Die 
lijn wordt voortgezet in de overige jaren.’ Daarbij helpt het als de ‘knip’ tussen vmbo en mbo 
zoveel mogelijk eruit gehaald wordt. Fysiek, organisatorisch en onderwijskundig. Harbers: 
‘Bij onze vestigingen in Meppel en Wolvega zitten leerlingen in leerjaar 4 al één dag op de 
mbo-vestiging. Verder geven mbo-docenten in dat lesjaar les aan vmbo’ers; vmbo-docenten 
staan bij de mbo’ers voor de klas. Zowel de vakgroepen als de beroepsgerichte docenten-
teams bestaan uit vmbo- én mbo-docenten. Zij sparren, kijken over elkaars schutting en 
leren en inspireren elkaar.’  
 
LOB en keuzevakken 
 Er zijn meer ingrediënten van het toekomstbestendig vmbo zichtbaar. LOB bijvoorbeeld was 
al bij de start van het Groene Lyceum een belangrijk component. ‘We geven onze leerlingen 
volop de kans zich te oriënteren (snuffelstages) en, later in de leerroute, te verdiepen (onder 
meer in de BPV). Ze worden hierin begeleid. We stimuleren hen ook keuzevakken te kiezen 
die aansluiten bij het kwalificatiedossier waarmee ze te maken krijgen in het mbo. Zoals we 
ook keuzedelen aanbieden die als een goede voorbereiding op het hbo gezien kunnen  
worden. Ook dat werkt versnellend.’ 
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