
Jongeren verleiden te kiezen 
voor het groene MBO.

Doet u mee?

Branchevereniging VHG maakt 
zich zorgen over de instroom van 
jonge mensen in het groene MBO. 
Dat is immers dé leverancier van 
medewerkers voor onze sector. De 
sector en de bedrijven hebben zo veel 
te bieden. Dat brengen wij graag onder 
de aandacht van jongeren. Daarom 
hebben wij samen met enkele AOC’s 
het pilotprogramma ‘Verleiden tot het 
kiezen voor groen MBO’ ontwikkeld. 
Uw school kan daaraan meedoen.

Wat hebben wij te bieden?

• Een cluster van bedrijven rondom uw school 
die zich inzetten om samen met u het onderwijs 
vorm te geven met aansprekende gastlessen, 
excursies etc.

• Een extern projectleider die als ‘trekker’ 
functioneert en ervoor zorgt dat de gemaakte 
afspraken ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd.

• Docentenstages voor de betrokken docenten.
• Lesbrieven, ontwikkeld door de sector, gericht op 

de keuzevakken en inzet van het bedrijfsleven.
• Publicitaire ondersteuning via de mediakanalen 

van VHG en speciaal ontwikkelde social 
mediacontent.

 

Wat vragen wij van u?

• Enthousiasme, capaciteit en inzet om de keuzevakken 
voor de groene sector aan te bieden.

• Voldoende onderwijstijd voor deze keuzevakken.
• Een projectleider van uw school.
• U stelt aan uw docenten tijd beschikbaar om de stage 

en de gezamenlijke lesactiviteiten mogelijk te maken.
• Voorbereiding in de periode januari 2017 t/m augustus 

2017 en uitvoering in de periode september 2017 t/m 
juli 2018.

 

Interesse? 

Helpt u mee om samen meer jongeren te 
verleiden te kiezen voor het groene MBO? 
Neem contact op met Jeroen Zijlmans, 
Beleidsadviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs bij 
Branchevereniging VHG, telefoon (030) 659 56 66  
e-mail: j.zijlmans@vhg.org

Wilt u meer informatie, lees dan het  
projectplan “Verleiden tot het kiezen voor  
groen MBO”; een initiatief ter verbetering  
van de doorstroom van VMBO naar MBO.  
U kunt dit downloaden via onze website,  
www.vhg.org/ondernemershelpdesk/onderwijs


