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Joost de la Court

Het beroepsgerichte vmbo in Ne-
derland maakt een vernieuwings-
slag door. Het huidige grote aantal 
vakrichtingen wordt geconcen-
treerd in tien profielen. Het vmbo 
behoudt het profielvak Landbouw 
als basis en daarnaast dertien 
groene keuzevakken, die vmbo-
scholen vrij mogen aanbieden.  

AchTERGRonD

Ook komt er een sterkere koppe-
ling met het mbo. Voordeel voor de 
leerling is meer keuze en een snel-
lere leerweg.

Driekwart van de vmbo Groen-
opleidingen is inmiddels gestart 
met de invoering van de vernieu-
wing, vertelt Cees de Jong, directeur 
bij Melanchthon Business School, 
een vmbo-opleiding in Bleiswijk, 
en voorzitter van Vereniging Bui-
tengewoon Groen (VBG). VBG is de 
belangenbehartiger van 36 scholen 
met een groene licentie. Die verzor-
gen niet zoals de AOC’s alleen groen 
vmbo- en mbo-onderwijs, maar bie-
den ook andere profielen aan, zoals 
voor Techniek.

De scholen binnen de VBG zijn 
groot voorstander van die verbrede 
en flexibele opzet. Leerlingen heb-
ben zo meer keuzemogelijkheden. 
‘Hoofdopdracht voor het vmbo is 
leerlingen bewust een passende 
keuze te laten maken voor het ver-
volgonderwijs’, licht De Jong toe. 
‘Ruim 80 procent stroomt door naar 
het mbo. Met meer keuzemogelijk-
heden valt er meer te ervaren voor 
de leerlingen, waardoor ze met de 
juiste begeleiding een betere match 
maken’. 

De meeste van zijn leerlin-
gen weten nog niet wat ze willen, 
ervaart De Jong. Hij vindt dat jonge-
ren tussen 12 en 16 jaar in het vmbo 
daarom de kans moeten krijgen zich 
breed te oriënteren. 

‘Vmbo is geen afgeronde vak-
opleiding. Je bent er nog niet. De 
nieuwe opzet biedt daarom volop de 
kans zelf je talenten te ontdekken, 

een richting te zoeken en dan door 
te stromen naar een vakopleiding in 
het mbo.’

Grofweg de helft van alle leerlin-
gen uit het basisonderwijs in Neder-
land gaat naar het vmbo. ‘Samen 
met mijn collega’s ben ik heel trots 
op mijn vmbo’ers’, zegt De Jong. 
‘Leerlingen in dit onderwijs vormen 
de ruggengraat van de samenle-
ving.’

Wie kiest voor het profiel Groen 
kan met het profielvak als basis 
voor zijn of haar leerroute een mix 
samenstellen van vier keuzevak-
ken in de praktische leerwegen en 
twee keuzevakken in de gemengde 
leerweg. Via dat scenario komt een 
leerling tot een bepaalde verdieping 
in de richting van groene productie, 
tussen productie en verkoop, groen 
in de stedelijke omgeving of groene 
vormgeving en verkoop. 

Daarnaast kan de leerling kie-
zen uit keuzevakken uit andere 

profielen, bijvoorbeeld op gebied 
van techniek, ict, handel of zorg. De 
leerroutes worden volgens De Jong 
nog aantrekkelijker door bedrijven, 
instellingen en mbo in de regio de 
school te laten adviseren over lesin-
houd. ‘Essentieel is dat de band met 
de beroepspraktijk wordt versterkt.’

mentor
Er valt in het nieuwe onderwijs-

opzet dus heel veel te kiezen. Dat 
maakt het er ook weer niet mak-
kelijker op, erkent de schooldirec-
teur. ‘Maar juist in zo’n cruciale tijd 
van hun leven is het belangrijk dat 
jongeren ook daadwerkelijk wat te 
kiezen hebben. Ze moeten zichzelf 
daarvoor wel oppakken. Daarin 
worden ze begeleid door een men-
tor en ondersteund met loopbaan-
leren.’

Ook de 300 vmbo-scholen zon-
der groene licentie kunnen nu in 
een samenwerkingsverband groene 

keuzevakken aanbieden. ‘Op die 
manier vergroten we de groep jon-
geren in Nederland die in aanraking 
komen met groen. Dat is belangrijk. 
Onbekend maakt onbemind. Juist 
door de cross-overs kan deze kloof 
worden overbrugd.’ 

Ook zijn doorlopende leerroutes 
te maken met het mbo Groen, door 
bijvoorbeeld al beroepsgerichte 
mbo leerstof aan te bieden in de 
groene keuzevakken in het vmbo. 

De route vmbo-mbo is volgens 
de VBG-voorzitter een aantrekkelij-
ker keuze dan havo. ‘Je leert een vak 
en de leerlingen die de opleiding 
afronden, zijn vaak veel gemotiveer-
der om hierin door te gaan.’

Ook het bedrijfsleven profiteert. 
‘Je kunt het onderwijs meer richten 
op hun behoefte. Leerlingen weten 
nu niet alleen iets van groene pro-
ductie, maar bijvoorbeeld ook van 
robotisering of logistiek.’

Meer keuze en snelheid voor vmbo’er
Driekwart van de vmbo Groen-opleidingen is gestart met de invoering van de vernieuwing

Directeur Cees de Jong in gesprek met leerlingen van de Melanchthon Business School in Bleiswijk. Foto: Persbureau Roel Dijkstra

Vmbo’ers kunnen in de toekomst op 
meerdere manieren doorstromen naar 
het mbo. Zo komen er doorlopende 
leerroutes vmbo-mbo, en de gemengde 
en theoretische leerweg van het vmbo 
worden bij elkaar gevoegd. daarnaast 
wordt stapelen binnen het vmbo meer 
gestimuleerd. 
ook kunnen leerlingen van een vmbo-
instelling straks alvast lessen volgen op 

het mbo. en een overstap naar het mbo 
moet zonder tussentijds examen moge-
lijk worden. daarmee zou een leerling in 
vijf jaar tijd een startkwalificatie moeten 
kunnen halen. 
de aanpassingen zijn nodig, omdat de 
huidige leerroutes voor veel vmbo’ers 
te strak zijn en hen onvoldoende zouden 
voorbereiden op het vervolgonder- 
wijs.

Breder en makkelijker doorstromen
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De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
lijkt volgende week een historische stem-
menwinst te boeken in de agrarische sector. 
Wat trekt boeren en tuinders in deze partij?

Een stabiele partij met een zeer trouwe 
aanhang. Een baken van rust in het roerige 
kiezerslandschap. Zo staat de SGP bekend. 
Die stabiliteit geldt ook voor de aanhang in 
de agrarische sector. Een procentje meer, 
een procentje minder, veel groter waren de 
schommelingen in het verleden niet. Tot bij 
de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 een 
stijging van enkele procenten inzette.

En nu, volgens de peiling van Nieuwe 
Oogst en AgriDirect, groeit de groep agra-

rische SGP-stemmers met ruim een derde 
naar 17 procent. Bij de vraag wie minister 
van Landbouw zou moeten worden, is SGP’er 
Elbert Dijkgraaf veruit het populairst.

Het Reformatorisch Dagblad schreef dat 
de SGP ‘jaagt op de boerenstem’. In de afgelo-
pen jaren stak de kleine Kamerfractie inder-
daad veel energie in onderwerpen die de 
land- en tuinbouw raken. Landbouwwoord-
voerder Dijkgraaf is present bij vrijwel elk 
debat. Hij combineert een uitgebreide dos-
sierkennis met humor en uit zijn bijdragen 
spreekt betrokkenheid met de problematiek 
van agrarische ondernemers.

Dijkgraaf is bedreven in het parlemen-
taire spel en organiseert meerderheden voor 
moties die praktische oplossingen aandra-

gen voor boeren en tuinders. Dat varieert van 
uitstel voor mest uitrijden in een nat najaar 
tot de beschikbaarheid van biologische 
gewasbeschermingsmiddelen voor de fruit-
teelt. Hij zorgde ook voor een vrijstelling van 
de mestverwerkingsplicht voor stromest.

In het fosfaatdebat nam Dijkgraaf 
nadrukkelijk afstand van het beleid waar-
mee staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) 
de melkveehouderij wil confronteren. Bij 
de behandeling van de landbouwbegroting 
voor 2017 verweet hij Van Dam een ‘passieve 
opstelling’ en ‘onbehoorlijk bestuur’. Tege-
lijk ging hij frontaal in de aanval tegen de 
VVD die volgens hem de lastenverzwaringen 
voor boeren en tuinders ontkent.

Ook fractieleider Kees van der Staaij heeft 

de agrarische sector in zijn vizier. Tijdens 
de algemene beschouwingen was hij vorig 
jaar de enige die aandacht besteedde aan de 
financiële problemen waar boeren en tuin-
ders mee worstelen.

De manier waarop de SGP contact onder-
houdt met de sector, is ook veranderd. Dijk-
graaf is erg benaderbaar, beter dan zijn 
voorganger Bas van der Vlies. Tijdens het fos-
faatdebat in de Kamer begaf hij zich geregeld 
tussen de boeren en boerinnen op de tribune.

In een interview met de SGP-jongeren 
noemde de landbouwwoordvoerder zich 
de ‘meest populistische’ van de drie SGP-
Kamerleden. Daar kan Van der Staaij, die in 
de campagne met een SGP-koe op stap ging, 
niet tegenop.

SGP valt in de smaak bij boeren en tuinders


