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In een gezamenlijk project van de Vereniging Buitengewoon
Groen (VBG) werken dertien groen-afdelingen van vmbo-scholen
op kleine schaal aan lokale groene vragen uit de directe
omgeving van de school. Het biedt elk van de scholen de kans
om praktisch, actief en levensecht leren vorm te geven.
De deelprojecten zijn zeer verschillend van aard. Door
samenwerking en uitwisseling levert dit een veelheid aan
resultaten op over buitenschoolsleren. De resultaten van dit
project vormen de basis voor toekomstig leermateriaal binnen de groene beroepskolom.
Scholen doen kennis op over:
natuurbeleving door burgers (waaronder jongeren, ouderen en allochtonen);
eerlijke en gezonde voeding;

VBG
De Vereniging Buitengewoon Groen
behartigt de belangen van de 33 VMBO
Groenafdelingen van
scholengemeenschappen verspreid over
Nederland met speerpunten binnen het
VMBO Groen als: kenniscirculatie, PR &
imago, samenwerkingsverbanden met aoc’s
en onderwijsontwikkelingen
De Vereniging Buitengewoon Groen (VBG)
heeft een gezamenlijk project aangevraagd
voor 2010 - 2011 onder de naam: ‘VBGscholen, buitengewoon in wijk en regio’.
Meer informatie:

nieuwe vormen van landschapsbeheer waarbij ook aandacht voor biodiversiteit.
Dit kigo-project is uitgevoerd binnen het programma Groene Kennis voor Burgers van de Groene
Kennis Coöperatie.

www.vbgscholen.nl  

Publicaties
Alle projectpublicaties

Aanpak

Doelen

Artikel Vakblad Groen Onderwijs,
december 2011
Tussenrapportage februari 2011
Eindrapportage november 2011
Projectposter
Poster Porta Mosana College, te
Gronsveld/Maastricht VMBO Groen
Poster Pius X College, te Bladel
VMBO Groen
Poster het Hooghuis te Oss, VMBO
Groen
Poster het Westeraam, te Elst, VMBO
Groen

Elk van de participanten werkt aan vragen
van een of meer externe partijen uit de

Korte termijn:

directe omgeving van de school zoals een
gemeente, een woningbouwvereniging, een

Verkennen vraaggericht werken

zorginstelling of het bedrijfsleven.

Benutten groene vragen uit de regio

Verkennen innovatief leren
Landelijke kennisdeling

De resultaten hebben een direct zichtbaar
effect binnen de wijk en de regio. Het biedt
de scholen de kans om praktisch, actief en
levensecht leren vorm te geven. En de
nieuwe kennis komt daar terecht waar het
praktisch, en met maatschappelijke waarde,
wordt benut.

Film Fit & Vap in Aalten

Informatie
Projectinformatie VBG-scholen
buitengewoon in wijk en regio

Lange termijn:
Verankeren buitenschools leren

Contact <

Verkennen nieuwe (docent-) rollen
Samenwerken met externen in regio
Vernieuwen en verbreden van het
groene onderwijs
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Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
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Tijdens bijeenkomsten voor kenniscirculatie
wisselen de scholen ervaringen en informatie

Voor meer informatie over het Kigo-project
'VBG-scholen buitengewoon in wijk en

uit. In 2010 en 2011 vonden zes
uitwisselingsbijeenkomsten plaats

regio' kunt u contact opnemen met:
Susan Potiek
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers
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Projecten

VMBO Groen van het Christelijk College
Schaersvoorde in Aalten gaat een
‘Groen-in-je-lijf-dag’ organiseren voor
het basis- en voortgezet onderwijs.
Lees meer »
Het kinderhospice ‘De Glind’ heeft De
Meerwaarde te Barneveld gevraagd om
deze kinderen in contact te brengen
met natuur, dieren en
leeftijdgenootjes.
De woonwijk Eyldergaard in Maastricht
wordt leefbaarder gemaakt. Onder
andere een braakliggende groenstrook
wordt samen met het Porta Mosana
College in Gronsveld aangepakt.
Lees meer »
De woningbouwvereniging Oldenzaal
wil een bestaand en centraal liggend
terrein, samen met VMBO Groen van
het Twents Carmel College, inrichten
als multifunctioneel stadspark.
Assistentie van VMBO Groen van het
Pius X college bij duurzaam onderhoud
en beheer in Natuurpark ‘Groote
Beerze’.

Kenniscirculatie

In 2010 en 2011 zijn zes bijeenkomsten
geweest in het teken van kennismaken,
regioleren en ervaringen delen. Studenten
van de Stoas Hogeschool bundelen de ‘ good

pratices’ binnen dit project. Op deze wijze
dragen de projectdeelnemers bij aan de
kennisdeling en borging.
Deelnemende scholen
Chr. College Schaersvoorde Aalten
Kempenhorst College Oirschot
Twents Carmel College Oldenzaal
Pius X – College Bladel
De Meerwaarde Barneveld
Het Hooghuis Oss
Melanchthon De Kring Bleiswijk
Het Westeraam Elst
Stedelijk College Zoetermeer
Midden Brabant College Tilburg
Ulenhof College (locatie ’t Beeckland)
Vorden
Hub van Doornecollege Deurne
Porta Mosana College Gronsveld
Stoas Hogeschool

In een Zoetermeerse wijk wordt het
plaatselijke project ‘GROEN!’ opgestart.
Het Stedelijk College Zoetermeer is om
assistentie gevraagd bij project bij een
biologische boer.
Lees meer »
De buitenschoolse opvang in het dorp
Berghem is nieuw. Het thema van deze
opvang is ‘Plezier met natuur en dier.’
Het Hooghuis te Oss wil de organisatie
van dit thema uitwerken.
Lees meer »
De Watersnip verzorgt NME-activiteiten
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voor meer dan 90 regionale scholen.
Melanchthon De Kring in Bleiswijk helpt
bij diverse activiteiten in de omgeving
van De Reeuwijkse Plassen.
Stichting Boerderij Lingezegen wil
natuur en milieu educatie (NME)

Film VBG scholen
buitengewoon

opstarten. Het Westeraam te Elst helpt
bij de ontwikkeling, realisatie en
beheer van leskisten.
Lees meer »

Van het project is een film gemaakt:
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opvang) vraagt SG ’t Beeckland te
Vorden om de schooltuin in Wichmond
met het karakter van een
volkstuincomplex aan te leggen en
deels te beheren.
Een aantal basisscholen in Oirschot wil
hun leerlingen meer in contact brengen
met groen; dieren, natuur,
duurzaamheid en voedsel.
Kempenhorst College ondersteunt
hierbij.

Of bekijk de film via deze link

De instelling Villa Pardoes, die
vakanties faciliteert voor gezinnen met
een ongeneeslijk kind, heeft het
Midden Brabant College Tilburg
gevraagd een aantal groene activiteiten
voor deze speciale kinderen uit te
voeren.
De Stichting Welzijn Deurne heeft het
voorstel om een groot sier- en
groentetuinencomplex op te knappen
voor bewoners op verzoek van de
stichting Welzijn Deurne met een
functiebeperking door leeftijd of ziekte.
Daarvoor is contact gelegd met Hub
van Doornecollege in Deurne.
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