over het nieuws

Doorstroom onder de maat
Aoc’s willen een grotere doorstroom van groen vmbo naar groen mbo. Want
die is, helemaal in vergelijking met andere beroepsopleidingsrichtingen, nog
steeds erg mager.
Lage doorstroom
binnen groen
onderwijs
Uit het vmbo-groen stroomt
slechts 27 procent door naar
groen mbo, bij groene vmboafdelingen die behoren tot een
scholengemeenschap (VBG) is dit
47 procent. Dat blijkt uit cijfers
die Aequor begin oktober
publiceerde. De AOC Raad streeft
naar een interne doorstroom van
40 procent in 2016.

Wie van deze vmbo-leerlingen
van Groenhorst Ede stroomt er
door naar groen mbo?

In de richtingen economie,
techniek en zorg & welzijn
kozen vorig schooljaar respectievelijk 64, 71 en 60 procent
van de vmbo’ers voor een mboopleiding in diezelfde richting.
De doorstroom van groen vmbo
naar groen mbo is in vergelijking hiermee erg klein en met
het oog op de personeelsbehoefte in de sector té klein,
vindt de AOC Raad. Zorgwekkend vinden de aoc’s bovendien
dat het de afgelopen vijf jaar
niet is gelukt die instroom op te
krikken. Integendeel, want in
2007 lag de doorstroom in de
groene sector nog op 33 procent
in plaats van de huidige 29 procent (aoc’s en VBG-scholen
samen). Dat was ook toen al
opvallend laag in vergelijking
met de overige sectoren.
De AOC Raad gaat onderzoeken welke factoren van invloed
zijn op de keuze voor een mboopleiding onder vmbo-groeners
en wat de aoc’s hieraan zelf
kunnen doen.
Leuke school
Het verschil in doorstroom
tussen aoc’s en de groene afde-
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lingen die zich verenigen als
VBG (Vereniging Buitengewoon
Groen) is volgens de AOC Raad
te verklaren uit het feit dat op
VBG-scholen leerlingen pas na
twee jaar voor een van de vier
richtingen kiezen. Bij aoc’s kiezen leerlingen direct na het
basisonderwijs al voor een richting. Dit kan ook deels verklaren
waarom het verschil tussen
groen en de overige richtingen
zo groot is. Bij die richtingen
wordt immers de keuze meestal
ook nog niet in de onderbouw
van het vmbo gemaakt.
Maar het verklaart niet
alles, want ook bij de VBGscholen is de interne doorstroom bij groen (47 procent)
lager dan bij de overige richtingen. Een factor die meespeelt,
is wellicht dat een groene opleiding leuk is als je het nog niet
zo goed weet. “Kennelijk zijn
wij interessant voor jonge
mensen die nog niet weten of
ze een groen beroep willen”,
zegt Medy van der Laan, voorzitter van de AOC Raad op de
site. “De groene sector is echter enorm breed en biedt heel
veel kansen.”
In het vmbo wordt kennelijk
eerder voor een school gekozen
en in het mbo voor de opleiding.
Een ‘leuke’ vmbo-school met
een bepaalde uitstraling trekt.
Groen vmbo staat bekend om
zorg, veiligheid en kleinschaligheid, zaken die ook ouders aanspreken. Voor veel kinderen zijn
bovendien dieren – de paarden,
de konijnen – aantrekkelijk, voor
de vmbo-keuze.
Na het mbo
Van de groene vmbo’ers
gaat 23 procent verder richting
economie, 23 procent naar zorg
& welzijn en 18 procent kiest

voor een mbo-opleiding in de
richting techniek. De arbeidsmarktonderzoekers van Aequor
hebben ook vanuit de andere
kant, de mbo-kant, naar de
doorstroom gekeken. Het blijkt
dat 44 procent van de instroom
in mbo-groen uit het vmbogroen komt (in absolute cijfers:
2099 van de 4805); vijf jaar
geleden lag dit op 71 procent.
Nu komt een groter aandeel
groene mbo’ers dan toen uit
andere vmbo-richtingen of ze
komen van de theoretische
leerweg (1332).
Aequor heeft verder naar de
doorstroom na het mbo gekeken. Na het groen mbo zoekt 68
procent een baan (mbo totaal:
61 procent), 23 procent studeert verder in het mbo en 9
procent doet dat in het hoger
onderwijs. Mbo’ers die een
opleiding volgden in de richting
voedingsindustrie zijn het
meest geneigd direct aan de
slag te gaan op de arbeidsmarkt: 82 procent van de afgestudeerden.
De groep met de laagste doorstroom naar de arbeidsmarkt
zijn mbo-studenten dierverzorging (60 procent). Wellicht
omdat voor hen de kans op een
baan kleiner is, veel kleiner dan
bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. Zij stromen door naar
een mbo-opleiding op een
hoger niveau of een andere
mbo-opleiding. Voor een hbovervolgopleiding kiezen met
name mbo’ers die veehouderij
en paardenhouderij hebben
gedaan, bijna een op de vijf.
(tvdb) ]

