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Vmbo-groen manifestatie Baarn

eNthoUSIaSMe VooR
oPBrenGSTGerICHT
werKen
Het vmbo-groen timmert volop aan de weg
met een keur van projecten. Hoe aoc’s samen
werken aan de versterking van het vmbo-groen
werd zichtbaar op de landelijke manifestatie
in Kasteel Groeneveld in Baarn.
Een inspirerende middag met veel humor
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a vandaag weet ik
zeker… dat ik volgend
jaar weer aanwezig
ben.” Een beter compliment had de organisatie van de vmbo-groenmanifestatie
zich op 8 november niet kunnen
wensen. Het stond op een van de
kaartjes die de deelnemers aan het
eind van de middag bij wijze van
evaluatie hadden ingevuld. Ze
deden dat op verzoek van Theodora
& Theodora, een theaterduo dat met
haar komische inbreng in de rol van
de dames van de Commissie van
Toezicht voor een inspirerende middag met veel humor én een goede
focus op de serieuze zaken zorgde.

De ‘dames van de
Commissie van
Toezicht’ stonden
meteen klaar toen de
nieuwe brochure over
de toetsyclus aan
Citaverdebestuurder
JanPieter Janssen
overhandigd moest
worden

Onomstreden
Die serieuze zaken waren de
resultaten van het ‘Masterplan
kwaliteit vmbo-groen 2010-2013’ dat
nu zijn laatste jaar is ingegaan.
Docenten, teamleiders en locatiedirecteuren van het vmbo-groen
deelden de ervaringen en opbrengsten van de activiteiten van het masterplan waarmee de AOC Raad het
vmbo-groen ondersteunt bij de kwaliteitsverbetering. Dat is niet zonder
reden. Het vmbo-groen ligt onder
het vergrootglas van de Onderwijsinspectie. Die stelde eerder vast dat
de kwaliteit van het vmbo-groen
beslist beter moet. De aoc’s vinden
dat hun kwaliteit onomstreden
moet zijn. De activiteiten van het in
2011 gestarte masterplan moeten
dat bewerkstelligen. Onder het
motto ‘Kwaliteit staat buiten kijf’
werken de aoc’s gezamenlijk aan de
versterking van de examinering en
resultaten, de onderwijsinrichting,
kennisdeling en professionalisering.

ambitie van het masterplan aan het
eind van de projectperiode (2013)
gehaald zal worden is echter onzeker. Althans, dat vindt Jan-Pieter
Janssen, college van bestuur-voorzitter van Citaverde College en
bestuurslid van de AOC Raad. “We
hebben zeker nog een paar jaar
nodig om die kwaliteit te krijgen”,
betoogde hij bij de aftrap van de
manifestatie. Janssen onderstreepte in zijn betoog de betekenis
van het totale leertraject vmbohoger onderwijs. “Dat is voor mij de
essentie van groen onderwijs.” Het
is volgens hem belangrijk sterker te
focussen op het mbo-groen en een
doorstroom vanuit het vmbo-groen
te bevorderen. Aandacht voor
natuur- en milieu-educatie, voeding
en gezondheid moeten er volgens
hem voor zorgen dat leerlingen geïnteresseerd raken in ‘groen’ en zich
kunnen oriënteren op hoe ze verder
willen: in het groene mbo en het
arbeidsveld en mogelijk hbo.

Totale leertraject
Uit de kennis- en workshops en
de enthousiaste reacties van de
deelnemers blijkt dat het vmbogroen op de goede weg is. Of de

Vertrouwen groeit
Alle activiteiten van het masterplan kwam op de manifestatie voor
het voetlicht in kennisshops, workshops en de informatiemarkt.
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De proeven van bekwaamheid van
Groen Proeven – inmiddels zijn er al
35 beschikbaar –, het project Rekengroen en de PSO Groenbox die brancheorganisaties ontwikkelden om
vmbo-leerlingen te interesseren
voor de groene sector. Het zijn maar
enkele voorbeelden. Opvallend was
de grote aandacht voor het speerpuntproject Opbrengstgericht
werken (OGW). Zowel in de kennisshop van landelijk projectleider
Juliette Vermaas als in een reeks
workshops klonken zeer enthousiaste reacties van scholen over hun
ervaringen en de resultaten in
pilots. Het idee achter OGW is dat
analyses van de leerlingresultaten
worden gebruikt om gerichte verbeteracties te ondernemen. Bijvoorbeeld door het schoolbeleid of het
eigen handelen in de klas aan te
passen. “Dankzij opbrengstgericht
werken groeit het vertrouwen om bij
elkaar in de klas te kijken”, aldus
een tevreden teamleider. “Leerlingen leren het meest van feedback
van zowel medeleerlingen als van
docenten en daar gaan we nu dankzij OGW beter mee om.” ]

