In beeld
beeld en tekst aocraad/verhoef & co

25 jaar AOC’s:

Dit jaar bestaan de aoc’s en de AOC Raad 25 jaar. Wat hebben
Ook de diversiteit binnen onze
leerlingenpopulatie is toegenomen.
Stedelijke jongeren worden uitgedaagd voor een loopbaan in groen.
We hebben heel veel leerlingen opgeleid. Het opleidingsaanbod is sterk veranderd en verbreed. Groen
onderwijs voorziet blijvend in een behoefte en ons
marktaandeel groeide.
Sinds 1990 hebben we ruim 160.000 leerlingen in het
vmbo-groen en ruim 175.000 studenten in het groene
mbo opgeleid.

Het groene onderwijs gaat de
grenzen over en brengt kennis
naar verre buitenlanden.

Met Bureau Erkenningen leveren we een
bijdrage aan een verantwoorde manier
van omgaan met bestrijdingsmiddelen

Proeve van
Bekwaamheid

We hebben sterke banden
met de regio en werken
nauw samen met het
bedrijfsleven, het groene
HBO en Wageningen UR.
Zo komen we tot innovatieve groene initiatieven.

We investeren in intersectorale
opleidingen en de doorlopende
leerlijn vmbo-mbo-hbo.

VMBO>MBO>HBO
digitale
gezamenlijke
schoolexamenbank

AOC’s leveren een
grote bijdrage aan
het goed terecht
komen van kwetsbare leerlingen.

De AOC’s gaan Voorop in de
Vergroening van onze samenleving en hebben zich onder
meer allemaal aangesloten bij
Ecoschools.
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onderwijsgroep

voorop
in de vergroening

In het vmbo introduceerden we de Proeve van
Bekwaamheid als schoolexamen. Deze vernieuwing wordt nu overgenomen in de nieuwe
examenprogramma’s voor het gehele vmbo.

De kwaliteit van onze toetsen en
schoolexamens is vastgelegd in de
digitale gezamenlijke schoolexamenbank, Toetsplaza. Uniek in onderwijsland.

wat is bereikt?

ze in die kwart eeuw tot stand gebracht? Een overzicht.
Samen kunnen we nog veel meer
bereiken in de toekomst. Want daar
liggen veel kansen.

63%

75%
2050

2020

In 2020 is de verwachting dat 63% van de Nederlanders in een stedelijke
omgeving leeft, in 2050 zelfs 75%. Steden moeten in de toekomst leefbaar
blijven. We willen ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen. En we
willen gezond leven, eten en drinken.

Groen staat voor groei en voor leven. Dat geldt tot in de vezels voor
ons groene onderwijs, waar de persoonlijke ontwikkeling van onze
leerlingen en studenten centraal staat.

Groen is innovatief en kent een
toenemende diversiteit aan
beroepen. Groen is al lang niet
meer het ‘oude’ groen.

of geel... of krom.

Groen kan oranje zijn... of blauw...

Het nieuwe
groen kan
technisch
zijn,

onderwijsgroep

van karton, heel klein of groot.....

Groen Onderwijs heeft
de toekomst!
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Hands On

lesmateriaal voor het vmbo
Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de beroepsgerichte
examenprogramma’s in het vmbo vernieuwd. Zo ook binnen
het groen onderwijs. Met Hands On heb je lesstof waarin alle
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten aan bod komen om
je leerlingen ook na de invoering van het Groene Profiel op het
CSPE voor te bereiden.
Meer weten?
Kijk op http://docentenportal.ontwikkelcentrum.nl

