
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen

Groen Broeckland



Groen is doen!

Groen is vooral voor doeners

Het lesprogramma is boeiend en ……verrassend!

Veelzijdig

Kleine groep

Veel aandacht voor aanleren van vaardigheden

Werkplekken

Buitenschool leren



Thema’s

• Dier

• Tuin

• Bloem / design

• Winkel

• Food / voeding

• Recreatie

• ICT

• Techniek 
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Landelijk gebied (grootschalig)
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1. Groene productie

Nadruk op groene productie in landelijk
gebied

2. Tussen productie en verkoop

Nadruk op transport, verwerking, opslag en 
beheer van groene (tussen)producten 
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3. Vergroening stedelijke omgeving

Nadruk op ontwerpen, inrichten, realiseren, 
onderhouden en informeren over de 
stedelijke omgeving

4. Groene vormgeving en verkoop

Nadruk op verkoop en vormgeving van 
producten in een groene winkel

Stedelijk gebied (kleinschalig)
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Keuzevakken
• Het groene machinepark *
• Tuinontwerp & -aanleg
• Werk in tuin & landschap 
• Bloemwerk *
• Groene vormgeving & styling *
• Groene groei
• Groei en oogst
• Houden van dieren * 
• Gezonde dieren *
• Water
• Smakelijk eten *
• Groene zorg
• Natuurlijk groen
• Recreatie*



Met groen wordt je een echte allrounder !!

• Je kan naar alle mbo-opleidingen 
• Beveiliging 
• Marine of Landmacht
• Kapster
• Detailhandel
• Sociaal pedagogisch werk 
• Logistiek
• ICT
• Horeca
• Bakkerij
• Evenementen
• Recreatie
• Sport
• Design



Met groen wordt je een echte allrounder !!

• Kies je voor een “groene MBO”, dan zijn er 
actieve, praktijkgerichte opleidingen

• Hovenier

• Paard

• Kok of Bakker

• Outdoor

• Bloemist

• Dier

• Food



Buitenschool leren

Praktijkleren in de regio/gastlessen/excursies:

• Schulp:  sap, fruit, landwinkel

• Patrick Degenkamp:  tuin, bestraten

• Ons Genoegen:   dorpswinkel, dorpshuis, 
kano’s

• De Vechtse Hoeve:  kinderboerderij

• Carolien :  bloemen

• Eigen keuze: diverse mogelijkheden



De tuinen van kasteel De Haar



Kinderboerderij De Vechtse Hoeve



Dorpshuis Ons Genoegen



Dorpshuis krijgt appeltje van Oranje



Lekker op de trekker!



Koken met een chef-kok



Kom in de Kas



Loon op Zand



Presentatie avond



Groen wordt spannend



Groen is bijzonder



Groen is nieuw



Link naar de digitale rondleiding

https://www.thinglink.com/video/1386658639321759747

Met deze link krijgt u een korte impressie te zien van profiel 
Groen. 

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met één van 
de vakdocenten.

Cornelis Jan Karsemeijer: cornelisjan.karsemeijer@broeckland.nl

Evelien Jas: evelien.jas@broeckland.nl

Sonja Sanramat: sonja.sanramat@broeckland.nl

https://www.thinglink.com/video/1386658639321759747

