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GROEN
ONDERWIJS

MENS &
MAATSCHAPPIJ

ARBEIDSMARKT



34.000

VMBO leerlingen

13 AOC’s
36 Scholen
gemeenschappen

26.000

MBO studenten

GROENE
LEEROMGEVING
WERELD
BURGER

GROEI
& LEVEN
TALENTONTWIKKELING

AMBITIES

OPLEIDEN
VOOR WERK

We bieden
topkwaliteit, door een
doelmatig en effectief
opleidingsaanbod

HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN ONZE
LEERLINGEN STAAT
CENTRAAL

We zijn de verbindende
schakel met bedrijfsleven
& maatschappij: lokaal,
regionaal, nationaal
en internationaal
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e de toekomst groen kleuren

BELANGRIJKSTE ACTIES
SECTORPLAN (V)MBO-GROEN
2015-2020
HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN ONZE LEERLINGEN
EN DE STUDENTEN STAAT CENTRAAL
• We gaan voor excellente loopbaanbegeleiding.

• We leiden onze leerlingen op tot groene wereldburgers met internationale,
interculturele en groene competenties.

• We benutten de pedagogische kwaliteit van groen optimaal.

• We spelen in op de verschillen tussen leerlingen en doelgroepen.

• We brengen het toekomstperspectief van onze studenten in beeld.

WE BIEDEN TOPKWALITEIT,
DOOR EEN DOELMATIG
EN EFFECTIEF OPLEIDINGSAANBOD
• We optimaliseren het totale

opleidingsportfolio van het groene

WE ZIJN DE VERBINDENDE
SCHAKEL MET BEDRIJFSLEVEN
& MAATSCHAPPIJ: LOKAAL,
REGIONAAL, NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL
• We optimaliseren onze groene

vmbo en mbo.

netwerken, brengen lokale, regionale

zichtbaar.

in kaart en stellen sleuteldossiers op.

• We maken onze performance
• We ontwikkelen nieuwe opleidingen
in aansluiting op innovaties in het
werkveld.

• Er komt een landelijk dekkend

aanbod van cursussen contract
onderwijs.

• We realiseren collectieve voorzie

ningen voor leermiddelen, toetsing

& examinering, kennisdeling, infor

en landelijke samenwerkingsverbanden
• We zetten sterk in op activiteiten
en netwerken op het terrein van
vergroening en duurzaamheid.

• Er komen groene leernetwerken voor
docenten, management en staf,

docentenstages en uitwisseling.

• We gaan in gesprek met jongeren en

andere doelgroepen over de toekomst
en de profilering van ons onderwijs.

matievoorziening en praktijkleren.

LEES HET HELE SECTORPLAN OP WWW.AOCRAAD.NL
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