Ondernemerschap is Meesterschap
De GL-leerlingen kunnen zich bij de keuzevakken specialiseren in
ondernemen en/of marketing. Ondernemerschap in het onderwijs
is niet meer weg te denken. De toename van onder-nemerschap is
gunstig voor de Nederlandse economie. Met name jonge bedrijven
nemen een groot deel van de groei van de werk-gelegenheid voor
hun rekening. En van het (wel of niet fictief) aanleren van ondernemerschapsvaardigheden leert een leerling erg veel.

Nieuw vmbo
profiel Groen

Clusius College Castricum, Oranjelaan 2a, 1901 TX Castricum
telefoon (0251) 65 36 00, e-mail castricum@clusius.nl

Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en
mbo-opleidingen, waarbij we veel aandacht schenken aan natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.

Nieuw vmbo profiel Groen
Het beroepsgerichte programma in het vmbo Groen is vereenvoudigd, verduidelijkt
en geactualiseerd. De nieuwe programma’s sluiten hiermee nog meer aan op actuele
ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo.
Ze houden dus rekening met alle leerroutes van leerlingen.

Groen licht voor succes!
Beroepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg
Profiel Landelijk gebied (grootschalig)



Clusius College Castricum
In de onderbouw krijgen leerlingen praktijkles in de volgende thema’s: Dier, Plant, Voeding,
Bloem en Groen. In de bovenbouw bestaat het onderwijs- en examenprogramma van de
praktijkvakken uit verplichte modules en keuzevakken. Deze opbouw maakt het mogelijk
dat onze leerlingen nog steeds vele kanten op kunnen na het vmbo.

De modules

Profiel Stedelijk gebied (kleinschalig)
• Profielmodule Vergroening Stedelijke Omgeving
Nadruk ligt op ontwerpen, inrichten, onderhouden, beheren en informeren
van de stedelijke omgeving.
• Profielmodule Groene Vormgeving en Verkoop
Nadruk ligt op verkoop en vormgeving van producten in een groene winkel.



Profiel Stedelijk gebied (kleinschalig)

Nadat, zowel in het Profiel Landelijk gebied als in het Profiel Stedelijk gebied, beide profielmodules met succes zijn afgerond, kiest een leerling een keuzevak waar hij/zij goed in is
en waar hij/zij iets meer over wil weten. Dit keuzevak is meer verdiepend of verbredend.
Er kan tussen vier vakken gekozen worden.

Vergroening
stedelijke omgeving



*

Het uiteindelijke aanbod wordt mede bepaald door het aantal leerlingen dat een keuzevak kiest.
Bij een te gering aantal leerlingen is het de vestiging voorbehouden een keuzevak niet uit te voeren.

•
•
•
•

Werk in Tuin & Landschap
Bloemwerk
Groene Vormgeving & Styling
Groene Zorg

Groene vormgeving
en verkoop

Gemengde leerweg
Profiel Landelijk gebied (grootschalig)

Keuzevakken



• Groene Productie
• Voeding: Hoe maak je het?
• Ondernemen

Tussen productie
en verkoop

Profiel Stedelijk gebied (kleinschalig)

Keuzevakken



Gemengde leerweg*
In de Gemengde leerweg krijgen de leerlingen per gebied maar één profielmodule, waarna
ze kunnen kiezen uit drie keuzevakken.

Het Groene Machinepark
Groei en Oogst
Houden van Dieren
Voeding: Hoe maak je het?

Keuzevakken



Programma bovenbouw
Beroepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg*

•
•
•
•

Tussen productie
en verkoop

Groene productie

Profiel Landelijk gebied (grootschalig)
• Profielmodule Groene Productie
Nadruk ligt op groene productie in een landelijk gebied.
• Profielmodule Tussen Productie en Verkoop
Nadruk ligt op transport, verwerking, opslag en beheer van groene (tussen) producten.

Keuzevakken

Vergroening
stedelijke omgeving

• Groene Vormgeving en Verkoop
• Werk in Tuin & Landschap
• Marketing

Nieuw vmbo profiel Groen
Het beroepsgerichte programma in het vmbo Groen is vereenvoudigd, verduidelijkt
en geactualiseerd. De nieuwe programma’s sluiten hiermee nog meer aan op actuele
ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo.
Ze houden dus rekening met alle leerroutes van leerlingen.

Groen licht voor succes!
Beroepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg
Profiel Landelijk gebied (grootschalig)
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In de onderbouw krijgen leerlingen praktijkles in de volgende thema’s: Dier, Plant, Voeding,
Bloem en Groen. In de bovenbouw bestaat het onderwijs- en examenprogramma van de
praktijkvakken uit verplichte modules en keuzevakken. Deze opbouw maakt het mogelijk
dat onze leerlingen nog steeds vele kanten op kunnen na het vmbo.

De modules

Profiel Stedelijk gebied (kleinschalig)
• Profielmodule Vergroening Stedelijke Omgeving
Nadruk ligt op ontwerpen, inrichten, onderhouden, beheren en informeren
van de stedelijke omgeving.
• Profielmodule Groene Vormgeving en Verkoop
Nadruk ligt op verkoop en vormgeving van producten in een groene winkel.



Profiel Stedelijk gebied (kleinschalig)

Nadat, zowel in het Profiel Landelijk gebied als in het Profiel Stedelijk gebied, beide profielmodules met succes zijn afgerond, kiest een leerling een keuzevak waar hij/zij goed in is
en waar hij/zij iets meer over wil weten. Dit keuzevak is meer verdiepend of verbredend.
Er kan tussen vier vakken gekozen worden.

Vergroening
stedelijke omgeving
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Het uiteindelijke aanbod wordt mede bepaald door het aantal leerlingen dat een keuzevak kiest.
Bij een te gering aantal leerlingen is het de vestiging voorbehouden een keuzevak niet uit te voeren.
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Profiel Landelijk gebied (grootschalig)

Keuzevakken



• Groene Productie
• Voeding: Hoe maak je het?
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Tussen productie
en verkoop

Profiel Stedelijk gebied (kleinschalig)

Keuzevakken



Gemengde leerweg*
In de Gemengde leerweg krijgen de leerlingen per gebied maar één profielmodule, waarna
ze kunnen kiezen uit drie keuzevakken.

Het Groene Machinepark
Groei en Oogst
Houden van Dieren
Voeding: Hoe maak je het?

Keuzevakken



Programma bovenbouw
Beroepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg*

•
•
•
•

Tussen productie
en verkoop

Groene productie

Profiel Landelijk gebied (grootschalig)
• Profielmodule Groene Productie
Nadruk ligt op groene productie in een landelijk gebied.
• Profielmodule Tussen Productie en Verkoop
Nadruk ligt op transport, verwerking, opslag en beheer van groene (tussen) producten.

Keuzevakken

Vergroening
stedelijke omgeving

• Groene Vormgeving en Verkoop
• Werk in Tuin & Landschap
• Marketing

Ondernemerschap is Meesterschap
De GL-leerlingen kunnen zich bij de keuzevakken specialiseren in
ondernemen en/of marketing. Ondernemerschap in het onderwijs
is niet meer weg te denken. De toename van onder-nemerschap is
gunstig voor de Nederlandse economie. Met name jonge bedrijven
nemen een groot deel van de groei van de werk-gelegenheid voor
hun rekening. En van het (wel of niet fictief) aanleren van ondernemerschapsvaardigheden leert een leerling erg veel.

Nieuw vmbo
profiel Groen

Clusius College Castricum, Oranjelaan 2a, 1901 TX Castricum
telefoon (0251) 65 36 00, e-mail castricum@clusius.nl

Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en
mbo-opleidingen, waarbij we veel aandacht schenken aan natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.

