
 

 

Het Groene Lyceum 
In zes jaar tijd een vmbo- én een mbo(4)-diploma en dan 
doorstromen naar het hbo 

 
Fotografie Ruud Peijnenburg i.o.v. Eduarte | Iddink Group  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Helicon Opleidingen verzorgt eigentijds groen vmbo- en mbo-onderwijs, waarbij het vmbo en mbo  
naadloos in elkaar overlopen. Helicon is in 2020 gestart met het Groene Lyceum: een opleidingsroute 
voor leerlingen die graag willen doorstromen naar het hbo en die de capaciteiten hebben om havo te 
volgen, maar daar niet de omgeving vinden die inspeelt op hun belangstelling.   
 
Voor leerlingen die havo in hun advies hebben én geïnteresseerd zijn in groene thema’s is dit een 
prachtige opleiding. De doorlopende leerlijn is ideaal voor de onderzoekende en ondernemende leerling 
die het liefst praktisch leert en naar het hbo wil doorstromen. Deze groene doeners komen bij de 
nieuwe opleiding van Helicon helemaal tot hun recht. Projectwerk, theorielessen en praktische 
vaardigheden hebben een plek in de opleiding, waarbij de inhoud van vmbo en mbo naadloos met 
elkaar verweven is. De algemeen vormende vakken krijgen leerlingen op havo niveau. Daarnaast krijgen 
ze beroepsgerichte vakken (praktijklessen), projectmatig werken en stages/BPV, eerst op vmbo- en 
daarna op mbo-niveau. Er is bovendien veel aandacht voor het uitstippelen van hun eigen 
studieloopbaan. Leerlingen worden begeleid bij het maken van keuzes voor hun toekomst. 
 
Bij Helicon is Yvette Guiaux projectleider van het Groene Lyceum. Zij is verantwoordelijk voor de 
inrichting en het uitrollen van het nieuwe concept. “Het is geweldig om hiermee bezig te zijn! We 
bedienen kinderen met havo in hun advies die gecharmeerd zijn van groen onderwijs en met hun 
praktische stijl van leren niet op de havo gedijen. Het is fantastisch dat wij deze kinderen straks precies 
kunnen bieden wat ze nodig hebben. Ik krijg hier superveel energie van.” 
 
In zes jaar tijd behalen de leerlingen zowel een vmbo-diploma (GL/TL) als een mbo-diploma op niveau 4. 
Leerlingen worden goed voorbereid om door te stromen naar een hbo-vervolgopleiding doordat ze 
naast algemene vakken op havoniveau, ook de praktische vaardigheden van het mbo krijgen 
aangeleerd. Hoewel de jongeren met groene thema’s werken, kunnen ze straks ook doorstromen naar 
andere richtingen binnen het hbo. Helicon is in het zuiden van het land als eerste gestart met het 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☒ Visie, beleid en kwaliteit 
☒ LOB-leeromgeving 
☒ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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 Groene Lyceum, maar het concept bestaat al langer in Nederland, in het noorden van het land al meer 
dan twaalf jaar. 

  

Tips 
 
 

• Bouw een 0-jaar in als je wilt starten met het Groene Lyceum. 
• Om de juiste werving op te zetten en een juiste mindset te krijgen, is het belangrijk daarin te 

investeren. 
• Het Groene Lyceum is landelijk vertegenwoordigd. Sluit je aan bij deze groep om informatie 

op te halen/te delen om de kwaliteit hoog te houden. 

  

Meer weten? 
 
 

https://www.helicon.nl/het-groene-lyceum/eindhoven/ 
 
https://hetgroenelyceum.nl 
 
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/inspiratie/het-groene-lyceum 

 

  

Contactpersoon Yvette Guiaux, projectleider   
y.guiaux@helicon.nl  
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