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Ondernemend onderwijs voor slimme doeners  
in een groene en duurzame omgeving. Dát is 
Het Groene Lyceum van Zone.college. Leer je  
graag door denken en doen? Dan zit helemaal 
op je plek bij Het Groene Lyceum in Almelo.  
Naast algemene vakken leer en werk je ook veel  
in de praktijk. We doen regelmatig (buitenschoolse) 
projecten en je leert bijvoorbeeld ook hoe je goed 
onderzoek moet doen. De kleinschaligheid en 
persoonlijke begeleiding motiveren jou om je beste 
binnenste buiten te halen. 

Na zes jaar hard werken heb je een vmbo-diploma 
én een mbo-diploma niveau 4 op zak. Daarmee kun 
je eenvoudig doorstromen naar het hbo. 

Wil je na het lezen van deze brochure meer weten 
over onze school? Stuur dan een mailtje, bekijk  
onze website of bel even. 

*  In zes jaar doorstromen naar het hbo  

(zowel binnen als buiten de groene sector)

*  Voor leerlingen die havo aankunnen  

en graag praktisch bezig zijn

* Afwisseling van theorie en praktijk

* Veilige en overzichtelijke school

* Kassen, dierverblijven en sciencelokalen

*  Doordachte mix van digitale leeromgeving  

en offline lesmethoden

* Begeleiding door een persoonlijk studiecoach

* Duurzame (Eco-)School

*  De groene sector heeft de toekomst! Er is vooral veel 

behoefte aan afstudeerders op hbo-niveau

* Flexibel rooster

Wat is Het Groene Lyceum?

Slimme doeners in 
groene omgeving

Afwisselend en uitdagend
Het Groene Lyceum in Almelo is een school vol afwisseling. 
Naast de algemene vakken volg je groene praktijkvakken 
zoals voeding, techniek, groene omgeving, dieren, bloemen 
en planten. Ook staan er projecten op het programma, zoals 
‘Groen in de stad’ en ‘Huisvesting voor dieren’. Vanaf leerjaar 
twee loop je stage en in het vijfde of zesde jaar ga je op 
een buitenlandstage. Vanaf het vierde leerjaar geef je met 
keuzedelen een eigen inbreng aan je opleiding. 

“Ik heb havo-advies 

gekregen, maar wil 

niet alleen maar 

met mijn neus in de 

boeken zitten. Bij 

Het Groene Lyceum 

wisselen theorie en 

praktijk elkaar af. 

Dat past bij mij.” 

Luuk

Het Groene Lyceum in 
Almelo in een notendop
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Iets voor jou?
* Heb je de capaciteiten voor havo?* Hou je van aanpakken?

* Kun je zelfstandig werken?* Durf je verantwoordelijkheid te nemen?* Heb je feeling met een groene,     duurzame omgeving?
* Wil je straks naar het hbo?

Het Groene Lyceum 
is een door het 
Ministerie van 
Onderwijs wettelijk 
erkende leerroute.
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Magister

Studiewijzers

Met het digitale leerlingvolgsysteem Magister kun je 
heel makkelijk je rooster, cijfers en huiswerk bekijken. 
Zo leer je steeds beter plannen en zelfstandig werken. 
Ook je ouders/verzorgers kunnen inloggen en volgen 
hoe het op school met jou gaat. 

We houden je ouders niet alleen via Magister op de 
hoogte, maar ook via mails met ouderinformatie en 
tijdens halfjaarlijkse voortgangsgesprekken. Willen 
ze tussentijds een gesprek met je coach aanvragen, 
dan kan dat natuurlijk.

Op Het Groene Lyceum werken we met 
studiewijzers. Zo is het voor jou altijd inzichtelijk 
welke lesstof er wordt aangeboden, wat het 
huiswerk is en wanneer de toetsweek is. Zo kom je 
nooit voor verrassingen te staan. 
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“Er is een 
gezonde balans 
tussen leren 
uit boeken en 
digitaal leren”

Digitaal leren
Bij Het Groene Lyceum leren we uit boeken en 
werken we ook digitaal. Je hebt een eigen device, 
dat jouw eigendom is en mee naar huis gaat. Daarop 
vind je alle lesstof en veel boeken. Zo heb je de 
benodigde informatie altijd en overal bij de hand. 
Ook lever je je opdrachten in via je device en kun 
je de correcties van je docenten en mentor snel en 
gemakkelijk bekijken.

Veilige school
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Je voelt je veilig op Zone.college. Onze school  
is een plek waar iedereen elkaar respecteert. 
Het Groene Lyceum is kleinschalig en 
overzichtelijk. Je werkt vaak vanuit een  
vast lokaal, je stamlokaal. 

Dat we goed scoren op sfeer en veiligheid,  
komt misschien ook doordat wij als groene 
school zorg voor onze omgeving belangrijk 
vinden. Dat zie je terug in de manier van met 
elkaar omgaan. We doen ons uiterste best om 
een veilige school te zijn en te blijven.  
Onder andere door duidelijke regels en een 
helder beleid over pesten en omgaan  
met sociale media. 

Ook ouders/verzorgers geven in de 
halfjaarlijkse voortgangsgesprekken aan  
dat ze tevreden zijn over onze school. 

Persoonlijke begeleiding
Je bent op onze school veel meer dan alleen iemand die kennis 
en vaardigheden opdoet en later een beroep gaat uitoefenen. 
Wij zien school als een periode van jouw vorming en ontwikkeling 
als mens. In de begeleidingsgesprekken met jouw coach gaat het 
daarom niet alleen over je studievoortgang, maar ook over hoe je 
het vindt op school en over jouw persoonlijke ontwikkeling. 

Het is hard werken op Het Groene Lyceum, maar je coach helpt  
je om het hoge studietempo aan te kunnen en gebruik te maken  
van jouw talenten. Daarnaast denkt de coach met je mee over 
je studie- en beroepskeuze. Zo krijg jij op weg naar het hbo de 
begeleiding die bij je past. 

Eco-school
Wij zijn een Eco-School. Dat betekent  
dat leerlingen op onze school samen  
met docenten werken aan een gezonde  
leer-en werkomgeving waarin we de  
aarde niet uitputten. 

Samen voor 
kwaliteit
We willen goed onderwijs geven en  
zorgen dat jij en je ouder(s)/verzorger(s)  
tevreden zijn over de lessen, begeleiding  
en faciliteiten. Om onze kwaliteit  te 
bewaken en bij te sturen, houden we 
regelmatig tevredenheidsonderzoeken. 
Ook gaan we in gesprek met de ouder-
adviescommissie, klankbordgroepen  
en leerlingenraad.



“ Bij projecten 
gaat het om 
leren én doen. 
Ik kan dan op 
een andere 
manier laten 
zien waar ik 
goed in ben en 
heb meer keuze 
in hoe ik graag 
werk.”

Thijs

Het eerste en 
tweede jaar
In de eerste twee jaar volg je een vast vakkenpakket 
dat bestaat uit vakken als Nederlands, Engels, Duits, 
wiskunde, biologie, techniek en natuurlijk gym. Verder 
volg je een aantal groene praktijkvakken, bijvoorbeeld 
over dieren, bloemen, planten en voeding, en geven we 
veel aandacht aan kunst en cultuur.  
Op Het Groene Lyceum wordt er 7 uur per week gewerkt 
met een flexibelrooster. Dit betekent dat je meer les krijgt 
in de vakken die je moeilijk vindt en minder les krijgt in de 
vakken die je makkelijk vindt; maatwerk dus. Elk jaar zijn er 
excursies, onder andere naar bedrijven. Vanaf het tweede 
leerjaar begin je met een oriënterende stage.

Door alle vakken, projecten en meeloopdagen word je steeds 
beter in samenwerken, presenteren, onderzoeken, contact 
maken met anderen, instructies volgen, leren, zelfstandig 
werken, kritisch denken, plannen en organiseren. Dat heb je 
straks hard nodig op het hbo. Je coach helpt je  
hier natuurlijk bij.

Actief onderwijs
Studeren, samenwerken, plannen, ondernemen en managen. 
We verwachten veel van onze leerlingen. Net zoals jij veel  
van onze begeleiding mag verwachten! Samen zorgen we  
voor een goede aansluiting bij jouw talenten en interesses.  
En voor een goede start in het hbo. 

Het Groene Lyceum bereidt jou in zes jaar voor op een 
vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Het is hard 
werken, maar na Het Groene Lyceum heb je dan wel maar liefst 
twee diploma’s: een diploma vmbo-GL/TL én een mbo-diploma 
Manager Retail niveau 4.

76

A
ct

ie
f 

o
n

d
er

w
ijs

A
ctief o

n
d

erw
ijs



Het derde en vierde jaar
In het derde en vierde jaar rond je het vmbo-examen af en start je  
met het mbo-gedeelte. Je krijgt veel ruimte om je eigen vakkenpakket 
samen te stellen. Verder ga je in het vierde, vijfde of zesde jaar minimaal 
zes weken op stage bij een bedrijf in of buiten de EU. Een avontuur 
waar je in korte tijd enorm van groeit! De stageplek regel je zelf. 
Onze leerlingen hebben bijvoorbeeld stagegelopen op een camping in 
Noorwegen, bij een bedrijf in Nieuw-Zeeland dat agrarische producten 
teelt en exporteert en bij een organisatie voor opvang van straatkatten 
in Griekenland.

Jeroen volgde de keuzedelen ‘Werken op de 
internationale arbeidsmarkt’en‘Precisielandbouw’.  
Dit heeft hij bewust gekozen. ‘‘Van jongs af aan 
wil ik naar het buitenland.  Sinds ik op Het Groene 
Lyceum zit, weet ik precies wat ik wil: ik ga mijn 
steentje bijdragen in een ontwikkelingsland.  
Met mijn kennis over voeding, land- en tuinbouw wil 
ik een bedrijf oprichten dat op een slimme manier 
voeding produceert. Daarmee help ik heel direct 
mensen en natuurlijk ook de economie van het land.’’
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“ Al in de eerste 
klas zag ik voor 
me dat ik ver weg 
zou gaan voor mijn 
buitenlandstage, 
misschien naar  
Canada of Nieuw-
Zeeland. Dat het  
nu ook gelukt  
is, geeft me echt  
een gevoel  
van trots.  
Ik heb het  
toch maar  
gedaan!” 

Lotte
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Het vijfde en 
zesde jaar
In het vijfde en zesde leerjaar richt je je steeds meer 
op de hbo-opleiding die je ná Het Groene Lyceum wilt 
gaan doen. Met keuzedelen, die al starten in het 
vierde leerjaar, geef  je een eigen inbreng aan je 
opleiding. Dat kunnen groene keuzedelen zijn, maar 
ook vakken zoals solliciteren, Duits of Engels in de 
beroepscontext en productietechniek.
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Twee diploma’s
Als je Het Groene Lyceum hebt afgerond, heb je een vmbo-diploma 
van de gemengde/theoretische leerweg (GL/TL) én een mbo-diploma 
Manager Retail niveau 4. Daarmee kun je makkelijk doorstromen naar 
het hbo, binnen en buiten de groene sector. 

Een slimme zet!
Nu kiezen voor Het Groene Lyceum en daarna voor het hbo: een 
slimme zet! De groene sector heeft veel toekomst. Niet alleen in 
Nederland, maar wereldwijd is er veel behoefte aan (vak)mensen 
met kennis van onder andere natuur en groene leefomgeving, 
agro, food, teelt en technologie. Bedrijven zijn vooral op zoek 
naar afstudeerders op hbo-niveau.

“ Door Het Groene 
Lyceum heb ik  
mezelf goed leren 
kennen. Ik heb 
verantwoordelijkheid 
leren nemen voor mijn 
leren. Dat helpt me 
tijdens de projecten 
die we nu op het 
hbo doen. Sommige 
klasgenoten die van 
de havo komen raken 
in paniek, maar ik 
weet gewoon hoe  
we kunnen starten 
met projecten  
en groepswerk.”

Jan-Henk

Praktische route 
naar het hbo

Aanmelden?
De aanmelding verloopt via je basisschool. Samen 
met docenten van Zone.college begeleidt jouw 
leerkracht je bij onze aanmeldingsprocedure. Wil je 
alvast een aanmeldingsformulier downloaden? Kijk 
dan  op onze website.

Over Zone.college
Naast Het Groene Lyceum in Almelo heeft Zone.
college ook Groene Lycea in Doetinchem, Enschede, 
Twello en Zwolle. Verder biedt Zone.college op 
verschillende locaties vmbo- en mbo-onderwijs en 
hebben we een uitgebreid aanbod van opleidingen 
en cursussen voor volwassenen en organisaties 
 in de groene sector. Kijk voor meer informatie 
op onze website www.zone.college.



Meer weten? 
Heb je vragen of wil je meer informatie? 

Bel dan (088) 26 20 100 en vraag naar een van 

studiebegeleiders van Het Groene Lyceum,  

zij helpen je graag.

Zone.college / Het Groene Lyceum Almelo
Bornerbroeksestraat 348, 7609 PH Almelo

(088) 26 20 100 

almelo@zone.college

www.zone.college
Voor iedereen die wil kennismaken met Zone.college.

GroeneMEEMAAK DAGEN 
24 en 25 november 2021

Informatieavondvoor ouder(s)/verzorger(s)  17 november 2021 

Open dag

26 januari 2022

Vmbo- & mbo-opleidingen en cursussen  
voor jongeren, volwassenen en bedrijven.

ONLINE  
OPEN DAG 

“OP EXPEDITIE” 
1 december 2021

kom
kennis-
maken!
Kijk voor het actuele programma 

op www.zone.college




