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Wat kunt u verwachten?

• Wat is het Groene Lyceum?

• Opzet en inhoud van de opleiding

• Keuzemogelijkheden na leerjaar 2

• Voor wie is Het Groene Lyceum?

• Doorstroom naar het hbo

• Samenwerking met Lentiz MBO Oostland



Het Groene Lyceum

De andere leerroute naar het hbo

In 6 jaar een vmbo gl-diploma 

en mbo 4- diploma



Opzet opleiding HGL

➢Praktijkgericht onderwijs voor gl (tl)/ havo leerlingen

➢Examen in leerjaar 3 en 4 van het vmbo gl

➢Start met mbo 4 in leerjaar 4 (doorlopende leerlijn)

➢Leerling haalt 2 diploma's: vmbo gl + mbo 4

➢Hybride leren: stages, projecten & excursies 

➢Gericht op doorstroom naar het hbo

Uniek in de regio



Inhoud van de opleiding

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6

Ned.-Engels-wisk.-

biologie

Ned.-Engels-wisk.

-biologie

Ned.-Engels-wisk.

- biologie 
(examen)

Ned.- Engels

MBO 

Ned. – Engels 

MBO

Ned.- Engels

MBO examen

GD&P

Small Business

GD&P

Small Business

Groen (examen) Business & logistiek

of
Voeding & voorlichting

Business & logistiek

of
Voeding & voorlichting

Business & logistiek

of
Voeding & voorlichting

Mentoruur Mentoruur Mentoruur & LOB Mentoruur & LOB Mentoruur & LOB Mentoruur & LOB

Verzorging –

muziek- techniek

Economie- duits-nask Economie- duits-

nask

Economie- duits-

nask (examen)

Lichamelijke 

opvoeding

Lichamelijke 

opvoeding

Lichamelijke 

opvoeding

Sport oriëntatie Keuzevakken Keuzevakken

Beeldende vorming Beeldende vorming CKV Biologe MBO Biologie MBO

Aardrijkskunde & 

geschiedenis

Aardrijkskunde Maatschappijleer Burgerschap Burgerschap Burgerschap

Godsdienst Godsdienst Stage Stage Stage

ICT Rekenen/wiskunde Rekenen/wiskunde Rekenen/ wiskunde



Inhoud van de opleiding

• Rooster 4 HGL



Keuzemogelijkheden na leerjaar 3

Voeding en voorlichting

• Tijdens deze opleiding leer je alles over grondstoffen en ingrediënten

• Je leert over productieprocessen en voedselbereiding

• Voedingspatronen en voedselveiligheid zijn belangrijke thema’s

• Na deze opleiding kun jij verschillende doelgroepen advies geven

• Je denkt mee in projecten over bijv. gezondere kantines

• Gezond eten en leven kan leuk zijn! 

• Word jij de nieuwe lifestylecoach van Lansingerland of daarbuiten?



Keuzemogelijkheden na leerjaar 3

Business & logistiek

• In de lessen draait het om het verkopen van (groene) producten

• Het in de markt zetten van nieuwe (groene) producten

• Het slim regelen van transport en de cijfers achter een bedrijf leren begrijpen

• Het hele proces van producent naar consument wordt jouw werkterrein

• Je leert wat erbij komt kijken om een eigen bedrijf op te zetten

• Je hebt de mogelijkheid om een internationale stage te lopen

• Je volgt een deel van de opleiding in het bedrijfsleven: hybride leren



Leerling 
profiel

Onze leerlingen ...

zijn creatief en 
ondernemend 

zijn nieuwsgierig en 
onderzoekend

zijn de ondernemers 
van de toekomst

doen graag ervaring 
op in de praktijk

vinden samenwerken 
leuk

hebben aanleg iets 
te organiseren

Zijn sociaal 
vaardig

Geven niet snel op



Waarom kiezen voor HGL ?

• Uitdagend onderwijs door veel “doen”

• Praktische route naar het hbo

• Zowel voor gl/tl als havo leerlingen

• Brede uitstroom mogelijkheden naar alle hbo’s

• goede ontwikkeling van vaardigheden

• Interesse in het ‘Groene’ profiel van de school!



Oriëntatie op hbo-opleidingen

Meeloop dag(en) hbo

Stage 'breed' in leerjaar 3

Stage 'smal' vanaf leerjaar 4

Determinatie leerjaar 1

Geen 'zomerlek' leerjaar 3 + 4



Succesfactoren

• Vmbo en mbo onder één dak

• Vmbo-docenten ook werkzaam in mbo en andersom

• Intensieve samenwerking op alle niveaus (bestuur, management, docenten)

• De koppeling tussen theorie en vaardigheden staat centraal

• Hybride leren

• Onderzoek wijst uit: hgl leerlingen doen het beter op het hbo!





Aanvullende informatie: handout PP + Didactief Special

Website & facebookFolder & open dag Contact:

Wilgenlei 2b
2665 KN Bleiswijk
010 - 521 28 22
(van 8.00u - 16.30u)
mbs@melanchthon.nl

Coördinator HGL: 

Joyce Vrielink

jvrielink@melanchthon.nl

www.melanchthon.nl/mbs

www.hetgroenelyceum.nl

mailto:mbs@melanchthon.nl
mailto:jvrielink@melanchthon.nl
http://www.melanchthon.nl/mbs
http://www.hetgroenelyceum.nl/


Afsluiting

Vragen?
Bedankt voor uw komst


