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 ● Een bedrijvige school

 ●  Leren en doen op jouw niveau

 ●  Small & Big Business: Recreatie  
& Vrije tijd, Dier & Natuur,  
Kunst & Design, Tech & Media

 ●  Veel aandacht voor vaardigheden 

 ●  Persoonlijke begeleiding

 ●  Groen en Dienstverlening 
& Producten (D&P)

 ●  Het Groene Lyceum (HGL)

Volg je hart, 
ontwikkel  
je talenten  
en doe wat 
bij je past

Een bedrijvige school
Je ziet het, je doet het, je ontdekt het: de MBS is één en al bedrijvigheid. 
Het gebouw, de (praktijk)lokalen, de kas, de tuinen en onze lessen zijn 
ingericht om jou zoveel mogelijk te laten doen en ontdekken. Je werkt 
met dieren, klanten, planten, kinderen, ouderen, studenten, ondernemers, 
publiek... en gaat al vanaf klas 1 naar bedrijven of instellingen in de buurt. 
Op de MBS ben je altijd in verbinding met de buitenwereld.

Onze buitenruimtes 
maken leren nog 

praktischer, leuker 
en afwisselender 
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Onze lessen zijn zo ingericht dat je veel bezig bent. 
De uitleg per les is kort, zodat je zelf actief aan de 
slag kunt met een opdracht, presentatie of project. 
Je maakt opdrachten soms op je eigen device of op 
papier en bent vaak heel praktisch bezig. 

Van vmbo tot HGL 
Voor iedereen die graag leert én doet, hebben we 
hier een plek. 

 ●  Met een vmbo-advies kom je in een tweejarige 
brugklas. Hierdoor hebben we meer tijd om te 
ontdekken welke route het best bij je past.

 ●  Heb je een lwoo-advies, dan kom je de eerste 
twee jaar in een kleine (bl) lwoo-klas. 

 ●  Met je advies voor vmbo gemengde/theoretische 
leerweg/havo is Het Groene Lyceum de meest 
geschikte praktische opleiding voor jou. 

Lessen op jouw niveau
Je kunt op de MBS laten zien wat je waard bent. 
Als blijkt dat je het aankunt kun je aan het einde van 
het eerste jaar de overstap maken van vmbo naar  
Het Groene Lyceum. 

Leren en doen op jouw niveau

Begeleidingslessen
Vind je bepaalde vakken moeilijk? Heb je naast  
de gewone lessen wat extra ondersteuning 
nodig? Er zijn begeleidingslessen in bijna alle 
vakken. Deze lessen zijn meestal aan het begin  
of einde van de schooldag. Bovendien kun je 
altijd bij je docent terecht voor meer uitleg of 
hulp bij een vak. 

Alle richtingen
Met het diploma van de MBS op zak kun je alle 
kanten op. Na al je ervaringen en ontdekkingen 
hier weet jij precies welke opleiding of welk 
beroep bij je past: groen, logistiek, zorg, horeca, 
business, media... alles kan. Doe je op de 
gemengde leerweg examen in een extra vak, dan 
kun je ervoor kiezen om naar de havo te gaan.

VERVOLGOPLEIDINGEN NA MBS

Vmbo BL mbo niveau 2

Vmbo KL mbo niveau 3/4

Vmbo GL mbo niveau 3/4

Het Groene Lyceum hbo
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De wereld is veel groter dan de school. Small Business 
- en in de bovenbouw Big Business - helpt je om die 
wereld te ontdekken! Je gaat aan de slag met wat jij 
leuk vindt. Je maakt kennis met verschillende beroepen 
en bedrijven in de buurt, werkt met professionals, 
gaat op stage en ontwikkelt belangrijke vaardigheden: 
voor nu, je vervolgopleiding én je beroep. Bijvoorbeeld 
ondernemen, organiseren, slim omgaan met 
multimedia en ict en samenwerken, het ontwikkelen 
van je creativiteit en goed leren communiceren.   

Jouw Business
In klas 1 en 2 maak je kennis met alle Business-
programma’s. In de bovenbouw (klas 3 en 4) kies je  
het examenprogramma en de keuzevakken die passen 
bij jouw belangstelling. Al je ervaringen bij Small & Big 
Business helpen je om jezelf beter te leren kennen en 
je talenten te ontdekken. Daarover gaan we met je in 
gesprek. Wat vind je leuk, wat kun je goed, wat zou je 
graag vaker doen, waar wil je meer van weten? Zo leer 
je jezelf beter kennen en weet je straks heel goed welke 
opleiding of welk beroep bij je past.

Small & Big Business 

Bij Small & Big Business 
houd je je bezig met

 ● Recreatie & Vrije tijd
 ● Dier & Natuur
 ● Kunst & Design
 ● Tech & Media
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Tijdens de voorjaarsmarkt (Small 
Business) en ondernemersmarkt 
(Big Business) laat je zien wat 
je kunt! We gebruiken al onze 
binnen- en buitenruimtes voor 
activiteiten, marktkramen, hapjes, 
drankjes, planten, exposities en 
meer. En we nodigen hiervoor 
iedereen uit die we kennen. 

Business  
Service Center  

Je werkt hierbij 
aan levensechte 
opdrachten én met 
echte klanten. Bij 
ons Business Service 
Center kunnen 
scholen, bedrijven, 
buurtbewoners, 
verzorgingshuizen en 
andere instellingen 
terecht voor kleine 
reparaties, decors, 
tuinonderhoud, 
dierverzorging, 
natuuronderzoek of 
bijvoorbeeld hulp bij 
de organisatie van 
een sporttoernooi of 
dansworkshop.
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Ontwikkel je vaardigheden

Je zult al snel merken dat 
je voor alle beroepen veel 
(praktische) vaardigheden 
nodig hebt. Je moet goed 
kunnen communiceren, 
samenwerken, creatief en 
ook kritisch denken. Je hebt 
mediawijsheid en allerlei 
computervaardigheden 
nodig. En als je goed kunt 
plannen en organiseren, heb 
je daar heel je verdere leven 
plezier van. 

Ondernemersvaardigheden kun je bij elk 
beroep goed gebruiken, want bedrijven 
stellen het op prijs als je ondernemend 
en zelfstandig bent, met ideeën komt en 
initiatief neemt. Daarvoor krijg je op de 
MBS alle ruimte. 
 
We besteden veel tijd en aandacht aan 
de ontwikkeling van jouw vaardigheden. 
Sommige leer je al doende. Voor sommige 
vaardigheden hebben we speciale 
workshops en lessen, zoals het ict-uur. 
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Schoolloopbaan- en 
reflectiegesprekken
Je voert regelmatig school -
loopbaan- en reflectie-
gesprekken met je mentor 
en je docenten. Samen 
gaan jullie op zoek naar 
antwoorden op vragen als: 
• wie ben ik?
• wat wil ik?
• wat kan ik?
• hoe kan ik dat bereiken?
• wat heb ik daarvoor nodig?
• wie kan mij daarbij helpen?

Schoolloopbaandossier
Alles wat je hier onderneemt, 
ervaart en ontdekt komt in 
je digitale schoolloopbaan-
dossier zodat je straks een 
goede keus kunt maken voor 
een vervolgopleiding.

Alle leerlingen hebben 
een mentor. Je mentor 
geeft je persoonlijke 
begeleiding en 
onderhoudt contact 
met je ouders/
verzorgers. Elke week 
heb je een dubbel 
mentoruur. Die uren 
besteden jij en je klas 
aan je studievoortgang 
en studievaardigheden, 
zoals ‘leren leren’ en 
leren plannen. 

Persoonlijke begeleiding
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ProfielGroen
Je kiest het examenprogramma Groen 
als je graag bezig bent in een groene 
omgeving. Je krijgt zelfs een deel 
van je lessen bij een bedrijf (hybride 
leren noemen we dat). Naast Groen 
heb je allerlei keuzevakken. Je kunt 
er bijvoorbeeld voor kiezen om een 
klimaatvriendelijke tuin aan te leggen, 
gezondheid van dieren te testen, 
bloemstukken te maken, een bodem  -
onderzoek uit te voeren of zelf pasta 
te maken. Andere mogelijkheden zijn 
werken met robotica in ons e-lab, een 
website maken of het programmeren 
van onze drones. 

ProfielD&P
Het examenprogramma D&P is breed 
en sluit aan bij veel beroepen. Je bent 
bezig met producten en de presentatie, 
promotie, techniek, ict, media, organi-
satie en verkoop. 

Je lessen, Small & Big Business, je 
stages, je lessen op de bedrijven 
en je reflectiegesprekken met je 
mentor en docenten helpen je 
om jezelf te leren kennen en te 
ontdekken waar je talenten liggen. 
Hoe beter jij jezelf kent, hoe meer 
zelfvertrouwen je krijgt. Daarnaast 
helpt het je ook bij het kiezen 
van een examenprogramma. Je 
examenprogramma bestaat uit 
theorievakken en het beroepsgerichte 
deel. Het maakt niet uit of je in het 
beroepsgerichte deel het profiel 
Groen of het profiel Dienstverlening 
& Producten (D&P) kiest: je kunt 
op het mbo nog alle richtingen 
op. Verder volgt iedereen in het 
examenprogramma ook het vak 
Ondernemen en je doet mee met de 
spetterende projectweek Water.

Praktijkgerichte examenprogramma’s: Groen en  Dienstverlening  & Producten

Naast D&P heb je allerlei keuzevakken. 
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen 
om met een 3D-printer te werken, 
logo’s te ontwerpen of een sportdag 
voor een basisschool te organiseren 
en te begeleiden. En dan zijn er nog 
keuzevakken als EHBO, voeding en 
beweging, robotica, een insectenhotel 
maken of een vlog opnemen. 

Lentiz mbo Oostland
In het gebouw van MBS is kun je ook een 
mbo-diploma halen op niveau 2 en 4. 
Je hebt de keuze uit maar liefst zes 
beroepsrichtingen: Business & Logistiek, 
Dier, Paardenhouderij, Bloem & Design, 
Hovenier en Teelttechnologie & Manage -
ment. In de folder van Lentiz mbo 
Oostland kun je hier meer over lezen. 

Welke leerweg je ook  
volgt, kies voor Groen  

of Dienstverlening  
& Producten 
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Het Groene Lyceum: voor ondernemers  van de toekomst!

Internationaal
De groene sector is sterk 
internationaal gericht. Daarom 
krijg je Cambridge Engels op 
hoog niveau, bezoek je Brussel 
en Straatsburg en leer je van 
en met exportbedrijven.

Versneld je vmbo  
én mbo4
De opleiding HGL duurt 
zes jaar en je mag het zelfs 
proberen in vijf jaar. Je heb dan 
versneld een vmbo-diploma, 
een mbo4-diploma en een 
uitstekende voorbereiding op 
een hbo-opleiding in je zak! 

Bij voldoende belangstelling 
biedt HGL meerdere mbo- 
examenrichtingen, waarmee 

je nog elke specialisatie kunt 
kiezen die bij jou past (zie 
Lentiz mbo Oostland).

Vaardigheden
Op de MBS besteden we veel 
aandacht aan praktische en  
vakinhoudelijke vaardigheden, 
waaronder natuurlijk digitale 
vaardigheden. Je leert goed 
plannen, samenwerken 
en organiseren. Je werkt 
met echte opdrachten, 
bent ondernemend en 
onderzoekend bezig, leert 
binnen en buiten school in 
bedrijven en instellingen.  
Zo ontdek je waar jouw 
talenten liggen en weet je 
straks precies wat je wilt. 

In een nieuw
 gebouw

 les krijgen
H

et Groene Lyceum
 

Op Het Groene Lyceum leer 
je niet alleen met je hoofd, 
maar ook met je handen. Het 
is dé leerroute voor jou als je 
ondernemend, nieuwsgierig, 
zelfstandig en sociaal vaardig 
bent. Je zit immers niet alleen 
met je neus in de boeken maar 
bent ook graag ondernemend en 
praktisch bezig. 

Theorieenpraktijk
Je werkt op Het Groene Lyceum 
op een gemengde leerweg/
havo denk- en leerniveau. 
Je krijgt theorievakken en 
beroepsgerichte vakken die te 
maken hebben met techniek, 
ict, economie, management, 
voeding, recreatie, zorg en milieu 
in de groene sector. 
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BEZOEKADRES
Melanchthon Business School
Wilgenlei 2b, 2665 KN  Bleiswijk 

MEER INFO
T (010) 521 28 22 
E mbs@melanchthon.nl
I www.melanchthon.nl/mbs    

CONTACTPERSONEN
Caro Heetland, afdelingshoofd, cheetland@melanchthon.nl 
Filip Verschoor, coördinator lwoo, fverschoor@melanchthon.nl



OPEN AVONDEN*
Vrijdag 21 januari 2022 19.00 - 21.00 uur                    
Donderdag 3 februari 2022 19.00 - 21.00 uur

OPEN (LES)DAG*
Vrijdag 21 januari 2022 9.30 - 11.45 uur en 13.30 - 15.45 uur

BUSINESS WORKSHOPS*
Woensdag 17 november 2021 9.00 - 16.00 uur

INFORMATIEAVOND*
Woensdag 26 januari 2022 19.30 - 21.00 uur

INSCHRIJVEN*
Voor de inschrijvingsprocedure en vooraanmeldingen,  
zie www.melanchthon.nl/mbs. 

Inschrijfgesprekken:
Maandag 14 maart 2022 18.30 - 20.30 uur
Dinsdag 15 maart 2022 14.30 - 16.45 uur
Woensdag 16 maart 2022 14.30 - 16.45 uur

Kom je ook?
20

22
 - 

20
23

BUSINESS SCHOOLBUSINESS SCHOOL

Voor de eventuele digitale voorlichting via Teams en (digitale)  
rondleiding: zie de actuele data en tijden op de website: 
www.melanchthon.nl/mbs/open-dagen/ en social media 
Voor aanname lwoo kunnen ouders vanaf 1 november een afspraak
met dhr. Verschoor maken. De inschrijving sluit op 1 februari 2022.

* 

MELD JE AAN VIA ONZE WEBSITE

MELD JE AAN VIA ONZE WEBSITE

KOM MET JE BASISSCHOOL OF MELD JE AAN VIA ONZE WEBSITE

Scan code 
voor actuele 
data en tijden

Scan code voor de 
digitale open dag


