
Presentator
Presentatienotities
We hebben deze sjabloon zo ontworpen dat elk lid van het projectteam een set dia's met een eigen thema heeft. Leden, u kunt als volgt een nieuwe dia toevoegen aan alleen uw set: �Markeer waar u de dia wilt toevoegen. Selecteer een bestaande dia in het venster Miniaturen, klik op de knop Nieuwe dia en kies een indeling. �De nieuwe dia krijgt hetzelfde thema als de vorige dia die u hebt geselecteerd. �Let op dat u niet per ongeluk het thema van medepresentatoren wijzigt. Dat kan gebeuren als u een themavariant kiest op het tabblad Ontwerpen. Hiermee worden alle dia's in de presentatie gewijzigd in dit thema. 



Wat kunt u verwachten?

• Informatie over de school 
• Wat is het Groene Lyceum?
• Opzet en inhoud van de opleiding
• Keuzemogelijkheden na leerjaar 3
• Voor wie is Het Groene Lyceum?
• Doorstroom naar het hbo
• Samenwerking met Lentiz MBO Oostland



Een bedrijvige school

Je werkt met:
• Dieren, klanten, planten, kinderen, ouderen, studenten, 

ondernemers, publiek …
• Je bezoekt bedrijven of instellingen in de buurt
• Je loopt vanaf leerjaar 3 stage(s)
• Je bent veel praktisch bezig 



Waar komen onze leerlingen vandaan?

Waar komen onze leerlingen vandaan?

• Bleiswijk                                     19%
• Bergschenhoek                              19%
• Berkel & Rodenrijs                     16%
• Zoetermeer                                  16%
• Rotterdam 7%

(Nesselande, Oud Verlaat en Ommoord)
• Zevenhuizen                                   16%
• Moerkapelle                                         4%





Recreatie & Vrije 
tijd

Kunst & Design Tech & Media

Dier & Natuur



Vaardigheden
• Presenteren                  
• Communiceren
• Samenwerken
• Overleggen
• Creatief en kritisch denken
• Initiatief nemen

• Plannen                  
• Organiseren
• Onderzoeken
• Computervaardigheden
• Mediawijsheid





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



Praktijkdeel VMBO

Groen:

Lessen in de 'groene' omgeving:
Bijvoorbeeld dier, bloem, tuin, onderzoek, water, techniek, 
voeding, aanleg van een klimaatvriendelijke tuin en je 
krijgt les op een bedrijf



Keuzemogelijkheden na leerjaar 3

• Bloem & design

• Teeltechnologie & management

• Dierverzorging

• Hovenier

• Business & logistiek

Voor meer informatie over deze opleidingen: www.lentiz.nl/mbo-oostland/



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
Na leerjaar 1: (bindend) studieadvies



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!



Succesfactoren

• Vmbo en mbo onder één dak
• Docenten werkzaam in vmbo & mbo
• 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!



We doen meer dan alleen les…

• Brugklaskamp

• Bedrijfsbezoek

• Top of the MBS

• Excursie naar Rotterdam

• Veel praktische vakken 

• Werkweek buitenland 

• Elke leerling zijn/haar eigen device 

• Sport oriëntatie klas 4 

• Voetbal- en volleybal toernooi

• Schoolfeest 

• Veel stage(s)

• Hybride leren

• Examenuitje

• Excursie naar Brussel (HGL)

• O ja … we geven ook nog les!! ;)



Afsluiting

Vragen?
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