kiezen
ontdekken
doen!

De snelle, praktische route naar een hbo-opleiding
Heb je tl/havo, havo of havo/vwo-advies?
Ben je nieuwsgierig?
Ben je graag actief en onderzoekend bezig...
... en wil je vooral praktisch bezig zijn met dieren, mensen,
voeding, planten en machines?

Wil je leren op hoog niveau, maar niet
alleen met je neus in de boeken?
Theorie en praktijk even belangrijk
Op het MBS-vhbo zijn theorie en praktijk helemaal op elkaar afgestemd. Je krijgt les
op havo-niveau. Daarnaast ben je meteen al in je eerste jaar actief bezig met
praktische opdrachten en projecten, in en buiten de school. Vanaf de derde ga je
op stage bij een bedrijf of een instelling. Eerst ‘snuffelen’ natuurlijk, maar al snel
mag je meedraaien op jouw vhbo-niveau.

Welk Talent kies jij?

MELANCHTHON BUSINESS SCHOOL

christelijke school voor vmbo-mbo-vhbo

Net als iedereen hier op school werk je in de onderbouw één middag per week aan het
Talent dat je zelf kiest. Je probeert eerst van alles uit, dan kies je wat je leuk vindt.
Na een half jaar ga je door naar een hoger niveau of je kiest een ander Talent.
sport & recreatie
dier & natuur		

kunst & lifestyle
de jonge onderzoeker

Je kiest zelf een Talent: Sport & Recreatie, Kunst &
Lifestyle, Dier & Natuur of De Jonge Onderzoeker

Ondernemen
Misschien ga je later in de handel, begin je een winkel of word je manager in
een groot bedrijf. Daar heb je heel wat vaardigheden voor nodig. En daar
beginnen we hier al mee. Tijdens je hele opleiding ben je ‘ondernemend’ bezig.
Vaak samen met echte ondernemers. Want van wie kan je beter leren dan van
mensen uit de praktijk?

Na de onderbouw
In klas 3 worden de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie en het
beroepsgerichte vak ‘groen’ op gl-niveau geëxamineerd en moet het sectorwerkstuk worden gepresenteerd. In klas 4 worden onder andere de vakken
Duits en economie geëxamineerd, de overige vakken worden aangeboden op
havo/mbo-4 niveau.

Naar het hbo
Het MBS-vhbo sluit perfect aan op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je hebt straks
de nodige kennis, bent getraind in vaardigheden en hebt de beroepshouding die
nodig is voor het hbo.
Omdat je veel bezig bent in de praktijk, ontdek je al snel wat bij je past, waar je
goed in bent en welke richting je op wilt in het hbo: zorg & welzijn, techniek
& ict, groen of economie & dienstverlening. Je vakken en stages in klas 5 en 6
stem je daarop af.

Diploma’s
Na vijf of zes jaar heb je een diploma vmbo gl/tl, een mbo-diploma op het niveau 4
(het hoogste niveau!).

Rembrandtlaan 38
2665 XG Bleiswijk
010 521 28 22

Je maakt kennis met alle sectoren: zorg & welzijn, techniek & ict, economie & dienstverlening en groen

VHBO
In ons Business Service Center werk je aan échte
opdrachten

MELANCHTHON
BUSINESS SCHOOL

Leren door doén op hoog niveau

Wanneer mag je naar het MBS-vhbo?

Zo zit het onderwijs in elkaar

MBS-VHBO

Met een schooladvies voor tl/havo, havo of havo/vwo
en veel zin om praktisch aan de gang te gaan.
Meer informatie:
mw. J. van Rijt: jvrijt@melanchthon.nl
Talentenworkshops
Woensdag 11 november 2015
Kerstmarkt
Dinsdag 8 december 2015 15.30 - 17.30 uur Wilgenlei 2b
Open Avonden (ook voor mbo)
Donderdag 14 januari 2016 19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 15 januari 2016
19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 5 februari 2016
19.00 - 21.00 uur
Lokaties: voor vmbo Wilgenlei 2b en voor mbo Rembrandtlaan 38
Open (Les)dagen Rembrandtlaan 38
Vrijdag 15 januari 2016				
Vrijdag 5 februari 2016
Informatieavond Rembrandtlaan 38
Woensdag 28 oktober 2015 19.30 uur (VHBO)		
Dinsdag 26 januari 2016
19.30 uur			
Inschrijven Wilgenlei 2b
Vanaf 5 januari 2016
Voorinschrijvingen VHBO 		
Maandag 7 maart 2016
18.30 - 20.30 uur				
Dinsdag 8 maart 2016
18.30 - 20.30 uur			
Woensdag 9 maart 2016
14.30 - 17.00 uur 			
Deadline inschrijvingen lwoo: 1 februari 2016
Locaties Talentenworkshops + open (les)dagen:
zie de site www.melanchthon.nl/mbs

MBS-vhbo: de perfecte aansluiting op het hbo

leerjaar
vaardigheden
en beroepshouding
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4

Op het MBS-vhbo krijg je algemene vakken, beroepsgerichte lessen en projecten,
leer je vaardigheden, werk je aan je beroepshouding en ben je al vanaf het eerste
jaar veel bezig in de praktijk. Alles wat je hier doet of leert heeft een link met de
praktijk. Dat geldt ook voor de algemene vakken.
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Algemene vakken op havo-niveau

MELANCHTHON
BUSINESS SCHOOL
christelijke school voor vmbo-mbo-vhbo

VHBO

Op het MBS-vhbo krijg je algemene vakken op havo-niveau. Je algemene vakken
zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, kunst & cultuur, sport &
beweging en diverse vakoverstijgende projecten. In de ‘bovenbouw’ zijn je vakken:
Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, biologie, economie, natuurkunde en scheikunde.
Je laatste jaar krijg je altijd Engels, Nederlands en rekenen. Je kiest daarnaast een
aantal vakken die aansluiten bij je hbo-opleiding.

Praktijkdeel

Je werkt vanaf het eerste jaar aan praktische opdrachten waarbij (ondernemers)vaardigheden centraal staan. In de opleiding leer je kennismaken met de regionale
economische bedrijvigheid zoals: logistiek, onderzoek, recreatie en ontwerpen.
Je voert opdrachten uit op mbo-niveau bij ondernemers en instellingen. Je kiest
samen met de school bedrijven die bij je passen.

Heb je een tl/havo, havo
of havo/vwo-advies?
Wil je leren op hoog niveau,
maar niet alleen met je
neus in de boeken, en veel
praktisch bezig zijn?
Melanchthon Business School MBS
voorbereidend hoger beroepsonderwijs vhbo

