
kiezen 
ontdekken 
doen!

2014 2015

kiezen 
ontdekken 
doen!
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Business School: ondernemen en doén, van vmbo tot vhbo

Hier doé je vooral veel

Of je nu kiest voor het vmbo, de vmbo-mbo-stroom of voor de vhbo-hbo-
stroom, het maakt niet uit: jij gaat hier heel veel doen. En wij begeleiden 
je daarbij. 

Je gaat veel ‘outdoor’, proeft producten, leert over energiegebruik, 
begrijpt hoe je machines kunt inzetten, je decoreert en ontwerpt, zorgt 
voor mensen, dieren en planten, gaat creatief aan de gang, kookt, 
onderneemt, handelt en computert. Je gaat al snel naar grote en kleine 
bedrijven in de omgeving voor het échte praktijkleren en je werkt aan 
opdrachten van ons Business Service Center.
Bij veel theorievakken maken we een link met de praktijk. Zo zie je goed 
wat je met een vak kunt doen. 

Tijdens de Talenturen kies je zelf met welk Talent je aan de slag gaat.  
Dat helpt om te ontdekken waar je goed in bent en wat bij je past.
 

sport & recreatie
Je gaat zelf veel sporten: zwemmen, mountainbiken, fitness, survival, 
schatduiken... Maar je leert ook leiding geven, een sporttoernooi  
organiseren, een trainingsprogramma opstellen (met gebruik van de 
computer). Of je organiseert kinderactiviteiten, bijvoorbeeld op een 
camping. Je bezoekt ook bedrijven, zoals een outdoorcentrum: om te 
sporten én om meer te weten te komen over ondernemen. 

kunst & lifestyle
Wat gebeurt er achter de schermen bij een theatervoorstelling of  
talentenjacht? Jij gaat het doen: grimeren, decors schilderen, rekwisieten 
maken, uitnodigingen ontwerpen, belichting en geluid regelen, afspraken 
maken. Je gaat ook aan de gang met stop-motion en ontwerpt een eigen 
stripfiguur. Je leert de fijne kneepjes van make-up aanbrengen. En je  
bekijkt hoe je jouw talent kunt gebruiken: bij een basisschool, een beauty-
salon, een bejaardenhuis...

dier & natuur
Je verzorgt dieren, gaat paardrijden en helpt op de kinderboerderij. Je 
maakt de mooiste bloemstukken, ontwerpt en maakt een kruidentuin 
en verzorgt planten. Je werpt je in de strijd bij de bloembollenontwerp-
wedstrijd. Je bezoekt bedrijven en ontdekt wat je nodig hebt om een 
manege of pompoenboerderij te runnen. Je kunt ook lekker en gezond 
leren koken. Hoe creatief en ondernemend ben jij? Hoe ontvang jij je 
gasten? Wat leer je van ondernemers in de praktijk? 

de jonge onderzoeker
Bouwen met hout, je scooter heel precies afstellen, uitvinden hoe een  
ei naar beneden valt (en heel neerkomt), banden repareren, werken  
met echte klanten in de reparatiewerkplaats. En natuurlijk houd je  
wedstrijden met je eigen constructies. Jij wilt toch ook de Business 
Award winnen voor ’t beste techno-ontwerp?
Met kennis van techniek en ICT ben je welkom in elk bedrijf. Je merkt  
het vanzelf.

Welk Talent kies jij? 

Net als iedereen hier op school werk je één middag per week aan het Talent dat  
je zelf kiest. Na een half jaar ga je ‘verdiepen’ of je kiest een ander Talent dat je 
leuk vindt.

Diploma én Talentmap
Terwijl je werkt aan je Talent, leer je allerlei vaardigheden, zoals:  
organiseren, samenwerken, communiceren, zelfstandig werken en  
creatief en ondernemend denken. Precies wat je straks nodig hebt op  
je vervolgopleiding (mbo, havo of hbo) én in elk beroep. 
Je krijgt daarom niet alleen een diploma, maar ook een Talentmap, met 
daarin al je Talenten, vaardigheden en Business-ervaringen.

 

Welk Talent kies jij?
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Misschien wil je straks door in uiterlijke verzorging, onderwijs, techniek, 
horeca, sport, design, handel, mode of reclame. Alles kan! Talenturen, elke week voor iedereen!

 

• Je kiest zelf je Talent (en je mag wisselen)

• Je bent heel veel praktisch bezig, in en buiten de school

• Je volgt je eigen route op maat

• Je stapt als je dat aankunt over naar een hoger niveau

• Je kunt straks kiezen voor elk beroep!

• Je gaat kijken bij bedrijven in onze Business-POOL

• Je maakt een deel van je huiswerk op school, met je docent

• Je krijgt extra taal en rekenen

• Met je vmbo gl/tl-advies kies je voor gl-PLUS: de praktische, 
ondernemende opleiding op mavo-niveau

• Je mbo-diploma kun je - versneld - hier in huis halen 

• Met je havo of havo/vwo-advies kies je voor het vhbo: 
 snel, met veel praktijk naar het hbo

• Je krijgt op onze kleine, gezellige school veel aandacht en  
 individuele begeleiding

christelijke school voor vmbo-mbo-vhbo

Extra aandacht voor taal en rekenen

Hoe beter je Nederlands, hoe beter je schoolresultaten. Daarom doen we  
extra veel aan taal in alle lessen. Je krijgt hier natuurlijk het vak wiskunde, 
maar ook voor rekenen staat een uur op je rooster.
Onze ‘taal- en rekenkast’ zit vol afwisselende, uitdagende opdrachten. En op 
de computer doe je oefeningen en spelletjes op jouw eigen niveau. 
Wist je dat je in de bibliotheek veel meer kunt dan boeken lenen? Wat vind  
je bijvoorbeeld van ‘Taal en rap’ of een workshop striptekenen?

Vind je lezen en taal extra moeilijk omdat je dyslectisch bent? Dan krijg je, 
indien nodig, speciale begeleiding van je eigen dyslexiecoach. Samen maken 
jullie een plan van aanpak waar iedere docent rekening mee houdt.

Business Service Center 

Van levensechte opdrachten leer je meer! Daarom hebben wij het 
Business Service Center. Scholen, buurtbewoners, verzorgingshuizen, 
kinderdagverblijven en andere personen en instellingen komen bij  
ons voor:
fietsreparatie, mini-EHBO, wand- en muurschilderingen, decors,  
organisatie van sporttoernooi of dansworkshop, techniekles, schminken, 
reparatie van tuinhek of pergola, beautyverwendag, uitjes naar de  
kinderboerderij en de dierenmiddag.
 
n

Wanneer mag je naar de Business School?
Met een schooladvies voor:
bbl (inclusief lwoo), kbl, vmbo gl/tl, havo, havo/vwo 
en veel zin om praktisch aan de gang te gaan,  
ben je op de Business School op de goede plek. 
Meer informatie:
mw. J. van Rijt, jvrijt@melanchthon.nl en 
mw. C. Heetland, cheetland@melanchthon.nl
Informatieavond vhbo 
Woensdag 30 oktober 2013 om 19.30 uur 
Talentenworkshops speciaal voor groep 8
Donderdag 14 november 2013
Vrijdag 15 november 2013
Kerstmarkt voor iedereen!
Dinsdag 10 december 2013 15.00 - 17.00 uur
Open Avonden voor jou en je ouders (ook voor mbo)
Donderdag 16 januari 2014  19.00  - 21.00 uur
Vrijdag 17 januari 2014  19.00  - 21.00 uur
Vrijdag 7 februari 2014  19.00  - 21.00 uur
Donderdag 12 juni 2014  19.00  - 21.00 uur (uitsluitend mbo)
Informatieavond
Dinsdag 28 januari 2013 om 19.30 uur
Open (Les)dagen
Vrijdag 17 januari 2014 09.30 - 11.45 uur en 13.30 - 15.45 uur
Vrijdag 7 februari 2014 09.30 - 11.45 uur en 13.30 - 15.45 uur
Inschrijven
Maandag 17 maart 2014  18.30 - 20.30 uur
Dinsdag 18 maart 2014  18.30 - 20.30 uur
Woensdag 19 maart 2014  14.30 - 17.00 uur
Locaties open dagen: zie de site 
www.melanchthon.nl/mbs

Met een leuke, praktische opleiding naar het hbo

christelijke school voor vmbo-mbo-vhbo

Hier slaagt bijna altijd iedereen!

Gemiddeld slagings% over de laatste vijf jaar: 95,4%.

Op de Melanchthon Business School krijg je degelijk, goed georgani-
seerd onderwijs van ervaren docenten. We werken klassikaal en  
daarnaast in groepjes, met de computer, aan projecten en in de praktijk. 
Dat zie je aan onze resultaten. 

vmbo-diploma’s mbo-diploma’s

bbl mbo niveau 2
kbl mbo niveau 3
gl mbo niveau 4
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Ook buiten de les zijn we actief!

Doe je mee?

Sport
Dans
Muziek
Talentenjacht (Top of de MBS)
Theater à la Carte
Opherfstdag
Basketbaltoernooi
Kerstmarkt
Survival in de Ardennen
Moordspel
Fitness
Maastricht
Londen
Museumbezoek
Dierentuin
Musicalbezoek 
Rots en water

Business School: vmbo én mbo

Met je vmbo-diploma van de Business School kun je elke richting op in 
het mbo. Omdat je hier kennismaakt met heel veel beroepen, weet je 
straks precies wat je wilt en kunt.

Ga je verder als bedrijfsleider/ondernemer met dieren, als manager  
in een tuincentrum, of ga je biologische groenten kweken, je eigen 
loonwerkbedrijf leiden of een bloemenzaak starten? Dan kun je op de 
Business School - versneld - je mbo doen, op alle niveaus! 

Ook als je kiest voor een beroep in de zorgsector of het onderwijs kun je 
straks - versneld - je mbo doen op de Business School.

MBS werkt op mbo-niveau samen met Edudelta. 
MBS is bezig met mbo-samenwerking voor de sectoren economie en 
zorg & welzijn.

Business School: gl-PLUS

Praktijk en ondernemen op mavo-niveau

Heb je een gl/tl-advies? En ben je graag praktisch bezig? Op de Business 
School kies je dan voor gl-PLUS. Je krijgt les op mavo-niveau, kiest voor 
een Talent, maakt kennis met veel beroepen en gaat Jong Ondernemen. 
Je bedenkt een product (of koopt het in), doet marktonderzoek,  
schrijft een ondernemingsplan en gaat aan de slag met echt geld en 
echte klanten.

Na je gl-PLUS ga je verder met techniek, economie, zorg & welzijn of 
natuur & milieu in het mbo op het hoogste niveau (niveau 4). Je kunt 
ook kiezen voor de havo. We hebben daarvoor goede afspraken met 
andere Melanchthon-scholen. 

Diploma: vmbo-gl.

De snelle, praktische route naar het hbo

Melanchthon Business School is een school waar je veel aandacht krijgt 

Mbo op de Business School: in je vertrouwde omgeving, een jaar eerder je mbo-diploma!

De digitale toekomst is van jou

Wat je ook gaat doen, digitalisering is de toekomst. De computer is  
een belangrijk gereedschap geworden. Lassen, zaaien, ontwerpen,  
communiceren, administreren, houtbewerken, trainen, voorraad  
beheren, sleutelen... prima, maar wel gecombineerd met de nieuwste 
computertechnologie. Daar geven we op de Business School veel  
aandacht aan.

Hoe gaat het met jou?

Je krijgt in jaar 1 bijna al je lessen in je eigen, vertrouwde gebouw.
Van je eigen docenten.
Op je eigen niveau.
Je volgt je eigen route en Talent.
Je legt dit vast in je Talentmap.
Heb je extra hulp nodig dan krijg je die.
Heb je dyslexie, dan houden alle docenten daar rekening mee.  
En je krijgt, indien nodig, speciale begeleiding.
Huiswerk doe je op het vmbo voor een deel op school, mét een docent.

We hebben het snel door als het een keer niet goed met je gaat of als je 
achterstanden oploopt. Dat pakken we meteen aan. 

We zien het ook als je meer uitdaging nodig hebt en best een hoger 
niveau aan kunt. Het leuke is dat de school zo is ingericht dat je zonder 
probleem ‘omhoog’ kunt. Digitalisering is de toekomst. En daar hoor jij bij!

Talenturen, elke week voor iedereen!
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melanchthon business school
christelijke school voor 
vmbo-mbo-vhbo

Rembrandtlaan 38
2665 XG Bleiswijk 
010 521 28 22

Wilgenlei 2b
2665 KN Bleiswijk
010 707 12 80

mbs@melanchthon.nl
www.melanchthon.nl/mbs

Melanchthon Business School maakt 
deel uit van Melanchthon, christelijke 
scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs met vestigingen in Rotterdam  
en Lansingerland.
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Op het MBS-vhbo zijn theorie en praktijk helemaal op elkaar afgestemd
Je krijgt les op havo-niveau. Intussen ben je meteen al in je eerste jaar 
druk bezig met praktische opdrachten en projecten, op school en bij 
bedrijven en instellingen. Vanaf klas 3 ga je op stage. 

Je gaat ook zelf ‘ondernemend’ aan de slag
Je krijgt daarbij trouwens alle kans om de kunst af te kijken van echte 
ondernemers/bedrijfsleiders uit onze Business-POOL. 

MELANCHTHON BUSINESS SCHOOL VHBO 

Net als iedereen kies ook jij een Talent
Sport & recreatie, dier & natuur, kunst & lifestyle of de jonge onder-
zoeker. 

Na vijf jaar ga je uitstekend voorbereid naar het hbo dat jij kiest
Je hebt een diploma op vmbo gl/tl-niveau, een mbo-diploma op  
niveau 4, een certificaat Commercieel Ondernemen én een Talentmap 
vol vaardigheden.

Heb je een 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 met dieren, 
mensen, voeding, planten, machines?                 MBS werkt binnen de 

vhbo-opleiding samen met 

VHBO-5
De snelle, praktische route naar het hbo!             


