
Een slimme keus
Een overstap van havo naar een mbo-opleiding is een slimme keuze als je havo 4/5 moeilijk vindt, als het hbo 
(nog) niet bij je past of als je liever leert door te ‘doen’ dan door met je neus in de schoolboeken te zitten.  
Je kunt al starten met een mbo-opleiding als je een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 hebt. En je houdt 
zicht op een hbo-diploma: want als je je mbo-diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hbo.

Geen overgangsbewijs,  
  maar wel naar het mbo?

Heb je geen overgangsbewijs van havo 3-4 en je wilt toch starten op het mbo?  
Dan bestaat de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van de vooropleidingseisen.  

Aan de hand van een test wordt dan beoordeeld op welk mbo-niveau je kunt starten.  
Als je contact met ons opneemt, vertellen we je graag hoe dat werkt.



Op het mbo leer je voor een beroep 
Op het mbo leer je voor een beroep of vak, daarom leer je vooral van én in de praktijk. Je werkt bijvoorbeeld in 
praktijkruimtes, je krijgt opdrachten uit het bedrijfsleven en natuurlijk ga je op stage. Je ontdekt waar je talent 
ligt en ontwikkelt je tot een echte vakman/vakvrouw. Op het mbo ervaar je al wat je beroep inhoudt in plaats van 
dat je dat alleen in boeken leest. Zo leer je niet alleen wat het betekent om je vak uit te oefenen, maar leer je ook 
de vaardigheden die nodig zijn in je latere beroep.

Waarom het  
ROC Menso Alting?
Studenten beoordelen ons als een fijne en goede school. Ook de onderwijsinspectie is tevreden over de 
kwaliteit van ons onderwijs. We zijn het beste ROC van Noord-Nederland en landelijk de nummer 2 volgens 
de onafhankelijke Keuzegids MBO. Wat is onze kracht?

Ons relatief kleine roc heeft korte lijntjes met studenten en met stagebedrijven. Daardoor weten we wat er  
speelt bij studenten en kunnen we goed aansluiten bij veranderingen en ontwikkelingen. Een voorbeeld van  
zo’n ontwikkeling: Bij de opleidingen van Business College beginnen de eerstejaars studenten met een breed 
basisjaar zodat ze zich goed kunnen oriënteren op de best passende uitstroomrichting. Tegelijk sluit dit aan bij  
de vraag van het bedrijfsleven naar breed opgeleide medewerkers. Win-win dus!
 
Wil je meer weten over de mogelijkheden om als (voormalig) havist te  
studeren op het mbo? Neem contact met ons op! De contactgegevens  
vind je op rocmensoalting.nl of kun je opvragen bij je decaan.

rocmensoalting.nl

ROC Menso Alting
Vondelpad 4

@rocmensoalting @rocmensoalting

Postbus 448
9700 AK Groningen

T (050) 524 45 80 (tijdens kantooruren)
E groningen@rocmensoalting.nl

@rocmensoalting

Wat zijn de voordelen van het mbo?
1.  Je volgt een opleiding die bij jouw interesses en talenten past.
2.  Je doet veel praktijkervaring op en zo leer je het snelst.
3.  Als mbo-student doe je al veel ervaring op. Dit geeft je op het hbo vaak een voorsprong op havisten. 
4.  Je loopt stage en komt in aanraking met het bedrijfs leven. Je begint dus al met het opbouwen  

van een netwerk.
5.  Na het afronden van je mbo-opleiding heb je een vakdiploma op zak waarmee je al kunt gaan 

werken, ook als het hbo later niet lukt. 
6.  Je kunt via het mbo ook versneld doorstromen naar het hbo. We bieden meerdere trajecten aan die 

voor havisten interessant zijn.

Wil je je aanmelden voor een 
mbo-opleiding? Ga dan naar 
rocmensoalting.nl/aanmelden


