Motivatie bepaalt het succes!
www.demeerwaarde.nl

EEN OPLEIDING VOOR JOU?
Ben jij een doener met een Havo-denkniveau? Dan ben je van harte welkom op De Meerwaarde!
Wij motiveren jou met een praktische route richting het HBO.
» Heb je een Havo-advies van de basisschool?
» Ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd in hoe dingen werken?
» Doe jij graag een stapje extra?
» Ben je actief, ondernemend en praktisch ingesteld?
» Wil je uitgedaagd worden en zoeken naar oplossingen?
Dan is de GTX iets voor jou!

www.demeerwaarde.nl

COLINDA HOL
DROOMBAAN:

EEN OPLEIDING VOOR JOU?

NEONATOLOGIE
VERPLEEGKUNDIGE
Ik ben Colinda Hol, zit in klas 2gt7(x)
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op De Meerwaarde in Barneveld. Ik
heb voor de GTX gekozen omdat ik
eigenlijk wel Havo kan doen maar ik
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vind het leuk om ook in de praktijk
bezig te zijn. De GTX is een leuke
klas omdat je niet alleen werkt met
een boek en/of werkboek, maar
ook veel andere dingen doet.
Het leukste van de GTX is dat je veel
moet samenwerken en leuke dingen
maakt met de leertaken.
Mijn droombaan is Neonatologie
Verpleegkundige. Dat betekent dat
je verpleegkundige bent op een
afdeling waar te vroeggeboren
baby’s liggen. Nadat ik een afdeling
heb bezocht waar te vroeggeboren
baby’s lagen, wist ik zeker dat ik
verpleegkundige wilde worden.
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SHERICK EKSTEEN
DROOMBAAN: BIOLOOG
Mijn naam is Sherick Eksteen en ik volg de GTX

Leskrijgen en tegelijkertijd uitgedaagd worden, dat is wat jij graag wilt. Wij bieden jou les op HAVO-niveau aan en daarnaast

opleiding op De Meerwaarde. Later wil ik graag

allerlei uitdagingen die de lessen interessant voor jou maken. Met de GTX-opleiding sluit De Meerwaarde aan bij het doel

bioloog worden. Wat is er zo leuk aan om bioloog te

van de regio FoodValley*. Bij de totstandkoming van de GTX-opleiding werkt De Meerwaarde samen met MBO-instellingen.

worden en waarom wil ik dat?

Je krijgt excellent en aantrekkelijk onderwijs met extra aandacht voor techniek, economie, gezondheid en duurzaamheid.

Als bioloog werk je met dieren, onderzoek je cellen

Dit levert je een goed vooruitzicht op de regionale arbeidsmarkt op.

en planten. Na het ontdekken van een nieuwe
diersoort mag jij als bioloog deze nieuwe diersoort

Omdat jij graag praktisch bezig bent, krijg je de gelegenheid

Dagelijks krijg je tijd om te doen, te ontdekken en te

onderzoeken! Dat klinkt allemaal erg leuk, maar hoe

om tijdens de lessen vraagstukken praktisch uit te werken.

ondernemen. Speciaal voor de onderbouw van de GTX

word je bioloog en duurt de studie voor bioloog lang?

Ook bedrijfsbezoeken met daaraan mooie opdrachten horen

zijn hiervoor in samenwerking met bedrijven themalessen

Er zijn verschillende soorten studies: biotechnologie,

bij het lesprogramma.

voor het vak ‘Xplore’ ontwikkeld. Tijdens de praktijkblokken

toegepaste biologie, chemische technologie en nog

Naast alle praktische ervaring die je opdoet, heb je binnen

ontdek je ook wat je talenten zijn en welke richting je op

veel meer richtingen. De meeste studies voor bioloog

de GTX uitgebreid de gelegenheid om te excelleren. Indien

wilt. Je gaat, naast Groen en Techniek, ook kennismaken met

zijn ongeveer 4 à 5 jaar. Ik heb het altijd al leuk

je een vak vroegtijdig met voldoende niveau afsluit, heb

andere sectoren zodat je goed zicht krijgt op de beroepen in

gevonden om te experimenteren en met dieren te

je de mogelijkheid om alvast te starten met delen van het

onze samenleving.

werken.

eerste jaar MBO. Hierdoor kun je goed voorbereid aan je

Als je niet zo geïnteresseerd bent in dieren, kun je

vervolgopleiding beginnen.

ook altijd met biochemie aan de slag, waar je cellen

In de GTX-opleiding ben je in de bovenbouw een aantal
lesblokken per week praktisch bezig binnen één van de

gaat veranderen. De GTX richt zich op de belangrijke

Doen, ontdekken en ondernemen

verschillende sectoren; Economie, Groen, Zorg & Welzijn en

vakken die je voor studies nodig hebt en zorgt

Praktisch aan de slag en je talenten ontwikkelen. Daar gaat

Techniek. De GTX vergroot jouw kans van slagen binnen het

ervoor dat je die vakken op havoniveau krijgt of

het om bij de GTX.

MBO in een niveau 4-opleiding.

hoger. Als je goed bent in een bepaald vak, gaat
je mentor en/of je leraar het niveau verhogen.
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* FoodValley is de naam van het samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en scholen,
gericht op goede ontwikkeling van de regio Vallei, Heuvelrug en Veluwe.

ONDERBOUW
In de GTX zijn theorie en praktijk op elkaar afgestemd. Vanaf

Ervaring

leerjaar 1 ben je binnen en buiten de school actief bezig met

Theorie uit de boeken combineer jij met de praktijk bij

praktische opdrachten en projecten. Je krijgt de mogelijkheid

bedrijven. Je gaat bijvoorbeeld een middag naar een

om naast een goede theoretische basis oplossingsgericht aan

kaasmakerij of een hoogwaardig technisch bedrijf. Je

het werk te gaan met o.a. de volgende thema’s:

bezoekt een verpleegtehuis en bedenkt oplossingen voor

» technologie;

echte problemen. Jouw ervaringen deel je uiteraard met je

» economie;

klasgenoten via boeiende presentaties.

» duurzaamheid;
» voeding en gezondheid.

Verwondering bij Xplore!
Met de echte ervaringen in bedrijven en instellingen

Je gaat rond deze thema’s aan de slag met het bedenken

kun je praktisch aan de slag tijdens de Xplore-lessen op

van oplossingen, met ontwerpen, met creatief denken en

school. Je eigen gemaakte kaas kun je verder onderzoeken

logisch redeneren.

en onderwerpen aan proefjes. Je kunt voor je eigen
onderneming een promotiefolder en logo ontwerpen.

Nieuwsgierig?

Daarna mag je het ook echt maken.

Wekelijks praktisch ontdekken bij Xplore!
Tijdens Xplore krijg je theorie- en praktijklessen die
horen bij de vakken Beeldende vorming, Biologie,
Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en technologie.

Xplore is dus echt doen,

Je gaat op ontdekkingstocht en verdiept je in de

ontdekken en ondernemen!

echte wereld.
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Via een
TOP-route
naar het MBO
en HBO.

BOVENBOUW

D-SHAWN DEMEI
DROOMBAAN:
GEZINSHUIS RUNNEN

Met de GTX-opleiding biedt De Meerwaarde jou excellent en aantrekkelijk onderwijs,
Mijn naam is D-Shawn Demei en ben

gericht op techniek, economie, gezondheid en duurzaamheid. Dit levert je een goed vooruitzicht op de

13 jaar. Ik heb gekozen voor GTX, omdat

regionale arbeidsmarkt op.

het goed bij mijn niveau past en het niet
alleen theoretisch werken is.

Als voorbereiding op de arbeidsmarkt ga je regelmatig op

Excelleren: verdiepen of versnellen

Later wil ik zelf een gezinshuis, net zoals

bezoek bij allerlei bedrijven en instellingen. Deze organisaties

De GTX daagt leerlingen uit. Het is een motiverende route,

mijn pleegouders. Kinderen die niet

zijn bekend bij De Meerwaarde, want ze komen uit de regio

waarbij leerlingen naast de algemeen vormende vakken ook

meer thuis kunnen wonen wil ik graag

Barneveld en zijn betrokken bij de GTX-opleiding. Deze

een beroepsgericht vak volgen én de mogelijkheid hebben

helpen.

ondernemingen vinden het prachtig om alvast kennis te

om te excelleren. Doe je graag een stapje extra, dan kun

Ik vond het ook fijn dat ik in het

maken met – misschien – hun toekomstige werknemers.

je kiezen voor verdieping of versnelling. In het derde jaar

gezinshuis bij mijn pleegouders terecht

Vanaf leerjaar 3 ga je ook stage lopen bij deze bedrijven en

bestaat zelfs de mogelijkheid om al eindexamen te doen

kwam. Andere kinderen wil ik ook graag

voer je praktische opdrachten voor hen uit. Zo doe je veel

voor één of meerdere vakken. Zo kun je eerder met de

die kans geven, ondanks alles wat er in

kennis op én leer je vaardigheden als studeren, plannen,

MBO-route beginnen.

hun leven is gebeurd. Zo krijgen ze toch

samenwerken en managen. En je ontwikkelt een goede

nog een fijne plek om te wonen.

beroepshouding.

Voordat ik een gezinshuis ga beginnen of
overnemen wil ik eerst voogd worden.
Dan kan ik alvast meer leren over wat
het beste is voor kinderen. Direct een
gezinshuis beginnen na mijn opleiding
op jonge leeftijd lijkt mij niet aan te
bevelen.
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