
Word jij de 
Mondriaan die 
het anders doet?

▪ niveau 2 

▪ binnen 12 weken je diploma

▪  starten kan op elk moment in 

het schooljaar 

 ▪ geen kosten voor leermiddelen

▪ werken op je eigen laptop

Wij zijn die andere school
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Binnen 3 maanden je mbo startkwalificatie

Ben jij gestart met een niveau 3 of 4 opleiding maar twijfel je of je de juiste keuze hebt  

gemaakt? Wil je eigenlijk stoppen, maar de school niet zonder diploma verlaten?  

Dan is MBO Univercity iets voor jou!

Verkorte route 
Mondriaan MBO Univercity biedt jou de  
mogelijkheid om binnen 12 weken  
een diploma ‘Medewerker secretariaat en  
receptie’, niveau 2 te behalen. Met dit  
diploma behaal jij een startkwalificatie waarna 
je kan gaan werken of doorstuderen (niveau 3 
en 4) op een andere opleiding dan de huidige.  

Wat leer je tijdens je opleiding? 
Deze verkorte opleiding bij Mondriaan  
MBO Univercity biedt jou een basis voor  
je toekomst, of je hierna nu gaat werken  
of besluit om verder te studeren. Je leert  
vaardigheden als gegevens invoeren,  
zakelijke telefoontjes voeren, reserveringen 
maken, zakelijke brieven en mails  
schrijven en bezoekers ontvangen.  
Daarnaast is Mondriaan MBO Univercity  
een ‘Microsoft School’, waardoor je ook  
veel leert over het gebruik van  
computerprogramma’s als Office 365.  

Hoe ziet de opleiding eruit?
Het opleidingsprogramma van deze  
verkorte route is zeer compact. Je hebt  
drie dagen per week school, online of in  
de klas en twee dagen per week stage.  
Alles wat je leert op school breng je  
meteen in praktijk. Je diploma behaal je 
door het goed afleggen van een aantal  
simulatie-examens. Verder krijg je examens 
Nederlands, rekenen, Engels en  
keuzedelen. We bereiden je tijdens de  
opleiding voor op deze examens. 

Je diploma behaald? Hoe verder? 
Dan heb je na hard werken je diploma  
behaald, wat nu? Met het behalen van  
je niveau 2 diploma heb je een start- 
kwalificatie behaald en kan je dus kiezen  
of je gaat werken of doorstuderen. Maar hoe 
kies je wat bij jou past? Tijdens je opleiding 
ondersteunen we je in je keuzeproces,  
zodat jij de juiste keuze kan maken. 

Meer informatie of aanmelden?
De lessen op school worden gegeven 
bij de School voor Business Support.

School voor Business Support
Waldorpstraat 41 
2521 CA  Den Haag
088 666 3540

Les in praktijk, in de vorm van stage vindt 
plaats in Rijswijk (Visseringlaan 19a).  
Meld je aan via de website; ga naar  
de opleiding Medewerker secretariaat  
en receptie en kies voor de variant  
MBO Univercity.

Wil je meer weten neem dan contact op 
via mbouni@rocmondriaan.nl of  
06 39 01 43 21.
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