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Op dinsdag 11 oktober hebben ongeveer 115 mentoren en decanen van VMBO-scholen in de regio Utrecht de 

Utrechtse MBO’s bezocht tijdens de VMBO-MBO Bustour 2022. Zij weten nu beter wat het MBO te bieden heeft 

en welke keuzes hun leerlingen straks kunnen maken: Hoe zien de scholen er uit? Welke opleidingen zijn er? En 

hoe is de sfeer?  

 

De eerste bus vertrok naar MBO Rijnland en daarna naar Nimeto. Bij MBO Rijnland werd aandacht besteed aan 

hybride trajecten, een nieuwe ontwikkeling waar ingespeeld wordt op de veranderende doelgroep. Daarnaast 

ontvingen studenten de deelnemers en informeerden hen over hun opleidingen. De volgende halte was Nimeto, 

zij bieden creatieve, technische of ondernemende opleidingen aan. Zo biedt Nimeto onder andere een opleiding 

signmaking en wayfinding aan.  

De tweede route ging van MBO Utrecht naar Dutch HealthTec Academy. MBO Utrecht ontving de deelnemers op 

hun nieuwe locatie en ze vertelden hoe ze op deze plek vorm en inhoud geven aan Persoonlijk Leren bij de 

opleidingen in de zorg- en welzijnssector. De Dutch HealthTec Academy werd daarna bezocht en dit is een school 

voor gezondheidstechniek. Zo bieden ze bijvoorbeeld de opleidingen Opticien, Orthopedisch Technicus en 

Tandtechnicus aan. 

De derde bus vertrok naar SVO Vakopleiding in Houten en Yuverta. SVO gaf ons een letterlijk kijkje in de keuken 

waar studenten kookles hadden, een rondleiding in het gebouw en gaven daarna een informatieve presentatie 

over de opleidingen die zij aanbieden. De volgende stop was Yuverta. Yuverta mbo Houten (voorheen 

Wellantcollege) is een fusie sinds augustus 2021 aangegaan met Helicon en Cita Verde. Deelnemers bij deze 

route kregen een uitgebreide rondleiding over het schoolterrein en in de praktijklokalen waar onder andere 

melkmachines stonden.  

En als laatste vertrok er ook een bus naar Grafisch Lyceum Utrecht en ROC Midden Nederland Sport College. Het 

Grafisch Lyceum Utrecht is een school voor creatieve doeners in media, vormgeving en communicatie. 

Deelnemers maakten kennis met de studenten van verschillende opleidingen zoals Management en communicatie 

en Softwareontwikkeling. Vervolgens vertrok de bus naar het Sport College van ROC Midden Nederland bij 

Galgenwaard. Daar bezochten ze een Vitaliteitslab met nieuwe technologieën en inzichten rondom de zorg en 

positieve gezondheid en werd er een tof interactief spel gespeeld (zie linksboven bij de foto-compilatie).  

De tour eindigde met een borrel bij Op Zuid, waar we de ervaringen met elkaar hebben gedeeld. Wij bedanken 

ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Nimeto, Yuverta, Dutch HealthTec Academy, SVO 

vakopleiding Food en MBO Rijnland voor de gastvrijheid op deze middag! Heeft u dit jaar de bus moeten missen? 

Volgend jaar krijgt u weer een kans om mee te gaan met de Bustour. 

 


