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Zaandam, 15 april 2019 
 
Betreft: aanmelden turboroute 2019-2020  
 
Geachte mijnheer, mevrouw, 
 
Het Compaen VMBO biedt, in samenwerking met het MBO College Economie, ook volgend 
schooljaar weer  de turboroute aan. Dit is een mogelijkheid voor goede en gemotiveerde 
leerlingen om binnen twee jaar een MBO-4 diploma te behalen. Ook onze derdejaars kunnen 
zich dit jaar weer aanmelden voor deze route die in september 2019 van start gaat. 
 
Wat is het? 
De turboroute is een traject van 16 bijeenkomsten waarbij leerlingen uit de vierde klas van de 
theoretische leerweg twee onderdelen uit het lesprogramma van de eerste klas van het MBO 
volgen. De nadruk ligt op het projectmatig en zelfstandig werken. Leerlingen werken elke 
week anderhalf uur aan een project onder leiding van een projectcoach van het MBO 
College Economie. Na afloop van het project krijgen de leerlingen uitgebreid feedback op 
hun prestaties.  
 
Naast dit project worden er acht Masterclasses gegeven. 
 
Masterclasses 
De acht masterclasses worden gegeven op het Regio College en starten om 15.00 uur. 
De lessen worden gegeven door diverse docenten van de opleiding MHBO Marketing & 
Communicatie.  
Het is de bedoeling om een nog beter beeld te geven van de opleiding.  
 
De masterclasses die staan geprogrammeerd zijn: 
 

• Online marketing  
• Webdesign 
• Onderhandelingsstrategieën (o.a. prisoner dilemma ) 
• Moodboard maken 
• Marketingmix 
• Spaans 
• Offline voorlichtingsmateriaal maken 
• Presentatietechnieken 

 
Verder maakt beroepenoriëntatie onderdeel uit van dit traject. Tijdens gesprekken met de 
coach worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over beroepskeuze en vervolgstudie.  
De leerlingen volgen vanaf september tot februari op donderdagmiddag vanaf 14.30 uur de  
lessen. De leerlingen die deelnemen aan de turboroute worden vrij geroosterd. Deelname is 
gratis. 
 
Voor wie is de turboroute bedoeld? 
De turboroute is bedoeld voor ambitieuze leerlingen die goede resultaten boeken in het 
derde leerjaar;  er wordt met name gekeken naar de resultaten voor de vakken Nederlands, 
Engels, economie en wiskunde. 
 
Uitstekende resultaten 
Vijftien jaar geleden hebben een aantal Zaanse VMBO’s en het MBO College Economie het 
initiatief genomen tot de turboroute. Doel was (en is) om de beste leerlingen van het VMBO 
de kans te bieden om versneld door het MBO te gaan. Inmiddels doen leerlingen van zes 
verschillende VMBO scholen uit de regio mee aan dit traject. 



 
De afgelopen vijftien jaar hebben zo’n 350 leerlingen de turboroute gevolgd; de leerlingen die 
het traject succesvol hebben afgerond, hebben vrijwel allemaal hun diploma voor de 
opleiding MHBO Marketing & Communicatie binnen twee jaar behaald!  
 
Verschil MHBO - HAVO 
De turboroute is het voortraject voor de opleiding MHBO Marketing & Communicatie. Deze 
MBO opleiding op niveau 4 duurt net als het HAVO ook twee jaar.  
 
De aansluiting op het HBO is erg goed en het MHBO biedt een brede uitstroom naar tal van 
HBO-opleidingen. Kortom, het MHBO is een uitstekend alternatief voor het HAVO, met name 
voor leerlingen die een vervolgstudie ambiëren in de economische richting op het HBO.  
 
Voorlichting over de turboroute  
Na de meivakantie op 16 mei om 14.30 uur zal de projectcoach van het MBO College 
Economie een voorlichting in de klas geven op Compaen. Wellicht kunt u deze voorlichting 
onder de aandacht brengen bij uw kind. Mocht uw kind deze voorlichting willen bijwonen, kan 
uw zoon of dochter dit aangeven bij zijn/haar Economie docent of bij ondergetekende.  
 
Aanmelden vóór  1 juni 2019 
Na de voorlichting is er tot 1 juni de tijd om aan te melden voor dit traject. Aanmelden kan 
door een Whatsapp bericht te sturen naar 06-28446586. Graag naam, klas en e-mail adres 
in de Whatsapp vermelden.  
 
Na aanmelding volgt een uitnodiging voor de capaciteitentest op MBO College Economie in 
Zaandam. Deze vindt plaats in juni; uw zoon/dochter ontvangt hiervoor nog een schriftelijke 
uitnodiging. De resultaten van de test zullen tijdens een intakegesprek met uw zoon /dochter 
worden besproken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Gökhan Özkan  
Decaan Theoretische Leerweg 
g.ozkan@compaenvmbo.nl  
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