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Vakcollege

Wat vind jij het allerleukste om tijdens de praktijk- 
lessen te doen? Werken met mensen of werken met 
(hedendaagse) techniek? 

In de eerste klas van het Vakcollege doe je beide.  
Wil je in klas 1 meer praktijklessen in de techniek?  
Kies dan voor Techniek&Vakmanschap.  
Wil je meer praktijklessen die gericht zijn op werken 
met mensen en het verlenen van diensten?  
Kies dan voor Mens&Dienstverlenen.

In het tweede klas ga je geheel de praktijklessen  
van jouw voorkeur volgen. Zo kom je erachter of  
je hiermee verder wilt gaan in de bovenbouw  
(de derde en vierde klas).
 
Kies Vakcollege Techniek als je technisch aangelegd 
bent.  Techniek is dé opleiding voor jongeren die  
graag de handen uit de mouwen steken en weten  
dat ze ‘iets met techniek’ willen doen. Een product 
bedenken, ontwerpen, maken en presenteren staat 
tijdens de praktijklessen centraal. 
 
Ben je een mensenmens? Kies dan voor het Vakcollege 
Mens&Dienstverlenen. Hier leer je om klaar te staan 
voor mensen in specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
jongeren, zieken of ouderen. Ondernemingsbloed? 
Kies dan ook voor deze richting. Mens&Dienstverlenen 
is dé opleiding voor jongeren die graag de handen uit 
de mouwen steken en graag met mensen werken.

Belangrijke punten van het Vakcollege: 
 Met hart, hoofd en handen bezig zijn 
 Praktijk en theorie is nauw met elkaar verbonden 
 Bezig met hedendaagse technologie
 Meer praktijk dan theorie
 Gastlessen en bedrijfsbezoeken 
 Leren van en met elkaar
 Aandacht voor jou als persoon

Voor het Vakcollege geldt:  
 Basisberoepsgerichte leerweg? In de 3e en 4e klas 

loop je één dag per week stage. 
 Kaderberoepsgerichte leerweg? In klas 3 loop je 

drie weken stage en in klas 4 twee weken. 
 Een goede voorbereiding naar het mbo! 
 Grote kans op een mooie baan! 
 In klas 3 kies je een beroepsgericht vak waar je  

examen in doet.
 Binnen de beroepsgerichte vakken is er in de  

bovenbouw veel te kiezen
 Ga in klas 3 Techniek voor het behalen van een 

waardevol VCA-diploma!
 
Wanneer kan ik naar het Vakcollege? 
Je kunt naar het Vakcollege als je een vmbo basis of 
kader advies krijgt.  

Wij doen wat werkt!

Wil je meer weten? 
Neem gerust contact met ons op door een mail te  
sturen naar: vmbo@gomaruscollege.nl o.v.v Vakcollege.

Bij ons op het Vakcollege heb je de kans om met je hoofd, hart en handen bezig te zijn. 
Je krijgt veel praktijk- en natuurlijk ook theorielessen. 
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Bij ons krijg je álle kans  
om een echte vakman/vakvrouw 
te worden!


