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Vakcollege

Het Vakcollege heeft bij ons twee richtingen: 
Techniek & Vakmanschap (T&V) en  
Mens & Dienstverlenen (M&D). 

Wij helpen je ontdekken wat bij je past. Zo zet je 
de eerste stap in je ontwikkeling om een vak-
vrouw of vakman te worden! 

Veel praktijk 
Het Vakcollege is een opleiding waarbij je vooral 
zelf praktisch bezig bent. Al vanaf het eerste jaar 
krijg je veel beroepsgerichte praktijklessen, maak 
je kennis met bedrijven en instellingen en krijg je 
af en toe gastlessen van mensen die veel weten 
over een bepaald beroep. Ook loop je elk jaar een 
korte stage. Het Vakcollege is een opleiding voor 
echte doeners. 

Vakcollege op de Magnolia
Wanneer je bij ons het Vakcollege volgt, krijg je 
in het eerste jaar 5 uur T&V en 5 uur M&D. Op die 
manier ontdek je wat bij de verschillende richtin-
gen hoort.  
En zo krijg je de kans om aan het einde van het 
eerste jaar een goede keuze te maken voor een 
van beide richtingen.

In het tweede jaar maak je een keuze voor klas 2. 
 T&V wordt opgesplitst in BWI (Bouwen, Wonen  

en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en 
Energie). 

 M&D wordt opgesplitst in ZW (Zorg en Welzijn)  
en E&O (Economie en Ondernemen).

Een paar uur per week maak je dan ook kennis 
met die afdelingen op het Vondelpad, waar je in 
de derde klas verder gaat met je opleiding. 

Het Vakcollege is een opleiding voor jongeren die graag met hun handen werken. 
Zit je op de basisschool, heb je een basis- of kaderadvies en ben je op zoek naar een 
nieuwe school? Leer je graag door te doen? Dan is het Vakcollege van de Magnolia 
echt iets voor jou! 

Meer over het Vakcollege 
www.hetvakcollege.nl/jongeren 
of scan de onderstaande QR-codes.

Voor ouders 
Wilt u graag meer informatie over onze locatie en 
de manier waarop wij  werken? Neem dan gerust 
contact op of neem een kijkje op onze website. 

Gomarus College 
Magnoliastraat 1 
9741 CS Groningen 
(050) 5713093 
www.gomaruscollege.nl
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