
Contact 
Vak College Zuidrand leidt op voor de diploma’s vmbo-basis, vmbo-
kader en mavo (vmbo-tl). Ouders en leerlingen van groep 7 en 8 zijn 
van harte welkom om de sfeer op onze school te komen proeven: op 
de open dagen staan de deuren van onze school wijd open! 
 

Profielen 
Dienstverlening & Producten 
Economie & Ondernemen 

Zorg & Welzijn

Open dagen 
24 januari 2018 14:00 - 20:00 
07 februari 2018  14:00 - 17:00

Proefleren 
17 januari 2018 14:00 - 15:30

Vak College Zuidrand 
Beumershoek 3   3085 EA    Rotterdam    010 481 08 70

info@vakcollegezuidrand.nl   www.vakcollegezuidrand.nl

Bereikbaarheid 
Bus 70   > halte naast de school 
Tram 25  > halte Langenhorst, vijf minuten lopen  
Metro D, E  > halte Slinge, tien minuten lopen

Na Vak College Zuidrand
In de loop van het derde jaar voert de mentor gesprekken met 
de leerlingen over de tijd na Vak College Zuidrand. Ook ouders 
zijn hier nauw bij betrokken. Leidraad is wat de leerlingen 
op school en in de praktijk geleerd hebben. Zij kunnen 
doorstromen naar het mbo, waarbij zij de keuze hebben om 
werken en leren te combineren - precies waaraan zij gewend 
zijn geraakt op Vak College Zuidrand. 

www.vakcollegezuidrand.nl 

vmb o

get real!
leren met kop 

& schouders 

leren in de echte wereld
1 day a week | 100% skills

“Hello Future“ 
Op weg naar een heldenbaan 
Na vier jaar kun je doorleren voor het vak waar jij toekomst in 
ziet. Je weet inmiddels waar je goed in bent en waar je hart sneller 
van gaat kloppen - dat zijn belangrijke aanwijzingen voor jouw 
toekomstige baan. 

www.vakcollegezuidrand.nl



Schoolvak? Vakwerk! 
Op Vak College Zuidrand zetten we meteen in op de praktijk: al in de brugklas maken onze 
leerlingen kennis met vakken die zij later kunnen uitoefenen. Een dag per week slaan zij  
geen boek open, maar stropen de mouwen op en gaan aan het werk met een echt vak.  
Geen schoolvak, maar vakwerk. Ze oefenen vaardigheden (skills) die ze hard nodig hebben 
om verder te komen in de samenleving van de 21ste eeuw.

 100% skills 
Voordat onze brugklassers de eerste stap op de werkvloer maken 
oefenen zij een belangrijk deel van de week in de school. In de loop 
van hun tijd op Vak College Zuidrand hebben zij genoeg skills om in 
een echte werkomgeving verder te leren. Stap voor stap krijgen zij niet 
alleen een vak onder de knie, maar leren zij ook een open houding aan 
te nemen. Een energieke houding, waarmee zij praktisch en doelgericht 
kunnen samenwerken en durven opkomen voor hun eigen ideeën.

Echte kennis
Tijdens de vaklessen staan praktische vaardigheden centraal, maar ook in de 
vakken Nederlands, Engels en wiskunde stellen we steeds de vraag: hoe breng je 
de theorie in praktijk? Het gaat om vaardigheden die voor elk beroep nodig zijn: 
omgaan met computers en digitale media, plannen kunnen maken, volhouden 
en afronden. Kennis is pas echte kennis als onze leerlingen er gebruik van kunnen 
maken in het leven van alledag. Dat noemen wij: leren met kop en schouders.   

In de eerste twee leerjaren maken onze leerlingen kennis met de drie richtingen 
waarvoor zij aan het einde van het tweede jaar kiezen: Dienstverlening & 
Producten, Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn. Elke richting heeft zijn 
eigen vakken waarin de leerlingen met projecten en opdrachten toewerken naar 
zelfstandig functioneren in een werksituatie.

“Get real! “  
Leren in de echte wereld 
Overal kom je ze tegen: mannen en vrouwen in uniform die 
ervoor zorgen dat het leven in de stad veilig en soepel verloopt. 
Politieagenten, beveiligers, verkeersregelaars, zorgverleners, obers, 
verkopers en baliemedewerkers. Bij ons op school krijg je de kans 
om dat uniform aan te trekken en in het echt te ervaren hoe deze 
helden in de stad werken.

“What makes your heart sing?“
Waar klopt jouw hart sneller van? 
Als je bij ons op school komt, sta jij centraal. Vier jaar lang ben je 
bezig om te ontdekken waar jij goed in bent en wat je graag doet. Je 
kunt allerlei beroepen uitproberen en je gaat heel veel skills oefenen, 
om uiteindelijk het vak te vinden dat het beste bij je past. Het zijn 
stuk voor stuk geweldige beroepen: onze samenleving kan niet 
zonder helden zoals jij! die dit werk op zich nemen.    

De lat ligt hoog op Vak College Zuidrand. Wij willen onze leerlingen 
voorbereiden op een werkomgeving én ze laten uitstijgen boven 
zichzelf. Onze school biedt gedegen vmbo-onderwijs met extra 
aandacht voor verschillen in talent en aanleg. We sporen onze 
leerlingen aan om minimaal één vak te volgen op een hoger niveau. 
Bijvoorbeeld: leerlingen met niveau vmbo-kader kunnen op mavo-
niveau de vakken volgen waar zij goed in zijn. Voor die vakken is 
het examen dan ook op mavo-niveau. 

VAKCOLLEGE ZUIDRAND 

“So chill“   
Plannen maken en uitvoeren 
Onze praktijklokalen: alsof je een studio, kantoor of  kapsalon 
binnenloopt. Samen met klasgenoten bedenk je hier plannen, 
presenteert ze en voert ze daarna uit. Een ontwerp voor een website 
bijvoorbeeld, een markt in de wijk of make up voor een themafeest.

Meerdere niveau’s


