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op het Hondsrug vakcollege
Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Dingen maken en
weten
hoe ze werken

Jij gaat het maken!
Op het Hondsrug
vakcollege

Dingen maken en weten hoe ze werken. Je leert
heel veel door het zelf te doen: jij gaat het maken.
En als je later gaat werken heb je een echt vak
geleerd. Jij bent dan de vakman of vakvrouw
waarop een bedrijf of instelling echt zit te wachten.
In het Vakcollege bereiden we je zo goed mogelijk
voor op de bedrijven waar je later gaat werken. Zo
kun je al op het Vakcollege vakdiploma’s halen, die
je later nodig hebt.

Lekker aan de slag
Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw

mobieltje uit elkaar om te weten hoe het er uit ziet?
Maak je zelf je sieraden en bouw je graag je huis
met Sims? Help je graag met koken of pas je graag
op je kleine broertje of zusje? Kijk je uit naar de
vrijmarkt om spulletjes te verkopen? Wil je graag
zelf aan de slag gaan, je handen uit de mouwen
steken, dingen doen en maken?

Dan is het vakcollege
wat voor jou!
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Wil jij na de basisschool een beroep leren? In de
techniek, zorg en welzijn, media, vormgeving en
ICT of economie en ondernemen? Kies dan voor
het Hondsrug Vakcollege. Je zit minder vaak in de
schoolbanken en gaat juist meer in de praktijk aan
het werk om het vak te leren.
Al vanaf het eerste jaar ga je acht uur per week, en
in klas 2 zelfs negen uur, zelf lekker aan de slag. In
de eerste twee jaar ga je op bezoek bij bedrijven en
instellingen die iets doen dat met jouw richting te
maken heeft. Aan het eind van het tweede leerjaar
kun je kiezen waar je je in wilt specialiseren. Zit je
bij zorg en welzijn, dan loop je al in de eerste en
tweede klas stage. Bij de andere vakcolleges loop je
In de derde en vierde klas stage.

Media,
vormgeving
en ICT

Het maakt niet uit welk
vakcollege je kiest.
Als je klaar bent, kun je
door naar het mbo om
je beroepsopleiding te
vervolgen.
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werkplaats

De vier
verschillende
vakcolleges

In de
van techniek leer je hoe je goed
en veilig met gereedschap om kunt gaan. Hoe je
hout, metaal en kunststof kunt gebruiken om iets
te maken.

zorgplein

Op het
leer je koken, om iemand een
verband aan te leggen, iemand op te maken of een
mooi kapsel te geven.

economie en ondernemen

Bij
ga je dingen
verkopen, een etalage inrichten of de voorraad
beheren.

media, vormgeving en ICT

En bij
kom je
alles te weten over bijvoorbeeld computers, het
monteren van video’s, het bewerken van foto’s en
het maken van apps.
Daarnaast leer je van alles over het vormgeven van
folders, verpakkingen en advertenties.

Zorg en
welzijn

Naast de lessen in het beroepsgerichte programma
krijg je ook vakken als Religie, Nederlands, Engels,
Duits, wiskunde, mens en maatschappij, enzovoort.

Opbouw van
de vakcollege
opleiding

•

Overstappen mag

De eerste twee jaar volgt je een van de vier
‘algemene’ vakcolleges: techniek, zorg en welzijn, media, vormgeving en ICT of economie en
ondernemen.

•

Al op de basisschool kies je voor een van de vier
vakcolleges: techniek, zorg en welzijn, media,
vormgeving en ICT of economie en ondernemen.
Dan weet je misschien nog niet goed wat je wilt of
maak je een verkeerde keuze. Dat is geen probleem,
je mag het eerste jaar overstappen naar een ander
vakcollege. Je mentor helpt je bij het maken van de
goede keuze.

Aan het einde van klas 2 ga je verder kiezen. Je
maakt namelijk een keuze voor een profielvak.
Daarnaast kies je in het door jouw gekozen
profielvak uit minimaal 4 beroepsgerichte
keuzevakken die het beste bij jouw talenten en
interesses passen. Je kunt dus zelf een beetje je
eigen onderwijsprogramma samenstellen!

•

In het laatste jaar ga je er helemaal voor! Doel
van het vakcollege is dat je niveau 2, 3 of zelfs 4
van het mbo haalt.
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Je krijgt de
volgende vakken:
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Hondsrug College
gaat voor extra!

Loopbaan
Oriëntatie
Begeleiding

Stage
Om goed een beroep te leren ga je in de derde en/
of de vierde klas stage lopen.
Je loopt in een bedrijf of instelling dan met iemand
mee. Je gaat zelf aan het werk of je helpt je begeleider. Zit je bij zorg en welzijn, dan ga je zelfs al in de
eerste en tweede klas stage lopen!

•

•

& werken
Als je geslaagd bent voor het vmbo wordt het
werken nog echter op het mbo. Als je kiest voor een
bbl-opleiding dan ga je bijvoorbeeld vier dagen per
week bij een bedrijf werken. En daar krijg je dan
ook voor betaald. Iemand van het bedrijf is je leermeester. Die leert jou het vak. Een mentor van de
mbo school helpt je om alles goed te doen. En als je
dan met het mbo klaar bent, heb je zoveel geleerd
dat je meteen aan het werk kunt. Je kunt ook kiezen
voor een bol-opleiding. Bij een bol-opleiding ga je
de hele week naar school. Daarnaast doe je praktijkervaring op middels diverse stages.

Omdat je de mogelijkheid hebt om in leerjaar 1 van
vakcollege te wisselen, en omdat je in klas 3 een
keuze moet maken uit verschillende beroepsgerichte keuzevakken, wordt er veel aandacht besteed
aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Door
middel van bedrijfsbezoeken, stages en vooral ook
gesprekjes met je loopbaanbegeleider, willen we
je graag helpen om dat te kiezen wat het beste bij
jouw interesses, talenten en vaardigheden past.

Het programma van de vier vakcolleges is zo
opgebouwd dat je de gelegenheid hebt om vijf
of zelfs zes beroepsgerichte keuzevakken met
succes af te sluiten. Dat is meer dan de gebruikelijke vier beroepsgerichte keuzevakken.
Volg je bijvoorbeeld het vakcollege economie
en ondernemen, dan kun je het certificaat
behalen van de Vecon Business school. Dit
certificaat bewijst dat je meer gedaan hebt met
ondernemerschap en economie dan het basisprogramma aanbiedt.

Nieuwsgierig
geworden?
Via de website van de school kun je van elk vakcollege een flyer downloaden. Hierin wordt meer
uitleg gegeven over dat specifieke vakcollege. Wat
je daar zoal doet, welke richtingen/beroepen je
kunt leren, hoe het er op school aan toe gaat en nog
veel meer.
www.hondsrugcollege.nl
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Hondsrug College
Christelijke
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:
Postbus 66
7800 AB Emmen
Bezoekadres:
Emmalaan 25
Emmen
T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69
E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl

