
Contact
Vak College Zuidrand
Beumershoek 3
3085 EA  ROTTERDAM
010-481 08 70
info@vakcollegezuidrand.nl
www.vakcollegezuidrand.nl

Open Dag
Zaterdag 9 februari 2019, 11:00 - 16:00 uur

Lesjesmiddagen
Kom een keertje op proef, zie de school in praktijk!
Woensdag  6 februari 2019, 13:00 – 15:00 uur
Woensdag  13 februari 2019, 13:00 – 15:00 uur
(voor de lesjesmiddagen moet je je even aanmelden
via 010-481 08 70)
Op afspraak kun je ook buiten deze tijden de 
school bezoeken!

Bereikbaarheid
Bus 70, Tram 25 en metro D, E

LEREN
IS DOEN

VARIATIE:
PRAKTIJK 
& THEORIE

#VMBO #VAKCOLLEGE
#SPORTIEF #HEALTH #CARE

LEREN
IN DE
PRAKTIJK

> kom sporten bij onze interactieve wand
> leer gezonde maaltijden maken
> kies een sport-, dans- of kunstmodule

VAKCOLLEGE
ZUIDRAND
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Presteren doe je in een team. Samen kom je verder. 
Je leert samen met je teamgenoten doelen te stellen 
en te presteren. Je coach helpt je daarbij.

Samenwerken in praktische situaties en 
een gezonde leefstijl zijn heel belangrijk 
op het Vak College Zuidrand. 

Je werkt samen om tot TOP Prestaties te 
komen en leert elkaar daarbij te coachen.

Het Vak College Zuidrand biedt een brede keuze aan 
keuzevakken en keuze modules. Je stelt zelf je 
portfolio samen. Je kunt van het Vak College Zuid-
rand uitstromen naar vrijwel iedere MBO opleiding.

Het Vak College Zuidrand schenkt heel veel aandacht 
aan LOB. Je leert je oriënteren op de verschillende 
beroepenvelden. Door verschillende keuzemodules 
te volgen kun je je optimaal voorbereiden op een 
succesvolle uitstroom naar het MBO. Je maakt op 
school je keuzes in overleg met je ouders en met 
je coach.

Vak College Zuidrand:
> de do-vmbo school op zuid
> leren in de praktijk
> zelf je keuzes maken
> met je coach doelen stellen
> samenwerken met je team

> Leren is Doen
> Praktijklessen vanaf leerjaar 1 

(techniek en keuzemodules)
> variatie: praktijk en theorie

Op het Vak College Zuidrand leer je veel dingen door
te doen. Je maakt samen met je coach en met je 
ouders keuzes uit praktijkgerichte keuzemodules;

   > leer gezonde maaltijden maken
   > kom een boot bouwen
   > kies een sport-, dans- of kunstmodule
   > kom leren in haar- of nagelstudio
   > kom een APP of een Game bouwen
   > kom ontwerpen en 3D-printen
   > kom sporten bij onze interactieve wand

Je leert veel tijdens onze SKILLS uren. 
Een praktische manier van leren, vaak 
buiten de school. Excursies, korte stages 
en opdrachten buiten het schoolgebouw. 
LEREN IN DE WERKELIJKHEID!

ZELF JE
KEUZES
MAKEN

DOELEN
STELLEN
& SAMEN-
WERKEN
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