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!
We gaan 

verhuizen!

Het duurt nog even, maar medio 2020 
betrekken we een prachtig nieuw 

schoolgebouw aan de Kwakscheweg in 
Oud-Beijerland. Jouw mening hoe die 

school eruit moet komen te zien vinden 
we superbelangrijk, want daar moeten we 

straks met z’n allen aan de slag! 



Wij zijn actief! Jij ook?
Het Actief College is een school voor leerlingen zoals jij. Want je wilt natuurlijk niet uren achter elkaar alleen 

maar in de lesbanken zitten. Je wilt ook actief iets leren. Dingen doen en dingen ontdekken. Als dat zo is dan is 
onze school echt iets voor jou. 

Het niveau dat bij jou past
Wij hebben drie niveaus in huis. Basis, Kader 
en Gemengd theoretisch. In de eerste 
twee jaar ontdek je waar je goed in 
bent en wat bij je past. Samen met 
jou gaan we aan het werk om 
het beste niveau te bereiken.

Weet je nog 
niet wat je 
later wilt 
worden?
Geen probleem: Op 
het Actief College 
valt er heel veel te 
kiezen. Wij hebben 
vijf profielen en 
één van deze 
profielen past zeker 
bij jou. Daarmee 
ga je je diploma 
halen. In de eerste 
twee jaar leer je deze 
profielen goed kennen 
tijdens Actief@Work. 

Actief bezig zijn
Op onze school werken we veel samen met 

allerlei organisaties, waardoor je gaat 
deelnemen aan veel activiteiten 

binnen en buiten de school. 
Afgelopen jaren hebben we 

meegedaan aan Dance4live, 
Streetdance, Outdoordagen, 

Kerstfair en nog veel meer 
leuke dingen.

Profiel Mobiliteit & 
Transport 

Voor alles wat met vervoer en 
transport te maken heeft

Bij Mobiliteit & Transport leer je sleutelen. Van het 

plakken van een fietsband tot het werken aan motoren. 

Maar dat is niet alles. Je leert ook zaken als het plannen van 

een route of het laden van een vrachtwagen. Met deze richting 

kun je van alles worden, zoal scootertechnicus, automonteur, 

fietsenmaker, autospuiter of vrachtwagenchauffeur. 

Profiel Bouwen, 
Wonen & Interieur 

De vakmensen van de toekomst
Hier leer je dingen maken van ontwerp tot aan 

eindproduct. Naast timmeren, metselen en schilderen leer je 

ook ontwerpen. Ga je in dit profiel verder dan kun je je verdiepen 

in bijvoorbeeld houtbewerking maar ook in interieurontwerp en 

design, om later bijvoorbeeld aan de slag te gaan als; timmerman, 

interieurstylist, schilder, bouwvakker of meubelmaker. 

Profiel Economie & 
Ondernemen 

Maak de ondernemer in je wakker 
Als je precies bent en goed met getallen en geld, dan 

past dit profiel misschien heel goed bij jou. Je kunt 

met Economie & Ondernemen heel veel kanten 

op. Zo kun je later een administratief beroep 

kiezen, bijvoorbeeld bij een bank of 

een hotel. Maar je kunt ook in 

een (mode)winkel gaan 

werken als etaleur, 

magazijnmedewerker, 

verkoper of inkoper. 

Profiel Produceren, 
Installeren & Energie 

Brede technische kennis 
gegarandeerd 
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek 

en metaaltechniek samen. Je leert aan de hand van 

tekeningen hoe producten en installaties in elkaar zitten. Ook 

ga je deze tekeningen zelf maken en op basis daarvan producten 

en installaties in elkaar zetten. Met deze richting kun je onder andere 

(elektro)monteur, lasser, onderhoudsmonteur of installateur worden. 

Profiel 
Zorg & Welzijn 

Werken met mensen 
Zorg jij graag voor andere mensen? Dan is dit 

profiel echt iets voor jou. De mogelijkheden met dit profiel 

zijn heel erg breed, want je kunt de zorg, de horeca maar ook 

de uiterlijke verzorging in. Beroepen zijn misschien duidelijker; 

kapster, schoonheidsspecialiste, onderwijsassistent, verpleegkundige, 

medewerker kinderdagverblijf, sportinstructeur en nog veel meer. 

Mavo XL 

Meer dan alleen je GL- of TL-diploma! 
In deze klas kun je met een extra theorievak je TL-diploma 

halen met ook nog een praktijkvak.

Je combineert leren en werken met je handen. Ideaal 

als je van afwisseling houdt en niet alleen maar 

in de schoolbanken wilt zitten. 

Met dit examen op zak kun je 

doorstromen naar mbo 4 

niveau of naar de havo.

www.actiefcollege.nl/groep8


