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Wij zijn actief! Uw kind ook?
Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor leerlingen die 
niet uren achter elkaar in de lesbanken willen zitten, maar ook graag actief bezig 
zijn. Bij ons ontwikkelen kinderen hun talenten en interesses door te denken 
(theoretisch leren), te doen (beroepsvaardigheden) en te durven. Leren met lef, 
zodat ze zelfbewust ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, en de 
juiste keuzes maken voor hun verdere (school)loopbaan.

Aan de ouder(s)/verzorger(s)

1 + 1 = 3
Bij ons zit uw kind twee jaar in de brugklas. Daardoor kunnen we 
extra goed bekijken welk niveau het beste past. Tijdens heel de 
brugperiode kijken we samen met uw kind naar de richting met 
de meeste mogelijkheden om vervolgens aan het eind van het 
tweede jaar te bepalen welke leerweg we inslaan. Zo wordt één 
plus één, drie! 

Actief@Work, aan de slag!
Misschien heeft uw kind al een helder beeld van een toekomsti-
ge baan. Dan is de keuze voor een bepaalde beroepsrichting bin-
nen onze school duidelijk. Maar veel kinderen weten dit nog niet 
of twijfelen. Speciaal voor hen is er Actief@Work; praktijklessen in 
de profielen. Zo kunnen ze na twee jaar ‘ervaren en proeven’, een 
weloverwogen keuze maken. 

Groei door extra aandacht 
Sommige leerlingen hebben leerachterstanden, die worden 
veroorzaakt door een beperking in de leermogelijkheden of door 
sociaal-emotionele problemen. Voor hen kan leerwegondersteu-
nend onderwijs worden aangevraagd. De leerlingen die hiervoor 
in aanmerking komen, kunnen in de eerste twee jaar in een 
LWOO-klas worden geplaatst. Een instapklas met maximaal 18 
leerlingen, waarbij we ze waar nodig extra kunnen ondersteunen.  
We begeleiden uw kind zo goed mogelijk.

Een oogje in het zeil 
Van alle leerlingen bij ons op school worden de leervorderin-
gen bijgehouden. U kunt zelf online de prestaties van uw kind 
volgen. Want via een speciale website kunt u alle behaalde 
resultaten (cijfers) van uw kind altijd inzien. Naast het beoordelen 
van de resultaten letten we ook op gedrag en werkhouding. Daar 
waar nodig proberen we iedere leerling onderwijs op maat te 
geven. De coördinator onderwijsondersteuning (COO) is hiervoor 
verantwoordelijk. Wij betrekken u zoveel mogelijk bij de ontwik-
kelingen van uw kind op school.

Niveaus 
Op onze school wordt op drie niveaus les gegeven. Samen met 
uw kind gaan we kijken welk niveau past. De niveaus waarop we 
lesgeven zijn: 
 Basisberoepsgerichte leerweg:  
 Hiermee kan uw kind instromen op mbo 2 niveau.
 Kaderberoepsgerichte leerweg:  
 Hiermee kan uw kind instromen op mbo 3-4 niveau.
 Mavo XL: 
  Dit is de gemengd theoretische leerweg. Uw kind haalt bij ons 

een GL- of TL-diploma. GL + extra theorievak = TL + praktijkvak 
= Mavo XL.

Op alle niveaus is leerwegondersteunend onderwijs mogelijk, 
maar daarnaast bieden we tevens een leerwerktraject aan. 



Mobiliteit & Transport 
Voor alles wat met vervoer en transport te maken heeft
Bij Mobiliteit & Transport leren ze sleutelen. Van het plakken van een fietsband tot het werken aan 
motoren. Maar daar houdt het niet op. Er wordt tegenwoordig veel gewerkt met computergestuurde 
apparatuur. Naast sleutelen, leren we uw kind ook om te gaan met moderne elektronica. Daarnaast 
is dit profiel geschikt voor kinderen die willen bijdragen aan goederenvervoer, bijvoorbeeld als 
transportmedewerker. 
 

Produceren, Installeren & Energie 
Brede technische kennis gegarandeerd
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Ze leren aan de hand 
van technische tekeningen hoe producten en installaties in elkaar zitten. Vanuit die tekeningen gaan 
ze installaties maken, maar ze leren de tekeningen ook zelf te maken. Na een breed basisprogramma 
kunnen ze verdiepen in verschillende richtingen. 

Zorg & Welzijn 
Werken met mensen 
Staat uw kind graag klaar voor een ander, dan is dit een mooi profiel. De arbeidsmogelijkheden zijn 
bovendien erg breed. Uw zoon of dochter kan hiermee de zorg of de horeca in maar kan ook gaan 
werken in de cosmetische sector. Na onze school kunnen ze een opleiding gaan volgen in verschillende 
richtingen, of aan het werk.  

Economie & Ondernemen 
Maakt de ondernemer in ze wakker 
Is uw zoon of dochter een commercieel talent in de dop, dan zou Economie & Ondernemen hem of 
haar op het lijf geschreven kunnen zijn. Ze kunnen een administratief beroep kiezen, maar ook in een 
(mode)winkel gaan werken als inkoper of verkoper, magazijnmedewerker of juridisch medewerker, om 
maar een paar opties te noemen.  

Bouwen, Wonen & Interieur 
De vakmensen van de toekomst
Hier krijgt uw zoon of dochter te maken met alle onderdelen van het bouwproces, van ontwerp tot 
eindproduct. Middels een keuzevak bepalen ze in de bovenbouw waarin ze verder gaan. Alles voor 
een mooie toekomst als bijvoorbeeld timmerman, metselaar, meubelmaker, interieurstylist, calculator, 
werkvoorbereider, enz. 

Mavo XL  
Meer dan alleen het GL- of TL-diploma! 
Dit is geen profiel maar een gemengd theoretische leerweg. Hier haalt uw kind een GL- of TL-diploma. 
GL + extra theorievak = TL + praktijkvak = Mavo XL. Met dit diploma kunnen ze doorstromen naar  
mbo 4 niveau of naar de havo. Ideaal voor ‘doenkers’, leerlingen die denken en doen graag combineren.

De profielen


