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Het Actief College 
is een openbare 

scholengemeenschap 
voor leerlingen die graag 

actief leren. Bij ons ontwikkel 
je talenten en interesses door te 

denken (theoretisch leren), te doen 
(beroepsvaardigheden) en te durven. Leren met 

lef, zodat je zelf ontdekt waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt, en zo de juiste keuzes maken voor je 

verdere (school)loopbaan.

Werk aan een duurzame toekomst! 
In dit profiel komen installatietechniek, 

elektrotechniek en metaaltechniek samen.
Aan de hand van tekeningen leer je hoe 

installaties en producten in elkaar zitten. 
Die tekeningen maak je natuurlijk ook 

zelf met een speciaal tekenprogramma. 
In deze richting kun je je verder 

ontwikkelen tot (elektro)monteur, lasser, 
onderhoudsmonteur of (koel)installateur.

PROFIEL
PRODUCEREN, 

INSTALLEREN
 & ENERGIE

Levert de vakmensen  
                   van de toekomst! 
Tijdens deze lessen leer je dingen maken, 

vanaf de tekening tot aan het eindproduct.
Naast timmeren, metselen en schilderen 

besteden we ook aandacht aan (interieur) 
ontwerpen. Ga je in dit profiel verder, 

dan kun je je verdiepen in bijvoorbeeld 
houtbewerking, ontwerp en design. 

Beroepen die daarbij horen zijn onder 
andere meubelmaker, timmerman, schilder, 

bouwvakker of interieurstylist.

PROFIEL
BOUWEN, WONEN & 
INTERIEUR

WERKEN AAN DE TOEKOMST
Op weg naar de klant!  
Bij Mobiliteit & Transport sleutel je 
niet alleen aan fietsen, auto’s en motoren. 

Je leert ook zaken als het plannen van 
een route of het laden van vrachtwagens. 

Met deze richting kun je van alles worden, 
zoals scootertechnicus, automonteur 

of -spuiter, fietsenmaker, vrachtwagen- 
of kraanwagenchauffeur. Ook in de 

scheepvaart biedt Mobiliteit & Transport 
volop mogelijkheden.

PROFIEL
MOBILITEIT & 
TRANSPORT

VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST
VERANTWOORDELIJK

•BETROKKEN•UITDAGEND

OP WEG NAAR DE KLANT
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Écht mensenwerk! 
Werk jij graag met en voor anderen? Verzorg 

jij graag mensen? Dan is dit profiel op 
jouw lijf geschreven. De mogelijkheden in 

dit profiel zijn erg breed, want je kunt de 
zorg, dienstverlening, horeca, maar ook 

de uiterlijke verzorging in. De volgende 
beroepen maken het vast duidelijker: 

apothekersassistent, verpleegkundige, 
kapper, schoonheidsspecialist, 

sportinstructeur, medewerker 
kinderdagverblijf; te veel om op 

te noemen.

PROFIEL
ZORG & WELZIJN

Maakt de (zelfstandig)  
ondernemer in jou wakker! 

Ben je goed met getallen en geld, kun 
je precies werken? Dan past dit profiel 

perfect bij jou. En als jij je creativiteit en 
ondernemerschap verder wilt ontwikkelen, 

kun je met Economie & Ondernemen vele 
kanten op. Zo kun je later een administratief 

of een dienstverlenend beroep kiezen, 
bij een bank of hotel. Of je kunt in een 

(mode)winkel aan de slag als etaleur, 
magazijnmedewerker, verkoper of inkoper. 

Denk ook eens aan webshopdesigner,  
app- of gameontwerper.

PROFIEL
ECONOMIE & 

ONDERNEMEN

Meer dan theorie alleen of meer  
dan alleen theorie! 
In deze leerweg kun je je theoretische 

leerwegdiploma (mavo) halen met een 
extra profielvak. Je kunt kiezen uit de 5 

profielvakken die in deze folder beschreven 
zijn. Een supercombinatie van werken met 

je hoofd en handen. Ideaal dus als je van 
afwisseling houdt.  

Met dit diploma kun je doorstromen naar het 
mbo niveau 4 of naar de havo. Uitdagingen 

genoeg!

PROFIEL
VAK MAVO

Kiezen voor extra actieve lessen! 
In 2021 zijn we gestart met de sportklas! De 

sportklas beslaat de volledige brugperiode. In 
twee extra sporturen in de week kun jij jouw 

talenten en energie kwijt onder professionele 
begeleiding. Denk aan: klimmen, zwemmen, 

schaatsen, lacrosse, zelfverdedigingssporten  
en nog veel meer. Natuurlijk bieden we ook  

verbreding en verdieping op het reguliere 
sportprogramma. Dit gebeurt binnen 
de school, maar ook bij diverse 
sportverenigingen.

PROFIEL
SPORTKLAS

HET ECHTE MENSENWERK UITDAGINGEN GENOEG

EXTRA ACTIEVE LESSEN!
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