
 

De profielen 

   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 leerlingen ook om  te  gaan met moderne elektronica. 
Daarnaast is dit profiel geschikt voor leerlingen die willen bijdragen aan 
goederenvervoer, bijvoorbeeld als transportmedewerker. 

 

Produceren, Installeren & Energie 
Werkt aan een duurzame toekomst! 
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 zich verdiepen in 
verschillende richtingen. 

 

Bouwen, Wonen & Interieur 
De vakmensen van de toekomst 
Hier  krijgen  leerlingen te  maken  met  alle  onderdelen van het 
bouwproces, van ontwerp tot eindproduct. Door middel van  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. 

 

Zorg & Welzijn 
Werken met mensen 
Sta je graag klaar  voor  een ander,  dan is  dit  een  mooi profiel.  De 
arbeidsmogelijkheden zijn bovendien erg breed. Je kan met dit profiel  de zorg,  het 
onderwijs  of  de  horeca  in, maar  ook werken in  de  cosmetische sector  is  een 
optie.  Met  hun  diploma  op  zak kunnen ze  een   vervolgopleiding  kiezen  in 
verschillende  richtingen. 

 

Economie & Ondernemen 
Maakt de ondernemer in ze wakker 
Ben je een commercieel talent in de dop, dan zou Economie & 
Ondernemen  jou  op  het  lijf  geschreven kunnen zijn. Zo kun je een 
administratief  beroep kiezen,  maar ook  in een (mode)winkel  gaan 
werken  als  inkoper  of   als verkoper. Ook kun je als magazijnmedewerker 
of juridisch medewerker aan de slag, om maar een paar opties te 
noemen. 

 

               

 

 

 

   



De interesse klassen 

Sportklas 
Twee extra uren sport in je rooster 
In deze lessen gaan we kennismaken met nieuwe uitdagende sporten die 
in de reguliere LO lessen niet aan bod komen. Enkele voorbeelden zijn 
BMX, Grav Maga, zwemmen, padel en vele andere toffe sporten. 
Ook leer je het een en ander over het les- en leidinggeven en het 
organiseren van sportactiviteiten. We gaan ons ook verdiepen en 
verbreden in de reguliere sporten uit de lessen LO. Het is een sprankelend 
programma dus ben je sportief en is dit iets voor jou?  
Meld je dan aan voor de sportklas!!! 

Expressieklas 
Voor leerlingen die creatief bezig willen zijn 
Je krijgt namelijk twee uur extra creativiteit in je rooster. Tijdens de lessen 
gaan we niet alleen tekenen, maar zijn we ook bezig met muziek en drama. 
We gaan nieuwe creatieve activiteiten doen die in de reguliere lessen niet 
aan bod komen. Denk aan: druktechnieken, theatersport, cajon en nog 
veel meer. We gaan ook op verschillende excursies die te maken hebben 
met wat we op dat moment aan het doen zijn.  
Ben jij creatief? Dan is de expressieklas iets voor jou.  
Meld je snel aan voor de expressieklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polderlaan 5, 3261 ZA Oud-Beijerland 

(0186) 61 21 30  

Aanmelden via de website 

proeflessen@actiefcollege.nl  
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