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Wij vragen je niet wat je later wilt worden. Je bent al 
iemand. En dat is al mooi genoeg. Het gaat niet om 
het beroep dat je kiest, maar om het geluk dat je later 
ervaart. Wij leren je verder kijken en nemen je al vroeg 
mee in de wereld van morgen. Zodat jij straks zelf in 
staat bent om goede keuzes te maken. 

Later... begint vandaag. 
Denk stedelijk!

het stedelijk vakcollege
vmbo basisberoepsgericht onderwijs - vmbo kaderberoeps-
gericht onderwijs
Werk je graag met je handen? Leer je makkelijker door te doen? 

Dan is Het Stedelijk Vakcollege dé school voor jou! Je begint 

al in leerjaar 1 met 10 uur beroepsgerichte vakken en kiest 

voor een brede richting waarbinnen je allerlei verschillende 

beroepsrichtingen kunt uitproberen. De theorievakken worden 

natuurlijk ook gegeven, want we willen wel dat je met een 

diploma Het Stedelijk Vakcollege verlaat, een goede basis voor 

jouw toekomst!

welk vakcollege past bij jou? 
Wie een vak leert heeft de toekomst. Daar kun je niet vroeg 

genoeg mee beginnen. Je kiest voor het Vakcollege Techniek 

& Vakmanschap of Mens & Dienstverlening. Binnen beide 

 richtingen oriënteer je je op verschillende profielen zodat je later 

een goede kans hebt op een leuke baan. 

Vakcollege Techniek & 
Vakmanschap Profielen:

Bouw, Wonen & Interieur 
Lijkt het jouw leuk om te timmeren, te metselen of te schilde-

ren? Of wil jij wegen en bruggen maken? Het werk dat hoort bij 

deze richting zie je overal om je heen: huizen, kantoren of sche-

pen. Aan zo’n project werken veel verschillende vakmensen, 

zoals timmerlieden en schilders. Denk bij Bouwen, Wonen & 

Interieur ook aan het maken van meubels en het ontwerpen van 

interieurs. Beroepen die daarbij horen zijn: timmerman, metse-

laar, schilder, meubelmaker, interieurbouwer en wegenbouwer.

Produceren, Installeren & Energie
Wil jij dingen maken en met machines werken? Of wil je weten 

hoe het komt dat er water uit de kraan stroomt? Kies dan 

voor de richting Produceren, Installeren en Energie. Je leert 

om installaties aan te leggen voor gas, water en elektra. Je 

werkt, controleert en repareert machines en gereedschappen 



en leert om materialen te bewerken. Je kunt denken aan de 

volgende beroepen: metaalbewerker, machinebouwer, operator, 

installatie technicus en onderhoudsmonteur.

Media, Vormgeving & ICT
Ben je creatief en vind je het leuk om films, foto’s, apps en 

websites te maken? Knutsel jij graag aan computers en wil je er 

vooral meer over weten? Dan ben jij de geschikte man/vrouw  

voor het vakcollege media, vormgeving en ICT! Naast de 

basiskennis van hardware (de computer met randapparatuur), 

software en de werking van beide, ga je vooral praktisch hier-

mee aan de gang. Lekker aan de slag dus!

Vakcollege Mens & 
Dienstverlenen Profielen:

Zorg & Welzijn
Ben jij verzorgend en vind je het leuk om anderen te helpen? 

Kies dan voor het profiel Zorg & Welzijn. Je leert mensen te 

verzorgen en ondersteunen bij dingen die zij zelf niet  kunnen. 

Of ze nu jong of oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. Met een 

baan die aansluit bij dit profiel kun je echt iets voor  anderen 

 betekenen! Je kunt denken aan de volgende  beroepen: 

 verpleegkundige, kraamverzorger, activiteitenbegeleider, 

 jeugdwerker en doktersassistente.

Economie & Ondernemen
Vind jij het leuk om producten te verkopen en ga je graag met 

mensen om? Ben je ondernemend en staat de klant bij jou 

voorop? Dan past dit profiel bij jou. Je kunt bijvoorbeeld aan de 

slag als winkelmedewerker, medewerker webshop, receptionist 

of secretarieel medewerker. 

Horeca, Bakkerij & Recreatie
Hou je ervan om mensen een leuke tijd te bezorgen? Organiseer 

je graag activiteiten of kook jij het liefst voor anderen? Het 

profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie past dan bij jou. Ga bijvoor-

beeld aan de slag bij een restaurant, touroperator, luchtvaart-

maatschappij, hotel of bakkerij.

Ondersteuning op maat
Jouw mentor is voor jou en je ouders je eerste aanspreek-

punt op school. Daarnaast staat op Het Stedelijk Vakcollege 

een Locatie Ondersteuning Groep (LOG) paraat voor extra 

 ondersteuning. Deze groep bestaat uit tenminste vier personen. 

Een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een 

ondersteuningsonderwijsassistent en een orthopedagoog.  

Zij helpen het team en individuele docenten om aan te sluiten 

op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Voorbeelden  

van ondersteuning zijn bijvoorbeeld: begeleiding bij  

dyslexie/dyscalculie, omgaan met sociale vaardigheden  

en coaching.

Tegen pesten
Het Stedelijk Vakcollege vindt het belangrijk dat iedereen op 

een leuke, nette en positieve manier met elkaar omgaat. Daar 

past gedrag als pesten, diefstal of geweld niet bij. We willen 

met elkaar een klimaat scheppen waarin we met plezier aan 

resultaat werken.

leren door te doen 
Bij ons op school leer je door te doen. Soms 

met wel 16 praktijkuren in de week. Ook 

leer je niet alleen in de klas. Vanaf de  

1e klas steek je veel op van de (familie) 

stages en de uitstapjes naar bedrijven en 

vervolgopleidingen. We nodigen regelmatig 

gastsprekers uit en je gaat met je klas op 

werkweek.



Hoe meld ik mij aan?
Kies jij voor Het Stedelijk Vakcollege? Ga dan naar   

www.hetstedelijk.nl/aanmelden en kijk hoe jij je bij ons op 

school kunt aanmelden. De aanmelding betekent niet dat je 

automatisch geplaatst wordt. In Enschede hebben alle scho-

len samen afspraken gemaakt over de plaatsing en advisering 

in het kader van Passend Onderwijs. Natuurlijk krijg je wel 

volgens een vaste procedure bericht of je ook geplaatst bent 

op de door jou gekozen locatie. 

Heb je nog vragen?
Vind je niet de informatie die je zoekt, stuur dan een mailtje naar 

stedelijkvakcollege@hetstedelijk.nl Dan nemen wij contact 

met je op. Ook kun je bellen naar (053) 482 13 00.

Waar vind je Het Stedelijk Vakcollege?
Wethouder Beversstraat 195

7543 BK Enschede

(053) 482 13 00
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Kom kennis maken!
Heb je interesse in een opleiding 

bij Het Stedelijk Vakcollege? Kijk dan op 

www.hetstedelijk.nl/opendagen 
voor onze open dagen 

en informatieavonden.

Het Stedelijk Vakcollge is onderdeel van Het Stedelijk Lyceum Enschede.

Jouw later begint op Het Stedelijk Vakcollege.
Wij geven je talent alle ruimte.

Wil je meer weten over Het Stedelijk Vakcollege?
Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/hetstedelijkvakcollege

E info@hetstedelijk.nl     I www.hetstedelijk.nl 


