
VAK COLLEGE 

Hillegersberg

EEN NIEUWE SCHOOL!



Het VCH is doen, bewegen                           en leren op maat

Vak College Hillegersberg
KIES, BOUW, BEWEEG, KOOK, SPORT, FILM, ONTDEK, 
VERKOOP, ORGANISEER, TEKEN, ONTWERP, TIMMER, 
ONDERNEEM, PRESENTEER, BEREKEN, VERZORG, 
LEER… OP JOUW MANIER. METEEN VANAF KLAS 1. 

          Je bent bezig met wat je graag   doet en ontdekt wat bij je past.

OP HET VAK COLLEGE HILLEGERSBERG:

• DO, beweeg en sport je meer dan op andere scholen, 
 tijdens, tussen en na de lessen

• Kies je zelf je DO-blokken: Sports, Construction,  
Fashion & Styling, Technology, Media & Design,  
Business, Health & Care, Arts

• Ontdek je al DOende welk beroep bij jou past

• Heb je een persoonlijke coach 

• Maak je samen jouw persoonlijke leerplan op maat

• Is de DO-mavo speciaal voor doeners

• Heeft iedereen VCH-uren

• Zijn we ook na school actief



Weet je al wat je leuk vindt? Dan doe je dat op het VCH. 
Wil je ontdekken wat je leuk vindt? Dan ga je hier heel veel 
uitproberen. 

Tijdens de DO-blokken, de VCH-uren en in de ‘gewone’ lessen ben 
je bezig met ontdekken wie je bent, wat jij kunt en welk beroep bij 
jou past. Je werkt met échte opdrachten in échte praktijksituaties: 
in de mediaruimte, op het sportveld, de ontwerpstudio, de 
nagelstudio, in je eigen bedrijfje, het modeatelier of op de 
timmerwerkplaats... 

Je bent actief binnen en buiten de school, maakt producten, gaat 
naar bedrijven en instellingen, organiseert activiteiten, bezoekt 
mbo’s en loopt stage.

Nergens krijg je zoveel praktijk 

       als op het VCH

Voor, tussen en na de lessen kun je bewegen. 
Daar krijg je energie van! 

Doe mee: 

• de frisse start 

• het BEWEGEND plein

• de MOVES tussen les 3 en 4

• fitness en dans

• VCH-sporturen

• Challenge 010

• DO-blokken sport

MOVE IT!You can DO IT! 

Onderzoek bewijst het:   

        bewegen maakt leren 

     makkelijker!

Op het VCH kies je voor beweging



Engels op kaderniveau en wiskunde op mavo-niveau? Meer 
tijd voor rekenen en minder voor taal? Extra aandacht voor 
plannen en samenwerken? Meer bewegen? Eerder examen doen 
of een extra vak volgen?
Dat zou zomaar in jouw persoonlijke leerplan kunnen staan. 

Je persoonlijke coach
Op het VCH krijg je begeleiding van een persoonlijke coach. 
Je coach stelt samen met jou en je ouders jouw persoonlijke 
leerplan vast. Daarin staan afspraken over je vakken, de 
Do-blokken die je kiest, de vaardigheden die jij verder wilt 
ontwikkelen en de – speciale - begeleiding die jij nodig hebt. 
Je ziet je coach ten minste één keer per week, alleen of in een 
groepje. Jullie praten over jouw ervaringen: wat gaat goed, wat 
vind je moeilijk, waar ben je nieuwsgierig naar?

Ontwikkelgesprekken
De ontwikkelgesprekken met je coach helpen je om jezelf te leren 
kennen, te ontdekken wat je kunt en wat je wilt leren en doen. 
Minstens viermaal per jaar zijn je ouders er ook bij. Jij laat je  
DO-map zien. Je vertelt over je ervaringen en resultaten, wat je 
doet en hebt gemaakt en waar je trots op bent. Als het nodig is, 
passen jullie je leerplan aan.

DO-map
Je digitale DO-map is heel belangrijk, want die laat zien wie jij 
bent en wat je allemaal kunt. Het is een soort miniwebsite waarop 
je alles zet wat je doet, maakt, leert en kiest: je werkstukken, 
praktijkervaringen, VCH-uren, DO-blokken etc. 
Je gebruikt foto’s, filmpjes, plaatjes, animaties, tekstjes, 
certificaten en diploma’s. 

Rekenen en taal op maat
Reclame maken, winst uitrekenen, je website vullen… Daarvoor 
moet je goed kunnen rekenen en foutloos schrijven. Dat leer je 
op het VCH in de reken/taal-uren. We sluiten precies aan op jouw 
niveau.

Je persoonlijke leerplan

Leren doe je  hier op maat

Het VCH 
sluit aan 
op elke 
mbo-opleiding



Al je vaardigheden en talenten 

gebruik je in de DO-blokken.

FASHION & STYLING
Houd je van mode? Ben je creatief? Wil 
je misschien nog eens een modezaak of 
webshop beginnen? Ons modeatelier is de 
perfecte plek om te leren ontwerpen, etaleren, 
verkopen en presenteren.

Kies maar!

Wat DO jij in de  DO-blokken?

SPORTS
Voor echte sportievelingen! Je maakt kennis met 

veel sporten, fitness en dansvormen. Je leert 

leidinggeven en organiseert wedstrijden. Straks 

weet jij precies hoe je gezond leeft en beweegt. 

CONSTRUCTION

De timmerwerkplaats is jouw plek! Je gaat 

schaven, zagen, timmeren en bouwen. Je 

ontwerpt producten en zet ze in elkaar: soms 

voor een echte opdrachtgever.

FASHION & STYLING

Houd je van mode? Ben je creatief? Wil je 

misschien nog eens een modezaak of webshop 

beginnen? Ons modeatelier is de perfecte plek 

om te leren ontwerpen, etaleren, verkopen en 

presenteren.

TECHNOLOGY

Heb je interesse in de moderne wereld 

van de techniek, dan is dit jouw DO-blok. 

Je bent bijvoorbeeld bezig met elektra, 

maakt ontwerptekeningen of zet installaties 

en producten in elkaar. Je buigt, last, 

experimenteert en test. 

MEDIA & DESIGN

In onze ontwerpstudio ben je vooral creatief 

met computers en communicatie. Je bouwt 

websites, ontwerpt verpakkingen en folders. En 

presenteert ze met trots!

BUSINESS

Slim zaken doen, beslissingen nemen, reclame 

maken… Past dat bij jou? Bij business werk je 

met in- en verkoop, producten, facturen, winst 

en verlies en natuurlijk met klanten.

HEALTH & CARE

Je hebt geduld, kunt goed luisteren en (ver)

zorgen doe je graag. Bij Health & Care ga 

je lekker en vooral ook gezond koken. Je 

bent bezig in het nagelatelier of organiseert 

bijvoorbeeld een kinderfeestje of een uitstapje 

voor ouderen. 

ARTS
Arts is voor de echte creatieveling. Je kunt 

schilderen, tekenen, decors ontwerpen, 

beeldhouwen en nog veel meer. We gaan op 

pad om kunst en cultuur buiten school op te 

snuiven. En we exposeren zelf!

Je DO-blokken kies je zelf, van klas 1 tot en met 4. 
Je bent bezig met het beroep dat je leuk vindt. Tegelijk ontwikkel 
je allerlei (vak)vaardigheden, zoals samenwerken, plannen, 
klantgerichtheid en presenteren. Die kun je nu heel goed 
gebruiken, maar ook straks op het mbo, de havo of als je gaat 
werken.

DO-dag
Elk jaar houden we onze DO-dag. Dan laten we zien wat we 
kunnen: aan elkaar, de buurt, basisscholen, ouders, opa’s en oma’s 
en iedereen die erbij wil zijn. Sportdemonstratie, verkoopactie, 
visagie, kunstexpositie, computerles, meubeltentoonstelling, 
optredens, modeshow… We doen het!



Op de DO-mavo ben je veel  praktisch bezig

DO-mavo

Niet voor stilzitters

Je houdt best van leren, maar je wilt ook graag met je handen 
aan de slag. Op de DO-mavo krijg je les op mavo-niveau, maar 
je bent ook veel praktisch bezig: voor en tijdens de lessen in 
de VCH-uren en de DO-blokken. Net als iedereen heb je een 
DO-map, een persoonlijk leerplan en je eigen coach. 

Kader/mavo-advies?
Is er een kans dat je de mavo haalt? Wil je daar extra hard voor 
werken? Dan is de DO-mavo misschien de opleiding voor jou. 
We maken afspraken met jou en je ouders en In jouw persoonlijke 
leerplan staan veel vakken op mavo-niveau.

Het VCH werkt nauw samen 

met de TooropMavo



VAK COLLEGE 

Hillegersberg

Nieuwe school, nieuw gebouw !

Instromen in klas 1, 2, 3, én 4
Dat kan, door ons maatwerk!

Doordat we leren op maat en aansluiten bij wat jij al kunt, 
kun je op het VCH instromen in alle leerjaren.

Van mavo 3 naar kader 4
Het is bijzonder, maar op het VCH kun je van mavo 3 naar 
kader 4! Ook al kom je van een andere school. Je haalt je 
diploma tóch in vier jaar. Voor de vakken waar je goed in 
bent, kun je gewoon mavo-examen doen. 



VCH-uren

Voor iedereen!

DO en MOVE na school

Met je uren op je VCH-knipkaart kun je vier jaar lang mooie dingen doen: 
eerst binnen en later ook buiten de school.
Je neemt deel aan een workshop of je geeft er zelf één. Je bent actief 
op een sporttoernooi of je organiseert zelf een sportdag. Je maakt een 
vlog voor de schoolsite, je leidt nieuwe leerlingen rond of je serveert 
koffie en thee op een ouderavond. Je bezoekt een museum of een 
dansvoorstelling. Je verzorgt de techniek bij een talentenshow of je helpt 
mee in een bejaardentehuis. Heel veel is mogelijk tijdens de VCH-uren. 

Leuk om te ontdekken
Waar het om gaat, is dat je ontdekt welke interesses en talenten jij  
allemaal hebt. En hoe leuk het is om iets te doen voor en met een ander.

Ook na school doen we nog van alles. 
Je kunt extra sporten, een werkstuk 
afmaken, verder werken aan je DO-blok, naar 
huiswerkbegeleiding of naar de chillroom. 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
zijn we er tot 16.30 uur.  

Ook na school doen  we nog van alles. 



INFORMATIEAVOND
Dinsdag 10 en donderdag 19 januari 2017
19.00 tot 21.00 uur

OPEN DAG
Zaterdag 11 februari 2017
11.00 tot 15.00 uur

VAK COLLEGE 

Hillegersberg

Wil je meer weten? 
Kijk op www.vakcollegehillegersberg.nl of neem 
contact op met Marcel van Dijk: mvdijk@lmc-vo.nl  
of 06 21536234 (tussen 8.00 en 17.00 uur)

Het jij je al aangemeld op het VCH? 
Dan willen we graag kennis met je maken!! Kom naar 
onze DO IT MOVE IT-middag bij Outdoor Valley.
Woensdag 7 juni 2017 
(Je krijgt nog een uitnodiging met uitleg).

Adres informatieavond en open dag 
TooropMavo
Tooroplaan 8
3055 VG Rotterdam

Adres nieuwe school 
Vak College Hillegersberg
Argonautenweg 13
3054 RP Rotterdam


