
VOOR DE VAKMENSEN 
VAN MORGEN!

TECHNIEK ECONOMIE & ONDERNEMENZORG & WELZIJN



Je bent welkom 
       op het

Als je ziet wat er binnen én buiten de school allemaal gebeurt in een schooljaar, 
kun je maar één ding voelen. Trots. Trots op de vakmensen van morgen! Dat 
willen we graag laten zien.

Het Vakcollege Helmond is een school waar je leert door te doen waar jij goed in 
bent. Onze leerlingen werken graag met hun handen en zijn echte aanpakkers. 
De nadruk ligt daarom niet op leren uit boeken of van schermen, maar op het 
leren in de praktijk. Je kiest al vanaf dag één voor een richting die bij jou past.

Op onze prachtige school is iedereen gelijk zonder hetzelfde te zijn. We leren 
van én met elkaar. Je wordt hier gezien. We kijken naar wie je bent, wat je graag 
wilt en wat je goed kunt. Dat is voor ons de basis.

We gaan ver om het beste uit jou te halen; om je zo goed mogelijk te helpen 
naar de toekomst van je dromen. Trots en respect zijn woorden die bij ons heel 
belangrijk zijn. We zijn open en eerlijk. Wie onze cultuur omarmt, is van harte 
welkom. Zo voelt iedereen zich bij ons veilig en thuis. Zonder uitzondering.

Goed onderwijs, begeleiding op maat en een 
plezierige schooltijd. Dat is Vakcollege Helmond. 

Wil je na het lezen van deze brochure 
meer weten? Op de achterzijde staan onze 
contactgegevens. Even binnenlopen kan ook op 
iedere schooldag. 

Wees welkom!

Rob Aarts
directeur Vakcollege Helmond
r.aarts@omosghelmond.nl
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ONS ONDERWIJS
Het Vakcollege Helmond is er voor wie graag met 
mensen werkt. Voor wie wil bouwen aan de wereld 
om ons heen. Voor wie projecten of evenementen wil 
organiseren, producten wil ontwikkelen of wil weten hoe 
je bijvoorbeeld je eigen winkel kunt beginnen. Iedereen is 
welkom. Je kunt hier meer doen dan je denkt! Wie via de 
nieuwe entree naar binnen loopt, komt op een prachtige 
plaza waarvandaan je zo naar je eigen, moderne afdeling 
wandelt. Alle ruimtes zijn helemaal ingericht op het 
onderwijs van nu.

In je rooster staan basisvakken als Nederlands, Engels, 
mens & maatschappij, sport en wiskunde. Er zijn ook 
ondersteuningslessen voor extra begeleiding; persoonlijke 
aandacht vinden we belangrijk. Zeven uur in de week ben 
je bezig met beroepsgerichte lessen. Dit aantal neemt 
ieder jaar toe. Het zijn lessen op je afdeling. De keuze voor 
de afdeling maak je al bij je aanmelding, halverwege groep 
8. Pas na je tweede schooljaar is de keuze echt definitief.

Het gaat om de volgende drie beroepsafdelingen:

• Economie & Ondernemen
• Techniek
• Zorg & Welzijn

Blader door en leer meer over deze afdelingen!
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ONZE OPLEIDINGEN
Onze school biedt beroepsgerichte 
leerwegen op verschillende niveaus. 
Bij het aannemen van leerlingen volgen 
wij het advies van de basisschool: 
zij kennen jou namelijk het beste. 
Afhankelijk van de resultaten kun je 
bij ons natuurlijk doorstromen naar 
een ander niveau. 

•  vmbo basis 
Als je het liefst met je handen werkt, is de basisberoepsgerichte leerweg echt jouw ding. 
Je krijgt veel praktijk en daarnaast de basis aan theorie die je nodig hebt om te kunnen 
slagen. Omdat we weten hoe moeilijk leren kan zijn, helpen we je daarbij. Als je geslaagd 
bent, ga je verder met een opleiding op niveau 2 op het mbo.

•  vmbo kader  
Als je graag met je handen werkt maar toch ook wilt weten hoe iets werkt, is de kader-
beroepsgerichte leerweg echt iets voor jou. Na deze leerweg kun je doorstromen naar 
niveau 3 of 4 van het mbo. Dat is hetzelfde niveau waar leerlingen naartoe gaan die voor 
de mavo of vmbo-t geslaagd zijn. Zij hebben wat meer theorie gehad en jij wat meer 
praktijk. Op het mbo krijg je het allebei. Welke route je kiest, ligt aan jou. Hou je van 
leren uit boeken (mavo of vmbo-t) of leer je liever door te doen (kader).

•  Kansklas mavo/vmbo kader  
In deze klas zit je als je na groep 8 zeker een vmbo kader-niveau hebt, maar mogelijk ook 
je route kunt vervolgen op de mavo. Het is een groot voordeel dat de scholen binnen 
OMO Scholengroep Helmond veel samenwerken; je zit een deel van de week op het  
Dr. Knippenbergcollege. Na leerjaar 1 kijken we wat het beste bij je past.

•  Syntheseklas en VMBO-Special 
Wanneer je intensieve ondersteuning nodig hebt om op een fijne manier naar school te 
kunnen gaan, kan het zijn dat de syntheseklas of VMBO-special bij jou past. Of je hier-
voor in aanmerking komt, wordt samen met school en het SWV Helmond-Peelland VO 
bekeken. Meer informatie? Download de folders op onze website.   

Iedereen is anders, gedraagt zich anders en leert 
anders. Daarom houden wij zoveel mogelijk reke-
ning met ieders mogelijkheden en beperkingen. We 
vinden het belangrijk dat je jezelf goed leert kennen. 
Waar liggen jouw talenten? Welke vervolgopleiding 
heeft jouw voorkeur? Het doel is uiteindelijk dat je 
goed bent voorbereid op je toekomst.
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JE MENTORIedere klas heeft een eigen  mentor. 
De mentor leert jou en je klasgeno-
ten goed kennen. Je kunt altijd bij 
hem of haar terecht met vragen of 
voor hulp. Op de eerste schooldag 
na de zomervakantie is het de men-
tor die jou en je klas 
verwelkomt.    

Een belangrijke schakel
De mentor is een spin in het web. Hij of zij 
overlegt wanneer nodig met jou, je ouders, 
andere docenten en het ondersteunings-
team. Zo kunnen we de begeleiding garan-
deren die iedere leerling nodig heeft. Men-
toren houden een volgsysteem bij en zorgen 
ervoor dat de juiste mensen op de hoogte 
zijn van belangrijke informatie.

Wekelijks heb je een mentorles. Tijdens 
deze les leer je studievaardigheden en heeft 
je mentor tijd voor persoonlijke aandacht, 
begeleiding en talentontwikkeling.

Mentorles op locatie
Bijzonder: alle mentoruren van de eerste 
klas vinden plaats op een inspirerende 
locatie, in het voetbalstadion en in de biblio-
theek. Het programma ‘Samen Leren met 
Helmond Sport’ is een mooie verbinding 
tussen onderwijs, welzijn en sport, met een 
afwisselend programma rond thema’s als 
weerbaarheid, mediawijsheid, keuzes maken 
en wereldwijs.
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ECONOMIE & 
ONDERNEMEN
Bij Economie & Ondernemen word je uitgedaagd jouw ondernemende, 
creatieve en sociale talenten te tonen en te ontwikkelen. Met deze 
opleiding kun je later onder meer aan de slag als ondernemer, 
bedrijfsleider, verkoopmedewerker, logistiek medewerker of 
secretaresse.

Onderbouw
In de onderbouw ga je aan de slag met etaleren en presenteren. Je leert werken met 
een kassa en ontdekt hoe de goederenstroom binnen een bedrijf verloopt. Ook 
commercie en design staan op het programma. Je krijgt veel opdrachten, waarbij 
je soms alleen, maar vaak ook in groepen werkt. Binnen E&O is het belangrijk dat 
je zelfstandig kunt werken. Maak bijvoorbeeld een film over hoe je slim omgaat 
met geld!

Bovenbouw
In de bovenbouw bieden we het examenprogramma E&O aan. Naast de 
verplichte examenonderdelen commercieel (verkoop), logistiek 
(goederenstroom), secretarieel en administratief krijg je ook te maken 
met onderwerpen als webshop bouwen, marketing en ondernemen. 
Bijzonder is de junior company: begin een bloeiende onderneming met 
een winstgevend product! Je leert op een leuke manier en ervaart 
hoe leuk het is om ondernemend te zijn. We gaan veel samen 
op stap: onder meer naar de outlet in Roermond, de haven van 
Rotterdam en de beurs van Amsterdam. We leren in de praktijk.

En dan?
Aan het einde van de opleiding maak je zelf een keuze in welk van 
de genoemde verplichte examenonderdelen je jezelf gaat verdiepen. 
Hiermee kun je je vervolgopleiding in het mbo goed laten aansluiten bij wat 
je op het Vakcollege hebt geleerd en gedaan. Alle richtingen sluiten aan op 
mbo-opleiding niveau 2, 3 en zelfs 4.
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TECHNIEK
Ben je nieuwsgierig naar hoe de dingen om je heen werken? Met onze 
opleidingen kun je later aan de slag als metselaar, timmerman, loodgieter, 
meubelmaker, ICT’er, elektricien en zoveel meer. Onze leerlingen kunnen 
overal terecht.

Onderbouw
In de onderbouw leer je hoe de verschillende technieken en gereedschappen werken. In 
onze praktijklokalen maak je kennis met timmeren, metselen, leer je alles over verwarmings- 
en elektrotechniek en ga je aan de slag met ICT en design. Er zijn ontzettend veel leuke 
projecten: van het bouwen van LEGO-robots tot het lassen van een barbecue-starter, van het 
timmeren van houten meubels tot het maken van kunst met metaal. Misschien heb je zelf wel 
leuke ideeën. Ook ga je onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen deze sector, zowel 
binnen als buiten de school. Je bezoekt de techniek-doe-dagen, de Dutch Design 
Week en je gaat kijken bij bedrijven als AAE, VDL en Huijbregts Groep.

Ons machinepark wordt steeds groter: denk aan een CNC-freesmachine, 
grote computergestuurde machines, draaibanken, kantbanken, lasersnijders 
en 3D-printers.

Bovenbouw
Aan het einde van klas 2 maak je een keuze uit een van de twee 
examenprogramma’s. Bij BWI draait alles om bouw, wonen en interieur.  
Je leert onder meer metselen, timmeren en meubels maken: alles over 
bouwen, van de fundering tot aan het dak. Daarnaast krijg je ook 
nog lessen in het vak Design, waarbij je leert je eigen ontwerpen 
te maken. Bij PIE gaat het om produceren, installeren en energie. 
Wil je weten hoe elektriciteit werkt? Ben je geïnteresseerd in 
verduurzaming?  Wil je werkstukken maken van metaal? Dan ben 
je hier helemaal op je plek. Bij PIE krijg je ook ICT-lessen, waarbij je 
leert programmeren.

En dan?
Alle richtingen sluiten aan op mbo-opleidingen niveau 2, 3 en 
zelfs 4. Denk aan opleidingen op de Bouw Infra Mensen Mierlo, 
het ROC Ter AA en het Summa College.
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ZORG & WELZIJN
Wil je graag iets voor een ander betekenen? Door voor ze te koken, te 
zorgen, activiteiten te organiseren of gewoon een praatje te maken? 
Dan zit je goed bij de afdeling Zorg & Welzijn.

Onderbouw
Eerst ga je ontdekken wat bij je past, wat je leukt vindt en waar je goed in bent. Dit doe 
je door aan de slag te gaan in ons praktijklokaal. Daar hebben we een kapsalon, een 
keuken, een kinderopvang, een woonkamer en een schoonheidssalon. Je krijgt lessen 
over gehandicaptenzorg, uiterlijke verzorging, kinderverzorging, zorg voor ouderen en 
horeca. Je gaat veel zelf aan de slag. 

Bovenbouw
In het derde en vierde jaar gaat het nog meer om je eigen verantwoordelijkheid: 
je gaat keuzes maken. Wordt het zorg? Uiterlijke verzorging? Horeca? Iets anders? 
In het derde jaar richten we ons dan al op je eindexamen. Wat je ook kiest, je gaat 
goed voorbereid richting het einde van je schoolcarrière op Vakcollege Helmond.

En dan? 
De vervolgopleidingen in het mbo sluiten goed aan bij wat je op het 
Vakcollege hebt geleerd en gedaan. Binnen het beroepenveld Zorg & 
Welzijn is op dit moment een groeiende werkgelegenheid. Dat is toch 
mooi meegenomen! Je merkt dit ook als we praten met professionals, 
bij excursies en als we gastdocenten op bezoek hebben. 

Wie kiest voor Zorg & Welzijn, kan later aan de slag in onder meer 
de kinderopvang, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleging 
of horeca. Ook is het een goede voorbereiding wanneer je 
later als jongerenwerker, kapper, visagist, sportmedewerker of 
voedingsconsulent aan de slag wilt. Hoe dan ook heb je bij ons geleerd 
om met andere mensen om te gaan. Dat is in ieder beroep handig.
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Je komt in eerste instantie naar 
het Vakcollege om wijzer te worden, 
maar er is veel meer dan dat! We willen je niet 
alleen een leerzame schooltijd bieden, maar ook een hele 
plezierige. Loop door het gebouw en groepen leerlingen zijn altijd 
wel bezig met een bijzonder project.

Op het vakcollege krijg je de kans om meer te leren over fascinerende werelden als 
robotica, sieraden maken en beeldbewerking met Photoshop. De activiteiten zijn heel 
divers en het aantal groeit. We zijn trots op de resultaten die er worden geboekt: mooie 
armbanden die worden gemaakt, robots die al na drie middagen volop rondrijden en 
nog veel, heel veel meer. 

Wil je actief meedenken? Graag!
Het Vakcollege Helmond heeft een Leerlingenraad. Ideeën en wensen van de leerlingen 
worden besproken en de raad organiseert leuke activiteiten. Zo organiseerden ze een 
geweldig Halloween-feest voor de onderbouw, het 
gala voor de bovenbouw en een actie voor het goede 
doel. Er zijn verschillende commissies; we vinden het 
fijn als je meedenkt. 

Er is ook een ouderraad. We vinden 
ouderbetrokkenheid erg belangrijk. 
Wilt u meepraten en meedenken? 
U bent meer dan welkom.

HET IS GEEN DAG SAAI OP  ONZE SCHOOL
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HET IS GEEN DAG SAAI OP  ONZE SCHOOL
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Waar mogelijk betrekken we de regio in ons onderwijs. Er is een 
leuke wisselwerking: wij laten jou graag zien wat de omgeving te 
bieden heeft en andersom werken organisaties en verenigingen 
ook graag samen met het Vakcollege Helmond. Een ondernemer 
kan in onze klas alles vertellen over het vakmanschap in zijn branche, 
maar veel liever krijgen we natuurlijk een rondleiding in zijn bedrijf! 
Doen we daar meteen een leuke praktijkopdracht.

Leren op locatie
Een goed voorbeeld is ook de Dutch Design Week, in Eindhoven. Leerlingen kunnen 
daar ervaringen opdoen die ze op onze school nooit hadden kunnen krijgen. Dat geldt 
ook voor leerlingen die naar de beurs in Amsterdam gaan of die een dag helpen op 
een kinderdagverblijf of in een verzorgingshuis. Als we naar de Tweede Kamer gaan of 
naar het provinciehuis in Den Bosch, zijn dat activiteiten die meer aanspreken dan de 
normale les in de klas. 

Je ziet ons overal
We hebben onze handen uit de mouwen gestoken bij onder meer Speeltuin Helmond-
West, de begraafplaats op de Molenstraat en bij het computermuseum in het centrum 
van de stad. We dansen en sporten bij zeer verschillende verenigingen in en buiten 
de stad en leveren vertegenwoordigers aan 
de jeugdgemeenteraad in Helmond. Het 
Vakcollege Helmond is overal!

WE TREKKEN EROPUIT
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GRENZEN OVER
De wereld om ons heen verandert snel en komt steeds dichterbij.  
Daarom heeft ons onderwijs een internationaal karakter. Om de  
wereld te leren kennen kun je mee op reis of meedoen aan inter-
nationale activiteiten op onze school. Zo doe je ervaringen op die 
je meer leren over andere talen en culturen én spreken we in de 
lessen over wat er in de wereld gebeurt. 

De wereld in
We maken van jou een echte wereldreiziger! We noemen een paar voorbeelden van 
de afgelopen tijd. Een groep leerlingen werd ambassadeur van Ghana. Ze haalden veel 
geld op met verschillende acties en twee vierdeklassers zijn de cheque gaan brengen 
in het ontwikkelingsland. Twee klassen dompelden zich onder in de Franse cultuur, 
in een week waarin ze ook de Mont Ventoux beklommen. Abseilen, lopen door een 
rivierbedding, een grot in, een school bezoeken: de week was fantastisch. Jongere 
leerlingen bezochten een heel interactief museum in België, wat dichter bij huis. Na een 
leuke overnachting was er ook nog tijd voor een bezoek aan Antwerpen. En dan gaan 
we ten slotte ook nog met groepen naar de Ardennen en Berlijn. Het is belangrijk om 
te leren én te ervaren wat het betekent om wereldburger te zijn. Wij gunnen iedere 
leerling een ervaring in het buitenland.
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OVERAL CULTUUR
Bij ons krijg je de kans om je talenten te ontdekken. Je kunt ervaringen 
opdoen met muziek, dans, fotografie, media en theater. Wij vinden 
het belangrijk dat je plezier ervaart. Op een leuke manier van én met 
elkaar leren. Beleven en ontdekken staan centraal. 

We bieden in alle leerjaren een cultureel programma aan. Van een ontdekkingsreis in 
eigen stad tot dagen met gevarieerde workshops zoals virtual reality, capoeira, rap, 
free running, graffiti, 3D-printen, cartoontekenen, grime en nog heel veel meer. Er zijn 
voorstellingen in de klas en je gaat binnen school veel zelf aan de slag, maar we trekken 
er ook op uit. Zo hebben we hele leuke, verbindende projecten met onder meer Het 
Speelhuis, de Cacaofabriek, het Annatheater, de bibliotheek, het KunstKwartier en 
Museum Helmond. Zo kom je in contact met cultuur in de breedste zin des woords.

Verleg je grenzen
Je grenzen verleggen en je creativiteit en nieuwsgierigheid prikkelen, daar gaat het om 
als wij denken aan cultuur. De afgelopen jaren zijn er al hele gave dingen gedaan: wat 
zijn we trots op de stappen die onze leerlingen hebben gezet! Neem het waanzinnige 
muziekproject Ready to Rock, waarbij leerlingen 
instrumenten leerden bespelen en samen bands vormden. 
Of Ready to Move, waar werd gedanst. En de decors bij 
de voorstellingen? Die werden door onze eigen talenten 
gemaakt bij het project Ready to Build.  We blijven zoeken 
naar nieuwe uitdagingen, cultuur is bij ons voortdurend in 
beweging. Zo verleggen we samen onze grenzen!
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OVERAL CULTUUR
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WAT WIL JE LATER WORDEN?
Elk kind heeft het recht om goed begeleid dromen te verwezenlijken. 
Van leerjaar 1 tot en met 4 ondersteunt de school bij de stappen die je 
zet tijdens en na je schooljaren op het Vakcollege Helmond. Of dat nu 
een vervolgopleiding is of direct een baan. Wie ben je? Wat kun je? Wat 
wil je? Er zijn honderden mogelijkheden en veel belangrijke keuzes. Die 
hoef je niet alleen te maken. Daarvoor hebben we docenten, mentoren 
én loopbaancoaches van het Loopbaancentrum.

Op zoek naar jou
Vast staat dat je niet langer meer kiest voor een beroep. Je zoekt naar je eigen 
talenten, kwaliteiten en interesses. Van daaruit ontstaat een profiel dat aansluit bij je 
toekomstige opleiding of baan, inspelend op de vraag van de markt. We gebruiken een 
digitaal loopbaandossier. Al je ervaringen en inzichten sla je op in dit online portaal.  
Je leert jezelf hierdoor kennen, met al je talenten en kwaliteiten. 
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Ontdekken wat past
Samen met je ouders, onze docenten én de loopbaancoaches ga je ontdekken wat 
het beste bij je past. De ouders zijn daarbij erg belangrijk: zij kennen je het beste. Wij 
helpen onder meer door persoonlijke loopbaangesprekken tijdens je hele carrière op 
het Vakcollege, waarbij ouders ook mogen aansluiten. Daarnaast kom je in contact met 
bedrijven en vervolgopleidingen van het mbo. Op school zijn loopbaanactiviteiten, 
maar we bezoeken ook vaak bedrijven. In het derde en vierde jaar loop je enkele weken 
ergens stage.

Meteen na je diploma ga je het vervolgtraject in dat het beste bij je past, zodat jij kunt 
worden wie je wilt zijn. Daar gaan we voor!
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JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
De mentor is voor leerlingen en ouders de spil in de organisatie: het 
eerste aanspreekpunt. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken en de persoonlijke begeleiding. Maar voor vragen of 
ondersteuning zijn meer mensen belangrijk. 

Altijd goed zichtbaar: de receptionisten en de conciërges. Belangrijke en behulpzame 
medewerkers die leerlingen eigenlijk al op dag 1 leren kennen. Ze kennen bijna iedere 
leerling! Op school hebben we ook een leerlingcoördinator. Zijn Leerlingloket is op de 
eerste verdieping. Hij is er bij verzuim, als leerlingen een time-out nodig hebben of als 
ze gewoon even met iemand willen praten. Op het Vakcollege Helmond zijn ook twee 
docenten actief als vertrouwenspersoon. 

Al deze mensen hebben veel contact met de 
ondersteuningscoördinatoren en orthopedagogen van het 
Ondersteuningsteam. Wanneer extra begeleiding nodig is, zijn ze er voor 
de leerlingen. Denk aan hulp bij sociale vaardigheden, uitdagingen met 
leren, aandacht voor ongewenst gedrag, weerbaarheid en examenvrees. 
We willen dat leerlingen zich fijn voelen, zich ontwikkelen en uiteindelijk 
natuurlijk hun diploma halen. Voor persoonlijke aandacht staat de deur 
van het Ondersteuningsteam altijd open.

En dan hebben we ten slotte een taal- en een rekencoördinator. Fijn als 
individuele begeleiding nodig is of als een leerling dyslexie of dyscalculie 
heeft. Met extra aandacht zorgen voor goede schoolresultaten: daar 
worden we blij van.
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JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
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Nieuwsgierig? 
Kom eens kijken op het 
Vakcollege Helmond!

Vakcollege Helmond | Keizerin Marialaan 4 in Helmond

0492 - 792 020 | info@vakcollege.nl | www.vakcollege.nl

Wat we allemaal doen 
zie je ook online:

Brugklassers 

aan het woord!

Scan de QR-code 

en bekijk 

onze video!


