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Leren in de praktijk!
Op Het Stedelijk

In dit nummer 
-> Leren in moderne praktijklokalen
-> Maatwerk, ook op het vakcollege
-> Aan de slag met beroepsvaardigheden!

Extra bij het m
agazine voor groep-8 leerlingen en hun ouders over H

et Stedelijk Zutphen
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Vijf redenen om voor het vakcollege te kiezen!

1. Persoonlijke aandacht:  
   je eigen coach

Op het vakcollege heb je je eigen coach. Iedere acht weken heb je samen met 
je ouders een gesprek met je coach. Samen bespreken jullie hoe het met je gaat 
en hoe je resultaten zijn. Je kijkt ook wat je doel is voor de komende periode: 
waar ga je aan werken en wat heb je daarbij nodig. Misschien wil je graag wat 
extra uitdaging in het ene vak en heb je wat extra begeleiding nodig in een ander 
vak. Het eerste gesprek met je coach heb je samen met je ouders al vóór de 
zomervakantie. Deze gesprekken zorgen er ook voor dat je op Het Stedelijk met 
plezier kunt leren in een fijne werk- en leeromgeving.

2. Je werkt aan
   beroepsvaardigheden

Op het vakcollege ga je vanaf de eerste 
klas aan de slag met beroepsvaardigheden. 
Je leert initiatief nemen, samenwerken, 
presenteren, ondernemen, luisteren, 
flexibel zijn, planmatig en zelfstandig 
werken. Allemaal vaardigheden waar je nu 
al iets aan hebt, maar die je zeker later in 
je opleiding of in je beroep héél goed kunt 
gebruiken.  

Volg een 
proefpraktijkles!

Ben je zo nieuwsgierig dat je alvast een les 

wilt volgen?  Dat kan op 7 en 8 februari 

(19.00 - 20.30 uur). Je kunt samen met 

je ouders een proefles volgen in een 

praktijkvak. Dat doe je in één van onze 

beroepsgerichte praktijklokalen aan de 

locatie Wijnhofstraat 1 in Zutphen. 

Schrijf je in via onze website! 

www.hetstedelijkzutphen.nl
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3. Zes profielen en
   praktijklokalen

In de eerste twee jaar van het vakcollege maak je kennis met zes profielen. Dat 
zijn zes verschillende vakgebieden. Zo ontdek je wat je leuk vindt en wat juist 
niet; wat bij je past en wat niet. In de derde klas kies je voor één profiel waarin 
je ook examen doet. Het leuke van het volgen van een profiel is dat je echt 

kennismaakt met een vakgebied 
en goed kunt onderzoeken of dit 
iets voor je is. Welke richting je 
ook kiest, uiteindelijk ga je van 
school met een vmbo-diploma 
waarmee je toelaatbaar bent bij 
verschillende mbo scholen. Je kan 
dus eventueel nog van richting 
veranderen. Bij ons op school ligt 
de nadruk op het aanleren van 
beroepsvaardigheden. Díe heb je 
bij alle opleidingen op het  
mbo nodig!

4. Maatwerk
Op het vakcollege begeleiden we 
je om al je talenten heel goed te 
ontwikkelen. Daarom bieden we ook 
op ons vakcollege maatwerk. Ben je 
bijvoorbeeld erg goed in wiskunde? 
Dan kijken we of je dat vak op 
mavoniveau kunt volgen. Misschien
kan dat wel met meerdere vakken. 
Wanneer blijkt dat de mavo ook goed 
bij jouw mogelijkheden past, dan 
kun je bij ons makkelijk de overstap 
maken. …Dat kan bij ons op school 
omdat we maatwerk bieden! 

Maatwerk voor Lobke
Van vakcollege kader  
naar mavo naar…
Een jaar geleden maakte Lobke (13) de overstap van vakcollege naar mavo. 
Ze begon op ons vakcollege in brugklas K1, kaderberoeps. Dat was volgens 
het advies van haar basisschool, vertelt Lobke. ‘Al snel werd duidelijk dat dit 
niet bij me paste. Ik haalde hele goede cijfers. Daarom mocht ik meelopen 
op de mavo. In januari 2016 maakte ik de overstap naar de mavo en kwam in 
klas M1. Dat was halverwege het schooljaar. Ik moest wel wat stof en toetsen 
inhalen, maar daar kreeg ik hulp bij. Ik werd goed begeleid.’ 

…havo!
Nu zit Lobke in klas M2a. Ze gaat met plezier naar school en heeft het naar 
haar zin. Dat straalt ze ook uit. Het gaat zelfs zo goed, dat ze in januari 2017 
een week meeloopt op de havo. ‘Gewoon om te kijken hoor’ zegt ze. ‘Ik 
denk niet dat ik nu al overstap. Mijn plan is om eerst de mavo af te maken 
en dan naar de havo te gaan. Daar voel ik me zekerder bij. Na de havo wil ik 
iets grafisch gaan doen. Misschien het grafisch lyceum. In ieder geval iets 
creatiefs.’ 

De onzekerheid die Lobke had, is weg. Ik voel me op 
mijn gemak en ben blij met de keuze die ik maakte. Ik 
koos voor Het Stedelijk en kwam in een klas waarin ik 
bijna niemand kende. Geen paniek, want je krijgt heel 
snel ook weer nieuwe vrienden op je nieuwe school.’ 

Praktijklokalen
Voor de profielen werk je aan 
praktijkopdrachten in moderne 

praktijklokalen. Ieder profiel heeft een eigen 
praktijklokaal. In het lokaal van mobiliteit 
en transport staan de auto’s op een echte 
autobrug. Bij horeca, bakkerij en recreatie kook 
je in een professionele keuken. Je bedient de 
gasten die in ons eigen restaurant komen eten. 
Zo leer je door te doen. Je loopt ook stage in de 
praktijk. Je leert dus niet alleen in school maar 
zeker ook buiten de school! Dat gebeurt ook 
in regionale en landelijke vakwedstrijden waar 
leerlingen van Het Stedelijk regelmatig een prijs 
winnen. Misschien jij straks ook!

De namen van de 
profielen zeggen al 
iets over de inhoud
Maar wil je meer weten? Kijk dan op 
 www.hetstedelijkzutphen.nl

-> Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
-> Economie en Ondernemen (E&O) 
-> Zorg en Welzijn (Z&W)
-> Mobiliteit en Transport (M&T) 
-> Bouw, Wonen en Interieur (BWI) 
-> Media, Vormgeving en ICT (MVI) 
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Colofon
Deze ‘extra’ is onderdeel van 
het magazine over Het Stedelijk 
Zutphen gemaakt voor leerlingen 
van groep 7 en 8.

Locatie Isendoornstraat
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen
Locatie Wijnhofstraat
Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen

Telefoon 0575 590909
E-mail info@hetstedelijkzutphen.nl
facebook.com/
HetStedelijkZutphen

www.hetstedelijkzutphen.nl

5. Goed voorbereid op je toekomst
Beroepsoriëntatie is een belangrijk vak. De naam zegt het al: je maakt kennis met de 
praktijk en je ontwikkelt je beroepsvaardigheden. Dat doe je door met opdrachten aan de 
slag te gaan op school en in de praktijk. Samen met je coach en je klasgenoten bespreek je 
na elke opdracht wat je geleerd 
hebt. Stap voor stap ontdek 
je waar jouw talenten liggen 
en wat je leuk vindt. Je kunt 
steeds beter antwoord geven 
op de vragen ‘wie ben ik, wat 
wil ik, wat kan ik?’. Daardoor 
weet je straks beter welke 
vervolgopleiding op het mbo het 
beste bij jou past.

Een eigen film in 24 uur!
Tim, Joshua en Jason zitten in klas 3 van Media, 
vormgeving en ict. Om geld in te zamelen voor onze 
goede doelen met kerst bedachten ze een 24 uurs 
challenge. Ze kwamen zelf op het idee. Ze maakten 
een facebookpagina om hun challenge onder de 
aandacht te brengen en gingen aan de slag. In 24 uur 
maakten de drie leerlingen een film over social media en 
cyberpesten. Dat deden ze zo professioneel dat we de 
film gebruiken op onze ouderavond over dit onderwerp. 
Beroepsvaardigheden (initiatief nemen, samenwerken, 
zelfstandig werken) en kennis over het vak komen hier 
bij elkaar. Een knap staaltje vakmanschap van deze drie 
leerlingen, waar ze terecht trots op mogen zijn. 
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-> heb je je eigen coach met wie jij en je
   ouders iedere acht weken een gesprek
   hebben
-> leer je door te doen, ook in de praktijk
-> leer je beroepsvaardigheden
-> ontdek je welke opleiding en welk beroep
   bij jou past
-> zorgen we voor een hele goede aansluiting
   op het mbo
-> bieden we maatwerk
-> begeleiden we je om het beste uit jezelf
   te halen!

Op het vakcollege


