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Op zoek naar een middelbare school die helemaal bij 

jou past? Waar je onderwijs krijgt dat aansluit op jouw 

manier van leren? En waar je je prettig en veilig voelt? 

Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! 

Op onze vmbo-school kun je voorbereidend beroepsonder-

wijs en theoretisch onderwijs volgen. 

Zo werkt het in de onderbouw

Je hebt van je basisschool een schooladvies op vmbo-niveau 

gekregen. Dit kan zijn: basisberoepsgericht, kaderberoeps-

gericht of theoretisch (TL). Op basis van dat advies kom je op 

het Zuiderzee College in een passende eerste klas. In het eer-

ste leerjaar geven we jou de kans te ontdekken welke rich-

ting écht goed bij je past. In het tweede leerjaar kom je dan 

in een basis-, kader- of TL-klas. 

Heb je van je basisschool het advies theoretisch/havo gekre-

gen? Dan kun je bij ons terecht in de aparte klas TL+. Vanuit 

deze klas kun je, tijdens of na het eerste jaar, de overstap 

naar het havo maken. 

Na leerjaar twee voor iedereen een passend 

profiel of examenpakket

Volg je TL? Dan kies je aan het eind van leerjaar twee en drie 

de vakken waarin je examen gaat doen. Binnen het Zuiderzee 

College is er een breed aanbod. Naast de gangbare vakken 

kun je ook kiezen voor tekenen en/of Frans als examenvak. 

Volg je basis of kader? Dan kies je aan het einde van de twee-

de klas een van de drie beroepsgerichte profielen: 

Economie & Ondernemen, Media, Vormgeving & ICT en 

Zorg & Welzijn. In ieder profiel krijg je theoretische en 

praktische vakken.

 Alle vakken op een rij:

• De AVO-vakken: 

   bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels,    

   maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ten minste    

   één kunstvak. 

• Twee verplichte vakken: 

   afhankelijk van je profiel volg je twee verplichte 

   vakken die je goed voorbereiden op een bepaald 

   beroep of werkveld. Bij Economie & Ondernemen zijn dat     

   de vakken economie en wiskunde. Bij Zorg & Welzijn volg 

   je biologie en wiskunde of maatschappijleer. En bij Media, 

   Vormgeving & ICT zijn dat wiskunde en NASK 1. 

• Vier verplichte profielvakken en 

    vier keuzevakken: 

   de profielvakken staan vast, maar je keuzevakken bepaal    

   je helemaal zelf! De keuze is groot, want we bieden je 

   maar liefst 25 keuzevakken. Je kunt natuurlijk één of   

   meerdere vakken nemen die horen bij het profiel dat je  

   hebt gekozen, maar je mag ook vakken kiezen uit een   

   ander profiel. Zo bepaal je je eigen leerroute.

Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! 



Het profiel Economie & Ondernemen heeft de 

volgende vaste profielvakken:

 1. Commercieel

 2. Secretarieel

 3. Logistiek

 4. Administratie

en de keuzevakken:

 • Marketing

 • Ondernemen

 • Logistiek

 • Webshop

Profiel Economie & Ondernemen

✔  Ben je ondernemend?

✔  Vind je het leuk om met klanten om te gaan?

✔  Wil je later een eigen bedrijf?

✔  Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken?

Heb je veel vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan is het profiel 

Economie & Ondernemen echt iets voor jou. 

Je maakt kennis met werkzaamheden uit het bedrijfsleven 

en beroepen in de administratieve sector, detailhandel en 

groothandel. Je kunt later in een administratief beroep gaan 

werken, bijvoorbeeld bij een bank, hotel of winkel. Maar je 

kunt ook verkoper worden, inkoper, magazijnmedewerker, 

receptie-medewerker, administrateur, juridisch medewerker 

of etaleur.

Volg je dit profiel, dan doe je ook examen in economie en 

wiskunde.



Het profiel Media, Vormgeving & ICT heeft de 

volgende vaste profielvakken:

 1. ICT

 2. Audiovisuele vormgeving en productie

 3. 2D- en 3D-vormgeving en -productie

 4. Interactieve vormgeving en productie

en onder andere de keuzevakken:

 • Vormgeven en typografie

 • 3D-vormgeving en -realisatie

 • Gamedesign

 • Licht, geluid en decor

✔   Ben je creatief?

✔   Werk je graag samen?

✔   Vind je het leuk met beeld en geluid te werken?

✔   Werk je graag met computers?

Vaak ‘ja’ als antwoord gegeven? Dan is dit misschien wel 

jouw profiel! Je leert eenvoudige ICT-netwerken aanleggen, 

verpakkingen ontwerpen en PR-uitingen verzorgen. Je ont-

wikkelt ook websites, ontdekt hoe je apps en games maakt 

en kunt je uitleven in de professionele studio. Je kunt later 

aan de slag als servicedeskmedewerker, systeembeheerder, 

netwerkbeheerder, applicatieontwikkelaar (programmeur) en 

grafisch vormgever (posters, brochures) of interactief vorm-

gever (animaties, audiovisuele technieken). 

Volg je dit profiel, dan doe je ook examen in de vakken wis-

kunde en NASK 1.

Profiel Media, Vormgeving & ICT



✔   Ben je geduldig, behulpzaam en zorg je graag  

        voor een ander?

✔   Ben je graag in beweging of wil je anderen 

        helpen meer te bewegen?

✔   Vind je het leuk om activiteiten te organiseren?

✔   Kun je goed luisteren en samenwerken?

Beantwoord je veel vragen met ‘ja’? Dan past dit profiel bij 

jou. Met je diploma Zorg & Welzijn kun je straks een opleiding 

volgen in de zorgsector, welzijnswerk, uiterlijke verzorging en 

horeca. Maar je kunt ook prima doorgroeien in de facilitaire 

dienstverlening, toerisme, sport en laboratoriumtechniek.

Volg je dit profiel, dan doe je ook examen in biologie en in 

een van de volgende vakken: wiskunde of maatschappijleer.

Het profiel Zorg & Welzijn heeft de volgende 

vaste profielvakken:

 1. Mens en gezondheid

 2. Mens en activiteit

 3. Mens en omgeving

 4. Mens en zorg

en onder andere de keuzevakken:

 • Schoonheidsbehandelingen hand, 

               haar en gezicht

 • Welzijn kind en jongere

 • Beveiliging en veiligheid

 • Sport en bewegen

Profiel Zorg & Welzijn



De theoretische leerweg

✔   Heb je van je basisschool het advies theoretisch of 

         theoretisch/havo gekregen?

✔   Vind je leren leuk?

✔   Kun je goed plannen en zelfstandig werken?

Als dit allemaal voor jou geldt, dan kun je bij ons terecht in de 

eerste klas kader/TL of TL+. 

Volg je TL? Dan kan je, als je cijferlijst voldoet aan bepaalde 

voorwaarden, na het behalen van je TL-diploma instromen in 

de vierde klas van het havo. Natuurlijk kun je ook een mbo-

opleiding gaan volgen.

Kom je in de TL+-klas? Dan werk je met lesmateriaal dat aan-

sluit op het havo. Tijdens het eerste jaar kun je, onder bepaal-

de voorwaarden, op twee momenten overstappen naar het 

havo; in februari en aan het einde van het schooljaar. Maak 

je de overstap niet, dan ga je over naar een tweede klas op 

het Zuiderzee College.

Goede persoonlijke begeleiding 
Tijdens je opleiding maak je meerdere keuzes: welk profiel ga 

je kiezen, welke keuzevakken wil je, waar ga je stage lopen? 

Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, krijg je vanaf leerjaar 1 

begeleiding van coaches. Dit noemen we Loopbaan Oriënta-

tie en Begeleiding (LOB). Bij LOB maak je op allerlei manieren 

kennis met de praktijk; via praktijkopdrachten, bedrijfsbezoe-

ken en stages. Al die indrukken en ervaringen bespreek je 

met je coach en leg je vast in een loopbaandossier. Zo ontdek 

je waar je goed in bent en kun je de juiste keuzes maken voor 

je toekomst. 

Wat als het even niet gaat?

Het kan gebeuren dat het even niet zo goed gaat op school. 

Je zit misschien niet zo lekker in je vel. Of je vindt een be-

paald vak lastig. Dan is het goed te weten dat je niet alleen 

staat. Je kunt altijd terecht bij je mentor en de interne con-

tactpersonen. Op onderwijsgebied is er aanvullende begelei-

ding. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuningsuren voor 

een vak, aan individuele begeleiding vanuit de zorg of aan 

het leerplein waar je onder toezicht en in alle rust je huiswerk 

kunt maken.

Niet alleen maar leren!

Natuurlijk ben je op school om te leren, maar dat is zeker niet 

alles! Op het Zuiderzee College organiseren we ook regel-

matig buitenschoolse activiteiten zoals excursies, doe-dagen 

en schoolreisjes. Je kunt je ook uitleven op onze klimmuur of 

creatief aan de slag gaan in de speciale studio. En natuurlijk 

is er ook voldoende tijd om gewoon lol te maken met je klas-

genoten. 

De theoretische leerweg En niet te vergeten....



Zuiderzee College
Postbus 564
1500 EN  Zaandam
www.zuiderzee-college.nl
info@zuiderzee-college.nl
 

Bezoekadres
Zuiderzee 200
Zaandam
t 075 616 60 69
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