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DE WERELD  
AAN JE VOETEN

Elke dag is er van het 1e tot en 
met het 6e uur les. Dat vind ik 
fijn, want zo weet ik precies waar 
ik aan toe ben. En kan ik vaak 
voetballen met mijn vrienden  
en vriendinnen!

“
”

Tot ziens!
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Locaties 
STC vmbo college

Westzeedijk 487

3024 EL Rotterdam

Tel. 010 – 24 40 100

STC vmbo college

Anthony Fokkerweg 4

3088 GG Rotterdam

Tel. 010 – 42 90 266

Vragen? 
Bel of mail naar  

meneer Van de Veerdonk  

M.C.vandeVeerdonk@stc-r.nl 

Tel. 010 - 42 90 266 

Kom je ook?
Informatieavond

• Dinsdag 10 november 2020  
19.00 - 20.30 uur

Open dag

• Zaterdag 30 januari 2021 
10.00 - 15.00 uur

Open dag light

• Woensdag 10 februari 2021 
14.00 - 17.00 uur

Meeloopochtenden

• Woensdag 13 januari 2021 
09.00 - 12.30 uur

• Woensdag 10 februari 2021 
09.00 - 12.30 uur

Inschrijven
We volgen De OverstapRoute van  
Koers VO, www.koersvo.nl. Je bent de 
hele inschrijfperiode ‘s middags van 
harte welkom. Tijdens de open dagen 
kun je je ook inschrijven. 

Toelating
Met een vmbo b/k/gl-advies kun je 
naar het STC vmbo college. Als je aan 
de voorwaarden voldoet, kun je zelfs 
een mavodiploma halen. Heb je een tl/
mavo-advies? Neem dan even contact op. 
Krijg je een lwoo-advies, dan kun je ook 
prima bij ons terecht. 

Voorsprong 
Met je vmbo-diploma kun je verder op het 
STC mbo college. Met een mavo-diploma 
kun je kiezen tussen het mbo of - onder 
bepaalde voorwaarden - de vierde klas 
van de Haven Havo. Met je havo-diploma 
kun je verder op onze hbo-opleidingen die 
we samen met Hogeschool Rotterdam 
aanbieden in het Rotterdam Mainport 
Institute.

http://facebook.com/vmbostc
http://www.vmbo-stc.nl
mailto:M.C.vandeVeerdonk%40stc-r.nl%20?subject=


De wereld  
aan je voeten! 

Als ik mijn diploma gehaald  
heb, wil ik naar de Haven Havo,  
of naar het STC mbo college.  
Tijdens LOB (Loopbaanoriëntatie  
en -begeleiding) leer ik nadenken 
over mijn toekomst. Gelukkig is 
het nog niet zover, want ik heb het 
echt heel erg naar mijn zin hier! 

“

”

In het rooster staan 2 flex-uren per week. In die uren 
krijg je bijvoorbeeld extra uitleg, of praat je met je 
studieloopbaanbegeleider over je toekomst. Wat je 
precies doet, bepaal je samen met je mentor.

“
”

Zoek jij een gezellige school waar je veel kan leren? Bijvoorbeeld over robotjes 
programmeren en 3D-printen? Wil je lasersnijden en digitaal lassen? Bij het STC 
vmbo college ga je veel leren over de wereld om je heen. En over jezelf. Kom je 
eens kijken? Met jou erbij wordt het vast nog gezelliger! 

Een vmbo met veel aandacht voor techniek en technologie, dat is een 
omschrijving die goed bij de school past. Dat merk je bijvoorbeeld bij het vak 
Technologie en Toepassing (TeTo). Eigenlijk worden daar verschillende vakken 
tegelijk gegeven. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld de hulp van jouw klas gevraagd. 
Je verzamelt informatie op internet, schrijft een verslag, bedenkt een oplossing 
en maakt er een digitaal ontwerp van.  
Bij dit project heb je taal  
én wiskunde nodig. En misschien ook 
wel aardrijkskunde en natuurkunde. 
Leren door te doen vinden wij heel 
belangrijk. Daarbij mag je fouten  
maken, want ook daar leer je van.

Eerlijk en gezellig
Het STC vmbo college is een veilige school.  
Er zijn duidelijke regels over hoe leerlingen en 
docenten zich gedragen. Die kunnen samengevat 
worden met de woorden eerlijk, open, direct en 

constructief. De leerlingen en de docenten hebben 
een training gehad over de gedragsregels op school. 
Als een klas bijvoorbeeld onrustig is, wordt daar 
op een eerlijke en open manier over gesproken. De 
bedoeling is namelijk altijd dat het gezellig blijft 
en dat je zoveel mogelijk kunt leren. Daarvoor zit je 
tenslotte op school. 

Alle mentoren zijn ook studieloopbaanbegeleider. 
Je zult merken dat ze vaak met je praten. Wat gaat 

er goed, wat vind je moeilijk? Wat wil je leren? En 
wat heb je daarvoor nodig? Je leert op deze manier 
nadenken over je toekomst.

Prachtige toekomst
Leerlingen komen graag naar school. Ze vinden 
de docenten soms streng, maar ‘dat is wel nodig’, 
zeggen ze er dan bij. De sfeer is heel goed, alle 
docenten kennen de leerlingen en doen hun best 
de talenten van de leerlingen zo goed mogelijk te 
ontwikkelen. Daarom zijn er heel veel leerlingen  
die een diploma halen op een hoger niveau dan 
waarop ze binnengekomen zijn na groep 8. 
Wat wil jij bereiken?

Je leert er al veel over onderwerpen die te maken 
hebben met de Rotterdamse haven, de scheeps- 
en jachtbouw, de luchthaven en met varen en 
vervoeren. Binnen dit profiel kun je kiezen uit  
vier richtingen:

• Rijn-, kust- en binnenvaart 

• Scheeps- en jachtbouw 

• Haven en vervoer 

• Transport en logistiek

Welkom in en rond de haven
Ons vmbo is de enige school in Rotterdam en 
omgeving met het eindexamenprofiel Maritiem 
en Techniek (MaT). 

Lekker  
sportief! 
We vinden het heel belangrijk dat 
je veel leert. Dat gaat het beste 
als je lekker in je vel zit. 
Daarom doe je bij ons veel aan 
sport. Tijdens en na schooltijd 
dagen we je flink uit met allerlei 
sporten. En ja, ook tijdens het 
sporten leer je belangrijke dingen. 
Bijvoorbeeld hoe je omgaat 
met winnen en verliezen, hoe je 
samenwerkt en hoe je jezelf kunt 
uitdagen om zo goed mogelijk te 
presteren. Allemaal belangrijke 
dingen die je hele leven van  
pas komen.

Nog meer leuke dingen! 
Leren doe je bij ons niet alleen in een klaslokaal. 
Stages, bedrijfsbezoeken en projecten zijn ook 
heel belangrijk bij ons op school. Veel leerlingen 
gaan varen met de Eendracht, het prachtige 
zeilschip van het STC. Je opleiding sluit je af  
met een examenreis. En we organiseren een 
wintersportreis.


