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De wereld
aan je voeten!
Het STC vmbo college en de Haven Havo is er voor jongens en
meiden die van onderzoeken, ontwerpen en ontdekken houden.
Misschien wil je later in een laboratorium werken, in de haven,
bij de douane of in de logistiek. Heb je nog geen idee wat je wilt
worden? Met onze opleidingen ga je altijd goed van start.
Het STC vmbo college en de Haven Havo zijn uniek in Rotterdam.
We hebben veel aandacht voor technologie en moderne vakken als
Technologie en Toepassing. Daarom leer je bijvoorbeeld 3D-printen
en digitaal lassen. Kom je op bezoek?

Haven Havo NIEUW!
Het STC vmbo college heeft met het Calvijn Vreewijk
Lyceum in Rotterdam-Zuid een havo-opleiding voor
leerlingen die leren leuk vinden én graag praktisch
bezig zijn. Drie dagen per week volg je theoretische
vakken en twee dagen per week werk je aan
praktijkopdrachten vanuit de vakken Onderzoek &
Ontwerpen (O&O) en Technologie & vakmanschap.
Zo leer je alles wat je op elke andere havo ook leert
en doe je veel praktische kennis op, bijvoorbeeld
over moderne technologieën die in en om de haven
gebruikt worden. Na de havo kun je naar onze
hbo-opleidingen die we samen met Hogeschool
Rotterdam aanbieden. Heb je een havo, havo/vwo
of vwo-advies? Dan ben je van harte welkom bij de
Haven Havo.

Vmbo voorsprong
Op ons vmbo leer je heel veel, van 3D-printen
en robots programmeren tot lassen en fietsen
ontwerpen. Je leert de technologie achter
verschillende beroepen kennen. Dat is handig,
want het STC vmbo college hoort bij STC mbo
college. Dat is de school voor scheepvaart,
transport en havenindustrie. Dat betekent dat je
na het vmbo heel goed verder kunt op ons mbo.

Je hebt een voorsprong omdat het STC vmbo
college les geeft in richtingen waar je op het
mbo ook voor kunt kiezen. Leerlingen met een
gl-advies volgen het examenvak Technologie en
Toepassing en eventueel Duits of economie.
Zo haal je niet alleen een mavodiploma, maar
kun je ook doorstromen naar de vierde klas van
de Haven Havo. Die sluit aan op onze hboopleidingen. Heb je een tl/mavo-advies? Neem
dan even contact op. Krijg je een lwoo-advies,
dan kun je ook prima bij ons terecht. Met elkaar,
de mentor, docenten, klasgenoten en natuurlijk
jijzelf, zorgen we voor leerzame, veilige en
gezellige schooljaren.

Toptijd!

Profiel, vakken en vakrichtingen
Op de Haven Havo kies je een van de
examenprofielen die op alle havo’s aangeboden
worden. Natuurlijk heb je al veel extra kennis en
vaardigheden opgedaan die van pas komen bij
het profiel Natuur & Techniek.

“

Het STC vmbo college is de enige school
in Rotterdam en wijde omgeving waar het
eindexamenprofiel Maritiem en Techniek (MaT)
aangeboden wordt. Binnen dit profiel kun je
kiezen uit vier vakrichtingen:

• Rijn-, kust- en binnenvaart

Leren vind ik leuk, maar ik vind
technologie ook heel gaaf. Ik ben
gewoon een echte Rotterdamse
aanpakker, haha. Ik ben dus
ook superblij dat ik het op de
Haven Havo allebei kan doen.

• Scheeps- en jachtbouw

”

• Haven en vervoer
• Transport en logistiek

”
“

Ik vind de techniek en technologie het allerleukste
vak, maar ik ga ook graag naar wiskunde, Engels
biologie en gym. En toen ik natuur- en scheikunde
moeilijk vond, heeft de leraar me heel goed
geholpen en haalde ik een 8 voor mijn toets!

”

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! We doen mee aan
Challenge 010 en in de vierde
heb je een voetbaltoernooi met
Feyenoord. En ja, ook bij het
sporten leer je handige dingen,
bijvoorbeeld fietsen repareren.
Bovendien leer je met sporten
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.

Stages, excursies en examenreis
Leren doe je bij ons niet alleen in een klaslokaal.
We gaan regelmatig op snuffelstage en
bezoeken bedrijven, tentoonstellingen en
evenementen. Je vmbo-opleiding sluit je af met
een examenreis. Vorig jaar zijn we naar Elba
geweest. Ciao!

Kom je ook?
Onze deuren staan voor je open.

Informatieavond

• Dinsdag 6 november 2018
19.30 - 21.00 uur

• Donderdag 10 januari 2019
19.30 - 21.00 uur

Open dagen

• Vrijdag 16 november 2018
18.00 - 21.00 uur

• Zaterdag 17 november 2018
10.00 - 14.00 uur

• Vrijdag 18 januari 2019
18.00 - 21.00 uur

• Zaterdag 19 januari 2019
10.00 - 14.00 uur

Meeloopochtenden

• Woensdag 12 december 2018
8.45 - 12.40 uur

• Woensdag 13 februari 2019
8.45 - 12.40 uur

Inschrijven
We volgen de Rotterdamse
Plaatsingswijzer, www.fokor.nl.
Je bent de hele periode ‘s middags welkom
en op 13 maart van 16.00 - 20.00 uur.
Tijdens de open dagen kun je je ook
inschrijven.
Overstappers zijn ook op woensdagmiddag 5 juni van 13.00 - 16.00 uur
welkom.

Toelating
Met een vmbo b/k/gl-advies kun je naar
het STC vmbo college en met een havo,
havo/vwo of vwo-advies ben je welkom op
de Haven Havo.

“

Toen we op excursie in de
haven waren, zag ik dat er heel
veel met robots en computerprogramma’s wordt gedaan,
echt iets voor mij!

”

STC vmbo college

STC vmbo college en Haven Havo

Haven Havo

Westzeedijk 487

Anthony Fokkerweg 4

Calvijn Vreewijk Lyceum

3024 EL Rotterdam

3088 GG Rotterdam

Grift 30

Tel. 010 – 24 40 100

Tel. 010 – 42 90 266

3075 SB Rotterdam

Contact
Vmbo

Haven Havo

Mario van de Veerdonk

Marcel Zwolle

veerdonk@stc-r.nl

m.j.zwolle@calvijn.nl

Tel. 010 - 333 50 94

Tel. 010 - 419 00 77 / 06 17 142 459

www.vmbo-stc.nl

facebook.com/
vmbostc

www.instagram.com/
stcgroupnl

Naar je klaslokaal op de RDM Campus
We geven ook les in Open Leercentrum de Brug
en leerlingen van de Westzeedijk gaan ook
regelmatig naar de RDM Campus. Alle
locaties zijn prima te bereiken met het
openbaar vervoer.
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