
JOUW SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS EN VMBO

Roelof van Echten College 
Locatie Voltastraat 
Voltastraat 27 
7903 AA  Hoogeveen 
(0528) 35 86 58 
www.rvec.nl

VOOR 

ELK TALENT

VOLTASTRAAT

SPECIAAL VOOR 
GROEP 8-LEERLINGEN



Voor je ouders

Zijn je ouders ook nieuwsgierig naar onze school? 
Draai deze brochure dan om en geef hem aan je 
ouders. De laatste pagina’s hebben we speciaal 
voor hen gemaakt. Of zijn het toch de eerste?

Over locatie Voltastraat

Onze school aan de Voltastraat is uniek. Het is 
de school voor alle leerlingen van het praktijk
onderwijs, het vmbo en de mavo bovenbouw 
van het RvEC. Ook de leerlingen van RENN4 
De Atlas en De Windroos, Kentalis en ‘de buren’ 
van het woonzorgcentrum Ambiq krijgen er 
les. Iedere school heeft zijn eigen plekje in het 
gebouw, met een eigen plein en ingang. We 
delen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, 
praktijklokalen voor hout en metaal, en een 
simulatiewoonhuis. 

Daarnaast wisselen we kennis uit, ook met onze 
schoollocatie Bentinckspark. Door onder
wijsconcept Eduwiek kunnen we combinaties 
van onderwijs aanbieden die passen bij de 
mogelijkheden van elke leerling. Zo kan een 
leerling van RENN4 zijn heftruckcertificaat halen 
bij het praktijkonderwijs van het RvEC. En een 
leerling uit het praktijkonderwijs die heel goed 
is in Engels, kan daarin les krijgen op het vmbo. 
Vanuit talenten en kansen willen we bijdragen 
aan de toekomstdromen van ieder kind. 

 Onderwijs dat bij jou past 

Een succesvolle leerloopbaan voor ieder 
kind – dat is ons doel. We doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat jij het onderwijs 
krijgt dat bij jou past. Of je nu heel goed kunt 
leren, of als je juist wat extra hulp nodig  
hebt – wij helpen je de beste plek te vinden. 

 De juiste plek voor jou 

Dat doen we vanaf het moment dat je bij ons 
op school komt. Maar ook later, als je kiest 
wat voor werk je wilt doen en welke vervolg
opleiding je daarvoor nodig hebt. Daarom 
hebben we verschillende brugklassen, kun 
je vakken op verschillende niveaus volgen 
en werken we samen met onze locatie 
Bentincks park, het mbo en het bedrijfsleven.  
Op onze school heb je veel keuzemogelijk
heden en wij zorgen voor goede begeleiding 
in jouw persoonlijke ontwikkeling.

 Vertrouwen in de toekomst 

Zo vind jij je plek wel bij ons. We werken met 
jou aan het vertrouwen in jezelf, in anderen, 
in het leven en in de toekomst. Daarbij laten 
we ons inspireren door christelijke normen 
en waarden. In dagopeningen en vieringen 
staan we stil bij het leven, bij vreugde en ver
driet, bij rituelen en verhalen. 

MAAK KENNIS MET HET RVEC 

We helpen je niet alleen op weg naar een 
diploma. Er is veel aandacht voor jou als 
mens en jouw bijdrage aan de samenleving. 
We willen weten wie jij bent en zijn er voor 
jou! 



5 X  

    DAAROM RVEC

1. Je maakt zelf keuzes op weg 
naar jouw toekomstdromen, 
natuurlijk onder begeleiding 
van school.

2. Je krijgt onderwijs dat past 
bij jouw niveau, talenten en 
interesses.

3. Je krijgt les in prachtige 
praktijklokalen.

4. We hebben een ‘zorgstraat’ 
met alle deskundigen bij 
elkaar, zoals remedial teachers, 
leerlingbegeleiders en gedrags
deskundigen.

5. Je leert ook veel buiten de 
school, bijvoorbeeld tijdens 
activiteiten en excursies.

VERSCHILLENDE BRUGKLASSEN

 Voor praktijkonderwijs en vmbo 

Kies je voor het praktijkonderwijs of voor een vmboopleiding, dan kies je voor locatie 
Voltastraat. We hebben verschillende brugklassen en er zijn ook combinatie klassen:
• Praktijkonderwijs: bereidt je voor op werk of mbo (niveau 1 en 2).
• Dakpanklas: bereidt je voor op een overstap naar de tweede klas van vmbo BB of naar het 

tweede leerjaar van het praktijkonderwijs.
• Vmbo basisberoepsgericht (BB): bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen van het 

mbo (niveau 2).
• Vmbo kaderberoepsgericht (KB): bereidt je voor op de vak en middenkader opleidingen 

van het mbo (niveau 3 en 4).
• Kaderplus-klas (vmbo-KB/TL): bereidt je voor op de vak en middenkaderopleidingen 

van het mbo (niveau 3 en 4). In deze brugklas krijg je de praktijkvakken op KBniveau en 
kun je de theorievakken op TLniveau volgen.

 Mavo op Bentinckspark 

Ben je meer van de theorie dan de praktijk? Dan past mavo misschien beter bij jou. Voor deze 
richting ga je naar het Bentinckspark. Omdat de nadruk op de mavo meer op de theorie ligt, 
ga je naar dezelfde school als havo en vwoleerlingen. 

PRAAT MEE OVER HET RVEC

We willen een goede, fijne school zijn voor jou. Daarom luisteren we goed naar 
wat leerlingen en ouders vinden van onze school. Regelmatig praten we met 
de leerlingenraad, de MR of de ouderklankbordgroep. Je mag altijd meepraten 
over ons onderwijs.  



 Daarom RvEC:  
 Begeleiding en coaching
We doen er alles aan om je snel thuis te laten 
voelen. Voor de zomervakantie maak je al kennis 
met je nieuwe klasgenoten en mentor. De eerste 
week op onze school (startup week) staat in het 
teken van elkaar leren kennen. Je krijgt dan ook een 
kluispasje en een Chromebook. We laten je zien 
hoe je Chromebook werkt en waar je je rooster en 
huiswerk kunt vinden. In het eerste jaar ga je samen 
met je mentor en docenten op zoek naar wat jij 
nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. We leren 
je bijvoorbeeld hoe je je schoolwerk moet plannen 
en hoe je het beste huiswerk kunt maken. Samen 
zorgen we voor een fijne school, waarin we respect 
en oog hebben voor elkaar. Je leert verantwoorde
lijkheid te nemen voor jouw schoolzaken. Natuurlijk 
helpen we je om keuzes te maken die passen bij 
jouw interesses en talenten. We dagen je uit om je 
dromen waar te maken. 

“ 

De eerste schoolweek vond ik 

spannend. Gelukkig leerde ik mijn 

klas en de school gauw kennen 

en was ik snel gewend aan het 

nieuwe ritme.



Bovenbouw vmbo en mavo

1 08.30 - 09.20 uur

2 09.20 - 10.10 uur

3 10.10 - 11.00 uur

Pauze 11.00 - 11.20 uur

4 11.20 - 12.10 uur

5 12.10 - 13.00 uur

Pauze 13.00 - 13.25 uur

6 13.25 - 14.15 uur

7 14.15 - 15.05 uur

Pauze 15.05 - 15.20 uur

8 15.20 - 16.10 uur

 Ingang en fietsenstalling 
De fietsenstalling voor vmboleerlingen is 
aan de Voltastraat. Het is de bedoeling dat je 
je stuur in de haken hangt en je fiets niet op 
de standaard zet. Zo blijft je fiets heel en is er 
plek voor iedereen. Vanaf de fietsen stalling 
ga je via de leerlingeningang de school 
binnen. Leerlingen van het praktijkonderwijs 
zetten hun fiets in de stalling bij de hoofd
ingang en gaan daar naar binnen. 

HANDIG OM TE WETEN

 Lestijden en pauzes 
In de pauze kun je naar de aula op de begane grond. De grote trap is ook een pauzeplaats.  
We hebben gescheiden pauzes. Er zijn drie roosters:

WIST JE DAT...

... je vragen over je rooster, ICT of 
administratieve zaken kunt stellen 
bij de receptie naast de hoofd
ingang? Je kunt natuurlijk ook 
terecht bij een van de conciërges.

Onderbouw vmbo

1 08.30 - 09.20 uur

2 09.20 - 10.10 uur

Pauze 10.10 - 10.30 uur

3 10.30 - 11.20 uur

4 11.20 - 12.10 uur

Pauze 12.10 - 12.35 uur

5 12.35 - 13.25 uur

6 13.25 - 14.15 uur

7 14.15 - 15.05 uur

Pauze 15.05 - 15.20 uur

8 15.20 - 16.10 uur

Praktijkonderwijs

1 08.30 - 09.00 uur

2 09.00 - 09.30 uur

3 09.30 - 10.00 uur

4 10.00 - 10.30 uur

5 (pauze) 10.30 - 11.00 uur

6 11.00 - 11.30 uur

7 11.30 - 12.00 uur

8 12.00 - 12.30 uur

9 12.30 - 13.00 uur

10 (pauze) 13.00 - 13.30 uur

11 13.30 - 14.00 uur

12 14.00 - 14.30 uur

13 14.30 - 15.00 uur

14 15.00 - 15.30 uur

 Elke leerling een Chromebook 
Je krijgt in de eerste schoolweek een eigen 
Chromebook. Je leert dus niet alleen uit boe
ken, maar ook online. Met speciale lesmetho
des leer je in je eigen tempo en op je eigen 
manier. De lessen worden leuker, met video 
en audio, en je kunt jezelf makkelijk testen. 
Door online toetsen te maken, ziet de docent 
snel wat je sterke en minder sterke punten 
zijn. Docenten kunnen lesstof en opdrachten 
online voor je klaarzetten. Hiermee ga je op 
je Chromebook aan de slag.  Kluisjes 

Iedere leerling heeft een eigen kluisje. Daarin 
bewaar je je jas en waardevolle spullen, zoals 
je telefoon. Je opent je kluisje met een pasje. 
Die krijg je in de eerste schoolweek.

“ 

Ik kan altijd terecht 

bij mijn mentor of 

een docent. De 

conciërges zijn ook 

heel aardig!



HANDIG OM TE WETEN

 Eén school, drie vleugels 
Op onze school zitten leerlingen van het 
praktijkonderwijs, vmbo en de mavo boven
bouw. Ook leerlingen van RENN4 De Wind
roos en De Atlas gaan hier naar school. Het 
grootste deel van de lessen volg je in ‘je 
eigen vleugel’. Sommige praktijklokalen 
(vooral op de begane grond) worden door 
alle scholen gebruikt.

 Iedere vleugel zijn eigen kleur 
Ook al is de school groot, toch zul je merken dat je je snel thuis voelt. Dat komt doordat we 
overal in de school werken met kleuren. Daardoor weet je altijd waar je bent:

Verdieping Kleur Wat is er te vinden?

Begane grond Geel Praktijkonderwijs RvEC

Oranje Centrale aula

Geel Gymzalen praktijkonderwijs en RENN4

Blauw RENN4 De Windroos en praktijklokalen

Groen RENN4 De Atlas

1e verdieping* Blauw Werkplein en praktijklokalen vmbo

Geel Theorielokalen vmbo

Groen Vmbo/leerwegondersteuning

2e verdieping* Geel Theorielokalen vmbo

WIFI 

In de school én op het school
plein is er WiFi. Met je leerling
nummer en wachtwoord kun 
je inloggen. Je telefoon mag je 
trouwens alleen in de les gebrui
ken als de docent daar om vraagt.

* Ga je naar het vmbo? Dan zijn alle lessen op de eerste en tweede verdieping. 



 Lokaalnummering 
Alle lokalen en ruimtes hebben een num
mer. Het eerste cijfer vertelt je op welke 
verdieping je bent. Lokaal 0.20 ligt bijvoor
beeld op de begane grond, 1.15 op de eerste 
verdieping en 2.51 op de tweede verdieping. 
 
 

 Catering 
In de aula kun je broodjes, soep en andere 
lekkere dingen kopen. De catering wordt 
verzorgd door Markies en ook door onze 
leerlingen zelf. 

 Werkplekken voor leerlingen 
Verspreid door de school vind je werkplek
ken waar je rustig kunt werken, bijvoorbeeld 
huiswerk maken op je Chromebook.

1. Wij hebben respect voor elkaar en voor 
elkaars (school)spullen.

 − Wij blijven van elkaar af.
 − Wij zijn vriendelijk en beleefd.
 − Wij letten op onze eigen taak. 

 

2. Wij zijn een gezonde, rookvrije school. 
 

3. Wij zijn op tijd:
 − op school;
 − in de les;
 − op stage. 

4. Onze uiterlijke verzorging is niet 
aanstoot gevend of beledigend  
voor anderen.

 − Wij doen in de les hoofddeksels af. 
 

5. Wij lopen en praten rustig in de school. 
 
 

6. Wij houden de school netjes.
 − Wij eten en drinken tijdens de pauze.
 − Wij ruimen onze rommel op. 

 

7. Wij bergen onze smartphones tijdens 
de les op in onze tas of broekzak. 
Wij gebruiken onze smartphones alleen:

 − tijdens de reguliere pauzes;
 − in opdracht van de docent.

ZO GAAN WE  
        NAAR SCHOOL MET  

PLEZIER

“ 

Er is veel te kiezen op 

school. Dat maakt 

het leren leuk.



Daarom RvEC:  
Onderwijs dat bij jou past
Je krijgt onderwijs dat past bij jouw niveau en interesses. Zo kun je 
op het vmbo bijvoorbeeld kiezen voor BB of KB, maar we hebben ook 
combinatieklassen. Als je heel goed bent in één of meerdere theorie
vakken, kun je deze volgen op een hoger niveau. Een voorbeeld: je doet 
je opleiding op KBniveau en maakt je examen Engels op TLniveau.

 Afwisseling theorie en praktijk 

Op locatie Voltastraat kun je kiezen voor 
het basis beroepsgerichte (BB) en het 
kader beroeps gerichte (KB) vmbo. In beide 
opleidingen is er veel afwisseling tussen 
theorie en praktijk, maar de nadruk ligt op de 
praktijk. Ideaal dus als je het liefste leert door 
met je handen te werken. Met vmbo-BB en 
vmbo-KB leg je een goede basis om een echte 
vakman of -vrouw te worden. We bereiden je 
voor op een vervolg opleiding in het mbo. Met 
een vmbo-BB-diploma stroom je door naar 
niveau 2 en met een vmbo-KB-diploma naar 
niveau 3 of 4 van het mbo.

 Kaderplus (vmbo-KB/TL) 

Wil je meer uitdaging bij de theorievakken? 
Dan is de kaderplus-klas misschien iets voor 
jou. Je volgt de theorievakken op TL-niveau 
en kiest uiteindelijk in welke vakken je op 
TL-niveau examen wilt doen. Je haalt dan 
gewoon je KB-diploma, maar wel met de 
mogelijkheid om één of meerdere vakken op 
TL-niveau af te sluiten.

 Jij mag kiezen 

Als brugklasser mag je al een deel van je 
eigen lesrooster samenstellen. In de keuze-
uren Creatief volg je het creatieve vak dat 
jij het leukste vindt. Ga je naar vmbo KB of 
KB/TL, dan kies je wekelijks ook drie theorie-
uren waarin je extra tijd besteedt. Die 
keuzes maak je samen met je mentor. Iedere 
week heb je een blokuur talentoriëntatie. 
Hierin leer je vier talentstromen kennen: 
Kunst & Cultuur, Leefstijl & Bewegen, 
Technologie & Wetenschap en Ondernemen 
& Maatschappij. Zo prikkel je jouw interesses 
en talenten en ontdek je welk profiel in de 
bovenbouw, welke vervolgopleiding en welk 
beroep het beste bij jou passen.

 Begeleiding 

Al voor de zomervakantie maak je kennis 
met je mentor en je klas. Je ziet jouw mentor 
minimaal vijf keer per week. Jullie bespreken 
hoe het met je gaat en of je ergens hulp bij 
nodig hebt. Samen met docenten kijkt jouw 
mentor naar wie jij bent, wat jij kan en wat 
bij jou past. Kun je meer uitdaging aan, dan 
kun je vakken op een hoger niveau volgen. 
Gewoon in je eigen klas!

VMBO
VOOR VAKMANNEN EN -VROUWEN



 Voor jouw toekomst 

Je leert bij ons op school allerlei dingen die 
je later nodig hebt in een vervolgopleiding 
en in een baan. Denk aan het nakomen van 
afspraken en het houden aan regels, maar 
ook aan samenwerken, initiatief tonen, 
omgaan met zelfstandigheid, leren omgaan 
met kritiek, informatie opzoeken en verwer
ken. En hoewel jij waarschijnlijk het liefst de 
handen uit de mouwen steekt, besteden we 
ook aandacht aan de bijbehorende theorie. 
Die combinatie zorgt ervoor dat je goed 
voorbereid bent op je vervolgopleiding op 
het mbo.

 Samenwerken met het mbo 

Om de overgang naar het mbo zo goed 
mogelijk te laten verlopen, werken we veel 
samen met mboscholen. Dat betekent 
dat je in de bovenbouw misschien al eens 
een les volgt op het Alfacollege of dat een 
mbodocent een les komt geven bij ons op 
school. 

Daarnaast organiseren we projecten samen 
met het mbo. Het leuke is dat je dan niet 
alleen samenwerkt met klasgenoten, maar 
ook omgaat met andere mensen. Zo kun 
je bijvoorbeeld een sportdag voor een 
basisschool organiseren, op excursie naar 
een bedrijf, knutselen met ouderen of een 
wandeling maken met mensen die ziek zijn. 
Daar leer je veel van. Ook kom je zo al iets 
te weten over jouw interesses, mogelijke 
vervolgopleidingen en de manier van 
werken op het mbo. De overgang naar een 
mboopleiding verloopt daardoor heel 
soepel. 

WIST JE DAT...

... de decaan en je mentor jou vanaf het 
eerste jaar al begeleiden bij het maken 
van keuzes? Eerst voor een profiel en 
later voor een vervolgopleiding.  

“ 

In de les gaan we verder met wat we op de 

basisschool hebben geleerd en kijken we ook 

al naar wat we later graag willen doen.



 Leerroutes 

In de bovenbouw van het vmbo zijn er leerroutes die goed aansluiten op het mbo. Er valt 
meer te kiezen en zo kun je nog beter onderzoeken welk beroep en welke mboopleiding het 
beste bij jou passen. Naast de algemene theorievakken krijg je ook theorievakken die speciaal 
bij jouw leerroute passen. 

 Verplichte en keuzemodules 

Elke leerroute heeft vier verplichte beroepsgerichte modules. Daarmee leer je de basiskennis 
en basisvaardigheden die je nodig hebt voor de beroepen en vervolgopleidingen die passen 
bij jouw leerroute. Daarnaast kies je zelf nog vier extra modules. Elke leerroute heeft zijn eigen 
keuzemodules, maar je kunt ook modules uit de andere leerroutes kiezen. 

 Help, wat moet ik kiezen? 

Met zoveel keuzes is het soms moeilijk 
kiezen. Daarom helpen wij je hierbij. Dat 
noemen we LOB: loopbaanoriëntatie en 
begeleiding. In het eerste jaar begin je al 
met talentoriëntatie en daar gaan we in 
klas 2 mee verder. In het derde en vierde 
leerjaar ga je stage lopen. Zo ontdek je welke 
beroepen en functies bij de verschillende 
leerroutes passen.

Alle indrukken en ervaringen die je opdoet, 
bespreek je met je mentor of met je decaan. 
Wat was leuk? Wat ging goed? Welke pro
blemen kwam je tegen? Maar je kijkt ook 
vooruit en bent bezig met je toekomst:
• Welke leerroute past bij wat ik graag doe? 
• Welke beroepsgerichte keuzevakken 

passen daarbij? 
• Lijkt me dit leuk werk?

• richting Dienstverlening
• richting Techniek

zorg & welzijn 
(Z&W)

DIENSTVERLENING  
& PRODUCTEN (D&P)

mobiliteit & transport 
(M&T)

KEUZES IN DE BOVENBOUW



Wil jij later graag met mensen werken? Dan is deze leerroute iets 
voor jou. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zieke mensen op bed kunt 
verzorgen, hoe je een baby de fles geeft, op welke manier je nagels 
mooi lakt en wat er zoal bij komt kijken om een gevarieerd menu 
op tafel te zetten. Maar ook hoe je klanten op een correcte manier 
telefonisch te woord staat en hoe je iemand met brandwonden 
eerste hulp geeft.

ZORG & WELZIJN

 Mogelijke beroepen  

• schoonheidsspecialist
• verpleegkundige
• onderwijsassistent
• activiteitenbegeleider 
• jeugdhulpverlener
• medewerker kinderopvang
• sportmedewerker
• kapper
• gastvrouw
• kok 
• kleuterleider
• dokters of tandartsassistent

 Profielmodules en theorievakken 

De profielmodules van het profielvak Zorg & 
Welzijn: 
• Mens & Gezondheid. Je leert hoe je 

anderen kunt helpen om gezond te leven. 
• Mens & Omgeving. Je leert alles over 

een schone en veilige leef of werkplek.
• Mens & Activiteit. Je leert activiteiten te 

organiseren voor verschillende groepen 
mensen.

• Mens & Zorg. Je leert mensen te verzor
gen. Dit kunnen ouderen, gehandicapten, 
pubers en kinderen zijn.

Naast de profielmodules maak je een keuze 
uit een aantal theorievakken.



Ben jij een echte teamspeler? Vind je het leuk om veel contact te 
maken met andere mensen? Dan is de leerroute Dienstverlening 
& Producten (D&P) richting Dienstverlening iets voor jou. Je gaat 
aan de slag bij bedrijven en organisaties die diensten verlenen 
aan individuele klanten of aan groepen klanten. Denk aan 
attractieparken, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, 
indoor- en outdoorcentra en sportverenigingen. 

D&P DIENSTVERLENING

 Mogelijke beroepen  

• beveiliger
• organisator van evenementen
• facilitair medewerker
• handhaver toezicht en veiligheid
• ICTmedewerker
• kwaliteitscoördinator
• locatiebeheerder
• administratief of secretarieel medewerker
• medewerker marketing en communicatie
• maatschappelijk dienstverlener
• personal trainer/coach
• sport en bewegingsleider
• vrijetijdsmanager



KEUZEVAK KUNST

Vind jij het leuk om uit te zoeken hoe dingen in elkaar zitten? 
Ben je handig met techniek? Dan is de leerroute D&P richting 
Techniek iets voor jou. Je leert van alles over verschillende 
richtingen in de techniek en kunt je ook nog eens 
specialiseren in bijvoorbeeld technische installaties, bouwen & 
wonen, ontwerp & interieur of technische constructies. 

D&P TECHNIEK

 Mogelijke richtingen  

• bouwtechniek
• elektrotechniek
• metaalbewerking & werktuigkunde
• installatietechniek
• mechatronica
• informatica
• infratechniek
• interieurtechniek
• creatieve techniek

 De profielmodules van D&P 

• Organiseren van een activiteit. Je leert 
hoe je een activiteit moet organiseren en 
uitvoeren.  

• Presenteren, promoten en verkopen. 
Je leert hoe je een product het beste kunt 
promoten en verkopen aan verschillende 
doelgroepen. 

• Een product maken en verbeteren. Je 
leert hoe je een product kunt ontwerpen 
met een tekenprogramma en in 2D of 
3D printen. Je gaat het product ook echt 
in elkaar zetten en leert dus met allerlei 
gereedschappen en materialen werken.  

• Multimediale producten maken. Je 
leert de mooiste multimediale producten 
te ontwerpen met tekst, beeld en geluid.

 Welke richting kies jij? 

Welke richting D&P je ook kiest, de profiel
modules zijn hetzelfde. Wat wel verschilt, 
zijn de beroepsgerichte theorievakken en 
keuzevakken. In het tweede jaar maak je 
keuzes die het beste bij jou passen.



Ben jij gek op auto’s, vrachtwagens, motoren en alles wat daarmee 
te maken heeft? Dan is deze leerroute iets voor jou. Je ontdekt de 
wereld van de mobiliteit. Je leert de werking van verschillende 
motoren, voertuigprincipes, besturingssystemen en remsystemen. 
Ook ga je aan het werk met schakelingen, verlichtingssystemen, 
ontstekingssystemen en meer. 

MOBILITEIT & TRANSPORT

 Mogelijke richtingen en beroepen  

• autotechniek
• bedrijfswagentechniek
• transport & logistiek (chauffeursopleiding, 

logistiek medewerker)
• tweewielertechniek
• motorfietstechniek
• heftruckchauffeur
• magazijnmedewerker
• landbouwmechanisatietechniek
• GWWtechniek, SOMA College (shovels, 

kranen, wegenbouwmachines, etc.)
• electronica
• meet en regeltechniek
• hydrauliek en pneumatiek

 Profielmodules en theorievakken 

Dit zijn de profielmodules: 
• Motorconditie testen. Je leert veel over 

de conditie van verschillende motoren. 
• Wielophanging & carrosserie. Je leert 

een wielophanging en veersysteem con
troleren, beoordelen en vervangen. 

• Verlichting & comfortsystemen. Je leert 
eenvoudige elektrische schakelingen te 
maken en metingen uit te voeren.

• Transport. Je leert een bedrijfsvoertuig 
veilig laden en lossen. 

Naast de profielmodules staan er enkele 
beroepsgerichte theorievakken op je les
rooster. 

“ 

In de werkplaats kan 

heel veel en daardoor 

kun je echt ontdekken 

wat je leuk vindt.



Kies je de leerroute Mobiliteit & Transport, dan krijg je les op een 
bijzondere plek: KARgo! Dit opleidingscentrum hebben we samen 
met het Alfa-college en Kreeft Opleidingen gebouwd. Doordat 
je samen in één gebouw zit, kun je ook eens meekijken met je 
collega’s van het mbo. Die zijn al een stukje verder dan jij en daar 
kun je veel van leren.

 Praktijk in huis 

KARgo! haalt de beroepspraktijk letter lijk in huis. Dat betekent dat je echte opdrachten uit
voert voor het bedrijfsleven: van een APKkeuring en het organiseren van een autoshow tot 
het oplossen van een logistiek vraagstuk voor een transportbedrijf. Op deze manier leer je de 
kneepjes van het vak vanuit een realistische werk situatie. Niet meer oefenen op de auto van 
de school, maar echte opdrachten van echte bedrijven. 

 Word vakman 

Niet alleen de docenten, maar ook die opdrachtgevers begeleiden je. En door samen werking 
met het bedrijfsleven werk je met moderne technieken en materialen. Hierdoor maken we 
van jou de vakman die moeite loos doorstroomt naar een leuke baan binnen de voertuigen
techniek of transport & logistiek. Bijvoorbeeld als vrachtwagen chauffeur, automonteur of 
planner op een logistieke afdeling.

 Motiverende leer omgeving 

Op KARgo! heerst een bedrijfscultuur. De dag is ingedeeld in klokuren in plaats van les uren 
en in de gezamenlijke bedrijfs kantine ontmoet je niet alleen je klas genoten, maar ook je 
opdrachtgevers en docenten. 

 Kom eens langs! 

Wil je eens een kijkje nemen bij KARgo!? Dat kan. Het opleidingscentrum staat aan  
De Stroom 3 in Hoogeveen. Meer informatie vind je op www.rvec.nl of stuur een email naar 
vmbo@rvec.nl.

opleidingscentrum 
voertuigentechniek,
transport & logistiek 

UNIEK OPLEIDINGSCENTRUM



Daarom RvEC:  
Praktijklokalen
Je krijgt les in de prachtige 
praktijk lokalen van locatie 
Voltastraat. We hebben praktijk
lokalen voor hout, metaal en 
groen, maar ook een wasse rette, 
grootkeukens, tuinen, kassen, 
een arbeidtrainings centrum, 
een winkel en zelfs een simulatie 
woonhuis. En laten we ook KARgo! 
niet vergeten. Niet ver van locatie 
Voltastraat ligt dit bijzondere 
opleidingscentrum voor mobili
teit en transport. Daarin werken 
we samen met het mbo en het 
bedrijfsleven.   

PRAKTIJKONDERWIJS

LEREN IN DE PRAKTIJK

Locatie Voltastraat is een prachtige plek voor ons praktijk-
onderwijs. Als je op een gewone schooldag binnenstapt, zie je 
overal leerlingen van twaalf tot negentien jaar druk aan de slag. 
Zo zijn er jongens en meisjes aan het koken in de keukens, wordt 
er hout gekloofd in het arbeidtrainingscentrum en tuinieren ze 
buiten in de kassen. Onze leerlingen leren dus echt in de praktijk. 
Natuurlijk krijg je bij ons ook de nodige theorielessen. Daarbij 
leer je niet alleen uit boeken, maar ook online, met je eigen 
Chromebook. 



ONDERBOUW 

De eerste twee jaar bij ons op school noe
men we de onderbouw. Het thema in het 
eerste jaar is: ‘Wie ben ik en wat kan ik?’. 
Daarin onderzoeken we samen wat jij leuk 
vindt en waar je goed in bent. Het tweede 
jaar staat in het teken van het thema: ‘Wat 
voor werk is er?’. Samen onderzoeken we 
dan welke beroepen en vervolg opleidingen 
passen bij jouw kwaliteiten en talenten.

 Theorie en praktijk 

In de onderbouw krijg je theorie en praktijk
vakken:
• Nederlands
• rekenen/wiskunde
• cultuur en maatschappij
• informatiekunde (ICT)
• praktijk en loopbaan
• Engels
• verzorging (huishoudkunde/koken)
• algemene technieken hout
• algemene technieken metaal
• groenvoorziening
• beeldende vorming
• lichamelijke opvoeding
• start, werk & blijf veilig

 Werken aan je eigen doelen 

In alle leerjaren werken we met een 
individueel ontwikkelingsplan (IOP). We 
gebruiken het IOP om samen met jou en je 
ouders  doelen te stellen. We schrijven hierin 
wat je al goed kunt en waaraan je nog moet 
werken. We kijken regelmatig hoe het daar
mee gaat en wat jij nodig hebt om je doelen 
te bereiken. We gebruiken het IOP daarom 
ook in de leerling besprekingen en tijdens 
mentor en oudergesprekken.

Het IOP:
• is een document waarin jouw ontwikke

ling gevolgd en geëvalueerd wordt;
• helpt ons om jou en je ouders te betrek

ken bij jouw ontwikkeling;
• speelt in op jouw wensen en mogelijk

heden;
• is gericht op wat jij kunt en op wat jij wilt 

bereiken.

IN HET KORT

Kom je bij ons op school, dan 
krijg je in het eerste jaar allerlei 
praktijkvakken van verschillende 
docenten. De meeste theorie
lessen krijg je van je mentor, die 
jou ook begeleidt. Zo bouw je een 
goede band met elkaar op.  Na 
kennismaking met verschillende 
vakken mag je in het eerste jaar al 
kiezen welke vakken je extra uren 
volgt. Keuzes worden in overleg 
met je mentor gemaakt.  

Ons doel is jou voor te bereiden 
op een baan die bij je past. We 
helpen je zo zelfstandig mogelijk 
te worden. Daarom besteden we 
veel aandacht aan zelf standig 
wonen en maatschappelijke vor
ming. Ook staan we stil bij hoe je 
je vrije tijd goed kunt besteden.

WIST JE DAT...

... je certificaten kunt halen die passen bij wat jij later wilt 
doen? Zo kun je bijvoorbeeld je heftruck certificaat halen of 
een landelijk erkend VCAdiploma. Een branche gericht certifi
caat of een mbodiploma niveau 1 (Entree) kan ook. Maar liefst 
50% van onze leerlingen haalt dit mbodiploma.  



BOVENBOUW 

 Oriëntatie op stage en werk 

Vanaf het derde leerjaar begint de boven
bouw. In de bovenbouw besteden we steeds 
meer aandacht aan oriëntatie op stage en 
werk. 

STAGES

 Voorbereiding 

In het derde jaar bereiden we je voor op je 
stage door interne stages, arbeidssimulatie 
en excursies. Na deze voorbereiding mag 
je jouw vaardigheden in de praktijk gaan 
brengen. Wij zoeken samen met jou naar een 
passende stageplaats. Er zijn drie soorten 
stages:

 Oriënterende stage 

In deze stage ontdek je wat voor soort werk 
jij leuk vindt en waar je goed in bent.

 Beroepsvoorbereidende stage 

In deze stage ontwikkel jij de vaardigheden 
die je nodig hebt om straks succesvol aan 
het werk te gaan. Die vaardigheden leer je 
meestal bij een echt bedrijf.

 Plaatsingsstage 

Het is de bedoeling dat deze stage uiteinde
lijk wordt omgezet in een echte baan voor 
jou.

VAARDIGHEDEN

 Wat heb je nodig om te werken? 

Om te kunnen werken, heb je bepaalde 
vaardigheden nodig. Daarom testen we in 
het tweede leerjaar je arbeidsvaardigheden. 
Hierdoor weet je precies in welke dingen je 
goed bent en wat je nog moet oefenen. Dat 
oefenen mag je doen in ons eigen arbeid
trainingscentrum en in de stages binnen en 
buiten de school. 

 Trainen in een bedrijf, op school 

Wij hebben een eigen arbeidtrainings
centrum (ATC). Het ATC is een ‘echt’ bedrijf 
in de school. Je werkt hier voor bedrijven uit 
de omgeving. Je doet bijvoorbeeld inpak 
of magazijn werkzaamheden. Maar je kunt 
ook denken aan hout kloven of vogel huisjes 
maken.

In het ATC leer je hoe het er bij een bedrijf 
aan toe gaat. Je wordt getraind op je werk 
en sociale vaardigheden. Zo leer je bijvoor
beeld om op tijd te komen en hoe je moet 
omgaan met een baas en collega’s. Op deze 
manier maken we het makkelijker voor je om 
na school aan het werk te gaan.

“ 

In het ATC leren we 

om op tempo, veilig 

en zorgvuldig te 

werken. Zo gaan we 

goed voorbereid op 

stage en later ook 

aan het werk.

“ 

Zo’n stage is heel handig om te ontdekken 

of het werk echt iets voor je is.



 Daarom RvEC:  
 Alle hulp in huis
Heb je een keer extra hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat je dyslexie 
hebt of omdat het thuis even niet zo lekker loopt? Dan staan we 
voor je klaar. Allereerst je mentor, maar we hebben ook een zorg
team. In dit team zitten niet alleen de mentoren, maar ook ortho
pedagogen, gedragsdeskundigen, onderwijs kundig begeleiders 
en andere deskundigen. In de ‘zorgstraat’ van locatie Voltastraat 
hebben zij hun werk kamer allemaal naast elkaar. Toch helpen ze 
je zo veel mogelijk gewoon in de les. Dat maakt de drempel om 
hulp te vragen minder hoog. 
 
Ook als je problemen hebt buiten de school helpen we je zo 
goed mogelijk. Dan zoeken we hulp van bijvoorbeeld een 
leerplichtambtenaar, een jeugdagent of een begeleider uit het 
speciaal onderwijs.

Branches praktijkonderwijs 

• In de sector Economie & Handel: 
branche Detail (o.a. winkel
assistent, vervoer/transport/
logistiek)

• In de sector Voedsel, Natuur & 
Leefomgeving: branche Horeca/
Catering (o.a. horecaassistent)

• In de sector Voedsel, Natuur & 
Leefomgeving: branche Groen 
(o.a. aanleg en onderhoud)

• In de sector Dienstverlening & 
Zorg: branche Schoonmaak in de 
groothuishouding

• In de sector Techniek: branche 
Bouwkunde 

• In de sector Techniek: branche 
Metaal



NA HET PRAKTIJK-
ONDERWIJS

Je sluit het praktijkonderwijs af met het lan
delijk erkende ‘diploma praktijkonderwijs’. 
Ook nadat je bij ons van school bent, blijven 
we je graag helpen. Bijvoorbeeld met een 
coach. Die begeleidt je een jaar lang op je 
werkplek. Daarnaast kun je iedere dinsdag
avond naar onze avondschool. We openen 
dan onze deuren voor iedereen die iets wil 
leren. We helpen ze bijvoorbeeld bij het 
halen van hun theorieexamen of bij hun 
vervolgopleiding op het mbo. 

Dakpanklas 

Ga je naar het praktijkonderwijs, 
maar denkt je meester of juf dat 
je het vmbo misschien ook wel 
aankunt? Dan hebben we speciaal 
voor jou de dakpanklas. 

Na deze brugklas kun je misschien 
alsnog naar het vmbo met extra 
begeleiding. Dat noemen we 
leerwegondersteuning (LWOO). 
In de dakpanklas werk je met de 
methodes van het LWOO. Daar
naast volg je verschillende praktijk
vakken. 

Aan het eind van het eerste jaar 
kijken we naar jouw leerresultaten 
en werkhouding. Dan beslis je, 
samen met je mentor en ouders, 
of je overstapt naar het LWOO. Je 
komt dan in de tweede klas van 
het vmbo, gewoon op locatie 
Voltastraat. 

WIST JE DAT...

... je ook welkom bent op de avond
school als je nog bij ons op school zit? 



JE EIGEN CHROMEBOOK

 Digitaal leren 

Je leert niet alleen uit boeken, maar ook met 
je eigen Chromebook. We werken veel met 
Learnbeat en andere digitale methoden. Bij 
sommige vakken werk je met een boek en 
online oefenstof. Zo kun je in je eigen tempo 
en op je eigen niveau leren. Door de digitale 
methoden kan de docent jou volgen en zien 
waar je goed in bent of nog meer aandacht 
aan moet besteden.

 Daarom RvEC:  
 Leren buiten de school
Je leert ook veel buiten de school, bijvoorbeeld 
tijdens activiteiten en excursies. Dat gebeurt natuur
lijk op iedere school, maar op het RvEC wel net iets 
vaker. Door activiteiten te organiseren voor en met 
ouderen, zieke mensen of kinderen leer je veel. 
Zo ontdek je ook wat jij leuk vindt om te doen en 
dat maakt het kiezen van een vervolgopleiding een 
stukje makkelijker. 

WIST JE DAT...

... je de teksten op je Chromebook kunt 
laten voorlezen? Dat is handig als je 
dyslexie hebt of veel moeite met lezen.  “ 

We leren veel door te doen. Dat is leuk!



EIGEN EXPERTISECENTRUM

Soms heeft een leerling niet genoeg aan de reguliere begeleiding. Dan kan 
hij terecht bij ons Expertisecentrum. Dit team van onder meer psychologen, 
orthopedagogen en leerlingbegeleiders staat klaar voor uw kind als het 
problemen heeft bij het leren, in het gedrag of op sociaalemotioneel gebied. 
Ook zorgen zij voor passende ondersteuning bij langdurige ziekte, een 
handicap of onderwijscombinaties. Dat doen ze zo veel mogelijk in de klas. 
Dat maakt de extra ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk. Dit is 
mogelijk, omdat we in ons onderwijsconcept Eduwiek kennis en expertise 
hebben gebundeld met partners in het speciaal onderwijs. Zo is het totale 
aanbod aan onderwijs, zorg en begeleiding beschikbaar voor ieder kind, 
van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 

 Persoonlijke ontwikkeling 

Ons onderwijs gaat niet alleen om het leren 
van lesstof; het draait ook om persoonlijke 
en sociale ontwikkeling. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het vak GMF, een unieke combi
natie van godsdienst, maatschappijleer en 
filosofie. Hierin praten we met leerlingen 
over levensvragen, maatschappelijke ont
wikkelingen en hun rol daarin. Zo helpen we 
leerlingen hun eigen identiteit te vormen.

HIER STAAN WE VOOR

 Onderwijs voor ieder kind 

Het Roelof van Echten College is een chris
telijke scholengemeenschap in Hoogeveen. 
Wij bieden onderwijs aan voor ieder kind: 
van praktijkonderwijs tot en met gymna
sium. Vanuit onze christelijke identiteit vin
den wij dat ieder kind recht heeft op goed 
onderwijs. Dat is meer dan het halen van 
een diploma. We helpen uw kind een eigen 
identiteit te vormen en bewuste keuzes te 
maken voor de toekomst. In dagopeningen 
en vieringen staan we stil bij het leven, bij 
vreugde en verdriet, bij rituelen en verhalen. 
We staan voor goed onderwijs waarin we de 
persoonsvorming en het samenleven van 
jonge mensen ontwikkelen. Iedereen is bij 
ons welkom. Wij passen ons onderwijs aan 
op mogelijkheden en talenten van ieder 
kind.

 Onderwijs op maat 

Wij willen dat iedere leerling succesvol door
stroomt naar een geschikte vervolgopleiding 
of baan. Dat noemen we een succesvolle 
leerloopbaan. Om dat te bereiken hebben 
we verschillende opleidingen die aanslui
ten bij het niveau en talent van de leerling. 
Binnen elke opleiding bestaat de ruimte om 
keuzes te maken die passen bij de persoon
lijke kwaliteiten en interesses. Zo bieden wij 
onderwijs op maat. 

 Doorlopende leerlijnen 

Dankzij onze samenwerking met basis en 
vervolgonderwijs zijn er op alle niveaus 
doorlopende leerlijnen. Onze lessen sluiten 
aan bij de kennis en vaardigheden die uw 
kind heeft meegekregen op de basisschool. 
Op onze school ontwikkelt uw kind kennis 
en vaardigheden die het vervolgonderwijs 
en de arbeidsmarkt verwachten. Wij zijn trots 
op de resultaten van ons onderwijs.

 Passende begeleiding en coaching  

Wij willen het maximale uit de leerloopbaan 
van uw kind halen. Om dat te bereiken, 
begeleiden en coachen we uw kind intensief. 
Samen met de mentor, tutoren en docenten 
gaat uw kind op zoek naar wat hij nodig 
heeft om zich zo goed mogelijk te ontwik
kelen, als leerling en als mens. Het lesrooster 
speelt daarop in. Uw kind volgt dagelijks een 
aantal verplichte lessen. Daarnaast zijn er 
uren voor begeleiding en coaching. Iedere 
dag staat er een begeleidingsles in rekenen, 
Nederlands, wiskunde, vreemde talen of 
leren leren op het rooster. In deze uren kan 
uw kind moeilijke lesstof nog eens herhalen 
of juist extra verdieping krijgen. We vinden 
het belangrijk dat uw kind meedenkt in het 
leerproces en zich daar ook verantwoorde
lijk voor voelt. Natuurlijk zorgen wij voor 
de juiste begeleiding. In het begin van het 
schooljaar geeft uw kind aan wat zijn doelen 
zijn en wat hij nodig heeft van de ouders/
verzorgers, de school en de klas. In het 
schooljaar gaan we, onder leiding van uw 
kind, in gesprek over het realiseren van die 
doelen.



Voor uw kind

Meer weten over de brugklassen, de leerroutes die uw kind kan kiezen en 
de praktische zaken op school? Draai deze brochure dan om en bekijk het 
gedeelte dat we speciaal voor groep 8leerlingen hebben gemaakt.

PRAKTIJKONDERWIJS OF VMBO?

Twijfelt u of uw kind het beste op zijn plek is in het praktijkonderwijs of met extra begeleiding 
misschien toch vmbo kan doen? Dan is de dakpanklas van het praktijkonderwijs misschien de 
juiste keuze. Na dit eerste jaar in de dakpanklas stromen leerlingen door naar de tweede klas 
van het vmbo of het tweede leerjaar van het praktijkonderwijs.

KENNISMAKEN

 Nog voor de zomervakantie 

In juni nodigen we uw kind al uit om kennis 
te maken met onze school, de nieuwe 
klasgenoten en de mentor. Op diezelfde 
dag organiseren we voor u een ouderavond. 
Op die avond maakt u samen met andere 
ouders kennis met de mentor van uw kind en 
vertellen we u alles over het eerste leerjaar. 

U krijgt allerlei praktische informatie. 
Bijvoorbeeld: Bij wie kun je terecht als je iets 
niet weet of niet kunt vinden? Wat doe je als 
je kind ziek is? 

KLANKBORDGROEP

 Want uw mening telt 

Wij willen graag weten hoe ouders denken 
over bepaalde zaken. Daarom overleggen 
onze afdelingsleiders een aantal keer per 
jaar met de ouderklankbordgroep. Daarin 
zitten ouders van leerlingen uit alle leerjaren 
en leerlijnen. We praten met elkaar over 
bijvoorbeeld de lessentabel, roosters, excur
sies en het pedagogisch klimaat. De agenda 
voor het overleg bepalen we samen met de 
ouders. De inbreng van u als ouder vinden 
wij onmisbaar.

WE HOUDEN CONTACT

 Via mail en ouderavonden 

Via de mail houden we u op de hoogte van 
schoolse zaken. Ieder schooljaar organise
ren we meerdere momenten waarop u met 
uw kind meegaat om met de mentor of 
andere docenten te praten. Daarnaast zijn er 
ouderavonden met een thema, zoals social 
media en profielkeuze. Ook organiseren we 
ouderspreekkwartieren.

 Ouderweb 

Via onze website kunt u inloggen op het 
ouderweb. Daar vindt u allerlei informatie 
over de schoolloopbaan van uw kind. Denk 
aan huiswerk, lesrooster, cijfers en informatie 
over afwezigheid. Door op deze manier te 
volgen hoe uw kind het doet op school en 
daarover te praten, helpt u uw kind zich te 
ontwikkelen.

Ook met leerlingen praten we over de school  
en ons onderwijs. Heel waardevol!

BRUGKLASSEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS

Op locatie Voltastraat kennen we de volgende brugklassen:
• Praktijkonderwijs: bereidt leerlingen voor op werk of mbo (niveau 1 en 2). 
• Dakpanklas: bereidt leerlingen voor op een overstap naar de tweede klas van vmbo BB of 

naar het tweede leerjaar van het praktijkonderwijs.
• Vmbo basisberoepsgericht (BB): bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen 

van het mbo (niveau 2).
• Vmbo kaderberoepsgericht (KB): bereidt leerlingen voor op de vak en middenkader

opleidingen van het mbo (niveau 3 en 4).
• Kaderplus-klas (vmbo KB/TL): bereidt leerlingen voor op de vak en middenkader

opleidingen van het mbo (niveau 3 en 4). In deze brugklas krijgen leerlingen de praktijk
vakken op KBniveau en kunnen ze de theorievakken op TLniveau volgen.



Roelof van Echten College 
Locatie Voltastraat 
Voltastraat 27 
7903 AA  Hoogeveen 
(0528) 35 86 58 
www.rvec.nl
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