
Welkom
Leren door te doen, past dat het beste bij jou? Ben jij technisch? Ben jij goed 

in koken, bakken en gastvrij? Ben jij goed in het zorgen voor een ander? Of 

creatief en een echte ondernemer? Dan is er binnen het 

Vakcollege echt iets te kiezen voor jou!

Vakcollege



Contact
Dr. Nassau College, locatie Penta 
A.H.G. Fokkerstraat 1• 9403 AM Assen 
T (0592) 333 160
penta.nassaucollege.nl

Wat is het Vakcollege?
Het Vakcollege is voor leerlingen in de 
basisberoepsgerichte of 
kaderberoepsgerichte leerweg. In alle 
Vakcollege’s ga je leren door te doen. Naast 
vakken zoals Nederlands en Engels kies jij 
een Vakcollege dat bij jouw past. Bij ons op 
Penta heb je echt wat te kiezen. In ons 
prachtige Vakcollege staan enthousiaste 
docenten klaar die er voor zorgen dat jij je 
talenten kunt laten zien!

Wat is er te kiezen?
Bij ons op school heb je echt wat te kiezen. 
Wij bieden vijf verschillende profielen aan. 
Wat past bij jou?

Ben jij een echte gastheer/vrouw en sta jij 
graag in de keuken?
Horeca, Bakkerij & Recreatie is dan echt 
iets voor jou!

Is zorgen voor anderen iets dat bij jou 
past?
Zorg & Welzijn is de juiste keuze voor jou!

Wil jij later misschien wel een eigen bedrijf 
beginnen?
Economie & Ondernemen is de richting 
die daar helemaal bij past.

Ben jij handig en creatief?
Bouwen, Wonen & Interieur is het profiel 
waar jij jouw talenten kan gebruiken.

Is techniek en het sleutelen echt jouw 
passie?
Produceren, Installeren & Energie is het 
profiel dat jou de uitdaging kan bieden!

Hoe werkt het?
In klas 1 maak je kennis met alle 
mogelijkheden bij ons op school. Je hebt 8 
lesuren in de week waarin je in alle Vakcol-
lege’s aan de slag gaat. Je kan daarom na 
klas 1 een goede keuze maken voor het 
Vakcollege dat echt bij jou past! 
In klas 2 t/m 4 ga jij leren door te doen in 
jouw Vakcollege. Je doet dit in de 
praktijklessen maar ook bij de stages.


