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Wat ga jij later doen? Wil je 

Ondernemen, werken in de zorg of met 

dieren, voel jij je thuis in de horeca, 

ben je graag bezig met techniek of kan 

je nog niet kiezen? Omnia College heeft 

alle richtingen onder één dak, kom 

ontdekken wat jij leuk vindt.

Alle opleidingen bij elkaar

Op Omnia College kun je kiezen voor alle 

opleidingen van het vmbo: Economie 

& Ondernemen; Zorg & Welzijn; Groen; 

Horeca, Bakkerij & Recreatie; Bouwen, 

Wonen & Interieur; Produceren, Installe

ren & Energie en Mobiliteit & Transport. 

Dat is bijzonder, want zo is er altijd voor 

ieder wat wils! Weet je nog niet goed wat 

je wil? Geen probleem, want bij ons mag 

je in de eerste twee jaar verschillende 

richtingen uitproberen.

Lekker veel praktijk

In klas 1 en 2 krijg je al lekker veel  

praktijklessen in de Vakwerkklassen.  

Je kunt kiezen voor: de Techniekklas,  

de Koksklas, de Beauty & Care klas, de 

Plant & Dier klas, de Ondernemersklas of 

de Timmerklas. Na iedere periode mag je 

voor een andere Vakwerkklas kiezen. Zo 

kom je er vanzelf achter wat je echt leuk 

vindt. Als je het al weet, dan mag je in je 

favoriete klas blijven.

Echte werkruimtes

De praktijklokalen zijn echte werkruim

tes. Zo hebben we een salon voor de 

Beauty & Care klas en een grote horeca

keuken voor de Koksklas. Er worden 

gastlessen gegeven door de beste vak

mensen die er zijn. 

Je eigen laptop

Je krijgt een eigen laptop van de school. 

Die gebruik je in bijna alle lessen. Dat 

maakt leren leuker en afwisselender. 

Ook kun je met je laptop goed in je eigen 

tempo werken. Natuurlijk leer je zo ook 

heel goed omgaan met de digitale ont

wikkelingen van onze tijd.

 

Maar er is meer!

Wat dacht je bijvoorbeeld van de Sport

klas, met supergave clinics van echte 

profs? Of de Paardenklas, met officiële 

paardrijlessen in de manege? Of doe 

je liever mee met onze vele kunst en 

theater activiteiten? Je snapt het al: op 

Omnia College leer je meer dan een  

vak alleen! 

Een gezonde school

Ook je gezondheid is belangrijk voor  

een mooie toekomst. Daarom zijn wij 

een gezonde school, waar niet wordt 

gerookt en geen alcohol wordt gedron

ken. Ook ons kantineaanbod is gezond. 

Tijdens de lessen staan we ook stil bij 

thema’s als gezondheid en duurzaam

heid. 

Ligt de wereld ook aan jouw voeten? 

Kom dan naar onze Open Dag op  

vrijdag 26 januari 2018. Tot dan!

‘Ik vind het een leuke 

school. We doen leuke 

dingen, zoals op excursie 

gaan. Ik word goed 

geholpen door de mentor 

als ik ergens mee zit.’

mAnOuK



De Vakwerkklassen

In klas 1 kun je direct aan de slag met wat 

je leuk vindt. Ben jij een echte regelaar? 

Of meer een sleutelaar? Of toch een fijn

proever? Kijk snel verder welke klas echt 

iets voor jou is! 

In de klas van je keuze, de Vakwerkklas, 

heb je een flink aantal uren les. Je vak

werkgenoten hebben allemaal dezelfde 

interesses, dat maakt samenwerken  

extra leuk. 

In de Vakwerkklas doe je allemaal 

bijzondere dingen. Je gaat op excursie 

en je krijgt soms les van echte vaklui uit 

het bedrijfsleven. Op die manier krijg je 

een goed beeld van het vak. Is dit toch 

niet wat je wil? Dan kun je nog tot klas 3 

overstappen. Lekker makkelijk, want wij 

hebben alle richtingen in huis! 

Sowieso vinden we het prima als je meer 

Vakwerkklassen wilt bezoeken. Dus of 

je nou precies weet wat je wilt of nog 

twijfelt, bij ons ben je altijd aan het goede 

adres!

De voordelen van Vakwerk op een rijtje

•	  Als je weet wat je wilt, kun je direct aan 

de slag waar jouw interesse ligt.

•	  Als je nog niet weet wat je wilt, kan je 

‘shoppen’. Probeer gewoon verschil

lende richtingen uit.

•	  Je bereidt je goed voor op je sector

keuze in klas 3.

•	  Je ontwikkelt al vroeg vakmanschap.

Techniekklas

Ben jij een echte sleutelaar? In de Techniek-

klas werk je aan auto’s. Ook leer je lassen en 

schakelaars aansluiten. Voor handige meisjes 

en jongens dus!

Koksklas

Ben jij een echte fijnproever? In de Koks-

klas ga je lekker koken. Ook leer je brood 

bakken en serveren.  Natuurlijk in een 

echte horecakeuken, een echte bakkerij 

en een echt restaurant met gasten!

Beauty & Care klas

Ga jij graag met mensen om, jong en oud? Heb je 

interesse in gezondheid en in schoonheid? In de 

Beauty & Care klas doe je aan verzorging in de meest 

brede zin van het woord. Ook organiseer je allemaal 

leuke activiteiten. Lekker afwisselend dus!

Plant & Dierklas

Houd je van bloemen en planten, of ben je een 

echte dierenvriend? In de Plant & Dier klas leer je 

alles over het verzorgen van dieren, het maken, 

etaleren en verkopen van bloemstukken, het 

aanleggen van tuinen en het kweken van je eigen 

groenten. Heel veelzijdig dus!

Timmerklas

Ben jij een echte bouwer? In de Timmerklas 

ligt de nadruk op houtbewerking (timmeren, 

zagen). Ook leer je metselen en schilderen. 

Praktische vaardigheden voor de toekomst!

Ondernemersklas

Ben je een echte ondernemer? In de 

Ondernemersklas werk je aan “je eigen 

onderneming”. Ook leer je veel over verkoop, 

reclame, PR en etaleren. Het klaslokaal ziet 

er soms uit als een echte winkel!

Kies jouw  Vakwerkklas

vakwerk

Themaklassen | Van school je hobby maken! 

Sportklas

Ben jij een echte sporter? In de Sportklas 

maak je kennis met een breed aanbod van 

verschillende sporten. Buiten het gewone 

lesrooster om zijn er nog extra sport

activiteiten, zoals wedstrijden, clinics  

en excursies. Supersportief dus!

Paardenklas

Hou jij van paarden? In de Paardenklas 

leer je veel over de rassen, de juiste voe

ding en de verzorging van paarden. Ook 

oefen je met rijden en longeren. Daar

naast maak je leuke uitstapjes, zoals een 

paardenwedstrijd of een paardenmarkt.

‘Ik kon bijna niet kiezen 

tussen de Techniek- of 

Timmerklas. Maar ik vind 

sleutelen aan auto’s het 

leukste wat er is!’

ThOmAs


