
vmbo-VAKschool

Welkom op de vmbo-VAKschool! De school voor doeners, de school waarbij we je 
voorbereiden op de toekomst. 

Je start met een basisberoeps- of kaderberoeps- gerichte leerweg, dat advies krijg 
je van de basisschool. Leerjaar 1 en 2 zijn de onderbouw periode, leerjaar 3 en 4 
noemen we de bovenbouw. Na 4 jaar ben je klaar voor het MBO!

“Op de VAKschool 

  kun je doen waar

  je goed in bent” 

Welkom!

Wij vinden het belangrijk om jouw talenten te 
stimuleren en te ontwikkelen.
Je gaat zelf ontdekken waar je talenten liggen. 
Dit doe je door het volgen van ons Loopbaan 
Oriëntatie traject (LOB), wat als een rode draad 
door de 4 leerjaren loopt. 
Daarnaast bieden we maatwerkuren aan. Dit zijn 
uren waar je extra les kunt volgen bij die vakken 
waar jij dat nodig hebt. 

Leukste school

van Friesland!



vmbo-VAKschool
Birdaarderstraatweg 125A
Dokkum

0519-229 630
vmbo-vakschool@dockinga.nl
www.dockinga.nl

Onze school heeft een breed aanbod van 
praktijk en theorie. De reguliere groepen zijn 
niet groter dan 25 leerlingen. De docenten 
volgen je voortgang door regelmatig te 
overleggen met alle lesgevende docenten.

LOB-PROGRAMMA
In het LOB-programma maak je kennis met je 
omgeving, verschillende beroepen en de 
opleidingsmogelijkheden die daarbij horen.
In de onderbouw ga je de profielen van de 
bovenbouw leren kennen door het volgen 
Praktische Profiel Orientatielessen. Bij het 
maken van keuzes in je loopbaan word je 
begeleid door een coach, vakdocenten en je 
mentor. 

PROFIELEN
In de bovenbouw start je naast theorielessen 
met je gekozen profiel:
  PIE: Produceren, Installeren & Energie
  BWI: Bouwen, Wonen & Interieur
  Z&W: Zorg & Welzijn
  E&O: Economie & Ondernemen

Je lesrooster bestaat in leerjaar 3 en 4 voor 
een groot deel uit praktijkuren waarbij je je 
praktische vaardigheden verder kunt ontwik-
kelen.

ONDERSTEUNING
Door onze uitgebreide begeleidingsstructuur 
kunnen we je helpen bij allerlei zaken die je 
het leren en ontwikkelen in de weg kunnen 
staan. Hierbij kun je denken aan ondersteu- 
ning bij dyslexie, hulp bij het plannen. Deze 
begeleiding gebeurt in ons Bureau Advies en 
Begeleiding (BAB).

Deelnemer project:

OVER HET DOCKINGA COLLEGE
Een breed aanbod van theorie- en praktijk- 
lessen binnen één scholengemeenschap. 
Dat is toch superhandig?
Je kan bij ons de leerroute kiezen die bij 
jou past: van vmbo tot gymnasium.

BETROKKENHEID, VERTROUWEN, 
RESPECT
De kernwaarden waar wij elke schooldag 
invulling aan geven zijn betrokkenheid, 
vertrouwen en respect. We inspireren 
elkaar elke dag weer en je krijgt ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. We organiseren 
activiteiten binnen en buiten de school 
waarbij je leert en ontdekt. En dat alles in 
een veilige omgeving.

STEUNTJE IN DE RUG
Vanaf de basisschool ga je je eigen weg in 
een nieuwe omgeving. Je gaat op zoek naar 
de balans tussen wie je bent, wat je kunt 
en wat je wilt. Niet alleen bij het leren voor 
een diploma, maar ook om te groeien als 
persoon.

Wil je klaar zijn voor de toekomst?
Kom naar het Dockinga College. Wij helpen 
jou om je talenten te ontwikkelen!

STERK
TECHNIEK
ONDERWIJS
Noordoost-Friesland


