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TECHNOWORLD

LIFESTYLE

SPORTPLAZA

‘Handen uit de mouwen!’
Vind jij het leuk om praktisch met techniek bezig te zijn, door
bijvoorbeeld het ontwerpen en bouwen van bruggen? Of
werk je graag met de computer en wil je leren hoe je een
eigen website bouwt? Wil je graag mensen helpen bij het
repareren van een fiets of een lamp? Dan ga jij het maken bij
TechnoWorld!

‘Het leven is mooi!‘
Vind jij het leuk om bezig te zijn met de manier waarop mensen
leven? Je kunt denken aan bijvoorbeeld wonen, werken, mode,
uiterlijk en vrije tijd. Maar ook aan gezondheid, zorg, opvoeding
en ziekte? Dan is LifeStyle jouw wereld.

‘Is sport je lust en je leven?’
Sport jij graag en vind je het leuk om activiteiten te organiseren? Ontdek de vele kanten van sport. Je bekijkt de wereld van
sport door een economische bril. Ervaar het zelf in SportPlaza.

ONTDEK JOUW PASSIE OP HET STEDELIJK COLLEGE!
LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

WAAR BEN JIJ GOED IN? KIJK VOOR MEER
INFO OP: WWW.STEDELIJKCOLLEGE.NL
Vmbo en mavo met extra’s
Het Stedelijk College Eindhoven aan de Oude Bossche
Baan is een school waar je alles leert voor een goed
diploma. Maar er is meer. Naast de gewone lessen die je
in de eerste twee leerjaren volgt, bieden we jou met de
horizonprogramma’s een kans om kennis te maken met
de mogelijkheden die er voor jou in de toekomst liggen.
Hierdoor wordt het veel makkelijker om een goede keuze
te maken voor jouw volgende opleiding en beroep.
Ontdek wat jij leuk vindt, waar jij goed in bent en wat bij jou
past in de horizongebieden. Er zijn drie horizongebieden:
TechnoWorld, LifeStyle en SportPlaza. Per jaar zijn er twee
periodes. Je kunt kiezen voor twee horizonprogramma’s per
jaar, één programma per periode. Je zou dus alle drie de
horizonprogramma’s kunnen doorlopen. In leerjaar 1 doe je
twee verschillende horizongebieden. In leerjaar 2 mag je vrij
kiezen; je kunt dan ook twee keer hetzelfde kiezen.

Stedelijk College Eindhoven
Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
T: 040 - 264 53 64
E: oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl
www.stedelijkcollege.nl

Je kunt je voorkeur aangeven voor:
• TechnoWorld
• LifeStyle
• SportPlaza
Meer weten?
Kom kijken op het Stedelijk College Eindhoven. Of surf naar:
www.stedelijkcollege.nl en klik op Oude Bossche Baan.

