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Laurens

‘Omdat ik ontwerpen en 

inrichten heel erg leuk 

vind en creatief ben, wil ik 

naar het Corbulo. Ik wil 

later interieurarchitect  

worden’.

Bedenk dan eens wat jij belangrijk vindt bij het kiezen van 
een nieuwe school. 

u Waar ben je goed in? 

u Wat vind je leuk? 

u Houd je van samenwerken? 

u Wil je praktisch bezig zijn? 

u Hoe ver wil je fietsen of onderweg zijn met bus of tram?

Allemaal vragen, die belangrijk zijn om tot een goede  
schoolkeuze te komen. 

Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek,  
Technologie & Design in Voorburg. De school bestaat ruim 
60 jaar. Het is een kleine school met ca. 300 leerlingen en  
30 docenten en medewerkers, waar iedereen elkaar kent.  
Wij hebben een overzichtelijk en stoer gebouw. Er zijn 
loungeplekken met meubels die de leerlingen hebben  
gemaakt. Verder zijn er een gezonde kantine, mooie praktijk- 
ruimtes en twee tuinen. Leerlingen gaan bij ons graag naar 
school. Wij bieden onderwijs op het niveau van vmbo basis, 
kader en gemengde leerweg.

Ben je op zoek naar een vmbo-school?

Jan

‘Op het Corbulo College 

ben ik vaak bezig in de 

praktijk. Dat vind ik fijn, 

want ik ben echt een  

doener’.  

u Hoe besteed jij je schooldagen het liefst? 

u Wil je graag praktisch aan de slag? 

u Ben je creatief? 

u Werk je graag met je handen?

u Zoek je afwisseling tussen theorie en praktijk? 

Op onze school maken wij de schooldagen zo aantrekkelijk 
mogelijk. In het schooljaar 2016-2017 starten we met een 
nieuw beroepsgericht programma. Je krijgt een brede  
opleiding met verschillende onderdelen van techniek,  
technologie en design.  
Ook geven we veel aandacht aan vaardigheden zoals samen- 
werken, presenteren, discussiëren, problemen oplossen, met 
de computer werken, etc.  
Bij de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen krijg je ook 
les met tablets. We wisselen praktijk en theorie bewust af. 
De meeste van onze leerlingen zijn namelijk echte doeners.

Wat verwacht je van de lessen?
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u Houd je van nieuwe dingen? 

u Vind je het leuk om apparaten uit elkaar te halen? 

u Te ontdekken hoe iets werkt? 

u Lijkt het je leuk om dingen te ontwerpen? 

u Vind je uitvindingen, zoals drones en de elektrische auto interessant?

Dan is ons nieuwe programma echt iets voor jou. Op het Corbulo heb je in 
het eerste jaar 35 lesuren per week. Je krijgt natuurlijk goede uitleg over de 
stof en gaat zelf actief aan de slag met leuke projecten.

Techniek, Technologie & Design
In het blok Techniek, Technologie & Design (12 lesuren per week) maak je 
kennis met verschillende onderwerpen en krijg je alle ruimte om te ontdek-
ken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Aan bod komen bijvoorbeeld 
bouwen, interieur, vervoer, energie, industrie, computers, social media,  
ontwerpen en veiligheid. Zo leer je hoe breed techniek is en wat je er alle-
maal mee kunt doen. Want techniek is overal. Zelfs je rugzak is techniek, 
maar natuurlijk ook je smartphone, de weg naar school, het schoolgebouw, 
de centrale verwarming en je fiets. 

Algemene lessen
Je krijgt ook algemene lessen (17 lesuren per week): Nederlands, Engels,  
wiskunde/rekenen, mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, 
maatschappelijke vorming, etc.) en biologie. Bij Nederlands en wiskunde/ 
rekenen werk je o.a. met tablets op je eigen niveau. Dat helpt je de stof  
beter te onthouden.

We sporten iedere dag. Beweging als afwisseling van het leren vinden wij 
belangrijk. Daarnaast heb je ook nog een mentoruur. De mentor is tijdens 
het schooljaar de vaste begeleider van jouw klas.

u Wil je graag leren timmeren? 

u Ben je gek van auto’s? 

u Of ben je liever bezig met ontwerpen en creatieve  

 oplossingen verzinnen? 

Bij Techniek, Technologie & Design komt het allemaal aan 
bod. Je bent vooral praktisch bezig met doe-dingen. Je krijgt 
traditionele techniek zoals timmeren, verven, elektriciteit en 
werken met metalen en kunststoffen. Maar vanaf het nieuwe 
schooljaar is er in het programma ook veel aandacht voor 
technologie en design. 
 
Waar kun je dan bijvoorbeeld aan denken?
• werken met drones 
• programmeren en ontwerpen met de 3D printer en 3D pen
• schone techniek en elektrische auto’s 
• interieurs en meubels ontwerpen
• websites maken
• decors ontwerpen
• tekenen en ontwerpen op de computer
• kennismaken met duurzame energie (zonnecellen en  
 windmolens)

Je doet veel opdrachten, vaak samen met anderen. Tijdens 
de lessen Techniek, Technologie & Design houd je een  
talentenmap bij. Hierin leg je vast wat je doet, hoe je het 
vindt en wat je ervan hebt geleerd. Dat helpt je als je later 
op school moet gaan kiezen voor een bepaalde richting.

Wat kun je verder verwachten bij Techniek,  
Technologie & Design? 

Bence

 ‘We hebben tijdens een 

project grote, houten  

stoelen gemaakt en  

ingelegd met mozaïek.  

Ik ben echt trots op het 

resultaat’.

Ben je benieuwd naar ons nieuwe programma?

Murat

 ‘We hebben iedere dag 

gym. Ik vind het lekker om 

tussen de lessen door te 

bewegen’. 
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Melvin

 ‘Door het introductie-

kamp heb ik heel snel 

andere kinderen leren  

kennen. Daardoor voelde 

ik mij snel thuis op school’.

u Houd je van leuke activiteiten binnen en buiten school? 

u Vind je het gezellig om met je klasgenoten iets te doen? 

u Vind je het interessant om samen te werken met  

 organisaties in de buurt?

Als je voor onze school kiest, is er voor de zomervakantie een 
kennismakingsdag met je nieuwe klasgenoten en mentor. 
Natuurlijk zijn er tijdens het schooljaar activiteiten voor alle 
leerlingen, maar de volgende zijn speciaal voor de eerste klas.  

• sportieve tweedaagse om elkaar beter te leren kennen
• introductiekamp met veel buitenactiviteiten
• muziekproject met Trias op locatie 
• klassenuitje (bijvoorbeeld Drievliet) 
• experimenteren in de Techniekbus
• Sinterklaasviering en Kerstontbijt 
• schaatsen

Leerlingactiviteiten
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Brenda Nieuwersteeg 

(docent wiskunde/rekenen)

‘Het is leuk als er meer 

meisjes voor het Corbulo 

kiezen, dat brengt een  

andere sfeer in de school’.

u Is techniek ook iets voor meisjes?  

u Waar moet ik als meisje op letten? 

u Welke technische beroepen passen bij meisjes? 

Veel meisjes vinden techniek cool en zijn er ook nog eens  
erg goed in. Meisjes zijn vaak creatief en nauwkeurig en  
goed in de fijne motoriek. Dat komt bijvoorbeeld van pas  
bij beroepen als tandtechnicus, orthopedisch medewerker  
of edelsmid. Maar, er zijn ook meisjes die werken als cv- 
monteur. Ze vinden dan de combinatie van techniek en het 
werken voor een klant weer erg leuk. Meisjes kunnen goed 
samenwerken, zowel met mannen als met vrouwen.

Op het Corbulo zijn ook meisjes van harte welkom. Er is een 
meidencoach die de meisjes begeleidt. En er zijn speciale 
activiteiten voor meisjes. Je kunt dan denken aan het  
bezoeken van een theaterschool, een ziekenhuis of bijvoor-
beeld de ontwerpstudio van IKEA. Tijdens deze bezoeken 
draait het vooral om techniek.   

Is het Corbulo ook geschikt voor meisjes?
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Creatief & Ontwerpen
• edelsmid
• mode-ontwerper
• grafisch ontwerper
• orthopedisch medewerker
• optometrist 
• licht- en geluidtechnicus

Auto’s, Transport & Vervoer
• autospuiter
• automonteur
• reparateur
• autoschadetechnicus
• vliegtuigtechnicus 
• medewerker logistiek

Er zijn nog  
veel meer 
mogelijkheden!

u Heb je nu al een duidelijk idee wat je graag wilt worden? 

u Vind je veel dingen leuk? 

u Ben je ergens heel erg goed in?  

u Of heb je nog helemaal geen idee?

Op het Corbulo word je breed opgeleid. Je gaat op bedrijfs- 
bezoek, stage, er zijn gastlessen en je doet ook opdrachten 
voor basisscholen. Samen ontdekken we waar je goed in bent 
en wat je leuk vindt. Aan het einde van je tweede jaar kies je 
dan voor een van de examenprogramma’s. 

In de bovenbouw krijg je bij het vak Loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding lessen die je voorbereiden op je studiekeuze voor 
het mbo. Nadat je je diploma hebt gehaald, kun je door- 
stromen naar de meeste opleidingen op het mbo. Daar kies je 
de richting waarin je uiteindelijk verder wilt gaan.

Wat doe je in de bovenbouw?
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Bouw, Wonen & Interieur
• constructeur-tekenaar 
• CAD-tekenaar
• meubelmaker
• interieurontwerper 
• decorbouwer
• timmerman
• bouwvakker

Computers
• websitebouwer
• programmeur
• databeveiliger
• ict-medewerker
• ontwikkelaar van apps
• helpdeskmedewerker

Onze opleiding Techniek, Technologie & Design is zo breed, dat er heel veel verschillende 
mogelijkheden zijn voor een mbo-opleiding en later voor werk en beroep. Teveel om op te 
noemen. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

Produceren, Installeren & 
Energie
• servicemonteur
• milieu-inspecteur
• loodgieter 
• theatertechnicus
• elektricien
• landmeter
• werkvoorbereider

Wat kun je later doen met techniek? 
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Kevin

 ‘Ik vind het Corbulo een 

fijne school. Ik heb veel 

vrienden en word goed 

begeleid door de leraren’. 



Wij zijn een interconfessionele school en staan open voor kinderen van alle 
gezindten. Wij werken bewust aan zelfstandig leren en werken in kleine  
klassen. Hierdoor krijgt ieder kind veel aandacht en kunnen wij gericht  
onderwijs geven. Onze school heeft een positieve beoordeling van de Inspec-
tie voor de kwaliteit van het onderwijs. En wij zijn trots op het compliment 
wat wij van de Onderwijsinspectie hebben gekregen voor onze uitstekende 
leerlingbegeleiding en -zorg. In alle lessen werken onze docenten met een 
identieke lesopbouw. Dat is heel herkenbaar en fijn voor de leerlingen.  
Op onze school is sprake van een goed contact tussen ouders en school. 

Extra ondersteuning
Wij proberen onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom 
krijgen alle leerlingen in de eerste en tweede klas wekelijks een uur extra  
wiskunde/rekenen. Voor de leerlingen, die dat nodig hebben, bieden wij  
wekelijks een uur huiswerkbegeleiding in een kleine groep. Hierbij leren ze 
hoe ze hun huiswerk moeten plannen, organiseren en voorbereiden. Leer-
lingen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen een uur extra 
rekenen en/of taal bij remedial teaching. Ook is er wekelijks een mentoruur. 
En er is een vast inhaaluur, waarin leerlingen toetsen en opdrachten kunnen 
inhalen. 

Zorg
Leerlingen die wat extra hulp nodig hebben op school krijgen ondersteuning  
van onze leerlingbegeleider. Als er meer hulp nodig is, kan de leerling (evt. 
met zijn ouders) terecht bij de maatschappelijk werker van het CJG (Centrum 
voor Jeugd en Gezin). Deze houdt tweemaal per week spreekuur op onze 
school. Bij leerlingen met een lwoo-advies brengen wij de specifieke behoef-
ten in kaart. De zorgcoördinator werkt deze in overleg met de mentor en 
docenten uit in een plan van aanpak. 

Waarom kiezen voor het Corbulo College?
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u doe-school met veel praktijk

u kleine school met veel persoonlijke aandacht

u brede beroepsgerichte opleiding

u goed onderwijs in kleine klassen

u goede docenten en uitstekende leerlingbegeleiding

u iedere dag sport

u voor jongens en zeker ook voor meisjes

u leuke projecten en stages

u veel leerlingactiviteiten

u je voelt je snel thuis en gewaardeerd

u stoer en relaxt schoolgebouw

u Corbulo-leerlingen zijn erg gewild op het mbo 

u goede doorstroommogelijkheden naar het mbo

Informatie voor ouders

Samantha

‘Wij hebben echt een  

bijzonder gebouw, want 

het is hartstikke stoer’.   

Kosten eerste klas 
 
ouderbijdrage € 100

introductiekamp € 50

lockerhuur € 7,50



Aanmelden
Het aanmeldformulier en de -procedure zijn te vinden op corbulocollege.nl  

(onder GROEP 8-ers). 

Informatie
Voor informatie en vragen: Pascal Kerkemeijer, adjunct-directeur onderwijs 
(070 387 36 30 of p.kerkemeijer@corbulocollege.nl). 

Bereikbaarheid
Het Corbulo College is goed bereikbaar met de fiets en per openbaar vervoer.  
• Bus 23 (halte Spinozalaan)  
• Tram 4 (halte Monseigneur van Steelaan) 
Op corbulocollege.nl (onder GROEP 8-ers) is hierover meer informatie te vinden. 

Corbulo College
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2
2273 CB Voorburg
T 070 387 36 30
E info@corbulocollege.nl
corbulocollege.nl
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