
Informatie
schooljaar 2022-2023
VMBO BB - KB | TL | HAVO

Kies zelf en leer (nog) meer
Leren wat bij je past

NIEUW!

Nieuwkoop
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Heb je een vmbo bb, kb, tl of havo-advies? Dan is het Ashram College Nieuwkoop zeker iets voor jou. 

Bij ons op school ga je veel ondernemen en leer je steeds beter wat bij je past. Dit doe je vanuit een 

fancy nieuw schoolgebouw waarin je iedereen snel leert kennen en zij jou. Je volgt de mbo of havo-

route die je samen met je mentor uitstippelt. 

Leren door te doen 

Er is op het Ashram veel aandacht voor jouw 

persoonlijke ontwikkeling. Bij je mentor kan je terecht 

met vragen en zorgen. Twee keer per week kan je 

huiswerk komen maken in de huiswerkklas onder 

begeleiding van een docent. Heb je extra ondersteuning 

voor Nederlands, wiskunde of Engels nodig? Laat het 

weten en we zorgen voor extra ondersteuning. En vind 

je van een bepaald vak de stof ingewikkeld, dan kunnen 

we ook een leerlingbegeleider voor je regelen.  

Doen & Ontdekken (D&O)
Leren doe je op het Ashram door te doen en te 

ontdekken. Direct vanaf de brugklas leer je bij de 

keuzeblokken van D&O verschillende beroepen en 

werkvelden beter kennen. Dat is naast leuk ook 

super handig, want zo ben je beter voorbereid op je 

profielkeuze in leerjaar twee (vmbo) of drie (havo).  

Naast de keuzeblokken heeft D&O nog meer te bieden. 

Wat dacht je van zelf kiezen welke sporten je beter wilt 

leren kennen. Of nóg beter worden in Engels met Anglia 

English. Je leest er meer over de keuzeblokken op de 

bladzijde ‘D&O’. 

Ashram College Nieuwkoop

“    Gewoon doen en ontdekken;      
daar leer je vaak het meeste van!”
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“ Binnen no-time ken je 
iedereen en iedereen jou!”
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De eerste weken van de brugklas maken we uitgebreid 

kennis met elkaar. We maken je wegwijs op school, zodat je 

weet hoe het op het Ashram werkt.

Je eerste lesweek
In je allereerste schoolweek leer je je klasgenoten beter 

kennen en maken we je wegwijs in het schoolgebouw. Ook 

maak je tijdens de introductieweek kennis met het rooster, je 

Chromebook en sluit je je eerste schoolweek feestelijk af met 

een middagje varen (en zwemmen) op de plas. 

Brugklaskamp
Hoe kun je je klasgenoten nu beter leren kennen dan op het 

brugklaskamp? Even geen lessen en huiswerk maar allerlei 

teamactiviteiten in de buitenlucht. Na de introductieweek 

gaan we op kamp. We maken er samen een gezellige, mooie 

tijd van en na het kamp ken je nog meer kinderen en is er een 

echt groepsgevoel ontstaan.

Mentor
Eén van je leraren is ook je mentor. Als je ergens mee zit, dan 

kun je altijd bij hem of haar terecht. Je kunt dan al je vragen 

stellen en je leert bijvoorbeeld hoe je je huiswerk het beste 

kunt aanpakken. Je mentor let op je resultaten, of alles goed 

verloopt en of jij je prettig voelt op school. Hij praat met 

andere leraren over je prestaties, helpt je zelfstandiger te 

worden en begeleid je in het maken van keuzes.  

Chromebook
Je gaat werken met lesboeken, maar ook met je eigen Google 

Chromebook. Vanaf de eerste week ga je daarom aan de slag 

om je Chromebook en de Google apps for education beter 

te leren kennen. Je zult zien dat je binnen no-time alles van 

Google apps for education weet. Van slim werken met de 

Google-agenda tot het maken van mooie presentaties.

Daar draai je straks je hand niet voor om.

Ondersteuning
Je pikt op het Ashram veel op door te doen en te ervaren, 

maar natuurlijk moet je ook het nodige leerwerk doen. 

Als je extra geholpen wilt worden bij Nederlands, Engels, 

wiskunde of bij het plannen en organiseren van je werk, is 

dat bij ons geen enkel probleem. Daar zijn we juist voor. 

Je kan je via je mentor bijvoorbeeld aanmelden voor onze 

ondersteuningsklas. Daar word je door onze eigen leraren 

extra geholpen. Ook kan je geholpen worden door onze 

leerlingbegeleiders uit de hogere leerjaren. 

Kennismaken
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Kom je bij ons in een vmbo-basis (BB) 

of kader (KB) klas, dan volg je de mbo-

route. Dat wil zeggen dat je lessen volgt 

en activiteiten onderneemt om je voor te 

bereiden op je mbo-opleiding. Je leert dus 

niet alleen theorie, maar brengt ook van 

alles in de praktijk. Zo organiseren onze 

leerlingen sportdagen op de basisscholen, 

helpen mee in de leerlingkantine, verzorgen 

zij een lunch voor ouderen en organiseren 

zij het Ashram Festival. Jij en je klasgenoten 

gaan dus een hoop ondernemen. Aan het 

eind van het tweede leerjaar kies je een 

profiel: Dienstverlening & Producten of Zorg 

& Welzijn.

Dienstverlening & Producten 
Keuzes maken, dat is soms best lastig. Bij het 

profiel Dienstverlening en Producten

gaat er een wereld voor je open. Je maakt er 

kennis met techniek, marketing,

organiseren van activiteiten en je leert 

websites, films en apps maken. Wil je een

opleiding waar je veel kanten mee op kunt? 

Kies dan voor het profiel Dienstverlening

en Producten en ontdek waar

jouw interesses liggen!

Zorg & Welzijn 
Zorg je graag voor anderen en ben je graag 

onder de mensen? Dan zou het zomaar

kunnen dat je aan het eind van het tweede 

leerjaar kiest voor het profiel Zorg en

Welzijn. Het klinkt nu nog ver weg, maar met 

je diploma vmbo Zorg en Welzijn kun je

na het Ashram Nieuwkoop heel veel kanten 

op. Je kunt een opleiding volgen in de

zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke 

verzorging, de horeca, de facilitaire

dienstverlening, het toerisme, de sport.

“Je voelt je 
al snel thuis 

bij ons!”

Ieder jaar groeit 
25% van de

BB-leerlingen door 
naar KB

VMBO BB  KB
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“ Bij ons slaagt 
al jarenlang meer 
dan 98 procent”
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Nieuw op het Ashram is de TL XL. Het is de plek 

om te leren én te doen. Hier stamp je niet alleen 

feitjes in je hoofd, maar leer je ze ook toepassen. 

Je leert de wereld en jezelf steeds een beetje beter 

kennen. We prikkelen je nieuwsgierigheid naar 

de wereld om je heen, helpen je antwoorden te 

vinden en leren je om meer en meer zelfstandig 

na te denken en te doen. Ben je aan het einde van 

leerjaar twee? Dan stellen we samen de vraag: 

kies je vanaf hier voor een route naar de havo of 

naar het mbo? 

Mbo- of havo-route
Aan het einde van leerjaar twee maken leerlingen 

van de TL een keuze: kies ik voor de mbo- of de 

havo-route? Als je voor de havo-route kiest, krijg 

je in leerjaar drie en vier een vakkenpakket dat 

naadloos aansluit bij een vervolg op de havo. Je 

zit natuurlijk nergens aan vast. Iedereen die de 

mbo-route kiest, mag na zijn diploma naar de havo 

en iedereen die de havo-route kiest mag na zijn 

diploma naar het mbo.

Leren door te doen
Je hebt nogal wat nodig om je thuis te voelen in de 

wereld en heus niet alleen als

je later een mooie baan zoekt of een eigen 

bedrijf wilt beginnen. Ook als je bijvoorbeeld een 

avontuurlijke vakantie wilt boeken begint dat 

met vragen, onderzoeken en begrijpen. Als je 

weet hoe het zit, moet je natuurlijk ook wat gaan 

doen: risico’s inschatten, keuzes maken, plannen, 

onderhandelen en nog veel meer. ‘Leren door te 

doen’ is niet gewoon feitjes in je hoofd stampen, 

maar gericht naar een oplossing toewerken. Dat 

is niet alleen leuk, maar ook hartstikke nodig. 

Onze wereld vraagt om mensen die van aanpakken 

weten. Die kunnen denken én doen – en dat leer je 

dus op Ashram Nieuwkoop.

Ook buiten de school
Zelfstandigheid leer je vooral ook in de praktijk. 

Bijvoorbeeld door bedrijven in de omgeving te 

bezoeken en met ze samen te werken. Ook ga je - in 

leerjaar 3 en 4 - op stage bij een bedrijf of instelling 

in Nieuwkoop of omgeving. Zo proef je al snel aan 

verschillende beroepen en leer je wat professionals 

van je vragen. Welke vmbo-opleiding je ook kiest, 

na je eindexamen kijk je terug op een super 

uitdagende tijd.  Het vmbo van het Ashram College 

opent de deuren naar een waardevolle toekomst!

NIEUW!

TL XL leerlingen 
doen niet in 6, 
maar in 7 vakken 
eindexamen. 
Daardoor ben 
je uitstekend 
voorbereid op 
het mbo of kun 
je gemakkelijk 
doorstromen 
naar de havo. 

TL-XL
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Ben je benieuwd hoe de wereld in elkaar zit en sta je open voor 

nieuwe ervaringen? Houd je van vreemde talen, cultuur snuiven en 

onbekende smaken proeven? Vind je dat je toekomstige thuis groter 

is dan alleen Nederland, maar wil je toch graag nog even dicht bij 

huis blijven? Dan is het Ashram College in Nieuwkoop voor jou the 

place to be! 

Onze havo-opleiding is er natuurlijk op ingericht om veel te leren, 

maar zeker ook om jezelf te ontdekken en de keuzes te leren maken 

die bij jou passen. Ontdek de schoolvakken die je echt liggen, maar 

ook welke vervolgopleiding of beroep je op het lijf geschreven is. 

Je reis op het Ashram voert langs cultuur, historie, sport, natuur en 

techniek. Elk vak leert je weer meer over jezelf én over anderen. Zodat 

je na je eindexamen kunt gaan doen wat je echt wilt!

21e eeuwse vaardigheden
De wereld om ons heen verandert snel. Sommige kennis van vandaag 

is morgen alweer verouderd. Waar het in onze snelle samenleving 

om gaat is om je snel en goed te informeren. Wat je daarvoor nodig 

hebt, zijn vaardigheden zoals creatief denken, goed samenwerken, 

informatie checken en overtuigend presenteren. Op de havo van het 

Ashram College leer je dat.

HAV

“ De eerste drie jaar volg je de havo bij 
ons. De laatste twee jaren van de havo 
volg je op het Ashram College Alphen”
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Doen & Ontdekken
Op het Ashram Nieuwkoop valt van alles te beleven. Zo leer je niet alleen 

wat je moet, maar ook wat je wilt leren. Binnen D&O kun je kiezen voor 

verschillende activiteiten en lessen die jou interesseren. 

Keuzeblokken
Kies zelf welke keuzemodules je in leerjaar 1 en 2 wilt volgen. Twee 

uur per week leer je het werkveld van jouw keuzemodule beter kennen. 

Dit helpt je om in leerjaar 3 een weloverwogen keuze voor je profiel 

te maken. Dit zijn de modules: Fietsenmaker, Coderen, Kunstfabriek, 

Wereldkeuken, Droomhuis, Science, Sport, Zorgboerderij, Eigen bedrijf, 

Schoonheidssalon, Attractiepark, Supermarkt, Huis van de toekomst, 

Zorgcentrum. Aan het einde van leerjaar twee heb je aan 8 keuzemodules 

naar eigen keuze mogen deelnemen. 

-  Maak je huiswerk op school in de 
huiswerkklas (2x per week)

-  Krijg extra ondersteuning voor 
Nederlands, wiskunde en Engels

-  Leer van de GGD en HALT 
voorlichting 

 
-  Krijg de juiste zorg die nodig is 

vanuit het zorgorgaan

-  Laat je begeleiden door je eigen 
leerlingbegeleider als je daar 
behoefte aan hebt

Ook goed 
om te weten

Kies zelf en leer (nog) meer
Leren wat bij je past

SportMix
 Kies zelf welke sporten

je bij LO wilt doen

Sporttoernooien
Doe mee aan de Olympic Moves

voetbal en hockey

Ashram Festival 
Doe mee aan het Ashram Festival of nog leuker; 

organiseer het zelf

Anglia English
Wordt nóg beter in 

Engels en behaal extra 

certificaten

Er op uit
Op brugklaskamp in de 1e en naar Berlijn 

of de Ardennen in de 4e

Feest mee tijdens
het kerstgala
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“  Op het Ashram is van alles 
te beleven en te doen!”
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Je krijgt bij ons les in een fantastisch nieuw schoolgebouw met een mooie aula. Op de 

benedenverdieping is een grote kantine en zijn veel gezellige plekjes waar je met je 

vrienden en vriendinnen gezellig kunt pauzeren. De lokalen zijn heel licht en ruim opgezet.

Techniek
Wist je dat er ook een prachtig technieklokaal in onze nieuwe school is gemaakt? Daar kun je 

naar hartelust solderen, hout en metaal bewerken en je eigen ontwerp maken en uitvoeren.

Zorgplein
Op ons zorgplein vind je een echte kappershoek, beautysalon en een professionele keuken. 

Zie jij jezelf al aan de balie een klant ontvangen?

Je vindt altijd de weg
Ons nieuwe gebouw is overzichtelijk, je weet al snel alle lokalen te vinden.

Duurzaam
Wist je al dat je les gaat krijgen in een van de meest duurzame schoolgebouwen van 

Nederland? Vandaar al die zonnepanelen op het dak. 

Spiksplinternieuw 
schoolgebouw!
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Tot ziens op het Ashram!
Oriëntatiemiddag leerlingen groep 8
Woensdag 10 en 17 november 2021 
van 14.00-15.30 uur

Kom sfeer proeven op de oriëntatiemiddag. Wij zorgen voor een leuk 

programma zodat jij alleen maar hoeft langs te komen om de sfeer en het 

nieuwe schoolgebouw alvast te ervaren.

Informatieavond ouders leerlingen 
groep 8 woensdag 10 en 
17 november 2021 van 19.00-20.30 uur

Speciaal voor je ouders organiseren we een korte informatieavond. Tijdens 

deze informatiebijeenkomst maken je ouders kennis met de school en kunnen 

zij alle vragen stellen die ze hebben.

Open Huis
Maandag 24 januari 2022
van 18.30 tot 20.30 uur
 
Ons gebouw is voor iedereen open om sfeer te komen proeven. 

Neem gerust je broertje/zusje mee.

Ashram College Nieuwkoop  

Achterweg 1

2421 EB Nieuwkoop

0172 - 579 216

nieuwkoop@ashramcollege.nl  

Het Ashram College heeft ook een vestiging in Alphen aan den Rijn. Daar kun 

je naar de mavo, havo en het vwo (atheneum en gymnasium). 

www.ashramcollege.nl

De teksten in de folder zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. 

Volg ons ook op:
Instagramashramcollegenieuwkoop
Facebook

Ashramnieuwkoop
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