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SmART-lessen voor  
slimme Technologie  
van de 21e eeuw 
 
Het Zuiderpark College heeft alles in huis  
om jou op de toekomst voor te bereiden.  
Dat begint dus al in de eerste twee leerjaren 
met de ‘smart-lessen’. 
 
– SmartBusiness 
– SmartTech 
– SmartCare 
– SmartArt 
 
Ga lekker drone-racen, open je eigen webshop, 
leer een zorgrobot programmeren en raak  
vertrouwd met nog veel meer smart-techno-
logie.  
 
 
gloednieuwe   
smart-lokalen 
 
Het Zuiderpark College is al een van de  
mooiste en modernste scholen van Rotterdam 
maar vanaf komend schooljaar krijg je de  
toffe smart-lessen in de acht gloednieuwe 
smart-lokalen, de lokalen ingericht op de  
toekomst.     
 
Je hebt de toekomst aan jouw  
kant op Het Zuiderpark College.  

aanmelden 
 

Meld je nu aan voor het nieuwe schooljaar  
via de website of bel voor een afspraak:  
www.zuiderpark.nl / 010 48 48 400

Leren en doen  voor later 
 
Goed voorbereid zijn op jouw toekomst.  
Daar gaan we op Het Zuiderpark College samen  
aan werken. Iedereen is wel ergens goed in.  
Met elkaar gaan we op zoek naar jouw talenten 
en proberen daar het allerbeste uit te halen. 
Niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. 
Bij ons gaat het om leren én doen in een fijne 
omgeving waar je je helemaal thuis voelt. 
 
 
Hoe smart is   
joUW toekomst? 
 
In de onderbouw ga je kennismaken met jouw 
toekomst; je volgt 8 uur per week ‘smart-
lessen’. Nou ja, lessen… het zijn toffe, korte 
opdrachten die steeds een link hebben met 
slimme technologie.  
 
Zo leer je ontdekken welke skills bij jou passen. 
En kun je straks in de bovenbouw met een 
goed gevoel één van de vier profielen kiezen: 
 
– zorg & welzijn 
– economie & ondernemen 
– bouwen, wonen & interieur 
– produceren, installeren & energie 
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