
Het Avicenna College is de enige islamische school 
voor voortgezet onderwijs in heel Nederland en daar 
zijn wij trots op! In de voetsporen van onze profeet 
Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) leren 
wij jongeren vanuit hun islamische identeit een bij-
drage te leveren aan de maatschappij waarin zij leven.  

“De be“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste 
gedragen.” (Bukharie) 

Naast de islamische identeit onderscheidt het 
Avicenna College zich met de volgende zaken:

- De mogelijkheid om de vakken Arabisch en Turks te 
   volgen en af te ronden op eindexamenniveau.
- Godsdienstlessen aansluitend op de huidige 
   ma   maatschappij.
- Sportlessen, zoals: boksen, taekwondo, voetbal, 
   basketbal en zwemmen. Naast het zwemdiploma, kun 
   je bij ons in het examenjaar ook de zwarte band bij 
   taekwondo behalen.
- De mogelijkheid voor vmbo-leerlingen om het profiel 
   Jong Ondernemen te kiezen. Met Jong Ondernemen 
   maak je een    maak je een start met een eigen onderneming. Je 
   leert onder andere hoe je je eigen product kunt 
   verkopen met behulp van een doordachte campagne 
   die je onder begeleiding van docenten opzet. 
- De Leadership Academy is bedoeld voor leerlingen 
   die streven naar opmale resultaten en die zich willen     
   ontwikkelen tot leiders binnen onze school en in 
      Roerdam.  

Bezoek gerust onze website voor meer informae: 
www.avicenna-college.com

Excellent, ambieus, islamisch 
voortgezet onderwijs

Het Avicenna College 
biedt kwalitaef en 
uitdagend onderwijs. Het 
inspirerende en 
enthousiaste 
docedocententeam werkt 
iedere dag goed samen 
om de ontwikkeling van 
onze leerlingen te 
bevorderen. 

Het Avicenna College 
biedt onderwijs op 
islamische gislamische grondslag. De 
school biedt islamische 
leerlingen en docenten de 
ruimte om hun religie te 
kunnen prakseren. 
Geïnspireerd vanuit de 
islam stomen we 
leerlinleerlingen klaar voor de 
maatschappij!

Ben je goed in sport, 
tekenen of acteren? Of 
heb je andere talenten? 
Het Avicenna College 
begeleidt je bij het 
oontdekken en ontwikkelen 
van deze talenten. 

Soms hebben leerlingen 
het moeilijk en komen zij 
er zelf even niet uit. Wij 
zijn er om een ieder 
vooruit te helpen! Doe je 
het goed, maar wil je het 
nog beter doen? Ook dan 
helpen wij je helpen wij je verder om je 
ambies te realiseren.   
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