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Karakteristiek van het Haarlem College 
Het Haarlem College is een brede vmbo-school. Het is sinds 2010 gevestigd in een nieuw 

schoolgebouw en biedt ongeveer 1000 leerlingen onderwijs in de basisberoepsgerichte 

leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de mavo. De school 

richt haar onderwijs op de ontwikkeling van haar leerlingen naar een zelfstandig functionerend 

persoon, die kan particeperen in de huidige en toekomstige samenlevering. Daarbij staat het 

leerproces van de leerling centraal. Het Haarlem College streeft er onder andere naar dat 

leerlingen: 

 Kennis opdoen, maar die ook in praktische situaties leren toepassen; 

 Leren met eigentijdse middelen 

 Leren buiten de school, waardoor zij een realistische kijk krijgen op de 

beroepsrichtingen en een toekomstige baan door te leren in contexten. 

 Leren bewust te kiezen voor een volgende stap in de leerroute of het 

vervolgonderwijs 

 

Aanbod Haarlem College 
In 2016 is het Haarlem College gestart met vier profielen van het nieuwe vmbo. De leerlingen 

kunnen kiezen uit zes beroepsrichtingen: Media & Vormgeving (M&V), Technologie & Energie 

(T&E), Podium & Presentatie (P&P), Sport & Veiligheid (S&V), Zorg & Welzijn (Z&W) en 

Ondernemen & Commercie (O&C). 

 

 
 

Al in het eerste leerjaar maken de leerlingen kennis met alle zes de beroepsrichtingen. Het 

Haarlem College biedt leerlingen in het derde leerjaar de profielmodulen aan (12 uur per 

week). In de laatste periode van het derde leerjaar kunnen de leerlingen één keuzevak 

kiezen. In het vierde leerjaar kiezen de leerlingen nog 3 keuzevakken (10 uur per week) en is 

er lestijd gereserveerd (2 uur per week) voor herhaling en examentraining voor het CSPE.  

 

Het MVI profiel 
In het MVI profiel werken de leerlingen aan opdrachten zoals: ontwerpen en bouwen van 

websites; animaties of games voor smartphone, tablet en PC. Er wordt drukwerk gemaakt 

zoals flyers, posters, stickers, agenda’s T-shirts en zo meer. Leerlingen van het Haarlem 

College kunnen ook actief met film aan de slag, bijvoorbeeld bij het bewerken van Tv-spotjes 

en video’s voor YouTube of met het bedienen van het licht en geluid in een theater. Bij het 

ICT onderdeel zijn de leerlingen bezig met verschillende onderdelen die te maken hebben 
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met ICT, zoals het aanleggen van een netwerk en het inrichten van een patchkast. Naast dat 

de leerlingen met eigentijdse middelen als ICT en 3D printers aan de gang gaan, leren ze ook 

inzicht te krijgen in nieuwe technieken en technologieën. Daarnaast helpt Haarlem College de 

leerlingen hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen om in een veranderende 

samenleving met steeds nieuwe beroepen een goede plek te kunnen krijgen.  

 

MVI opdrachten 
Binnen het Haarlem College wordt schoolbreed gewerkt met steeds dezelfde opbouw en 

structuur van de leertaken. Hierdoor heeft de leerling meer houvast bij de verschillende 

profielmodulen en bij de keuzevakken die hij kiest. Voor een voorbeeld van een opbouw en 

vormgeving van de leertaken zie bijlage 1. 

In de leertaken zijn ook LOB opdrachten opgenomen. Dat kan gaan over bij welke beroepen 

of vervolgopleiding de werkzaamheden (opdracht) aansluiten. 

De leerlingen lopen in het derde leerjaar twee weken aaneengesloten een stage bij een bedrijf 

die binnen het profiel van MVI valt. 

 

Keuzevakken 
Binnen het MVI profiel biedt het Haarlem College de volgende keuzevakken: 

1. Vormgeving en Typografie 

2. Sign 

3. Printmediaproductie 

4. 3D Vormgeving en realisatie 

5. Fotografie 

6. Licht, Geluid en Decor 

Deze keuzevakken zijn nu gekozen omdat deze 'vakken' (modules) al door het Haarlem 

College aangeboden werden en het omschakelen van een Grafimedia-afdeling naar het 

Nieuw VMBO een grote klus is. Voor leerlingen die in de beroepsrichting blijven, is er sprake 

van een verdieping. Voor leerlingen die uit een andere beroepsrichting komen zijn het  

verbredende keuzevakken. De leerlingen zijn vrij om een keuze te maken uit alle 

keuzevakken die het Haarlem college aanbiedt. In het verdere proces blijkt hoe de 

doorstroom gaat en/of er aanpassingen moeten plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld het aanbod 

van de keuzevakken binnen MVI in de toekomst nog wijzigen. Ontwikkelingen in de markt en 

de vraag(interesses) van de leerlingen liggen daar aan ten grondslag.  

 

Loopbaangesprek 
De leerlingen hebben vanaf de eerste tot en met de vierde klas een aantal 

loopbaangesprekken met de loopbaancoach. Zij houden gedurende hun schoolloopbaan een 

loopbaandossier bij. Met behulp van het loopbaandossier wordt gesproken over opgedane 

ervaringen en interesses van  de leerling. Op basis hiervan kan de leerling een keuze maken 

voor een beroepsrichting en de keuzevakken. Op deze manier wordt er 'beargumenteerd' 

gekozen en kan het leiden tot een betere aansluiting op het vervolgonderwijs. 

 

Samenwerking 
De samenwerking met het mbo (onder ander het NOVA college) is nog beperkt. Het blijft tot 

nu toe vooral beperkt tot oriënterende gesprekken 

 

Tips 
Twee tips van het Haarlem College:  

1. neem niet te veel hooi op je vork.  

2. Lobby bij de afdeling systeembeheer voor het onderdeel ICT voor oude  Pc's kunt 

inzetten voor de montage en demontage. 
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Klik hier voor meer informatie over het Haarlem College 

Klik hier voor online MVI-lesmaterialen 

Klik hier voor het stageboek MVI Klas 3 Haarlem College 2016-2017 

Klik hier voor voorbeeldopdrachten MVI Haarlem College 
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