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HET HAARLEM COLLEGE
Op het Haarlem College krijg je de mogelijkheid om je 
 talenten te laten zien. In vier jaar tijd ontdek je waar je goed 
in bent en wat je echt leuk vindt om later te gaan doen. Je 
krijgt les over fotografie, voeding, EHBO, techniek, muziek 
en nog veel meer. In kleine klassen en met veel persoonlijke 

 aandacht kies jij je eigen route naar je diploma.

RICHTINGEN
Op het Haarlem College Kies je voor Mavo,  mavo-plus 
of vmbo-basis of -kader en kan je kiezen voor de 
 beroepsrichtingen: Media & Vormgeving; Zorg & Welzijn; 
 Ondernemen & Commercie en Dienstverlening & Producten 
met  keuzevakrichtingen Sport & Veiligheid, 

Podium & Presentatie en Technologie & Energie.

ONDERSTEUNING OP HET HAARLEM COLLEGE 
Voor de leerlingen die het nodig hebben is er 
 leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Daarbij kijken we 
altijd eerst naar wat wél kan. Zo leer jij je talenten ontdekken 
in een opleiding die bij je past. Ook kan je altijd terecht bij een 
van onze leerlingbegeleiders die je met raad en daad bijstaan 
als je ergens tegenaan loopt. “IN VIER JAAR TIJD ONTDEK JE 

WAAR JE GOED IN BENT EN WAT 
JE ECHT LEUK VINDT OM LATER 

TE GAAN DOEN.”



3 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR 
HET HAARLEM COLLEGE

BEKIJK HET HAARLEM 
COLLEGE VANBINNEN

“IN VIER JAAR TIJD ONTDEK JE 
WAAR JE GOED IN BENT EN WAT 
JE ECHT LEUK VINDT OM LATER 

TE GAAN DOEN.”

LEREN IN EEN 
INSPIRERENDE 
 OMGEVING 
Je volgt je lessen in een 
 inspirerende omgeving. Een 
modern gebouw met onder andere 
een eigen professioneel theater, 
moderne sporthal en een Techlab 
met VR-brillen, drones en robots. 
Je wordt klaargestoomd voor de 
toekomst en alle ingrediënten zijn 
aanwezig om je talenten te  
laten  zien.

KIES JE EIGEN ROUTE 
Je maakt in de eerste klas al 
 kennis met alle vier de beroeps-
richtingen. In het tweede jaar ga 
jij je verder verdiepen in twee 
 richtingen en in het derde jaar 
kies je in welk profiel je examen 
wilt doen. Na het kiezen van een 
richting heb je nog veel keuzevrij-
heid. Met keuzevakken uit andere 
richtingen stel jij jouw persoonlijke 
combinatie van vakken samen en 
je eigen route naar je diploma. 

AANDACHT VOOR JOU 
De aandacht voor jou staat centraal 
op het Haarlem College. Starten 
op een nieuwe school is natuurlijk 
spannend. Wij helpen je om je zo 
snel mogelijk thuis te laten voelen, 
zodat je met  plezier naar school 
gaat. In kleine klassen en met een 
vast team  van  docenten.



KLAAR VOOR DE 
TOEKOMST 
Als je kiest voor het Haarlem 
College ben je na 4 jaar klaar voor 
de toekomst. Dit gaat om meer dan 
alleen  digitale  vaardigheden. Je 
leert zelfredzaam te zijn, om te gaan 
met tegenslagen en traint je weer-
baarheid. Je leert kritisch  denken 
door situaties van meerdere kanten 
en standpunten te  bekijken. Op het 
Haarlem College leer je dat er meer 
is dan goed of fout, meer kleuren 
dan zwart of wit. Je leert je talenten 
kennen en volgt de opleiding die het 
beste bij je past.

CONTACTGEGEVENS: 
Broekweg 1,
2035 LE Haarlem 
023 - 531 15 72

Info@haarlemcollege.nl
www.haarlemcollege.nl


