Zij-instroom
Van klas 1 naar klas 2:
Het kiezen van de oriëntatie bij
twee beroepsrichtingen
Voor leerlingen in de 2e klas instromen op het Haarlem College
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Beste leerling van klas 1
Het Haarlem College heeft, naast Mavo en GL, vier profielen (examenrichtingen).
In dit staat informatie over de beroepsgerichte route in de 2e klas en is gemaakt om je te
helpen bij het kiezen van de twee beroepsrichtingen waar je de oriëntatie module wil gaan
volgen.

Route overzicht
Op de volgende bladzijde staat de beroepsgerichte route vanaf klas 1 t/m klas 4. Deze route
is voorzien van een korte toelichting bij elk leerjaar. Meer uitgebreide informatie over de
verschillende beroepsrichtingen vindt je verderop in dit boekje.
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Haarlem College beroepsgerichte aanbod
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Beroepsrichtingen
Je kunt in klas 2 kiezen uit onderstaande vier beroepsrichtingen:

Beroepsrichting:
M&V Media & Vormgeving
D&P Dienstverlening & Producten
Z&W Zorg & Welzijn
O&C Ondernemen & Commercie

Vier keuzes in klas 2, zes keuzes in klas 3
De beroepsrichtingen Technologie & Energie, Podium & Presentatie en Sport & Veiligheid
vallen allemaal onder hetzelfde examenprogramma genaamd ‘Dienstverlening & Producten’,
afgekort ‘D&P’.
Echter doen de beroepsrichtingen de opdrachten vooral in hun eigen context. De leerlingen
van de verschillende beroepsrichtingen doen dus allemaal hetzelfde, maar op een andere
manier en met andere thema’s. Onderstaand een aantal voorbeelden:
Dienstverlening & Producten Onderdeel ‘Organiseren
van een activiteit’
Technologie & Energie
Organiseren van een
techniekshow
Podium & Presentatie
Organiseren van de
Talentenshow
Sport & Veiligheid
Organiseren van een
sportdag

Onderdeel ‘Multimediale
productie maken’
Instructiefilm maken over
hoe je een lamp maakt
Promotiefilm maken voor de
Musical
Instructiefilm maken over
fitness bewegingen

In de oriëntatie van Dienstverlening & Producten willen we laten zien wat alle onderdelen
van het programma D&P inhouden en hoe de verschillende beroepsrichtingen (T&E, P&P,
S&V) hiermee omgaan. In klas 3 kan je wel kiezen uit de zes beroepsrichtingen.
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De keuzemogelijkheden
Op de volgende bladzijden staat een korte beschrijving van alle vier de beroepsrichtingen
waaruit je kunt kiezen.
Op de laatste bladzijde van dit boekje staat een overzichtsschema. Dat kun je tijdens het
lezen van dit boekje alvast invullen.
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Media & Vormgeving
Ben jij geïnteresseerd in de wereld van de moderne media? Dan is de richting Media & Vormgeving
iets voor jou. Bij deze opleiding werk je aan opdrachten zoals het ontwerpen en bouwen van
websites, animaties of games voor smartphone, tablet en PC. Je maakt drukwerk zoals flyers, posters,
stickers, agenda’s, T-shirts en zo meer. Je filmt en bewerkt uiteenlopende producties voor o.a.
YouTube. In het theater leer je
licht en geluid te bedienen. Je
ontwerpt je eigen 3D-object,
dat je met de 3D-printer
tastbaar kunt maken.
Na het behalen van je diploma
kun je bijvoorbeeld door naar
het Media College of het NOVA
College om daar de richting te
volgen die aansluit bij je
interesse. Maar ook op alle
andere MBO opleidingen kun je
met dit “Media & Vormgeving”
diploma terecht.
Kortom: een creatieve richting
met veel moderne digitale
hulpmiddelen.
Voor deze opleiding zijn vier profielmodules verplicht en daarnaast maak je nog een keuze uit vier
keuzevakken. De vier profielmodules zijn:
1. AudioVisuele Vormgeving en productie
Binnen dit vak duik je in de wereld van de film. Het
maken van een scenario, script, storyboard en een
eindmontage zijn onderdelen die aan bod komen. Je
gaat werken in groepjes waarin je o.a. verantwoordelijk
bent voor de regie, camera, geluid en acteerwerk. Ook
maak je bijvoorbeeld een commercial, een leader voor
een tv-programma en nog veel meer.
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2. Interactieve vormgeving en productie
Na het volgen van de lessen Interactieve vormgeving en productie heeft het internet geen geheimen
meer voor jou. Binnen deze module leer je mooie websites ontwerpen en maken, ook leer je
animaties maken die je weer kunt gebruiken op je webpagina. Een interactieve presentatie of game
zijn onderwerpen waar je mee te maken krijgt.
Bij de vormgeving moet natuurlijk rekening worden gehouden met het platform, PC, tablet of een
smartphone, waarvoor het bedoeld is.
Je gaat werken met o.a. de programma’s Adobe Photoshop, Flash, Muse en Illustrator.
3. ICT
In deze module leer je alle mogelijkheden van de
computer en verschillende netwerken.
Je gaat zelf een computer uit elkaar halen en weer in
elkaar zetten, software en besturingssystemen installeren
en verschillende netwerken aanleggen.

4. 2D en 3D Vormgeving en productie
In deze module ga je diverse 2D en 3D producten
ontwerpen en produceren. De nadruk ligt hier op
het vormgeven voor een bepaalde doelgroep,
denk hierbij aan verpakkingen voor diverse
producten. Een verpakking voor een parfum moet
natuurlijk een andere uitstraling hebben dan een
verpakking voor cornflakes.
Keuzevakken
De keuzevakken (klas 3 en 4), waar je binnen M&V uit kunt kiezen, zijn:
• 3D vormgeving en realisatie
• Printmedia productie
• Fotografie
• Licht, geluid en decor
• Sign (zoals belettering)
• Vormgeving en typografie
Binnen het Haarlem College mag je ook kiezen uit keuzevakken van andere beroepsrichtingen.
Ben je creatief en vind je het leuk om met elkaar mooie producten te creëren, waarbij je gebruik maakt
van apparatuur zoals camera’s, Apple Computers en licht- en geluidsapparatuur, dan is de
beroepsrichting Media & Vormgeving echt iets voor jou!
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Dienstverlening & Producten
Wil je nog van alles ontdekken? Vind je het leuk om dienstverlenend werk te doen of ben je breed
georiënteerd? Vind je alles leuk en hou je van sport, theater of techniek?
Dan is D&P echt iets voor jou!
Dienstverlening & Producten gaat over alles wat je doet of maakt voor
een ander. Een dienst is bijvoorbeeld het organiseren van een sportdag
of theatershow. Een product is bijvoorbeeld een flyer, promotiefilm of
een gemaakt product van hout of metaal. Het is natuurlijk heel belangrijk
dat jij weet wat de ander wilt, dat jij jezelf goed kan presenteren en dat
je creatief bent.
D&P is er voor leerlingen die:
• Zich breed willen voorbereiden op de verschillende MBO opleidingen.
• Willen werken aan een actieve beroepshouding, zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
• Willen leren werken met verschillende soorten mensen (doelgroepen); bijvoorbeeld jongeren,
ouderen, gehandicapten, kinderen etc.
• Graag zelfstandig- en samenwerken aan uitdagende opdrachten zowel binnen- als buiten de
school.
• Willen leren om activiteiten te organiseren en hiervoor ook de verantwoordelijkheid willen
nemen.
Bij D&P werk je met vier verplichte onderdelen:
1. Organiseren van activiteiten: Draaiboek schrijven,
eenvoudige vaardigheden in de keuken, begroting
maken, iets organiseren voor een opdrachtgever van buiten de school.
2. Presenteren, Promoten en Verkopen: Leren presenteren, reclame maken, nieuwsbrief
ontwerpen, posters/flyers maken, verkoopgesprek voeren.
3. Een product maken en verbeteren: Werken met techniek, 2D- en 3D-tekenen, werktekeningen
maken, leren werken met schalen en maten, iets op schaal bouwen.
4. Multimediale productie maken: Ontwerpen en maken van een app, website en film.
In de D&P modules van klas 2 ga je met de drie beroepsrichtingen die D&P aanbieden kennismaken
en leer je inzien hoe het programma eruit ziet binnen de vier verplichte onderdelen van D&P.
Vanaf klas 3 kan je binnen Dienstverlening & Producten, op het Haarlem College, kiezen voor drie
verschillende beroepsrichtingen:
•
•
•

Technologie & Energie
Podium & Presentatie
Sport & Veiligheid
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Zorg & Welzijn
Vind je het leuk om voor anderen te zorgen, kan
je goed samenwerken, ben je zelfstandig en steek
je daarnaast graag de handen uit de mouwen? Wil
je kok worden, verzorgende,
schoonheidsspecialiste en later met mensen
werken? Dan is de beroepsrichting Zorg & Welzijn
voor jou een goede keuze!
Tijdens de lessen Zorg & Welzijn werk je in de
praktijklokalen. Je leert werken met kinderen,
ouderen en gehandicapten. Je krijgt les uit de methode Mixed. Per periode, die bestaat uit negen
lesweken, werk je aan theorie en praktijkopdrachten uit één van de vier boeken van Mixed.
Daarnaast zijn er ook nog opdrachten die je buiten school uitvoert. Zo ga je een keer naar een
basisschool om een traktatie te maken, organiseer je een leuke en gezellige middag voor ouderen en
verzorg je met je groep een galadiner.
Als je kiest voor Zorg & Welzijn heb je een actieve
werkhouding maar moet je het ook leuk vinden
om anderen te helpen en moet je kunnen
samenwerken. De route die je gaat volgen in
leerjaar drie is onder te verdelen in vier
profielmodules van negen weken. Hieronder zie je
welke profielmodules dat zijn:
•
•
•
•

Mens en Omgeving
Mens en Gezondheid
Mens en Activiteit
Mens en Zorg

Wil je werken met mensen, kun je samenwerken, ben je zelfstandig en houd je van afwisseling in je
werk? Dan is de beroepsrichting Zorg & Welzijn echt iets voor jou!
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Ondernemen & Commercie
Houd je van zaken doen, geld verdienen, samenwerken, onderhandelen maar ook van cijfers? Dan is
ondernemen en commercie een richting die misschien goed bij je past. Wat kun je allemaal met de
richting ondernemen en commercie? Veel, eigenlijk kun je nog alle kanten op. Of je nu boekhouder,
verkoper, manager, stewardess of kapster wilt worden. Liever een eigen zaak? Ook dan is
ondernemen en commercie een goede keuze.
Net als bij alle andere richtingen heb je bij
ondernemen en commercie vier profielmodules.
Daarnaast maak je een keuze uit vier keuzevakken,
dit mag ook van een van de andere richtingen zijn.
De vier profielmodules zijn:
• Commercieel
• Logistiek
• Administratie
• Secretarieel
Wij geven deze profielmodules tegelijkertijd, zodat
je niet een blok van negen weken alleen maar
Commercieel of Logistiek doet. Je draait deze vier modules dus naast elkaar en daarmee heb je ook
verschillende docenten.
Keuzevakken ondernemen en commercie:
•
•
•
•

Marketing
Financiële administratie
Ondernemen
Webshop

Je gaat leren een webshop te maken, hoe je voor jezelf een bedrijf kan beginnen
en hoe je alles wat met geld te maken heeft netjes bijhoudt. Maar ook hoe je jezelf presenteert en
hoe je de klanten in de winkel ontvangt.
We verwachten van je dat je netjes kunt werken, inzet toont, kunt samenwerken, afspraken kan
nakomen en met een computer kan werken.
Beroepen die hierop aansluiten zijn ondernemer (eigen baas), verkoper binnendienst, etaleur,
boekhouder, logistiek medewerker en nog veel meer andere leuke beroepen.
Kan je dit of wil je dit leren? Dan is de beroepsrichting Ondernemen & Commercie echt iets voor jou!
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Overzicht
Wij wensen je veel succes met het kiezen van de twee beroepsrichtingen waar jij je verder
op wilt oriënteren in klas 2.
Vul onderstaande vragen in om je op weg te helpen en bespreek dat met je ouders.
Ik wil in klas 2 bij de volgende twee beroepsrichtingen de oriëntatie gaan doen
(kruis er twee aan):
o
o
o
o

Media & Vormgeving
Dienstverlening & Producten
Zorg & Welzijn
Ondernemen & Commercie

Neem dit boekje mee naar het intake gesprek op het Haarlem College!
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Notitieblad
Noteer hier de vragen die je hebt nadat je dit keuzeboekje hebt gelezen en het
bovenstaande hebt ingevuld. Neem deze mee naar je gesprek met jouw loopbaancoach
en/of bespreek ze met je ouders.
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