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Onze leerwegen
Op het vmbo krijg je les in een  
leerweg. Wat dat is? Elke leerweg 
heeft een bepaald niveau en een 
bijpassend programma. Van praktisch 
tot theoretisch en alles daar tussenin. 
In de onderbouw, het eerste en  
tweede leerjaar, volg je een breed 
vakkenpakket. Alle leerlingen hebben 
dezelfde lessen. Je komt in een dakpan- 
klas. Dit betekent dat je in een BK- of 
KGT-klas komt. In de bovenbouw, het 
derde en vierde leerjaar, volg je een 
profiel binnen een van onze boven-
bouwleerwegen.

Basisberoepsgerichte  
leerweg (vmbo-BBL)
Bij de basisberoepsgerichte leerweg 
(BBL) ligt de nadruk op praktische 
vaardigheden. Dit betekent dat je 
veel praktijkvakken krijgt en dat in de 
theorievakken steeds een koppeling 
met de praktijk wordt gelegd. Met een 
vmbo-BBL diploma op zak, kun je door 
naar het mbo niveau 1 en 2.

Kaderberoepsgerichte  
leerweg (vmbo-KBL)
Ook bij de kaderberoepsgerichte  
leerweg (KBL) ligt de nadruk op  
praktische vaardigheden. Het niveau 
van de praktijk- en theorievakken is 
hoger dan die van het vmbo-BBL.  
Deze leerweg bereidt je voor op  
mbo niveau 3 en 4. 

Gemengd theoretische  
leerweg (vmbo-GTL)
De gemengd theoretische leerweg 
(GTL) bestaat voor een groot deel uit 
theoretische vakken gecombineerd  
met een beroepsgericht vak. Vanaf klas 
4 maak je de keuze uit de gemengde 
leerweg (met het beroepsgerichte vak) 
of de theoretische leerweg (alleen  
theoretische vakken). Met een vmbo-GL 
of vmbo-TL diploma kun je door naar 
het mbo niveau 3 en 4. Ook kun je met 
dit diploma met een extra vak door-
stromen naar het havo.

Jij gaat beginnen aan een nieuwe opleiding.  
Dat is best een uitdaging. In deze brochure kun je ons  
alvast wat beter leren kennen. Wat voor school zijn we 
precies? Wat vinden we belangrijk? Je leest het hier.
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1   Loopbaanoriëntatie  
voor de makers van morgen

Wij leiden de makers van morgen op. 
Jij bent ook een ‘maker van morgen’. 
Maar ja, wat voor soort opleiding ga  
je kiezen? Op het Alma College kun je 
alle kanten nog op. Tijdens je schooljaren 
moet je een aantal keuzes maken, zoals 
over de leerweg, je profiel, beroeps- 
gerichte keuzevakken, je stageplek,  
je vervolgopleiding en het werk dat  
je later wilt doen. Hoe weet je of je het 
juiste kiest? Wij gaan samen met jou op 
ontdekkingstocht om uit te zoeken wat 
goed bij jou past. Loopbaanoriëntatie 
en begeleiding (LOB) vinden we erg 
belangrijk en bieden we aan in alle 
leerjaren en leerwegen. Je gaat actief 
op onderzoek uit en wordt uitgedaagd 
na te denken over je keuzes.

Meer over LOB
Tijdens LOB werk je vanaf de eerste 
lesdag aan loopbaancompetenties. 
Drie vragen die je uitzoekt, zijn:

•   Wat kan ik?
•   Waar ben ik goed in?
•   Wat past bij mij en waarom? 

Deze vragen gaan over jouw  
competenties, vaardigheden en  
talenten. Je doet ervaringen op en 
leert hierop terug te kijken. Ook leer  
je vooruit te kijken. Je bent actief  
bezig met jouw (loopbaan)keuzes 
en werkt aan een loopbaandossier.

Dat we LOB belangrijk vinden, blijkt  
uit het feit dat het hele onderwijsteam 
van het Alma College zich hiermee  
bezighoudt. Je komt het op veel  
verschillende momenten weer tegen  
in de lessen. Ook krijg je informatie  
via oud-leerlingen, bedrijven en  
beroepsopleidingen.
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LOB in de onderbouw
•   profieloriëntatie (vier uur per week 

kennismaken met de acht profielen)
•   gesprekken met jouw mentorcoach 
•   ontwikkeling loopbaancompetenties 

LOB in de bovenbouw
•   beroepsbeeldontwikkeling: wat je 

gaat doen en wat je gaat leren om 
een succesvolle maker te worden

•   werknemersvaardigheden:  
wat wordt van jou verwacht als 
toekomstige maker binnen een  
bepaald beroep

•   loopbaandossier: in jouw persoonlijke 
document leg je bepaalde keuzes 
uit, beschrijf je wat je hebt gedaan 
en wat (en wie) jou heeft geholpen 
om keuzes te kunnen maken.

Meer weten?
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De 8 profielen  
van het 
Alma College
Bouwen, Wonen en Interieur

Dienstverlening en Producten

Economie en Ondernemen

Horeca, Bakkerij en Recreatie

Media, Vormgeving en ICT

Mobiliteit en Transport

Produceren, Installeren  
en Energie

Zorg en Welzijn
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en Interieur

Bouwen, Wonen  
en Interieur
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Dienstverlening 
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Op het Alma College hebben we oog 
voor jou. Jij doet ertoe! Niet iedereen 
is hetzelfde, dus kijken we per persoon 
wat je nodig hebt. Heb je een steuntje  
in de rug nodig? Of wil jij juist wat 
ruimte om je eigen weg te bewandelen? 
Eén ding is zeker: goed onderwijs is  
de basis. 

Ondersteuning
Wij kijken samen met jou en je ouders 
of extra ondersteuning iets voor jou is. 
Daarbij kun je denken aan begeleiding: 

•   bij dyslexie
•   bij dyscalculie
•   bij faalangst of examenvrees
•   bij sociale vaardigheden
•   bij leren en plannen 
•   bij technisch en begrijpend lezen, 

rekenen en spelling 
•   als je een topsporter bent
•   van een decaan (studie-  

en loopbaan adviseur)

In het ondersteuningsteam van het 
Alma College werken onder andere 
leerlingbegeleiders, pedagogisch  
medewerkers, een remedial teacher, 
een topsportcoördinator en een  
veiligheidscoördinator.

Wij organiseren het  
onderwijs kleinschalig

Doordat we de school in 
verschillende afdelingen  
opdelen, krijg je straks les in een 
vast gedeelte van het gebouw.  
De lesruimtes/lokalen zijn dan  
altijd dichtbij en alles blijft lekker 
overzichtelijk en klein.

2    Alma College  
 heeft oog voor jou
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Sport jij op topsportniveau en wil je 
daar helemaal voor gaan? En wil je  
ook op school alles eruit halen wat  
erin zit? Wow! Wij houden van die  
ambitie. Sporten op topniveau en  
ook nog eens presteren op school, 
dat is pittig. Maar hoe combineer je  
je trainingen en topsportevenementen 
met je schoolwerk? Het Alma College  
helpt je bij het waarmaken van je  
doelen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen erkent onze  
school als een Topsport Talentschool. 
Dat betekent dat topsporters gebruik 
kunnen maken van bepaalde faciliteiten. 
Dit geldt voor jou als je een topsport-
status of talentstatus hebt.

Wat kunnen topsporters  
verwachten van school?
De faciliteiten die het Alma College  
biedt zijn onder meer een flexibel rooster, 
eventueel vermindering van onderwijs- 
tijd, ontheffing van vakken en een 
gespreid examen. Kortom je krijgt 
maatwerk aangeboden om jouw sport 
en studie optimaal te combineren. 
Als topsportleerling heb je een eigen 
topsportbegeleider met wie je contact 
hebt, die jou coacht en je afspraken 
checkt. Ook is er een topsportcoördinator 
die de contactpersoon is voor je trainer, 
de sportbonden en de Regionale  
Trainings Centra.

3     Wij zijn Topsport  
Talentschool
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Economie en
Ondernemen
Economie en
Ondernemen

Horeca, Bakkerij 
en Recreatie

Horeca, Bakkerij 
en Recreatie
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Wil jij later een hbo-studie doen?  
Volg je de vmbo kaderberoepsgerichte 
leerweg (vmbo-KBL) of vmbo gemengde 
theoretische leerweg (vmbo-GTL) en 
doe je graag een stapje extra? Houd dan 
het Toptraject in de gaten! Dit is een 
doorgaand leertraject voor ambitieuze  
en praktisch ingestelde vmbo’ers vanaf 
het derde leerjaar. Via het vmbo en 
mbo kun je uiteindelijk je hbo-diploma 
halen. In het Toptraject werken een 
aantal Twentse vmbo-scholen, het 
ROC van Twente en Saxion samen.

Wat leer je tijdens het  
Toptraject?
Het onderwijsaanbod van het  
Toptraject richt zich op studieloop-
baanbegeleiding, het ontwikkelen van 
studievaardigheden, taalvaardigheid 
en rekenen en wiskunde. Je krijgt skills 
aangeleerd waar je een leven lang 
profijt van hebt, bijvoorbeeld:

•   samenwerken
•   presenteren
•   zelfstandig werken
•   abstract denken

In het Toptraject zijn doorlopende  
leerlijnen ontwikkeld die het vmbo,  
mbo en hbo met elkaar verbinden.  
Als je het Toptraject succesvol afrondt, 
krijg je naast je vmbo-diploma ook het 
Toptraject-certificaat. Hiermee kan je 

op het ROC van Twente als  
Toptraject-student aan de slag.

Aanmelden voor het Toptraject
In het derde leerjaar vmbo-GTL neem 
je automatisch deel aan het Toptraject. 
Wil je hier in het vierde jaar mee verder 
gaan? Dan leg je in een motivatiebrief 
uit waarom je dat graag wilt. Ook  
derdejaars leerlingen van de leerweg  
vmbo-KBL kunnen in aanmerking komen 
voor het Toptraject. Of je nu vmbo-GTL 
of vmbo-KBL volgt, de Toptrajectcoör-
dinator overlegt altijd met je docenten 
of het Toptraject een goede route is 
voor jou.

4     Soepel overstappen  
met het Toptraject 
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Media, 
Vormgeving en ICT

Media, 
Vormgeving en ICT

Mobiliteit 
en Transport

Mobiliteit 
en Transport
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Sterk Techniekonderwijs slaat  
een brug tussen onderwijs en het  
technische bedrijfsleven in de regio. 
Sterk Techniekonderwijs is een  
samenwerking van vmbo, mbo en  
het bedrijfsleven in en rond de groene 
en innovatieve maakstad Almelo.  
Ons doel: sterk technisch onderwijs  
dat de makers van morgen goed en 
duurzaam voorbereidt op banen in  
alle technische beroepen.

Sterk Techniekonderwijs begint al op 
de basisschool. Op het vmbo komt het 
terug in LOB, het Technolab en de acht 
profielen. Ook maak je kennis met tech-
niek en technologie tijdens je stage en 
kun je technische keuzevakken volgen 
op het mbo en bij bedrijven. 

Ben jij een technische topper?
Word jij blij van techniek? Dat vinden  
we bij het Alma College fijn om te horen.  
In Almelo en omgeving zijn veel (high)- 
tech bedrijven gevestigd. Deze bedrijven 
staan te springen om fris, jong talent. 
Bij ons kun je terecht voor modern en 
goed technisch onderwijs. We leren je 
wat je nodig hebt voor een technische 
vervolgopleiding en toekomstige baan. 
Heb jij een neusje voor techniek?  
Dan kun je bij ons de technologische 
leerlijn volgen.

Meer weten?

5   Met Sterk Techniekonderwijs  
bouwen we samen aan het  
Twente van morgen
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Freerunning, saltospringen, rugby… 
word je al enthousiast? Met deze toffe 
sporten maak je kennis als je naar de 
Sportklas gaat. 

Speciaal voor sportieve leerlingen die 
goed kunnen samenwerken en het leuk 
vinden anderen te helpen. Ga je naar 
de Sportklas, dan krijg je extra sport in 
de week en kun je meedoen aan sport-
clinics buiten school. Deze klas is een 
slimme keuze als je een vervolgopleiding 
in de sport wilt gaan doen.

6    Leef je  
uit in de  
Sportklas
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Produceren, 
Installeren en Energie

Produceren, 
Installeren en Energie



Je ziet onze gezonde school overal 
terug. In de (talent)lessen, in de pauzes 
en in de kantine besteden wij aandacht 
aan het thema gezondheid.

Wist je dat gezond eten vet lekker kan 
zijn? We hebben een schoolkantine waar 
aandacht is voor gezonde voeding en 
er zijn verschillende plekken om lekker 
te kunnen ontspannen. Wanneer je 
gezond bent en alles in balans is, zit je 
lekkerder in je vel. Hierdoor ben je in 
staat om te leren en heb je de mogelijk- 
heid om je talenten tot uiting te brengen. 
Jouw gezondheid en jouw veiligheid 
staan daarom bij ons voorop. Wij zorgen 
voor de ingrediënten, neem jij je talent 
mee?

7    Wij zijn een  
gezonde  
school

Zorg en 
Welzijn
Zorg en 
Welzijn
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En nu jij…  
We zijn 
benieuwd  
naar jou! 

Kom je 
kennismaken  
met het 
Alma College?

En nu jij…  
We zijn 
benieuwd  
naar jou! 

Kom je 
kennismaken  
met het 
Alma College?
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https://almacollege.nl/
https://www.instagram.com/almacollegealmelo/
https://en-gb.facebook.com/AlmaCollegeVMBO/

