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uitdagende opdrachten erop uit te 
sturen. Zo moedigen we ze aan hun 
creativiteit en kritisch denkvermo-
gen in te zetten om tot doeltreffen-
de oplossingen te komen. En stellen 
we ze in de gelegenheid om in 
groepsverband met- en van elkaar 
te leren. 

Lifeskills
Dit gebeurt met name tijdens de 
lessen in lifeskills, die vanaf de 
brugklas een vast onderdeel vor-
men van ons onderwijsprogramma. 
Lifeskill-lessen helpen leerlingen 
inzicht te krijgen in hoe ze in elkaar 
steken, wat hun talenten zijn en op 
welke punten zij nog verder kunnen 
ontwikkelen. Investeren in dit deel 
van hun persoonlijke vorming is in 
onze ogen minstens zo belangrijk 
als het najagen van een goed cijfer 
voor Nederlands of wiskunde.

ICT & technologie
De coronacrisis heeft eens te meer 
bewezen hoe noodzakelijk digitale 
vaardigheden in de 21ste eeuw 
voor iedereen zijn. Daarom vor-
men ICT & technologie voor het 
onderwijs op het Maris College 
niet alleen een middel, maar ook 
een doel. Bij ons ICT-onderwijs 
richten we ons op de ontwikke-
ling van informatievaardigheden, 

mediawijsheid en ‘computational 
thinking’, dat leerlingen helpt om 
vraagstukken zó te formuleren dat 
ze met computertechnologie kun-
nen worden opgelost. 

Techniek aan zee
In de technische sector zijn grote 
tekorten op de arbeidsmarkt. We 
laten onze leerlingen daarom al 
vroeg kennismaken met de di-
versiteit in technische beroepen. 
Speciaal daarvoor hebben we de 
Hotspot, onze eigen technische 
experimenteerruimte in de kantine 
van de voormalige visafslag aan de 
Scheveningse haven. 

Hier maken leerlingen kennis met 
de nieuwste technologieën, zoals 
robots, drones en virtual reality en 
doen ze verschillende expedities, 
waarbij ze al experimenterend via 
onderzoek en ontwerp, worden 
uitgedaagd om na te denken over 
hedendaagse, technische vraag-
stukken. 

Alle locaties van het Maris College 
zijn gesitueerd langs de Haagse 
kust. Dit stelt ons in de unieke gele-
genheid om te focussen op tech-
nische beroepen rondom de zee 
en de haven. Dit doen we in nauwe 
samenwerking met het MBO, HBO, 
Universiteiten en het bedrijfsleven. 
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‘Samen in beweging 
voor kansrijk onderwijs’
Vanuit deze visie moedigen we 
onze leerlingen op het Maris Col-
lege aan om het beste uit zichzelf 
te halen en het hoogst haalbare 
opleidingsniveau na te streven. 
Wij vinden het belangrijk om onze 
leerlingen de veiligheid te bieden, 
om relaties op te bouwen en het 
vertrouwen in zichzelf en anderen 
te vergroten.

‘Wij verbinden ons 
aan jouw toekomst’
is onze missie. Het is de opdracht 
die wij onszelf stellen om ons te 
verbinden aan de toekomst van 
elke leerling. In de onderbouw 
krijgt iedereen les op minimaal 
twee opeenvolgende niveaus. Mede 
hierdoor behalen leerlingen op het 
Maris College, vaker dan gemid-
deld, een diploma op een hoger 
onderwijsniveau dan voorspeld in 
hun basisschooladvies. Daar zijn we 
buitengewoon trots op!

Activerend onderwijs
In aanvulling op het reguliere on-
derwijs, organiseren we activeren-
de lessen waarbij we zoveel moge-
lijk trachten de buitenwereld in de 
school te halen en leerlingen met 

volg ons facebook twitter youtube instagram linkedin



Maris 
College 
Belgisch 
Park

Op Maris Belgisch Park verwelkomen wij in ons monumentale school-
gebouw leerlingen met een havo- en vwo-advies. Hier ontwikkelen 
zij belangrijke vaardigheden en worden ze gestimuleerd om te on-
derzoeken, samen te werken, te analyseren en creatief te denken. 
Op Maris Belgisch Park combineren we reguliere vakken, zoals Ne-
derlands en geschiedenis, met projectmatige vakken, waarin leer-

lingen samen met klasgenoten werken aan projecten van échte opdrachtgevers.

Technasium voor havo en vwo
Al in de onderbouw maken leerlingen kennis met het Technasium en ervaren ze hoe een 
onderzoekende- en creatieve houding bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken uit 
bijvoorbeeld de financieel-economische-, medische-, bancaire- en agrarische sector.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Bij het technasiumvak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ wer-
ken leerlingen in groepjes aan een project voor een 
echte opdrachtgever en kruipen ze in de huid van een 
professional in een bètatechnisch beroep. De opdrach-
ten komen uit bedrijfssectoren als water, energie & na-
tuur, mobiliteit & ruimte, science & exploration, voeding 
& vitaliteit, mens & medisch, market & money en lifestyle 
& design. In de opdrachten wisselen denken en maken 
elkaar af. Zo zijn de leerlingen bij het ene project onder-
zoeker naar een oplossing voor een probleem en in de 
volgende opdracht ontwerper van een tastbaar product. In de brugklas krijgt iedereen 
O&O, daarna wordt het een keuzevak. De afsluitende meesterproef wordt beoordeeld 
door docenten én opdrachtgevers. 

Woord & Beeld (W&B)
Bij het vak Woord & Beeld staat het vertellen van een verhaal centraal. Denk hierbij 
aan film, fotografie en nieuwe media; maar ook aan bijvoorbeeld strips tekenen, een 
reclamecampagne verzinnen, een podcast opnemen en het schrijven van short stories. 
Ze krijgen les in filmen en het gebruik van toepassingen als InDesign en Photoshop. Zij 
passen het geleerde toe in projecten van verschillende opdrachtgevers en experts en 
doen dat zowel binnen, als buiten het schoolgebouw. Dit jaar wordt de tweede editie van 
het filmfestival georganiseerd waar zelfgemaakte films worden vertoond, workshops 
plaatsvinden en de schoolband optreedt. Alle brugklassers volgen O&O en W&B en 
kiezen aan het eind van het jaar met welk vak ze verder willen gaan. 

Belgisch Park
Nieuwe Duinweg 10
2587 AC Den Haag
Tel 070 322 70 78 

Locatiedirecteur
Dhr. G. Wesselo

Leerniveaus
havo
vwo

Profielen havo en vwo
•  Cultuur & Maatschappij
•  Economie & Maatschappij
•  Natuur & Gezondheid 
•  Natuur & Techniek
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Maris 
College 
Bohemen Op het Maris College Bohemen bie-

den wij onderwijs aan alle leerlin-
gen met tl (mavo) en/of vmbo kader 
(KL). Leerlingen met een dubbe-
ladvies (KL t/m TL) zullen starten in 
een kansklas (KGT) waar je zowel 

cijfers op kader als op TL-niveau krijgt. De school heeft 
een gezellig en modern gebouw waar je elkaar tegenkomt en elkaar leert kennen.  
Duidelijke regels zorgen voor een plezierige sfeer op school. Het heeft maar liefst twee 
gymzalen, een eigen danszaal, een fitnessruimte en sportvelden. Daarnaast is het goed 
bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer. In de bovenbouw volgen onze kader-
leerlingen een door henzelf gekozen beroepsrichting. Op Maris Bohemen zijn dat ‘Ma-
nagement & Lifestyle’, ‘Sport, Dienstverlening & Veiligheid’, ‘Economie & Ondernemen’ 
en ‘Produceren, Installeren & Energie’. Om een weloverwogen keuze te maken voor 
een van deze beroepsrichtingen, krijgen alle leerlingen in de onderbouw ruimschoots 
de gelegenheid om kennis te maken met de beroepsgerichte vakken. Wij hebben oog 
voor ieder kind als individu. We bieden kansrijk onderwijs, gericht op de toekomst. 

LifeSkills, DigiSkills & StudySkills
Naast het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen, vin-
den we het minstens zo belangrijk dat onze leerlingen ook hun andere talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Dit doen zij tijdens Flexvakken, waarin ze aan de slag gaan 
met popmuziek, Onderzoek & Ontwerpen, LifeSkills en Groen. LifeSkills lessen is een 
lesprogramma waarin er aandacht is voor levensvaardigheden zoals communicatie-
ve vaardigheden en het omgaan met emoties. Naast de LifeSkills lessen besteden we 
veel aandacht aan digitale vaardigheden, door middel van DigiSkills lessen. Door het 
gebruik van de planagenda worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en 
ontwikkelen zij zogenaamde Executieve Functies als; reflectievermogen, plannen en 
organiseren (StudySkills). 

Atelier Bohemen
Onder de naam Atelier Bohemen worden er gratis veelzijdige en creatieve naschoolse 
activiteiten aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen de mogelijkheid 
krijgen om zich ook op deze vlakken te kunnen ontwikkelen. Bovendien is het een leuke 
manier om elkaar te ontmoeten na schooltijd.

Theaterklas
Theaterklas Bohemen, de klas voor leerlingen die graag op het podium staan of toneel 
willen leren spelen. De leerlingen in deze klas zullen vier uur in de week theaterles 
volgen. Bovendien zullen zij, buiten schooltijd, theatervoorstellingen gaan bezoeken. 

Bohemen
Mgr. Nolenslaan 16
2555 XZ Den Haag
Tel 070 323 13 34

Locatiedirecteur
Mw. N. de Jong

Leerniveaus
kaderberoepsgerichte leerweg
theoretische leerweg (mavo)

Beroepsrichtingen
• Management & Lifestyle (M&L)
•  Sport, Dienstverlening  

& Veiligheid (SD&V)
•  Economie & Ondernemen 

(E&O)
•  Produceren, Installeren  

& Energie (PIE)
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Maris 
College 
Houtrust

De deuren van Maris College Houtrust staan wagenwijd open voor ie-
dereen met een tl (mavo)- en of tl (mavo)/havoadvies. Alle leerlingen, 
behalve de leerlingen die kiezen voor tweetalig mavo, starten in een 
gemengde brugklas. Leerlingen die na het eerste brugklasjaar de 
havo stroom volgen, stappen vanaf havo 4 over naar Maris Belgisch 
Park. Persoonlijke aandacht voor ie-

der kind staat op Maris Houtrust hoog in het vaandel. Al 
in de ochtend is er een moment van aandacht voor elke 
leerling die binnenkomt. Dankzij een bevlogen team 
voelen leerlingen van Maris Houtrust zich in dit kleine, 
overzichtelijke schoolgebouw écht gezien.  

Tweetalige mavo 
Maris Houtrust de eerste school in Den Haag met een 
tweetalige mavo. Wie hiervoor kiest, volgt in de onder-
bouw 70% van de lessen in het Engels. Dus bijvoor-
beeld bij wiskunde of geschiedenis wordt een Engels-
talige methode gebruikt en spreekt de docent tijdens 
de les alleen Engels. Verder wordt van de leerlingen 
verwacht dat ze ook in de les onderling Engels spre-
ken. Tweetalig onderwijs bereidt leerlingen goed voor 
op een steeds internationaler wordende samenleving. 
Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis 
van Europa en ervaring met landen om ons heen. Ie-
dereen met een tl(mavo) of tl(mavo)/havo-advies is 
welkom op de tweetalige mavo, hiervoor gelden geen 
extra vereisten. De tto-mavo klas doet in het vierde jaar, 
net als alle andere leerlingen, het regulier Nederlands eindexamen. Daarnaast wordt 
bij de tto-leerlingen het Anglia-examen afgenomen en ontvangen de leerlingen het  
Anglia-certificaat.

Lifeskills
Naast de theoretische vakken krijgen leerlingen op Maris Houtrust in de onderbouw 
lessen in Lifeskills. Rondom verschillende thema’s doen leerlingen tijdens deze lessen 
onderzoek vanuit allerlei (beroeps)richtingen, zoals informatietechnologie, art & de-
sign, koken en sport. Tijdens de Lifeskills lessen leren leerlingen op een projectmatige 
manier werken en ontdekken ze waar hun interesses en talenten liggen. Ook worden 
op Maris Houtrust gedurende het hele schooljaar extra sportactiviteiten en cursussen, 
zoals koken, georganiseerd voor leerlingen.

Houtrust
Tjalie Robinsonduin 74
2566 HD Den Haag
Tel 070 711 96 96

Locatiedirecteur
Mw. B.F.M. van Engelen

Leerniveaus
mavo (theoretische leerweg)
mavo/havo(stroom) 

Extra onderwijsaanbod
• tweetalig mavo
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Maris 
College 
Kijkduin

Maris Kijkduin neemt binnen het Maris College een unieke posi-
tie in. Leerlingen met een advies vanaf vmbo-basis, tot en met 
vmbo-tl die recht hebben op LeerWeg Ondersteunend Onder-
wijs (LWOO), krijgen hier in kleinere klassen alle nodige be-
geleiding van toegewijde onderwijs professionals. Elke week 
wordt er klassikaal extra aandacht besteed aan taal, rekenen en 

Executieve Functies. Waar nodig volgt maatwerk voor de individuele leerling. Dagelijks 
lezen we een half uur of wordt er op een andere manier aan taal gewerkt.  

Veilige leeromgeving
Maris Kijkduin biedt een veilige leeromgeving aan leer-
lingen die nét dat beetje extra hulp nodig hebben, zon-
der al te veel nadruk te leggen op de hindernissen en 
moeilijkheden uit het verleden. Hier draait alles om het 
creëren van kansen en mogelijkheden. In de brugklas 
krijgen leerlingen met vmbo-basis t/m tl-niveau samen 
les. Hierdoor bieden wij ze langer gelegenheid om toe 
te werken naar hun hoogst haalbare niveau. Pas in de 2e 
klas stellen we vast op welk niveau ze in de bovenbouw 
examen mogen doen. 

Dienstverlening & Producten (D&P)
Op Maris Kijkduin lopen leerlingen al vanaf het eerste jaar stage. Iedereen krijgt les 
in de beroepsrichting Dienstverlening & Producten. Deze richting biedt gelegenheid 
om kennis te maken met beroepen uit vrijwel alle sectoren. Zo oefenen zij met koken, 
techniek, filmen, websites bouwen en apps ontwikkelen, spelen ze toneel, zijn ze bezig 
met duurzaamheid en organiseren zij sportactiviteiten. Leerlingen die op Maris Kijkduin 
een diploma hebben gehaald, starten met een enorme 
dosis praktijkervaring, goed voorbereid aan hun ver-
volgopleiding op het mbo. Maar ook leerlingen die, na 
het behalen van hun tl-diploma op Maris Kijkduin, naar 
de havo op Maris Belgisch Park willen, maken met de 
stevige basis die hier is gelegd, een uitstekende kans 
op een soepele doorstroom. 

Kijkduin
Landréstraat 150
2551 CA Den Haag
Tel 070 368 27 43

Locatiedirecteur
Dhr. J.Visser

Leerniveaus
theoretische leerweg (mavo) 
met LWOO
kaderberoepsgerichte leerweg 
met LWOO
basisberoepsgerichte leerweg 
met LWOO

Beroepsrichtingen
•  Dienstverlening & Producten 

(D&P)

1312



Maris 
College 
Staten-
kwartier

Op het Maris College Statenkwartier kunnen leerlingen met een 
vmbo-advies zich aanmelden. Wij geven les op de niveaus basis 
(bbl), kader (kbl) en gl (gemengde leerweg).  Ook leerlingen die 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben, kunnen 
bij ons terecht. Wij hebben mogelijkheden om deze leerlingen 
te ondersteunen, kleinere klassensamenstelling, herhalende in-

structies, maatwerk om achterstanden te verkleinen, trainingen die zich richten op 
welzijn. Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid van de locatie. De do-
centen kennen elke leerling bij naam en het personeel 
zorgt samen met de leerlingen en hun ouders voor een 
fijne en gemoedelijke sfeer. 

Hoge verwachtingen
Iedere leerling wordt gestimuleerd om het beste uit 
zichzelf te halen. Van theorie tot praktijk, van leren tot 
creativiteit, bij ons op school willen we dat jij het beste 
uit jezelf haalt. Wij verbinden ons aan jouw toekomst, 
daarom vinden wij het belangrijk om te ontdekken wat 
jouw kwaliteiten zijn. 

Het vinden, herontdekken of vergroten van je talent doen wij door het aanbieden van 
verschillende vakken. Naast de reguliere vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, 
Engels en wiskunde, hebben wij vakken zoals LAO, Skills en MDI. LAO (Lezen en 
Algemene Ontwikkeling) leert je onderzoekend te kijken naar de wereld om je heen, 
ook burgerschapsvorming staat bij dit vak centraal. Bij Skills maak je projectmatig 
kennis met onze verschillende beroepsrichtingen. Ook bieden wij in de onderbouw 
Science aan. Dit is een combinatie van biologie, natuur- en scheikunde en wordt ge-
geven in ons gloednieuwe laboratorium. 
  
Beroepsrichtingen
Maris College Statenkwartier is uniek om haar bijzondere keuze aan beroepsrichtin-
gen. Zo zijn wij een van de weinige vmbo-scholen in Den Haag met Media, Design 
& ICT. Daarnaast is het praktijkvak W&I (Wonen & Interieur) méér dan alleen ‘harde 
techniek’. Hier wordt namelijk ook geoefend met decoratie, stoffering en ontwerp. 
W&I sluit goed aan op vervolgopleidingen als het Hout en Meubileringscollege. Veel 
leerlingen die deze richting kiezen, willen later naar het Grafisch Lyceum. Tot slot 
vormt M&H (Management & Hospitality) een brede basis voor vervolgopleidingen in 
de zorgsector én in de hotel- en horecabranche. 

Statenkwartier
Antonie Duyckstraat 126
2582 TR Den Haag,
Tel 070 355 12 77

Locatiedirecteur
Dhr. B. de Haan 

Leerniveaus
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde leerweg

Beroepsrichtingen
•  Wonen & Interieur (W&I)
•  Management & Hospitality 

(M&H)
•  Media, Design & ICT (MDI)
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Maris 
College 
Waldeck

Op het Maris College Waldeck bieden we leerlingen met het advies 
vmbo basis, -kader, of basis/kader intensieve begeleiding, even-
tueel met LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). 
We werken hier vanuit de grondgedachte dat lesstof beter beklijft 
als leerlingen actief betrokken zijn bij de lessen. Daarom vinden 
we het belangrijk dat ze leren samenwerken en zelf op zoek gaan 

naar vragen en antwoorden. Dit doen onze leerlingen van de 1e t/m de 4e klas on-
der meer bij het praktijkvak ‘Dienstverlening & Producten’ (D&P), waar ze leren een 
gezonde maaltijd te maken, een eigen onderneming te starten, een app of game te 
bouwen of te kappen in de haarstudio. Ze kunnen de wereld van robots ontdekken en 
een EHBO-certificaat halen. 

Onderwijs
Op Maris Waldeck vinden we het belangrijk dat leerlingen onderwijs volgen dat hen 
past, maar we stimuleren tegelijkertijd dat ze examen doen op een zo hoog mogelijk 
niveau. Leerlingen die laten zien het niveau tl (mavo) 
aan te kunnen, kunnen aan het eind van de tweede 
klas doorstromen naar Maris Bohemen. Door te onder-
steunen en te motiveren, begeleiden onze docenten 
ieder kind bij het ontdekken van zijn/haar eigen ta-
lent, niveau en beroepsperspectief. Dit doen we onder 
meer met talentworkshops, die worden georganiseerd 
op iedere laatste vrijdag voor een vakantie. Leerlin-
gen van alle leerjaren kiezen hierbij zelf welke work-
shops zij willen volgen. 

Veilig en positief schoolklimaat
Omdat ‘leren leren’ en ‘leren kiezen’ tot de grootste uitdagingen horen van ieder pu-
berbrein, zijn dit vaste onderdelen op het programma van onze mentorlessen. Dit 
alles gebeurt in een veilig en positief schoolklimaat. Op Maris Waldeck werken we 

met Positive Behavior Support (PBS), of-
tewel positieve gedragsondersteuning. 
Hierbij staan het stimuleren van ge-
wenst gedrag en het ombuigen van on-
gewenst gedrag centraal, wat ook een 
positief effect heeft op het bevorderen 
van hun zelfvertrouwen. 

Waldeck
Toscaninistraat 187 
(klas 1 en 2; onderbouw)
2551 LW Den Haag
Tel 070 711 96 94
Cantateplein 27 
(klas 3 en 4; bovenbouw)
2553 VD Den Haag
Tel 070 711 96 94

Locatiedirecteur
Mw. N. de Jong

Leerniveaus
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg

Beroepsrichtingen
•  Dienstverlening & Producten 

(D&P)
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Maris 
College 
Waldorf

Het Maris College Waldeck is een samenwerking aangegaan met 
De Vrije School Den Haag. Hierdoor kunnen we leerlingen met 
de adviezen vmbo basis- en kader, nu ook vrijeschoolonderwijs 
aanbieden. Met de komst van Maris Waldorf wordt de grote vraag 
van ouders naar vrijeschoolonderwijs op vmbo basis- en kader 
niveau beantwoord en hoeven leerlingen niet meer uit te wijken 

naar andere steden. Deze stroom is namelijk toegankelijk voor alle leerlingen uit Den 
Haag en omstreken met een basis- of kaderadvies. Het vrijeschoolonderwijs wil de 
leerlingen door onderzoek en ervaring, extra vertrouwen en ondersteuning geven in 
hun ontwikkeling. Uiteindelijk doen de leerlingen het vmbo-examen van hun niveau. 

Het vrijeschoolmodel
Onderwijs volgens het vrijeschoolmodel kent twee 
belangrijke pedagogische- en didactische principes: 
kunstzinnige vorming en periodeonderwijs, dat vanaf 
de eerste tot de laatste klas gegeven wordt. Periode-
onderwijs houdt in dat leerlingen gedurende een peri-
ode van drie weken elke dag twee lesuren werken aan 
hetzelfde vak (bv. Nederlands, wiskunde, biologie en 
geschiedenis). Door deze intensieve periode groeit de 
verbinding van iedere leerling met het vak. 

Periodeonderwijs
Aan de hand van een vastgesteld leerplan, afhankelijk van de leeftijdsfase en de 
leerdoelen, biedt de docent zijn leerstof aan. Tijdens de periode ontwikkelt de docent 
de lesstof in wisselwerking met de leerlingen, die dit in schrift en beeld verwerken 
in ‘periodeschriften’. Bij periodeonderwijs is het uitgangspunt dus ontwikkeling van 
de leerling met een bepaald stuk leerstof, in interactie met de docent. Wat de leerling 
tijdens periode-onderwijs leert, vindt zijn vervolg in de ‘gewone’ vaklessen of werk-
uren, waar het geoefend, geuit en geautomatiseerd kan worden. 

Maris Waldorf hecht, geheel volgens het gedachtengoed van het vrijeschoolonder-
wijs, veel waarde aan onderwijs dat de creativiteit en “handigheid” van haar leerlin-
gen prikkelt. Naast het periodeonderwijs van de zaakvakken is er ook periodeon-
derwijs voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken zoals schilderen, handenarbeid, 
textielverwerking, koken, muziek en toneel. Het vmbo-profiel ‘Dienstverlening 
& Producten’ (D&P), wordt door Maris Waldorf in de praktische, ambachtelijke en 
kunstzinnige vakken aangeboden. Na een globale kennismaking wordt in de ver-
volgjaren steeds doelgerichter naar het profiel toegewerkt.

Meer informatie over vrijeschoolonderwijs kunt u vinden op www.vrijescholen.nl.

Waldorf
Toscaninistraat 187 
(klas 1 en 2; onderbouw)
2551 LW Den Haag
Tel 070 711 96 94

Locatiedirecteur
Mw. N. de Jong

Leerniveaus
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg

Beroepsrichtingen
•  Dienstverlening & Producten 

(D&P)
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