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In deze informatiegids is in grote lijnen een

opleidingen gesteld? Aan de hand van

aantal belangrijke zaken over de Tweede

twaalf sectoren wordt een overzicht gegeven.

Fase op een rijtje gezet.
In het eerste hoofdstuk wordt aandacht
besteed aan de achtergronden van de
Tweede Fase. Daarna wordt ingegaan op
de onderwijskundige en organisatorische
opzet ervan op onze school. In hoofdstuk
3 wordt uitgelegd hoe het kiezen van een

Ten slotte zijn vakbijlagen opgenomen van

profiel in z’n werk gaat en welke vakken-

de vakken die in de Tweede Fase gegeven

combinaties door onze school worden

worden. Daarbij wordt telkens een korte

aangeboden. Verder wordt aandacht

typering van de vakinhoud gegeven en wat

besteed aan de aansluiting van het voort-

er van de leerling verwacht wordt.

gezet onderwijs naar het vervolgonderwijs.
Welke profieleisen worden door vervolg-

F. Quist, decaan havo
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Wat is de Tweede Fase?
In de derde klas havo komen leerlingen weer voor een keuze te staan.
Er moet een profiel gekozen worden
en binnen een profiel tussen een
aantal vakken. In de bovenbouw gaan
leerlingen zich specialiseren in een
aantal vakken. Deze informatiegids
gaat uitgebreid in op het maken van
deze keuze. Naast het maken van
een keuze is het ook belangrijk
te beseffen dat de vormgeving van
het onderwijs in de bovenbouw
(Tweede Fase) anders is. Wat de
Tweede Fase precies inhoudt? Hoe
wij op het Calvijn College daar vorm
aan geven? We proberen het in deze
informatiegids duidelijk te maken.
De kern van de Tweede Fase is samen te
vatten in de volgende uitgangspunten:
•
Leerlingen toerusten op hboopleidingen en universitaire
opleidingen.
•
Leerlingen kennis, vaardigheden
en attitudes aanleren die relevant
zijn voor hbo-opleidingen en
universitaire opleidingen.
•
Leerlingen activeren tot
zelfstandigheid.
•
Recht doen aan verschillen tussen
leerlingen.
Kortom, in de bovenbouw worden de
leerlingen voorbereid en toegerust op
hun vervolgstudie.

Wat is actief zelfstandig leren?
De meest extreme vorm van zelfstandig
leren is, dat iemand zelf uitkiest wat hij
gaat leren, zich de informatie eigen maakt
en zelf concludeert voldoende kennis en
inzicht ontwikkeld te hebben. Natuurlijk
mogen we dit niet van leerlingen
verwachten, maar meer zelfstandigheid is wel een voorwaarde voor een
vervolgstudie. We zijn al een heel eind
op weg, als een leerling z’n huiswerk en
opdrachten goed weet te plannen, weet
hoe hij de behandelde stof moet bestuderen en juist weet te beoordelen of hij
de stof voldoende beheerst. Zelfstandig
leren gaat uit van een actieve leerling.
De docent wordt meer begeleider, terwijl
de leerlingen aan bepaalde opdrachten
werken. Uiteraard blijven er lessen waarin
de docent vertelt of uitlegt, terwijl de
leerlingen luisteren en aantekeningen
maken.
De inrichting van de Tweede Fase op
het Calvijn College
Als school hebben we te maken met een
aantal wettelijke verplichtingen, maar
daarnaast mogen we deze vernieuwing
naar eigen inzicht gestalte geven. Het
Calvijn College wil zich als reformatorische
school profileren. We vinden dat het
reformatorische geluid in principe binnen
alle vakken gehoord moet worden.
Vakken behoren bijvoorbeeld naast
wetenschappelijke theorieën of visies een

5

bijbelse visie uit te dragen. Er is verder
flink geïnvesteerd in de vakken godsdienst en toerusting & vorming. Via deze
twee vakken wordt de identiteit zichtbaar
in het lesrooster.
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•

dat een leerling heeft gekozen.
Iedere dag staat er een Z-uur in het
rooster.

Wij zien zowel positieve als negatieve
punten in de Tweede Fase. Positief is de
mogelijkheid om leerlingen bewuster
te laten omgaan met hun leerproces en
hen daardoor studievaardigheden aan
te leren. Negatief is de veronderstelling
dat leerlingen de zelfstandigheid zonder
meer aankunnen. We moeten de leerlingen
enerzijds het vertrouwen geven en de
mogelijkheden bieden om zelfstandiger
te gaan werken. Anderzijds vragen leerlingen die hier moeite mee hebben juist
een goede opvang en begeleiding:
problemen moeten tijdig worden gesignaleerd. Het gaat op het Calvijn College
om jongeren die, gezien hun leeftijd,
meer begeleiding vragen dan studenten.

Zelfstandig werken-uur (Z-uur)
Wat betekent nu dat Z-uur in het rooster?
Eén lesuur per dag kunnen leerlingen
naar eigen keuze intekenen op een
bepaald vak (voor extra begeleiding),
een computer (om een opdracht uit te
werken), de mediatheek (om informatie
op te zoeken), een practicumlokaal (om
aan een onderzoeksopdracht te werken),
een stilteplaats (om stil te kunnen studeren), enzovoort. Het intekenen wordt
met de computer gedaan. Hierdoor is te
controleren waar leerlingen aan het werk
zijn. Zomaar ergens rondhangen kan niet.
Het Z-uur biedt leerlingen de mogelijkheid om begeleid te worden in vakken
waarin ze zwak zijn en om op school aan
opdrachten te werken. Het uitvoeren van
onderzoeksopdrachten en het maken van
scripties kost immers vaak veel tijd. Als ze
vastlopen kunnen de leerlingen bovendien altijd wel een docent vinden voor
nadere uitleg: alle bovenbouwdocenten
zijn één of meerdere Z-uren per week
beschikbaar voor de leerlingen.

Rooster
Als we het rooster van havo-4 bekijken
vallen een aantal dingen op:
•
De leerlingen zitten niet meer alle
lessen als klas bij elkaar.
•
De leerlingen hebben verschillende
roosters. Het rooster is namelijk
afhankelijk van het vakkenpakket

Examen doen
Leerlingen beginnen al in het vierde leerjaar te werken aan hun examen.
Het deel waaraan vóór het examenjaar al
begonnen wordt, heet het schoolexamen
(SE). Enkele weken voor de aanvang van
het Centraal Eindexamen (CE) wordt het
SE afgerond. Pas als voldaan is aan alle

(landelijk vastgestelde) eisen die aan het
SE worden gesteld, mag deelgenomen
worden aan het CE. Het examen kent dus
twee onderdelen: het SE en het CE. Het
uiteindelijke cijfer dat een leerling krijgt,
bestaat uit het gemiddelde van het SE
en het CE.
Examendossier
Het hele pakket aan resultaten - toetsen,
beoordelingen, e.d. - vanaf de vierde
klas tot en met het examenjaar wordt het
examendossier genoemd. Het examendossier is dus het totale resultaat van het
schoolexamen. In het derde leerjaar waren
de leerlingen gewend aan repetities en
overhoringen. Als ze in het begin van
het vierde leerjaar opeens alleen maar
toetsen zouden krijgen over grotere hoeveelheden stof, dan zou de overgang te
groot zijn. Om een geleidelijke overgang
te realiseren krijgen ze in het begin van
de Tweede Fase ook nog repetities en
overhoringen. Deze tellen niet allemaal
mee voor het examendossier, maar wel
voor de overgang.
Het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA)
Omdat er nogal wat wordt verwacht van
de leerlingen, is het een goede zaak dat
ze van tevoren weten wat er van hen
verwacht wordt. Aan het begin van het
cursusjaar krijgen ze daarom een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
Het PTA omschrijft alle SE-toetsen en het
examenreglement. Ook geeft het PTA
per vak aan wat en hoe er getoetst wordt,

wanneer die toetsen afgenomen worden
en hoe zwaar ze meetellen.
Studiewijzers
Leerlingen gaan in de Tweede Fase zelfstandiger aan het werk. Hiervoor krijgen
ze ruimte door middel van de Z-uren.
Ook krijgen ze het PTA, zodat ze in grote
lijnen weten wat er van hen verwacht
wordt. Tot slot krijgen ze ook nog per vak
studiewijzers. Studiewijzers beschrijven
wat op korte termijn (een periode van
één à twee maanden) - en veel gedetailleerder dan het PTA - van leerlingen
verwacht wordt, hoe ze bepaalde opdrachten moeten uitvoeren, welke eisen
daaraan gesteld worden en wanneer
iets klaar moet zijn. Met behulp van die
studiewijzers zijn de leerlingen in staat de
Z-uren te plannen en in te vullen.

Soorten toetsen
De overheid heeft richtlijnen gegeven
voor de inhoud van het examendossier.
Zo kennen de meeste vakken naast
de gewone schriftelijke toetsen ook
praktische opdrachten en een of meer
handelingsdelen. Praktische opdrachten
moeten in de breedste zin van het woord
gezien worden. Het kunnen practica
zijn, maar het kan even goed om een
literatuuronderzoek, een werkstuk of een
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collage gaan. Het eindproduct moet gepresenteerd worden. Een handelingsdeel
bestaat uit opdrachten die een leerling
naar behoren gedaan moet hebben.
Voor dat type opdrachten wordt geen
cijfer gegeven, maar onvoldoende resultaten kunnen wel een blokkade vormen
om de studie voort te mogen zetten.
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Werkdruk
Een deel van de opdrachten kunnen de
leerlingen op school doen. Hiervoor is tijd
gereserveerd (Z-uren). Groepswerk is dan
ook gemakkelijk op school te organiseren.
Leerlingen kunnen afspraken maken
om tijdens een bepaald Z-uur aan een
opdracht te werken. Dat gaat eenvoudiger
dan in tussenuren of thuis. Ook is de
accommodatie binnen de school zodanig
van opzet, dat leerlingen er gemakkelijk
in groepjes of zelfstandig kunnen werken
(zie Tweede Fase-vleugel). De docenten
hebben bij de voorbereiding op de
Tweede Fase gekeken naar onderlinge
afstemming van opdrachten. De opdrachten
zijn zodanig over het jaar gepland, dat
leerlingen niet op een bepaald moment
voor alle vakken tegelijkertijd opdrachten
moeten inleveren. Daarnaast is gekeken
naar mogelijkheden om leerlingen voor
meer dan één vak aan een opdracht
te laten werken. Kortom, een gewo-

ne havo-leerling kan gemakkelijk een
havo-diploma halen. We verwachten wel
dat de leerlingen gebruikmaken van de
mogelijkheden die de school biedt en dat
ze 1,5 à 2 uur per werkdag effectief aan
hun huiswerk besteden.
Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding, om het zelfstandiger
werken van leerlingen te stimuleren en
leerlingen die er moeite mee hebben
op te vangen, staat hoog in het vaandel.
Er zijn leerlingen die alles vlot afgaat en
die zich prima thuis voelen als ze meer
mogelijkheden en verantwoordelijkheid
krijgen. Deze categorie moet gestimuleerd worden tot het verbreden van hun
vakkenpakket. De Z-uren bieden daar
uitstekende mogelijkheden voor.
De sterkere leerling die gedeeltelijk
zelfstandig een extra vak doorwerkt, kan
tijdens de Z-uren geholpen worden door
de docent van dat vak.
Ongetwijfeld zullen er leerlingen zijn, die
qua capaciteiten of motivatie moeite hebben
met zelfstandiger werken. Mentor en vakdocenten zijn dan de eerstaangewezenen
om deze leerlingen te begeleiden.
De mentor kan met behulp van het intekensysteem zien hoe leerlingen intekenen
voor de Z-uren. Stel dat een leerling
alleen maar voor zelfstandig studeren in
een studienis intekent, dan kan daaruit
de conclusie getrokken worden dat deze
leerling op korte termijn denkt. Zo’n
leerling zal de Z-uren slechts gebruiken
om huiswerk te maken en vergeten - of

er niet aan toe komen - om aan opdrachten
te werken. Zo’n leerling loopt het risico
vast te lopen, omdat hij er op het laatste
moment achter komt dat bepaalde
opdrachten af moeten zijn. Tijdens Z-uren
heeft de mentor tijd om leerlingen te
spreken die met hun studie in de knoei
komen. Leerlingen die moeite met een
bepaald vak hebben, kunnen tijdens de
Z-uren een vakdocent om extra uitleg
vragen. Omgekeerd kan een vakdocent
de mentor vragen de zwakke leerling
naar de vakdocent te sturen. Kortom, de
Z-uren bieden leerlingen de mogelijkheid
tot meer zelfstandigheid, maar ook tot
meer begeleiding.
Mentoraat
Ook in de Tweede Fase functioneert de
mentor als de spil in de leerlingbegeleiding. Dit betekent onder andere, dat
de mentor samen met de leerling de
verantwoordelijkheid draagt voor het
examendossier. Het plannen van het werk
en het bijhouden van het examendossier
behoren tot de eventuele begeleidingstaken
van de mentor. De mentor speelt een
activerende en stimulerende rol in de
oriëntatie op de vervolgopleiding.
Mentoren zijn ook contactpersonen
richting de ouders/verzorgers. Om deze
mentortaken zo optimaal mogelijk uit te
voeren, is het mentoraat in de Tweede
Fase niet aan een klas, maar aan een
profiel gebonden. De mentor functioneert dan als specialist binnen zijn profiel
en groeit met de leerling mee van klas 4
naar klas 5.

Tweede Fase-vleugel
Leerlingen krijgen gedurende hun
opleiding diverse keren te maken met
het uitvoeren van praktische opdrachten.
Voor deze opdrachten moet niet alleen
tijd zijn, leerlingen moeten ook voldoende
mogelijkheden hebben om te voldoen aan
de eisen die gesteld worden. Daarom is in
de Tweede Fase-vleugel een mediatheek
ingericht met computers, werkplaatsen,
boeken, tijdschriften, enzovoort. Een
mediatheek is een uitgebreide bibliotheek die naast boeken ook elektronische
informatiedragers bevat. In totaal kunnen
er vijftig leerlingen in de mediatheek
werken. Naast de mediatheek zijn er, in vijf
studienissen, ruwweg honderd studieplaatsen. In de studienissen kunnen leerlingen
stil voor zichzelf werken. In de mediatheek

is het beduidend minder rustig, omdat
daar overleg tussen leerlingen onderling
toegestaan is. Naast mogelijkheden voor
individueel werk kennen we enkele kleine
lokalen waar in groepen van maximaal 12
leerlingen gewerkt kan worden. Ten slotte
is er dicht bij de natuurkunde-, scheikundeen biologielokalen een ruimte waar leerlingen proefopstellingen kunnen bouwen
en deze kunnen laten staan. Langdurige
experimenten kunnen daardoor ook plaatsvinden. Ook buiten de Z-uren kunnen
leerlingen voor deze experimenten bij de
technisch onderwijs assistenten terecht.
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Keuzeprocessen
in de Tweede Fase
Tijdens de schoolloopbaan van een leerling in de sector havo/vwo worden drie
belangrijke keuzes gemaakt:
•

•

•

Aan het eind van klas 2 valt in
principe de beslissing over een
vervolgweg op de havo of het vwo.
In het derde leerjaar van de havo
of van het vwo wordt het profiel
voor de Tweede Fase gekozen.
In de loop van het examenjaar
moet de keuze gemaakt worden
voor de vervolgopleiding na het
Calvijn College.

Bij al deze keuzeprocessen wordt vanuit
school begeleiding gegeven. Zo zijn er
bijvoorbeeld in zowel de tweede als de
derde klas de lessen Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding (LOB). Deze lessen zijn

erop gericht de leerling te helpen bij
het kiezen van een profiel. Enerzijds is er
aandacht voor ‘leren kiezen’ (de vaardigheden die daarbij nodig zijn en het
ontdekken van eigen capaciteiten),
anderzijds wordt er aandacht besteed aan
de verschillende sectoren van de beroe-

penwereld en de vervolgopleidingen.
Ook in de Tweede Fase zal de leerling
geholpen worden bij de verschillende
keuzes die gemaakt moeten worden.
In het kader van loopbaanoriëntatie en
-begeleiding (LOB) moeten opdrachten
worden gedaan die leiden tot het samenstellen van een Toekomstdossier. Hiermee
wordt een leerling voorbereid op een
verantwoorde keuze van de vervolgopleiding. Verderop in dit hoofdstuk v
olgt hierover meer.
De profielkeuze
Het onderwijs in de Tweede Fase bestaat
uit drie delen:
1.
Het gemeenschappelijk deel
(voor alle leerlingen verplicht);
2.
Het profieldeel (keuze uit vier
profielen);
3.
Het vrije deel (aanvulling tot
de minimale studielast).
Het gemeenschappelijke deel bevat de
vakken Nederlands, Engels, culturele en
kunstzinnige vorming, maatschappijleer,
lichamelijke opvoeding en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Daarnaast
zijn de vakken godsdienst en toerusting
& vorming verplichte vakken in het vrije
deel.
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In het profieldeel kan gekozen worden
uit de vier profielen:
•
Cultuur en Maatschappij (CM);
•
Economie en Maatschappij (EM);
•
Natuur en Gezondheid (NG);
•
Natuur en Techniek (NT).
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Cultuur en Maatschappij (CM)
Het profiel Cultuur en Maatschappij besteedt meer dan andere profielen aandacht
aan talen en culturele en kunstzinnige vorming. Wanneer een leerling verder wil met
de talen, z’n creatieve kant verder wil ontplooien of een opleiding zoekt in de sociale
sector, dan vormt CM dus een goede basis.
Dit profiel omvat de volgende vakken:
•
Frans of Duits;
•
geschiedenis;
•
profielkeuzevak: aardrijkskunde of
economie;
•
profielkeuzevak: tekenen, muziek,
Duits of Frans.
Economie en Maatschappij (EM)
Voor leerlingen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor handel en
economie, die zich aangetrokken voelen
tot financiële aangelegenheden of tot leiding geven en besturen, is het profiel EM
de meest voor de hand liggende keuze.
Dit profiel omvat de volgende vakken:
•
wiskunde A (eventueel B);
•
economie;
•
geschiedenis;
•
profielkeuzevak: aardrijkskunde,
Frans, Duits of management &
organisatie.

Natuur en Gezondheid (NG)
Het profiel Natuur en Gezondheid is een
breed natuurwetenschappelijk profiel.
Alle natuurwetenschappen zijn binnen
dit profiel verplicht, maar natuurkunde
en scheikunde staan hier in dienst van
biologie. Slechts een deel van de totale
leerstof van deze vakken moet gevolgd
worden. NG is een uitstekende keuze
voor hen die in de gezondheidszorg
verder willen, maar ook voor hen die hun
natuurwetenschappelijke belangstelling
verder willen ontwikkelen, terwijl ze toch
niets voelen voor de sterk technische
invulling van het NT-profiel. Dit profiel
omvat de volgende vakken:
•
wiskunde A (eventueel B);
•
biologie;
•
scheikunde;
•
profielkeuzevak: natuurkunde of
aardrijkskunde of natuur, leven en
technologie (NLT).
Natuur en Techniek (NT)
Binnen het profiel Natuur en Techniek
is de meeste aandacht voor natuur- en
scheikunde en wordt ook wiskunde B volledig gericht op toepassingen in de techniek en de natuurwetenschappen. Binnen
de vakken van dit profiel wordt het meest
een beroep gedaan op het abstracte
denkvermogen van de leerlingen.
Dit profiel omvat de volgende vakken:
•
wiskunde B;
•
natuurkunde;
•
scheikunde;
•
profielkeuzevak: biologie of informatica of natuur, leven en technologie.

Ten slotte moet in de vrije ruimte nog
één vak gekozen worden (het keuze-examenvak) om aan de wettelijk vereiste
minimale studielast te voldoen. Als
keuze-examenvak kunnen in principe alle
profielvakken worden gekozen. Daarnaast
kan gekozen worden voor religie, mens
en samenleving (RMS) of bewegen, sport
en maatschappij (BSM). Het op de juiste
manier invullen van de vrije ruimte kan in
enkele gevallen leiden tot het volgen van
een tweede profiel. Ook ontstaan door
bepaalde vakken van de vrije ruimte extra
toelatingsmogelijkheden in het vervolgonderwijs.
Vakhavo
Leerlingen die in klas 4 en 5 kiezen voor
de vakhavo, moeten naast de vakken van
het gemeenschappelijke deel het profiel
NT volgen. Dus in ieder geval wiskunde B,
natuurkunde en scheikunde. Het specifieke
programma van de vakhavo vertegenwoordigt het profielkeuzevak (het vierde
vak van het profiel). Daarnaast volgt elke
leerling die de vakhavo doet, het keuzeexamenvak management & organisatie.
Van een vakhavoleerling wordt verwacht
dat hij de verbindingen weet te leggen
tussen techniek en economische aspecten.
Profiellijnen
Zoals inmiddels duidelijk is geworden,
is het aantal vakken toegenomen. Ook
moeten bij het profiel CM meer profielkeuzevakken gekozen worden dan bij
de andere profielen. Deze twee factoren
maken het onmogelijk dat leerlingen
volledig naar eigen keuze hun vrije ruimte

kunnen invullen. De keuzemogelijkheden
per profiel worden als losse bijlage bij
dit boekje meegegeven. Als leerlingen
meer of anders willen, dan zullen ze de
afwijkende vakken gedeeltelijk zelfstandig moeten doen. Anderzijds biedt de
Z-band mogelijkheden.
Het keuzetraject voor de havo
Tijdens het eerste halfjaar van havo-3
geven mentor en decaan de LOB-lessen
gezamenlijk. De mentor besteedt vooral
aandacht aan het proces om tot een
keuze te komen. Daarbij kijkt de leerling
vooral naar zichzelf, probeert te ontdekken
hoe hij is, welke waarden hij belangrijk
vindt, hoe het met zijn studiehouding
zit. Kortom, hij is bezig met zelfconceptverheldering. De decaan is voornamelijk
bezig op het gebied van vervolgopleidingen en beroepen. We proberen de
leerling verder en breder te laten kijken

in de wereld van vervolgopleidingen en
beroepen. Ook binnen een gekozen sector
zijn er veel meer mogelijkheden dan een
leerling meestal voor ogen heeft:
we doen aan horizonverruiming.
In de loop van januari wordt de lessencyclus afgesloten met het afronden van een
PowerPoint presentatie. In de presentatie
wordt onder andere een voorlopige
profielkeuze aangegeven en worden de
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sectoren genoemd waarbinnen een leerling zijn vervolgopleiding wil kiezen. Ook
geeft de leerling aan welk keuze-examenvak hij in de vrije ruimte wil volgen.
Voor de herfstvakantie nemen de havo3-leerlingen deel aan een schriftelijke
test op het gebied van capaciteiten en
interesses. Deze test vormt een aanvulling op de test die aan het eind van klas
2 is gemaakt. De resultaten van beide
testdelen worden in een gezamenlijk
rapport verwerkt. Indien noodzakelijk kan
deze test uitgebreid worden met verder
(mondeling) onderzoek.
14

Medio januari brengt elke vakdocent
advies uit over de mogelijkheden die een
leerling heeft om het desbetreffende vak
in de Tweede Fase op havo-niveau met
succes te kunnen volgen. Ook de mentor
probeert voor de decaan een totaalbeeld
van een leerling te schetsen.
In de maand februari gaan de leerlingen
een dag(deel) op snuffelstage in een
sector waar hun belangstelling naar uitgaat. Van deze stage wordt een verslag
gemaakt.
In de maanden februari en maart spreekt
de decaan elke leerling individueel en
indien nodig spreekt hij ook met de ouders/
verzorgers. Tijdens deze gesprekken
worden alle bekende gegevens op een rij
gezet. Vervolgens wordt bekeken of de
door de leerling gewenste profielkeuze
juist en verantwoord is.

Op 1 april moet de definitieve profielkeuze gemaakt zijn, evenals de invulling
van de vrije ruimte.
Toekomstdossier
Zoals hiervoor is aangegeven, maakt de
leerling in het derde leerjaar van de havo
zijn definitieve profielkeuze. In het tweede
en derde leerjaar is gewerkt aan de basiskennis voor het maken van deze keuze.
In het vierde en vijfde leerjaar werkt elke
leerling aan het verder samenstellen van
zijn Toekomstdossier. Dit dossier bevat
een aantal documenten op het gebied
van het kiezen van een vervolgopleiding.
Vanuit de derde klas kan gedacht worden
aan testgegevens en een verslag van de
snuffelstage. In de loop van de Tweede
Fase komen hier verslagen bij van een
bezoek aan een beroepen- en studievoorlichtingmiddag, bezoeken van open
dagen van opleidingen, deelname aan
meeloopdagen in het Hoger Onderwijs
en mogelijk verslagen van excursies en
bedrijfsbezoeken in het kader van het
gekozen profiel.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Alle activiteiten die hiervoor beschreven
zijn, maken onderdeel uit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Met
deze term wordt het proces aangeduid
om te komen tot het verantwoord kiezen
van een vervolgopleiding na de Tweede
Fase. Ook hier staat dus begeleiding.
Door mentor en decaan - en waar mogelijk door vakdocenten - zal de begeleiding van de (overigens steeds zelfstan-

diger functionerende) leerling worden
verzorgd.
Vroeg of laat in het vijfde leerjaar - bij
voorkeur vóór 1 december, maar uiterlijk
1 mei - zal de keuze voor de vervolgopleiding gemaakt moeten worden.
Let op: deze laatste datum is voor opleidingen met aanvullende capaciteitseisen
veel te laat. Daar geldt vaak 15 januari als
deadline. Aangezien het examenjaar een

erg druk jaar is, moeten de activiteiten op
het gebied van LOB voornamelijk in het
voorlaatste leerjaar plaatsvinden.
Elk jaar besluiten enkele leerlingen niet
verder te studeren na de havo. Ze gaan
op zoek naar een baan. Ook hierbij staan
we hen met raad en daad terzijde. In het
voorjaar van het laatste leerjaar is er voor
de werkzoekers de mogelijkheid deel te
nemen aan een cursus sollicitatietraining.
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Doorstroomrechten:
de profieleisen van de
vervolgopleiding
De opzet van de profielkeuze is
zo bedoeld, dat het een optimale
voorbereiding vormt voor de vervolgopleidingen die na de havo gekozen
gaan worden. Elke sector van het
vervolgonderwijs stelt eisen aan de
profielkeuze en soms ook aan vakken
in de vrije ruimte. Hiervoor verwijzen
we naar de katernen van de methode
Keuzebegeleiding die in klas 3 worden
behandeld. In deze methode worden
de minimale eisen per sector aangegeven. Hierna wordt kort per sector aangegeven wat de mogelijkheden zijn.
•

•

•

Voor de sector opvoeding en hulpverlening gelden geen specifieke
profieleisen. Je kunt met elk profiel
naar de PABO of naar een sociale
opleiding, zoals SPH.
De sector gezondheidszorg
stelt weinig voorwaarden, maar
inhoudelijk past het NG-profiel het
best bij deze sector. Wanneer via
een ander profiel gekozen wordt
voor een vervolgopleiding in de
gezondheidszorg, dan ligt het voor
de hand om biologie als keuzeexamenvak te kiezen.
De sector handel is een duidelijk
economische aangelegenheid;

•

•

•

dus kies het EM-profiel. Toch komt
het ook vaak voor dat vanuit een
technische of agrarische opleiding
gekozen wordt voor een commerciële baan. Die opleidingen (bijv.
internationale agrarische handel
of commercieel ingenieur werktuigbouw) vragen een aangepast
profiel.
De controle-sector van leger en
politie vraagt geen speciaal profiel.
Sommige specialisaties binnen
deze diensten stellen wel nadere
eisen! Let daar dus op. Vergeet in
deze sector de financiële controle
niet: dan EM natuurlijk.
Onderzoek, productie en techniek
eist meestal de meest uitgebreide kennis van wiskunde en
natuurkunde: het NT-profiel of het
NG-profiel als dit aangevuld is met
wiskunde B en natuurkunde.
De administratieve sector laat
leerlingen toe met het
EM-profiel. Daarbij is het vak management & organisatie nadrukkelijk in beeld als profielkeuzevak als
een goede voorbereiding op een
vervolgopleiding in deze sector.
Indien vanuit andere profielen een
vervolg in deze sector gekozen
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wordt, is economie een verplicht vak.
De agrarische sector vraagt van de
leerlingen bij voorkeur een NG- of
een NT-profiel. Eventueel kan EM
met scheikunde in de vrije ruimte
ook nog wel. Het ontbreken van
scheikunde is dus lastiger dan het
niet gevolgd hebben van biologie.
De sector bestuur omvat niet alleen het overheidsapparaat, maar
ook het (technische) bedrijfsleven.
Hierdoor is EM het eerstaangewezen profiel, maar NG of NT
met economie in de vrije ruimte
is eveneens goed, soms zelfs
verplicht.

•

•

•

Kunst en cultuur stelt eerder eisen
aan de artistieke kwaliteiten (bijv.
toelatingstoetsen voor conservatorium) dan aan het gevolgde
profiel. Natuurlijk ligt het cultuurprofiel CM voor de hand. Maar de
andere profielen, bij voorkeur met
tekenen of muziek als keuze-examenvak, vormen geen probleem.
De opleidingen in de sector
vervoer worden vrij snel in de technische hoek getrokken. Daarom
zijn vaak de natuurprofielen vereist
of gewenst, met zo mogelijk economie. De maritieme opleidingen
eisen zelfs NT voor de havisten.
Wie verder wil in de sector leefbaarheid en milieu, doet er goed
aan één van de natuurprofielen te
kiezen. Voor een deel van de opleiding in deze sector is NT beter
dan NG.

•

Ten slotte communicatie. Door het
internationale karakter is een volledige tweede moderne vreemde
taal een must, evenals een basis
economische kennis. Zowel bij CM
als EM kan dit binnen de profielvakken verwezenlijkt worden.

Het hiervoor gegeven overzicht is heel
globaal. Opleidingsspecifieke eisen en
wensen moeten opgezocht worden in de
katernen van Keuzebegeleiding. Deze zijn
op hoofdlijnen volgens de genoemde
sectoren ingedeeld. Ook wanneer
verschillende sectoren of opleidingen
nog open worden gehouden, is het
belangrijk een en ander met behulp van
de katernen naast elkaar te leggen en zo
door invulling van de vrije ruimte zoveel
mogelijk speling te houden.
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Vakbijlagen
Godsdienst
Waar hoort het vak thuis?
Het vak godsdienst wordt op een reformatorische school terecht het eerste vak
genoemd. Het is dan ook verplicht gesteld in het vrije deel. Het vak godsdienst
maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer, en telt als zodanig ook mee in de
slaag-zakregeling.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
20

Wat wordt er zoal behandeld?
In de onderbouw hebben we bij het vak
godsdienst stilgestaan bij het Oude en
Nieuwe Testament. We zijn de heilsgeschiedenis langsgegaan. Daarbij
hebben we ons ook enige bijbelse
geloofsbegrippen (geloof, bekering,
Koninkrijk van God e.a.) eigen gemaakt.
In de Tweede Fase behandelen we de
inhoud van de Heilige Schrift vooral met
het oog op de praktijk. Het is de taak van

een christen om een getuige van Christus
te zijn in deze wereld in woord en wandel.
Vanuit deze gedachtegang worden er
daarom vier onderwerpen behandeld:
ethiek, exegese, apologetiek en ascetiek.
Verder wordt er een verdiepingsslag
gemaakt als het gaat om kennis van de
Bijbel: inleidingvraagstukken bij de
bijbelboeken en thematische
bijbelstudies staan op het programma.
Wat wordt er van je verwacht?
Er wordt van je verwacht dat je kennis
en vaardigheden op de vier genoemde
gebieden verwerft. Deze zijn van belang
om als christen te functioneren in gezin,
maatschappij en kerk. Zowel kennisaspecten als vaardigheden spelen daarbij
een rol. Alle modules zijn er daarom op
gericht om naast dingen over het onderwerp te leren de aangeleerde dingen in
de praktijk te oefenen, onder andere door
middel van actuele praktische opdrachten
en handelingsdelen.

Religie, mens en
samenleving
Waar hoort het vak thuis?
Het vak religie, mens en samenleving is
een keuze-examenvak in het vrije deel.
Het telt als zelfstandig vak mee in de
slaag-zakregeling.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Religie, mens en samenleving heeft een
ander karakter dan het gewone vak godsdienst op school. Het wordt niet evenals
het gewone vak aan iedere leerling
gegeven, maar alleen aan degenen die
hun kennis over de Bijbel en het christelijk
geloof willen verdiepen. Er wordt veel
aandacht besteed aan de betekenis van
de godsdienst voor de maatschappij.
Daarbij komen wereldgodsdiensten,
sekten en stromingen en andere bewegingen in onze pluriforme samenleving
aan de orde. Je gaat op onderzoek
naar het waarheidsgehalte en zoekt een
antwoord op de vraag hoe je met deze
stromingen omgaat vanuit het christelijk
geloof. Je verdiept je in het christelijk
geloof door het volgen van een
bijbelstudiecurriculum, waarin je je
bijbelkennis kunt verdiepen en ook leert

hoe je bijbelstudies maakt en geeft.
Verder is het mogelijk om de kennis van
het christelijk geloof op het gebied van je
eigen profiel te verdiepen.
Wat wordt er van je verwacht?
Er wordt van je verwacht dat je je inzet
om belangrijke competenties op het
gebied van de theologie te verwerven.
Het programma is erop gericht dat je
getraind wordt om het Woord van God
op een juiste manier te verklaren en te
vertolken in de samenleving waarin je
staat. Dat betekent niet alleen dat er
bereidheid van je gevraagd wordt om te
studeren, maar vooral ook om aan jezelf
te werken. De aanpak van het vak religie,
mens en samenleving is er vooral op
gericht dat je zelfstandig de bronnen van
het christelijk geloof leert hanteren en
actualiseren met het oog op de vragen
die zich in ons maatschappelijk leven
voordoen. Dat vraagt een flinke inzet
van je, want studeren is één ding, maar
werken aan jezelf is een ander ding.
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Nederlandse taal en
literatuur
Waar hoort het vak thuis?
Nederlands is een verplicht vak. Je vindt
het dus terug in het gemeenschappelijk
deel.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
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Wat wordt er zoal behandeld?
1. Taalvaardigheden
Taal heeft een productieve en een receptieve kant. Bij productief ben je zender:
je spreekt of je schrijft. Bij receptief ben je
ontvanger: je luistert of je leest. Bij dit vak
wordt aan deze vier zaken aandacht besteed. Het is een hele kunst om zó voor
een groep te spreken, dat het publiek
het fijn vindt om naar je te luisteren. Een
zinvolle discussie voeren of zelfs leiden
vinden veel leerlingen niet zo makkelijk.
Lezen eist heel wat oefening voordat je
het zó beheerst dat je naar een hogeschool kunt, waar je zelfstandig verschillende studieboeken moet doorwerken.
En schrijven? Misschien is dat wel het
moeilijkste van alle vier. Hoe zet je je
gedachten helder op papier? Begrijpt
een ander je als hij/zij leest wat je
opgeschreven hebt? Tja, ook de spelling
moet dan in orde zijn, dat spreekt vanzelf.
2. Literatuur
Literatuur noemen we wel de spiegel
van de tijd. Je herkent daarin leefge-

woonten en het gedachtegoed
van die tijd. Als je weet hoe de mensen in
bijvoorbeeld de Middeleeuwen leefden
en dachten, begrijp je ook beter wat de
schrijver van een meesterwerk als Van
den vos Reinaerde echt bedoelde.
Er zal voornamelijk gelezen worden:
verhalen, romans en poëzie. Als mensen
een kunstwerk in taal maken, noemen
we dat literatuur. Voor veel mensen is het
lezen van literatuur een genoegen.
Je kunt van dat lezen meer genieten als
je de bedoelingen van de auteurs en hun
taalgebruik doorziet. Daarom zal je wat
moeten leren over de manieren waarop
en de bedoelingen waarmee kunstenaars
schrijven. We behandelen daarom ook
de literatuurgeschiedenis, zodat je een
literair werk kunt plaatsen in de tijd
waarin het geschreven is.

Wat wordt er van je verwacht?
Voor veel leerlingen is de overstap van
havo-3 naar havo-4 nogal groot.

Het boek dat we in havo-4 gebruiken is
een taalvaardigheidmethode. Je leert je
taal alleen beheersen door te oefenen.
Oefenen in lezen, schrijven, spreken en
luisteren. We verwachten van je dat je dat
ook doet, en we gaan ervan uit dat je een
redelijke woordenschat hebt.
We nemen aan dat je goede Nederlandse
zinnen kunt schrijven. Zulke zinnen zijn
grammaticaal correct en de woorden zijn
juist gespeld. Bij literatuur gebruiken we
een methode voor het bestuderen van de
literatuurgeschiedenis. Daarnaast lezen
jullie in klassenverband, in groepjes en
individueel een aantal werken vanaf de
Middeleeuwen tot heden. We besteden
daarbij steeds aandacht aan de geestelijke
achtergrond van het literaire werk.
We proberen de literaire werken en de
tijd van hun bestaan ook steeds te
toetsen aan de norm van Gods Woord.

Engelse taal en literatuur
Waar hoort het vak thuis?
Het vak Engels hoort thuis in het gemeenschappelijk deel. Dit betekent dat het vak
Engels voor iedereen verplicht is.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Het vak Engels is verdeeld in een aantal
domeinen. Deze domeinen zijn verspreid
over de te behandelen leerstof in klas 4

en 5. De hoofddomeinen zijn: leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid.
De complete leerstof van deze domeinen
zal besproken worden aan de hand van
studieboeken en hand-outs. De Engelse
literatuur zal naast de bovengenoemde
domeinen een belangrijke plaats in gaan
nemen. Dus als je van lezen houdt is dat
een grote pre.
Wat wordt er van je verwacht?
Al het Engels dat je je in de eerste drie
leerjaren eigen gemaakt hebt, zal als basis
dienen voor wat je verder zult leren in de
Tweede Fase. Het is heel belangrijk dat
je een actieve en leergierige studiehouding hebt. Er wordt namelijk een groot
beroep gedaan op zelfwerkzaamheid. Je
zult er misschien achter komen dat het
ene domein meer inzet vraagt dan het
andere domein. Mocht er op een bepaald
moment een probleem ontstaan bij een
van de onderdelen, dan wordt er van je
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verwacht dat je dit duidelijk kenbaar maakt
aan je docent Engels, zodat deze jou daarbij kan helpen. Ook het elkaar helpen zal
op een hoger plan gebracht worden door
middel van groepsopdrachten. Tevens zul
je, buiten de gehanteerde methode om,
zoveel als mogelijk met de genoemde
domeinen aan de gang moeten gaan in
zogenaamde real-to-life-situaties. Dit betekent zoveel als: veel lezen, veel communiceren, zoals schrijven met een penvriend,
en veel luisteren. Kortom, je zult elke keer
moeten proberen je eigen grenzen te
verleggen voor wat betreft je kennis ten
aanzien van de Engelse taal en cultuu

Franse taal en literatuur
Waar hoort het vak thuis?
In het profiel Cultuur en Maatschappij
moet er Frans en/of Duits worden
gekozen. Daarnaast is Frans een profielkeuzevak bij de profielen Economie en
Maatschappij en Cultuur en Maatschappij.
In alle profielen kan Frans in het vrije deel
worden gekozen als keuze-examenvak.
Op welke manier doe je examen?
Je moet zowel schoolexamen als centraal
eindexamen doen.

Wat wordt er zoal behandeld?
Bij Frans komen de onderdelen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en literatuur aan
de orde. De verschillende onderdelen
komen afwisselend aan de beurt en gaan
voort op de kennis die je in klas 1 t/m
3 hebt opgedaan. Bij literatuur zal niet
zozeer de literatuurgeschiedenis, maar
jouw persoonlijke leessmaak en leeservaring op de voorgrond staan. De Franse
literatuur wordt weer onderdeel van het
vak Frans. Literatuur als zelfstandig vak
verdwijnt.
Wat wordt er van je verwacht?
Naast ‘gewone’ toetsen krijg je ook te
maken met handelingsdelen waaraan
je moet voldoen. Handelingsdelen zijn
vaardigheden waar je je hele leven plezier
van hebt, zoals het kunnen samenvatten
van een leestekst of het gebruik kunnen
maken van de computer om bijvoorbeeld
te e-mailen met een Franse leeftijdsgenoot. Voor het onderdeel leesvaardigheid
en literatuur moet je een literatuurdossier
bijhouden. Let op: al vanaf de vierde klas
wordt aan deze handelingsdelen gewerkt!
Hierbij wordt van jou een zelfstandige en
actieve houding verwacht waarbij je niet
alleen individueel aan opdrachten werkt,
maar ook in kleine of grotere groepen.

Duitse taal en literatuur
Waar hoort het vak thuis?
In het profiel Cultuur en Maatschappij moet
er Frans en/of Duits worden gekozen.
Daarnaast is Duits een profielkeuzevak bij
de profielen Economie en Maatschappij
en Cultuur en Maatschappij. In alle profielen kan Duits in het vrije deel worden
gekozen als keuze-examenvak.
Op welke manier doe je examen?
Je moet zowel schoolexamen als centraal
eindexamen doen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Bij Duits komen de onderdelen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en literatuur aan
de orde. De verschillende onderdelen
komen afwisselend aan de beurt en gaan
voort op de kennis die je in klas 1 t/m
3 hebt opgedaan. Bij literatuur zal niet
zozeer de literatuurgeschiedenis, maar
jouw persoonlijke leessmaak en leeservaring op de voorgrond staan. De Duitse
literatuur wordt weer onderdeel van het
vak Duits. Literatuur als zelfstandig vak
verdwijnt.
Wat wordt er van je verwacht?
Naast ‘gewone’ toetsen krijg je ook te
maken met handelingsdelen waaraan
je moet voldoen. Handelingsdelen zijn
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vaardigheden waar je je hele leven plezier
van hebt, zoals het kunnen samenvatten
van een leestekst of het gebruik kunnen
maken van de computer om bijvoorbeeld
te e-mailen met een Duitse leeftijds-
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genoot. Voor het onderdeel leesvaardigheid en literatuur moet je een literatuurdossier bijhouden. Let op: al vanaf de
vierde klas wordt aan deze handelingsdelen gewerkt! Hierbij wordt van jou een
zelfstandige en actieve houding verwacht
waarbij je niet alleen individueel aan
opdrachten werkt, maar ook in kleine of
grotere groepen.

Geschiedenis
Waar hoort het vak thuis?
Geschiedenis is een verplicht vak in twee
profielen: in Cultuur en Maatschappij en
in Economie en Maatschappij. In beide
profielen komen bij geschiedenis dezelfde onderwerpen aan bod. Als je een
ander profiel kiest, kun je geschiedenis
als keuze-examenvak kiezen in de vrije
ruimte.

Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
In de klassen 1, 2 en 3 is de geschiedenis
behandeld in chronologische volgorde:
van schepping tot heden. In havo-4 en -5
wordt deze chronologische lijn van de geschiedenis nog eens grondig uitgediept
en verbreed aan de hand van de tien historische perioden die je in de onderbouw
hebt geleerd. Je werkt in twee jaar tijd de
hoofdlijn door van vooral de West-Europese en Nederlandse geschiedenis.
Er wordt weer gestart met de schepping
en via de prehistorie, de klassieke
oudheid enzovoort worden de bekende
tijdperken behandeld tot en met de twintigste eeuw. Naast deze chronologische
lijn worden twee losse thema’s behandeld
die nog nader worden bepaald.
Verder worden er in het laatste jaar
drie examenthema’s behandeld uit de
vroegmoderne en/of moderne tijd. Bij
de negentiende en twintigste eeuw komt
ook de staatsinrichting om de hoek, want
je behoort kennis te hebben van belangrijke politieke
denkers en de historische ontwikkeling
van de Nederlandse politieke groeperingen
en partijen.

Wat wordt er van je verwacht?
Geschiedenis is en blijft in hoge mate
een leervak. Het is daarom belangrijk
dat je in staat bent omvangrijke teksten
uit het hoofd te leren. Daarbij moet je
natuurlijk niet alleen feitjes stampen, maar
ook in staat zijn om verbanden te leggen
tussen gegevens. Anderzijds ligt steeds
meer de nadruk op het aanleren van een
historische manier van denken en redeneren. Dat betekent dat je de historische
vaardigheden goed leert beheersen en als

het ware automatisch gaat gebruiken als
je informatie over een bepaald onderwerp
tegenkomt. Bepaalde vaardigheden ken je
al uit Bronwijzer, maar je moet ze wel kunnen toepassen op omvangrijkere bronnen
en complexere problemen.
Geschiedenis is een vak voor leerlingen
met een brede belangstelling, voor mensen
die graag willen onderzoeken en veel
willen weten en lezen over hoe allerlei
dingen in onze tijd zijn ontstaan en die
niet zomaar alles geloven.
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Aardrijkskunde
Waar hoort het vak thuis?
Aardrijkskunde is op de havo een profielkeuzevak in de profielen Cultuur en
Maatschappij, Economie en Maatschappij
en Natuur en Gezondheid. Daarnaast is
het keuze-examenvak in alle profielen.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen
Wat wordt er zoal behandeld?
Aardrijkskunde is één van de maatschappelijke vakken die proberen om je kijk op
de (internationale) samenleving te verbreden
en te verdiepen. Bij het vak aardrijkskunde
gebeurt dat vanuit de ruimtelijke invalshoek. Vragen als: Waar? Waarom daar?
zijn heel belangrijk. Ruimtelijke verbanden
en verschillen zijn kernpunten van het vak.
Daarom zijn de verschillende examenmodules ook geordend naar ruimtelijke
schaal: vanuit de mondiale schaal (aarde)
zoomen we via een ontwikkelingsland
(Indonesië) en het Middellandse Zeegebied in tot op de regionale schaal
(Zeeland). Op de mondiale schaal komen
vooral verschillen tussen rijk en arm aan
bod. Je onderzoekt bijvoorbeeld de
enorme verschillen aan weerskanten
van de grens tussen Mexico en de VS
of tussen Europa en Noord-Afrika en de
migratiestromen die daardoor ontstaan.
Inzoomend op Indonesië leer je hoe ingewikkeld de problematiek van onderontwikkeling is en welke verschillende kanten er

aan die problematiek zitten: milieuproblematiek, etnische spanningen, afscheidingsbewegingen, enzovoort.

Natuurlijk krijgt ook de natuur de nodige
aandacht. We onderzoeken vulkanisme /
aardbevingen in de VS (PO). Op de ruimtelijke schaal van onze eigen woonomgeving kijken we naar veranderend ruimtegebruik op het platteland van Nederland
en de invloed van recreatie daarop. Ook
onderzoek je de kwaliteit van de leefomgeving in de eigen woonwijk en hoe het
waterbeheer in de eigen gemeente is
georganiseerd.
Wat wordt er van je verwacht?
Natuurlijk een actieve leerhouding, maar
dat spreekt voor zich. Je moet je vooral
de geografische aanpak eigen maken:
goede geoeten te halen en in staat zijn
zelfstandig een aardrijkskundig onderzoek
op te zetten en uit te voeren. Natuurlijk
word je voor dat alles getraind en word je
ermee geholpen. Heel belangrijk is dat je
leert denken en redeneren in ruimtelijke
samenhangen en verschillen op wisselende ruimtelijke schaalniveaus. Dát is de kern
van het vak aardrijkskunde. Daar zijn al die
lessen dan ook voor bedoeld. Hartelijk
welkom bij dit actuele en spannende vak!

29

Maatschappijleer
Waar hoort het vak thuis?
Maatschappijleer behoort tot het
gemeenschappelijk deel en is dus voor
alle leerlingen verplicht. Het vak maatschappijleer maakt onderdeel uit van het
combinatiecijfer, en telt als zodanig ook
mee in de slaag-zakregeling.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
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Wat wordt er zoal behandeld?
Bij maatschappijleer krijgt je te maken
met allerlei actuele sociale en politieke
vraagstukken. Deze vraagstukken staan
model voor een veel groter aantal
vraagstukken waarmee je in de toekomst
te maken krijgt. Je leert deze vraagstukken
te begrijpen en er een mening over
te hebben. In ieder geval worden de
hoofdthema’s rechtsstaat, parlementaire
democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving behandeld. Daarnaast
wordt er in een aparte module ook ruim
aandacht besteed aan media-educatie.
Daarbij staat het ontwikkelen van een
bijbelsgenormeerde houding ten aanzien
van je omgaan met de moderne communicatiemedia centraal. Maatschappelijke
vraagstukken zijn complex; er zitten veel
kanten aan. Bij maatschappijleer leer
je een bepaalde manier om die vraagstukken te onderzoeken. Je leert vraagstukken te bekijken vanuit verschillende
invalshoeken:

•

Bij de politiek-juridische invalshoek bekijk je de aard van het
vraagstuk, de omvang ervan en de
ontstaansgeschiedenis. Je kijkt ook
naar het beleid en de regelgeving
die de overheid bij dit vraagstuk
heeft ontwikkeld.
•
Bij de sociaal-economische
invalshoek staan de belangen van
groepen mensen centraal. Daarnaast gaat het om de vraag hoe
die belangen samenhangen met
de sociale en economische positie
van die groepen.
•
Bij de sociaal-culturele invalshoek
krijg je te maken met de opvattingen van mensen die bij het
probleem betrokken zijn, welke
normen zij hanteren en vanuit
welke ideologie of levensbeschouwing zij dat doen.
Aan deze invalshoeken hebben we op
onze school een vierde toegevoegd:
de bijbels-ethische invalshoek.
Je leert dan vraagstukken te toetsen aan
wat God van ons vraagt in de Bijbel.
Wat wordt er van je verwacht?
Het is belangrijk dat je een brede
algemene interesse in allerlei maatschappelijke verschijnselen hebt. Het volgen
van het nieuws is daarom erg belangrijk.
Omdat je bij maatschappijleer vaak te
maken krijgt met meningen, moet je
bereid zijn te luisteren en open te staan
voor de opvattingen van anderen. Uiteindelijk moet je een eigen mening vormen
over maatschappelijke vraagstukken.

Deze mening moet niet blind gebaseerd
zijn op wat andere mensen zeggen, maar
tot stand komen op basis van eigen
kennis en onderzoek.

Toerusting & vorming
Waar hoort het vak thuis?
Toerusting & vorming behoort tot het
verplichte deel van de vrije ruimte en is dus
voor alle leerlingen verplicht. Het vak wordt
gegeven in het examenjaar, havo-5.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
De naam zegt eigenlijk al waar het om
draait bij dit vak: jou toe te rusten en
te vormen vanuit het christelijk geloof.
Natuurlijk komen ook in de andere vakken
elementen van toerusting en vorming aan
de orde. Maar bij dit vak worden een aantal
vakoverstijgende thema’s aangeboden die
jou moeten helpen bij de overstap van
onze beschermde reformatorische omgeving naar een niet-christelijke maatschappij.
Dit betekent dat er tijdens de lessen veel
aandacht besteed wordt aan discussie en
meningsvorming. Bij het vak toerusting &
vorming spelen zowel kennisaspecten als
vaardigheden een belangrijke rol. Zonder
kennis kun je ook niet op de actualiteit
ingaan, maar we willen bij toerusting &
vorming ook duidelijk meer dan droogzwemmen in de onderwerpen die
behandeld worden.

Thema’s die in ieder geval aan de orde
komen zijn: Huwelijk & gezin en Oorsprong.
Verder wordt aandacht besteed aan het
thema Lijden of Rentmeesterschap.
Wat wordt er van je verwacht?
Het is belangrijk dat je bereid bent vanuit
een positief christelijke grondhouding mee
te denken over jouw plaats in deze

geseculariseerde wereld. Ook is van belang
dat je bereid bent te luisteren naar de
opvattingen van anderen en andersdenkenden. Dit betekent natuurlijk niet dat je
het met al die opvattingen eens bent, maar
wel dat je ervan op de hoogte bent en in
staat bent je eigen mening te verwoorden.
Kritisch luisterend naar anderen en gehoorzaam luisterend naar de Bijbel moet jij dus
in staat zijn andere meningen te weerleggen en de bijbelse waarheid te verwoorden. En dit alles om jou straks toegerust de
school te laten verlaten om je plaats in het
gezin, in de maatschappij en in de kerk in
te kunnen nemen.
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Economie
Waar hoort het vak thuis?
Economie is verplicht in het profiel Economie
en Maatschappij. Daarnaast is economie
profielkeuzevak voor het profiel Cultuur en
Maatschappij en keuze-examenvak in het
vrije deel van alle profielen.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
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Wat wordt er zoal behandeld?
Het vertrek van het vak is de maatschappij.
Maatschappelijke, economische onderwerpen
worden bekeken aan de hand van een stuk
theorie. In dit verband spreekt men van
oorzakelijke verbanden. Daarbij gaat het
om het kunnen redeneren. Bijvoorbeeld
als de rente daalt, dan wordt lenen goedkoper, dan stijgt de vraag naar producten,
dan stijgt de productie en daardoor daalt
de werkloosheid. Bij economie gaat het
vooral over de economie van ons land.
Voorbeelden van onderwerpen zijn: de

arbeidsmarkt van Nederland, internationale
handel, de wisselkoersen, het geldwezen
(denk aan de euro), de sociale uitkeringen
en de begroting van het Rijk (prinsjesdag).
Verder kijken we naar de markt. Dan moet
je niet direct denken aan de weekmarkt,
maar aan de totale vraag naar en het totale
aanbod van bijvoorbeeld aardbeien. Op
de markt wordt namelijk de prijs bepaald.
De omstandigheden waaronder de prijs tot
stand komt, kunnen verschillend zijn. De
NS als monopolist heeft daar bijvoorbeeld
meer invloed op dan een fruitteler.

Wat wordt er van je verwacht?
Economie is geen leervak. Je komt er niet
door alleen wat economische theorieën uit
je hoofd te leren. Je moet dat wel doen,
maar vervolgens moet je die theorie kunnen toepassen in geheel andere situaties.
Logisch redeneren is dus erg belangrijk.
Heel erg belangrijk is je rekenvaardigheid.
Er is een uitspraak: “Een econoom die
niet kan rekenen is als een vogel zonder
vleugels.” Ook moet je grafieken kunnen
tekenen. Maar, we gaan niet zover dat je
met tweede- en derdegraadsgrafieken
moet kunnen omgaan. Eigenlijk kun je het
zo zeggen: de wiskunde die je in de onderbouw leerde, moet je bij economie kunnen
toepassen. We zetten op de assen geen x
en y, maar prijs en productie en vervolgens
rekenen we bijvoorbeeld de winst uit.

Bedrijfseconomie
Waar hoort het vak thuis?
Bedrijfseconomie, ondernemerschap
en financiële zelfredzaamheid is een
profielkeuzevak in het profiel Economie
en Maatschappij. Bij de andere profielen
kan bedrijfseconomie gekozen worden
als keuze-examenvak in de vrije ruimte.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Bedrijfseconomie, ondernemerschap
en financiële zelfredzaamheid geeft je
inzicht in het bestaansrecht en functioneren van organisaties, je eigen functioneren binnen organisaties en draagt bij aan
je financieel bewustzijn. Aan de hand
van de thema’s geldzaken, ondernemerschap, de eenmanszaak en de (besloten
en naamloze) vennootschap volgen
we een persoon die een eigen bedrijf
opricht. Voordat een bedrijf kan worden
opgericht zullen bij het thema geldzaken
eerst de persoonlijke financiën op orde
moeten worden gebracht.
Je probeert antwoord te geven op vragen als: Moet ik wel of niet zelf sparen
voor mijn pensioen? Ga ik een huis
huren of kopen? Ga ik mij wel of niet
(aanvullend) verzekeren? Moet ik die erfenis van mijn tante aanvaarden? Bij het
thema ondernemerschap begint het idee
voor een eigen bedrijf verder te groeien
en denken we na over het starten van

een eigen onderneming. Eerst moet er
een marketingplan worden gemaakt.
Dat kan op de achterkant van een bierviltje maar mag ook best iets uitgebreider: Wie zijn m’n klanten? Hoe groot is
de markt? Wat wordt mijn merknaam
en huisstijl? Het marketingplan wordt
vertaald in een financieel plan (balans,
resultaten, ontvangsten en uitgaven,
opbrengsten en kosten) bij het thema de
eenmanszaak. De onderneming start als
eenmanszaak, maar groeit door en wordt
omgezet in een bv. De ondernemer
krijgt dan bij het thema de vennootschap
te maken met zaken zoals personeelsbeleid, overnames van of door concurrenten en investeringen in nieuwe producten. Na heel wat succesvolle (en minder
succesvolle) jaren volgt een beursgang
en een eerste jaarverslag als nv.
Naast de genoemde thema’s besteden
we aandacht aan boekhouden, bedrijfsethiek en actuele onderwerpen.

Wat wordt er van je verwacht?
Bedrijfseconomie kun je voor een deel
leren, maar het gaat vooral over het
toepassen van bedrijfseconomische
begrippen en modellen in verschillende
situaties. Hierbij is een goede rekenvaardigheid erg belangrijk. Verder moet je
logisch redeneren, problemen analyseren en gestructureerd werken.
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Wiskunde A
Waar hoort het vak thuis?
Wiskunde A is een profielvak in de profielen
Economie en Maatschappij en Natuur en
Gezondheid. In beide profielen kunnen
de leerlingen in plaats van wiskunde A
ook wiskunde B kiezen. Wiskunde A is een
keuze-examenvak bij het profiel Cultuur en
Maatschappij. Het opnemen van meer dan
één van de wiskundevakken is echter niet
toegestaan.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
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Wat wordt er zoal behandeld?
In het algemeen heeft de stof betrekking
op praktijksituaties van alle dag: op biologische problemen, op presentatievormen

van informatie in de media, op allerlei
veranderingsprocessen, op kansspelen
(van eenvoudig raden tot roulettespelen),
op afstellen van vulmachines (Warenwet),
op economische vraagstukken, enzovoort.
Het gaat hierbij veelal om een stuk wiskunde
dat een hulpmiddel wil zijn (in termen van
denkwijze, inzicht en vaardigheid) om grip
te krijgen op de aanpak van praktische problemen. Bij het verwerken van statistische
gegevens leer je ook het omgaan met en
het gebruiken van de zogenaamde grafische
rekenmachine. Deze wiskunde bereidt ook
voor op vervolgstudies in de bedrijfskundige
en economische richtingen.
Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten van je dat je rekenvaardigheid bezit en enig wiskundig inzicht.
Uiteraard is een grote inzet erg belangrijk.

Wiskunde B
Waar hoort het vak thuis?
Het vak wiskunde B is een profielvak in het
profiel Natuur en Techniek. In het profiel
Natuur en Gezondheid kan in plaats van
wiskunde A desgewenst wiskunde B als
profielvak gekozen worden. Dit geldt ook
in het profiel Economie en Maatschappij.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Wiskunde B bereidt vooral voor op de
meer technische vervolgopleidingen.
Deze wiskunde bevat behalve vaardigheden
met de grafische rekenmachine ook veel
puur algebraïsche vaardigheden zoals
vergelijkingen oplossen, differentiëren,
omgaan met afgeleide functies en periodieke
functies alsmede inhoud- en oppervlakteberekeningen van ruimtelijke objecten.
Ook is er een deel ruimtemeetkunde
(fragmenttekeningen e.d.).

Wat wordt er van je verwacht?
Naast een behoorlijke aanleg voor wiskunde
is een grote inzet belangrijk, zeker als je
wiskunde B kiest. Omdat wiskunde B vooral
toegepast wordt in een natuurwetenschappelijke context, is dit vak in de eerste plaats
een vak voor leerlingen met een exacte
belangstelling. Wanneer je deze vorm van
wiskunde kiest, is het belangrijk dat je
algebraïsche en meetkundige vaardigheden
nu van (ruim) voldoende niveau zijn.
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Natuurkunde
Waar hoort het vak thuis?
Natuurkunde is een verplicht vak in het
profiel Natuur en Techniek en profielkeuzevak voor het profiel Natuur en Gezondheid. In de vrije ruimte kan natuurkunde als
keuze-examenvak gekozen worden, mits de
gewenste profiellijn bestaat.
Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal eindexamen, waarbij het zo is dat het schoolexamen alle stof toetst en het centraal
eindexamen een deel van de stof.
Wat wordt er zoal behandeld?
Een deel van de onderwerpen die in
havo-4 en -5 aan de orde komen, herken
je vanuit klas 2 en 3: elektriciteit, bewegingsleer, energie, geluid en radioactiviteit.
Deze onderwerpen komen uiteraard wel
op een hoger niveau terug en worden ook
aangevuld met nieuwe kennis. Andere
onderwerpen zijn (grotendeels) nieuw:
technische automatisering, materiaalkunde,
weerkunde en het heelal.

Wat wordt er van je verwacht?
Natuurkunde kun je voor een deel leren.
Toch ben je er dan nog niet helemaal.
Er zijn nog een paar dingen belangrijk.
In de eerste plaats moet je enigszins
logisch kunnen denken en problemen
kunnen analyseren.

Verder moet je gewoon de instelling hebben dat je wilt weten hoe iets in elkaar zit,
een beetje een detective-instelling om iets
onbekends uit te willen puzzelen. Verder
moet je redelijk kunnen rekenen. Het wordt
natuurlijk geen wiskunde, maar vergelijkingen oplossen moet je wel kunnen. Het idee
dat natuurkunde voornamelijk een rekenvak
is, is overigens onterecht. Bijna vanzelfsprekend wordt er van je verwacht dat je geen
hekel hebt aan practicum, want dat zal een
belangrijke plaats in gaan nemen. Handig
hoef je niet te wezen, dat word je vanzelf!
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Scheikunde

Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal eindexamen.

kunt sturen en hoe het er in grote lijnen in de
chemische industrie aan toegaat. Door de
scheikundige kennis is de mens in staat allerlei
stoffen te maken zoals medicijnen, alternatieve brandstoffen, bestrijdingsmiddelen,
kunststoffen, enzovoort. Hierdoor is ons leven
ingrijpend veranderd. Scheikunde heeft niet
alleen invloed op ons leven maar ook op onze
leefomgeving. Natuurlijk zullen we nadenken
over de invloed van chemie op maatschappij
en milieu.

Wat wordt er zoal behandeld?
Suiker doe je gedachteloos in je thee of
op je pannenkoek. Maar er is heel wat
gebeurd voordat je dit kunt doen. Hoe haal
je suiker uit een biet of een riet? Daar zijn
heel wat scheikundige bewerkingen voor
nodig. Dan te bedenken dat we dagelijks
van veel meer stoffen gebruikmaken.
Scheikunde maakt je wegwijs in al die stoffen.
Welke eigenschappen hebben stoffen?
Hoe kun je stoffen gebruiken? Hoe kun je
eigenschappen en toepassingen verbeteren?
Hoe kun je stoffen maken en welke problemen
moet je dan overwinnen? De bouw van stoffen
(welke atomen zitten in een molecuul en hoe
zitten de atomen bij en aan elkaar) geeft ons
aanwijzingen over de eigenschappen van
stoffen. De stoffen worden in verschillende
groepen ingedeeld en besproken: bij koolstofverbindingen behandelen we onder andere de
brandstoffen, kunststoffen en alcohol; bij de
voedingsmiddelen komen eiwitten, suikers
en vetten aan bod en verder kun je denken
aan zuren (azijnzuur), basen (soda), zouten
(keukenzout) en metalen. Je leert hoe deze
stoffen met elkaar reageren, hoe je reacties

Wat wordt er van je verwacht?
Van bovenstaande onderwerpen wordt
natuurlijk de theorie behandeld. Theoretische
kennis bouwt steeds verder op. Kennis die je
opdoet in het ene hoofdstuk opdoet, heb je
in de volgende hoofdstukken weer nodig. Het
voortdurend bijhouden van je leerwerk is daarom noodzakelijk . Theorie moet je beheersen
en vooral ook kunnen toepassen in situaties in
het dagelijks leven. Chemisch getinte informatie uit de media moet je kunnen plaatsen en
(grotendeels) kunnen verklaren. Daarom lees
je geregeld over maatschappelijke of beroepssituaties waarin chemie een rol speelt. Goed
en aandachtig lezen is daarvoor belangrijk.
Maar scheikunde is geen scheikunde zonder
practicum, dus je doet proeven. Proeven om
praktische vaardigheden aan te leren en te
onderzoeken: wat en hoeveel zit hierin? Je
moet ook zelf aan kunnen geven hoe je een
onderzoek(je) moet opzetten en het daarna
uit kunnen voeren. Je zult in de scheikunde
moeten rekenen. Regelmatig wordt er met
modellen gewerkt. Het is meegenomen
(maar niet verplicht) als je ook met wiskunde
en natuurkunde een beetje uit de voeten kunt.

Waar hoort het vak thuis?
Scheikunde is een verplicht profielvak in
het profiel Natuur en Gezondheid en in het
profiel Natuur en Techniek. Bij de andere
profielen is het mogelijk als keuze-examenvak
in het vrije deel.
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Biologie
Waar hoort het vak thuis?
Biologie is verplicht in het profiel Natuur
en Gezondheid. Het is een profielkeuzevak
of keuze-examenvak in het profiel Natuur
en Techniek. In de andere profielen kan het
een keuze-examenvak zijn.

menselijk lichaam (spieren, zenuwstelsel,
bloed, nier, lever, immuunsysteem), gedrag,
ecologie, biotechnologie, celleer,
erfelijkheid, voortplanting, stofwisseling,
schepping en evolutie en natuurbeheer.

Op welke manier doe je examen?
Zowel schoolexamen als centraal
eindexamen.

Wat wordt er van je verwacht?
Biologie is een exact vak. Moeilijk voor
leerlingen zonder scheikunde. Bij biologie
is zowel kennis als inzicht belangrijk. In het
examen worden ook veel vragen gesteld
waarbij kennis toegepast moet worden in

Wat wordt er zoal behandeld?
Een fors deel van de studielast, 15 tot 20%,
is gereserveerd voor vaardigheden. Iedere
leerling in het profiel Natuur en Gezondheid moet aan het eind van de opleiding
een aantal algemene vaardigheden bezitten
en voor het vak biologie ook een aantal
specifieke vaardigheden. De algemene
vaardigheden worden over de profielvakken
verdeeld. De vaardigheden die bij biologie
horen, komen daar uiteraard altijd aan de
orde. Je kunt dan denken aan het gebruik
van een microscoop, het maken van preparaten, het doen van praktisch onderzoek
bij typisch biologische onderwerpen zoals
voeding en biotechnologie.
Verder wordt steeds meer aandacht besteed aan het gebruik van software. Omdat
bij het centraal eindexamen digitale bronnen en software gebruikt worden, doen
we dat ook al enigszins in de schoolexamentoetsen. Het theoretisch deel
is breed. Denk aan de werking van het

een nieuwe situatie. Ook in het schoolexamen moet je dat kunnen. Dat betekent
dus eigenlijk dat je twee dingen moet
kunnen. Je moet de stof kennen en je
moet de kennis die je hebt opgebouwd
kunnen toepassen. Een simpel voorbeeld:
je hebt geleerd op welke manier de nieren
urine produceren. Bij een vraag wordt dan
de werking van een medicijn omschreven
met de vraag om uit te leggen waarom de
urineproductie nu opeens groter wordt.
Er wordt van je verwacht dat je jezelf traint
in het oplossen van problemen in vraagstukken. Daar moet je in getraind worden.
Uitleglessen voor lastige stukken theorie
worden afgewisseld door lessen waarin
je zelfstandig werkt aan de theorie of
opdrachten. We verwachten natuurlijk dat
je actief meedoet aan de diverse practica
en groepsopdrachten die gedaan zullen
worden.
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Natuur, leven en
technologie
Waar hoort het vak thuis?
Natuur, leven en technologie (afgekort NLT)
is een profielkeuzevak en keuze-examenvak voor het profiel Natuur en Techniek en
Natuur en Gezondheid. Voor de profielen
Economie en Maatschappij en Cultuur en
Maatschappij is het een keuze-examenvak.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
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Wat wordt er zoal behandeld?
Wat er zoal behandeld wordt, dat is voor
dit nieuwe vak een lastige vraag, omdat
dat nog niet helemaal precies vastligt.
Om een indruk te geven van wat het vak
wel inhoudt en welke onderwerpen mogelijk aan de orde komen, kunnen we alleen
weergeven wat nu bekend is.
Het vak NLT wordt gegeven in modules.
In totaal werk je over havo-4 en havo-5 aan
8 modules. De inhoud van die modules
is zo dat je werkt aan onderwerpen uit de
biologie, de natuurkunde, de scheikunde
en de aardrijkskunde die bij die vakken niet
in het examenprogramma zitten omdat
ze te breed zijn voor één vak. Zo kun je
bijvoorbeeld denken aan: biotechnologie,
geofysica, weerkunde, stromingen en
constructies. Kortom, die onderwerpen
die één vak overstijgen. Nogmaals: dit zijn
maar voorbeelden; de keuze moet nog
gemaakt worden. Verder is het de bedoeling dat zo’n onderwerp niet alleen breder
opgepakt wordt, maar ook diepgaander.

Ook is het de bedoeling dat het vak NLT
een vak is dat zich voortdurend vernieuwt
en de nieuwste natuurwetenschappelijke
en technische ontwikkelingen in modules
volgt. Uiteraard is er ruime aandacht voor
de manier waarop wetenschap werkt.
Omdat het een vak is dat de nodige kennis
vraagt op het gebied van biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde,
zal het waarschijnlijk ook door meerdere
docenten gegeven worden. In het meest
extreme geval heb je per module een
andere docent, maar zo erg zal het in
praktijk wel niet zijn.

Wat wordt er van je verwacht?
In principe is belangstelling voor wetenschap en techniek voldoende. Het vak
is ook te kiezen zonder biologie, natuurkunde, scheikunde of aardrijkskunde, dus
verregaande vakkennis (verder dan onderbouwkennis) op het gebied van die vakken
is niet vereist.
Verder is NLT een nieuw vak waarbij de
nadruk ligt op zelf bezig zijn. Klassikale
lessen zullen ongetwijfeld voorkomen,
maar er zal ook veel individueel en in
groepen aan opdrachten worden gewerkt.
Verder zullen practicum en theorie elkaar
afwisselen.

Informatica
Waar hoort het vak thuis?
Informatica is een profielkeuzevak of
keuze-examenvak in het profiel Natuur en
Techniek. In de andere profielen kan het
een keuze-examenvak in het vrije deel zijn.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Er wordt een basisprogramma gedraaid
van ongeveer 200 slu, zowel door havoals vwo-leerlingen. Daarna volgen er
verdiepingsprogramma’s.
Informatica is in de eerste plaats een
algemeen vormend en verdiepend vak. Je
krijgt een brede kijk op informatica en toepassingen hiervan in allerlei vakgebieden
(cultuur, techniek, wetenschap), bedrijven
en in de maatschappij. Ook de organisatie
van informaticaprojecten in bedrijven komt
aan de orde. Het vak kun je dus kiezen bij
elk profiel. Daarnaast ga je wat dieper in op
verschillende onderwerpen die een beeld
geven waar men zich binnen de informatica
mee bezighoudt: digitale communicatie,
digitale informatieverwerking, hardware,
informatiemodellering en programmeren.
Informatica bevat zowel theorie als praktijk.
Het einddoel is de vaardigheid om een
(deel van een volledig) systeem ontwikkeltraject te kunnen doorlopen vanaf de
informatievraag tot en met de ontwikkeling en ingebruikname van de gevraagde

toepassing. Informatica is bij uitstek een
vak waarin leerlingen van verschillende
profielen kunnen gaan samenwerken aan
een gemeenschappelijk product.
Wat wordt er van je verwacht?
Bij het vak informatica is het van groot
belang dat je bereid bent om met groepen
samen te werken en voldoende initiatief
toont voor een eigen inbreng. Er zal veelal
projectmatig en na het basisdeel vooral
praktisch gewerkt worden, zodat je in elke
vervolgopleiding je voordeel kunt doen
met de geleerde vaardigheden. Er wordt
vooral geen specialistische kennis verwacht,
maar juist een brede interesse.
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Culturele en kunstzinnige
vorming
Waar hoort het vak thuis?
Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
behoort tot het gemeenschappelijk deel.
Een vak bedoeld voor alle leerlingen dus.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
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Wat wordt er zoal behandeld?
CKV is een oriëntatie op de wereld van
kunst en cultuur. Niet in de zin van feitjes
leren over beroemde kunstwerken. Nee,
het beléven van kunst, daar gaat het om!
Het vak brengt je dus in aanraking met
veel verschillende kunstuitingen. Om daar
een beetje lijn in te brengen werken we
met thema’s. Een voorbeeld: bij het thema
‘helden’ bekijken we monumenten voor
helden, lezen we over de Griekse held
Odysseus, bekijken we een tekenfilm en
luisteren we naar een gedeelte van een
opera. Bij CKV ga je ook zelf (praktisch)
aan de slag. Naar aanleiding van zo’n

thema maak je in een groep een collage
of schrijf je een verhaal met jezelf als held.
Daarnaast vormen culturele activiteiten een
belangrijk onderdeel. De bedoeling is dat
je kennismaakt met kunst en cultuur door er
zelf aan deel te nemen. Soms organiseert
de school iets, zoals een schoolconcert.
Een andere keer bezoek je zelfstandig of
in een groepje een museum of galerie.
Bij dit onderdeel hoort ook een eendaagse
CKV-excursie naar een grote stad.
Wat wordt er van je verwacht?
CKV is een vak waarbij je ervaringen
opdoet. Daarvoor is allereerst nodig dat je
nieuwsgierig bent of in ieder geval open
staat voor nieuwe indrukken. Verder moet
je heel vaak zelfstandig of in een groepje aan de slag. Belangrijk is dat je leert

reageren op wat je tegenkomt. Dit komt
bijvoorbeeld tot uiting in de verslagen
van culturele activiteiten. Je beschrijft niet
alleen wat je gedaan hebt, maar vooral ook
hoe je het vond. In de wereld van kunst
en cultuur is niet alles even waardevol of
goed. We hopen ook te werken aan een
bijbelse houding in dit opzicht. Als het
goed is moet je van dit vak een klein beetje
veranderen, in het vervolg beter kijken,
meer horen...

Muziek
Waar hoort het vak thuis?
Het vak muziek is een van de profielkeuzevakken in het profiel Cultuur en Maatschappij. Binnen het profiel Cultuur en Maatschappij moet je zowel een maatschappelijk vak als een cultuurvak kiezen. Het vak
muziek is zo’n cultuurvak. Daarnaast kan
het vak gekozen worden in de vrije ruimte
als keuze-examenvak.
Op welke manier doe je examen?
Het vak muziek kent een centraal
eindexamen en een schoolexamen Het
centraal examen gaat over de vaktheorie.
Het schoolexamen is grotendeels praktijk,
dus vooral musiceren en een kleiner
gedeelte vaktheorie.
Wat wordt er zoal behandeld?
Een groot deel van de lessen zijn praktisch
ingevuld. De nadruk ligt op het vooral in
groepsverband musiceren. Dat betekent
dat muziek uit verschillende stijlperiodes
(meestal meerstemmig) wordt gezongen
en daarnaast op instrumenten (van school
en van de leerlingen zelf) gespeeld. Een
belangrijk aspect bij het musiceren is het
samenwerken, het naar elkaar luisteren
en het zoeken naar een zo goed mogelijk
resultaat. Improviseren (het ter plekke
bedenken) en op een eenvoudige manier
componeren vormen ook een onderdeel
van het praktische deel van het vak muziek.
Bij de vaktheorie komt de muziek van de
middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw

(zowel de klassieke als de lichte muziek)
aan de orde. Het leren luisteren is belangrijk, muziek analyseren komt aan bod en
ook het plaatsen van de muziek in de tijd
(stijlperiode). Om dit alles te kunnen is ook
een zekere kennis nodig, waar ook in de
lessen aan gewerkt wordt. Verder is er in
het vak muziek aandacht voor de verhouding tussen geloof en muziek in de loop
der tijden.
Wat wordt er van je verwacht?
Bij het vak muziek moet je open durven
staan voor allerlei uitingen van muziek uit
verschillende tijden en daarbij een gezonde nieuwsgierigheid tonen. Bij de praktijk
van het vak muziek is het kunnen bespelen
van een instrument niet een vereiste, het
maakt het vak wel gemakkelijker. Iedereen
met een dosis doorzettingsvermogen en
natuurlijk een zekere muzikale aanleg moet
het vak muziek kunnen. Het is zeker niet
zo dat dit vak enkel is voorbehouden voor
leerlingen met heel bijzondere talenten.
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Tekenen
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Waar hoort het vak thuis?
Tekenen is een van de profielkeuzevakken
in het profiel Cultuur en Maatschappij.
Binnen het profiel Cultuur en Maatschappij
moet je zowel een maatschappelijk vak
als een cultuurvak kiezen. Tekenen is zo’n
cultuurvak. Daarnaast kan dit vak gekozen
worden in de vrije ruimte als keuzeexamenvak.
Op welke manier doe je examen?
Het theoretische gedeelte van het vak
tekenen kent een centraal schriftelijk
eindexamen. Het schoolexamen is
grotendeels praktijk met een kleiner
gedeelte vaktheorie.
Wat wordt er zoal behandeld?
Een groot deel van de lessen is praktisch
ingevuld. Dit heeft betrekking op drie
terreinen: tekenen, schilderen en grafische
technieken. Daarbij leer je werken in
diverse technieken en met allerhande
materialen. Er wordt zowel gewerkt naar

de waarneming als naar de verbeelding.
Daarnaast worden er ook opdrachten
gegeven op het terrein van grafische
vormgeving. Je krijgt teken- en schilderopdrachten aan de hand van thema’s.
Het theoretische deel heeft twee onderdelen: kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis. Daarbij wordt gekeken
naar werk van beeldend kunstenaars en
vormgevers door de eeuwen heen, maar
met name vanaf de 19e eeuw.
We besteden daarnaast uitdrukkelijk
aandacht aan de verhouding tussen
geloof en beeldende kunst.
Wat wordt er van je verwacht?
Bij het vak tekenen moet je open durven
staan voor allerlei kunstuitingen uit verschillende tijden en daarbij een gezonde
nieuwsgierigheid tonen. Bij de vakpraktijk
van het vak gaat men ervan uit dat enig
talent voor tekenen en daarnaast doorzettingsvermogen noodzakelijk zijn.
Maar het is zeker niet zo dat dit vak enkel
is voorbehouden voor leerlingen met
heel bijzondere talenten.

Lichamelijke opvoeding
Waar hoort het vak thuis?
Lichamelijke opvoeding hoort thuis in het
gemeenschappelijk deel, wat betekent
dat het voor iedereen verplicht is.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen.
Wat wordt er zoal behandeld?
Het vak lichamelijke opvoeding is
verdeeld in een aantal domeinen.
Die domeinen zijn: spel, turnen, atletiek, zelfverdediging en klimmen aan

de klimwand. Er wordt gewerkt met vijf
periodes, van vakantie naar vakantie. De
eerste en de laatste periode is vaak een
buitenperiode als het weer het toelaat. In
elke periode komt een aantal onderdelen
uit de verschillende domeinen aan bod.
In de vierde klas zijn de meeste onderdelen verplicht. In de vijfde klas zijn er meer
keuzemogelijkheden. Je kunt dan voor
een bepaald onderdeel kiezen en je daar
verder in verdiepen. Soms, als het rooster
het toelaat, is er de mogelijkheid om in
de examenklas activiteiten te doen die
buiten de sporthal plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan squashen. Er kan dan wel
een kleine vergoeding gevraagd worden.

Wat wordt er van je verwacht?
Bij lichamelijke opvoeding is het heel
belangrijk dat je jezelf sociaal opstelt ten
opzichte van je medeleerlingen en je
docent. Gymmen kun je niet alleen, je hebt
elkaar nodig. Er zal vaak in en met groepen
gewerkt worden. Een hoge mate van
zelfstandigheid is daarom zeker nodig. Een
flinke dosis motivatie en bewegingsdrang
kunnen we ook goed gebruiken. Stilzitten
doe je veel te veel op school, dus bij gym
is bewegen een must. Actief meedoen, je
eigen grenzen proberen te verleggen en
ze accepteren en sportief en sociaal met
elkaar omgaan zijn bij dit vak het uitgangspunt om met elkaar een fijne les te hebben.
We rekenen op jullie medewerking daarin.
Tot slot nog dit. Ook in de bovenbouw
zijn de gymkledingvoorschriften van
toepassing: schoolshirt met Calvijn
College-logo en blauwe broek.
De sportschoenen hebben geen zwarte
zolen en mogen niet buiten gedragen
worden. Na de les kan gedoucht worden.
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Bewegen, sport en
maatschappij
Waar hoort het vak thuis?
Bewegen, sport en maatschappij is een
keuze-examenvak bij alle profielen.
Op welke manier doe je examen?
Alleen schoolexamen, theorie en praktijk.
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Wat wordt er zoal behandeld?
Het is een breed en gevarieerd programma
waarin meerdere invalshoeken op bewegen
samenkomen:
a.
Uitbreiden van de eigen bewegingsbekwaamheid: verdieping én
uitbreiding van de activiteiten uit
LO. Een deel van de studielasturen
worden besteed aan praktijk.

b.

c.
d.

Leren organiseren en begeleiden
van bewegen: een groot accent
komt hier te liggen op de praktijklessen BSM, maar ook tijdens
andere lessen, buitenlesactiviteiten
en de meerdaagse excursie naar
de Belgische Ardennen.
Inzicht in de relatie bewegen en
gezondheid.
De positie van bewegen en sport
in onze samenleving: een behoorlijk deel van de studielasturen
worden besteed aan theorie, die
met name de laatste twee domeinen betreffen.

Er zal geprobeerd worden theorie en praktijk zoveel mogelijk te integreren, onder andere in gestructureerde groepsopdrachten.
De theorie staat immers in dienst van de
praktische uitvoering. Daar waar mogelijk
kan worden geprobeerd hierin samenwerking met andere vakken te zoeken. Denk
bijvoorbeeld aan biologie (de relatie tussen
bewegen en gezondheid) of toerusting &
vorming (de positie van bewegen in onze
samenleving gezien vanuit onze identiteit).
Wat wordt er van je verwacht?
Bewegen, sport en maatschappij is voor
leerlingen met een redelijke bewegingsvaardigheid die affiniteit hebben met
de hierboven beschreven invalshoeken
op bewegen. Een deel van de lessen zal
worden besteed aan het zelf leren doen
(bewegen, regelen van bewegen en bege-

leiden van bewegen). We verwachten dat
je bereid bent je voor 100% in te zetten
voor dit prachtige nieuwe vak, zowel tijdens
de lessen als tijdens opdrachten buiten de
lessen om.

Een ander deel van de studielasturen wordt
besteed aan de theoretische achtergrond
behorende bij het praktijkgedeelte. We verwachten van je dat je ook hier je steentje
aan bijdraagt. Voor havo-leerlingen is het
een uitstekende voorbereiding op vervolgstudies en beroepen waarbij leidinggeven
en organiseren (in sport en bewegen, maar
ook daarbuiten) of eigen bewegingsvaardigheid worden vereist. In het havo-programma gaat het dan vooral om het zelf
leren doen. In de betreffende hbo-vervolgopleidingen wordt namelijk vooral een
beroep gedaan op het leiding geven (in
bewegingssituaties en daarbuiten) en het
kunnen omgaan met de deelnemers.
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Hoofdlocatie
Bezoekadres
Klein Frankrijk 19
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Postadres
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