


HAVO
Durf verschil te maken!

Maatwerk en flexibiliteit in een 
warm pedagogisch klimaat

T. Habraken
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Waar staan we voor?

• Goed onderwijs

• Goede begeleiding

• Prettige schooltijd



Kenmerken

• Motiverend onderwijs

Een havoleerling is gemotiveerder wanneer hij weet waarom 
hij iets leert

• Leren door doen

De havoleerling wil een einddoel voor ogen hebben

• Goede relatie

• Zelf verantwoordelijk

Excellente leerlingen, maatwerk 



Klas 2 

• Basisrooster 

• Talentkeuze

• Verdiepen, verrijken en verbeteren
• Keuzecarrousel 

• Ruimte voor bijles/RT/pe-co

• Versterkt mentoraat



Durf te kiezen: onderbouw

• 2 uur keuzecarrousel van vakken

• Leerlingen kiezen elke periode uit drie vakken waarvan ze er één 
volgen, α, β, γ, vrije keus 

• Voorbeeld: 

• Leerlingen doen in gemengde groepen meer kennis op van 
vakken die ze leuk/interessant vinden.

• Leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen

Sp



Durf te kiezen: bovenbouw

• Verdieping 
• Vak op vwo niveau afsluiten
• Profielwerkstuk

• Verrijking 
• Extra examenvak
• Oriëntatie op vervolgopleiding

• Verbetering
• bijles / huiswerkklas
• examentraining
• gedrag / motivatie

• Vaste uren in het rooster, aanwezigheid verplicht



Voorwaarden

• Vakken binnen de school in een breder perspectief zien en 
ervaren. 

• Welke beroepsperspectieven zijn er? 

• Wat leveren de verschillende schoolvakken mij op? 

• Waar staat het vak in de huidige maatschappij? 

• De leerling komt in een onderwijsleersituatie waarbij hij/zij 
uitgedaagd wordt en waarbinnen groepsmatig aan de slag 
gegaan wordt. Elke module wordt begeleid en afgesloten 
met schriftelijke reflectieopdrachten door de leerlingen. 



Durf te kiezen: klas 2





Kwaliteiten havo keuzelessen

• Beoordeling van de volgende kwaliteiten
• Samenwerken

• Plannen en organiseren

• Communiceren

• Presenteren

• ICT vaardigheden

• Zelfregulerend vermogen

• Reflectie



Beoordeling

• Rubrics

• Portfolio





Bedankt!

• Meer weten?

• Dr.-Knippenbergcollege

Nachtegaallaan 40
5702 KN Helmond
0492-792079
admin@drknippenbergcollege.nl

mailto:admin@drknippenbergcollege.nl


Volg ons online!

Facebook

Twitter



Dank voor uw bezoek!


