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Inleiding 
 
Bij de overstap van leerjaar 3 naar leerjaar 4 kom je in de Tweede Fase terecht. Dit brengt de nodige 
veranderingen met zich mee. De manier van lesgeven in de Tweede Fase is anders dan je in de 
onderbouw gewend was. Meer dan in de onderbouw ligt de nadruk op zelfstandig werken en 
plannen. Ook de indeling van het schooljaar en de manier waarop stof getoetst wordt zijn anders dan 
in de eerste drie leerjaren. Daarnaast zul je in de bovenbouw kennis maken met een aantal nieuwe 
vakken. 
 
Misschien wel de belangrijkste verandering is dat je vanaf de 4e klas een keuze gemaakt hebt voor 
één van de vier profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid 
en natuur & techniek. Deze keuze, die je dit schooljaar zult moeten maken, is erg belangrijk omdat de 
keuze voor een bepaald profiel directe gevolgen heeft voor je mogelijkheden in het 
vervolgonderwijs. 
 
In dit boekje vind je informatie over het onderwijs in de Tweede Fase, de samenstelling van de 
verschillende profielen en de inhoud van de nieuwe vakken waar je mee te maken kunt krijgen. Het is 
belangrijk deze goed door te nemen om een weloverwogen profielkeuze te maken en goed 
voorbereid te kunnen beginnen in het vierde leerjaar. 
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Kenmerken van het onderwijs in de Tweede Fase 
 
In de vierde klas van de HAVO begint de Tweede Fase. Meer dan in de onderbouw leren leerlingen in 
de Tweede Fase zelfstandig te werken en hun eigen studietijd in te plannen. Het onderwijs in de 
Tweede Fase kent daarom een andere opzet dan in de eerste drie leerjaren. De belangrijkste 
verschillen zijn: 

 
1. Alle toetsen die in een schooljaar worden gemaakt zijn vastgelegd in het Programma van 

Toetsing en Afsluiting (het PTA). In de studiewijzer vinden de leerlingen voor ieder vak een 
overzicht van wat er van week tot week gedaan moet worden. Zo kan er zelfstandig naar de 
toetsen toegewerkt worden. 

 
2. We kennen meerdere soorten toetsen. Voor ieder vak heb je een aantal keren per jaar een 

schoolexamentoets (SET). Voor de meeste vakken is dit 4 keer per jaar. Daarnaast geven veel 
vakken een aantal kleinere kennistoetsen (KT’s). Tenslotte worden door een aantal vakken 
ook andere (praktische) opdrachten (PO’s) gegeven. Al deze toetsen uit HAVO 4 en 5 bepalen 
uiteindelijk je schoolexamencijfer. 
 

3. Voor de meeste vakken wordt in HAVO 5 een afsluitend Centraal Examen (CE) afgenomen. 
Alle regels met betrekking tot het schoolexamen en het centraal examen staan in het 
examenreglement. 

 
4. Alle leerlingen maken in de Tweede Fase een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is het 

verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek, gekoppeld aan een (profiel)vak. De 
voorbereiding op het aanleren van onderzoek vaardigheden start al in blok 2 van klas 4 
binnen de HaCo lessen. Eind blok 4 starten de leerlingen met het echte profielwerkstuk.  

 
5. Om te komen tot een verantwoorde keuze voor de vervolgstudie is de leerling verplicht deel 

te nemen aan een traject Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). 
Dit vindt plaats tijdens de HaCo lessen en in het mentoruur. 
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Indeling van het schooljaar 
 
 
Het schooljaar in de Tweede Fase is verdeeld in 4 blokken met ongeveer een gelijk aantal lesdagen. 
Aan het einde van ieder blok worden de behaalde resultaten besproken en worden er rapporten 
uitgereikt. In HAVO 4 wordt elk blok afgesloten met een toetsweek. Tijdens de toetsweek vervallen 
de reguliere lessen. In deze toetsperiode worden schoolexamentoetsen (SET) afgenomen voor alle 
vakken. Tijdens het blok worden dan PO’s en KT’s afgenomen. In de toetsweek alleen SET’s. 
 
De leerlingen hebben gedurende het schooljaar twee keer de mogelijkheid om een 
schoolexamentoets uit de voorgaande blokken te herkansen. Na blok 2 kunnen de leerlingen een 
toets herkansen uit blok 1 of 2 en na blok 4 kunnen de leerlingen een toets herkansen uit blok 3 of 4. 
 
 
 
 

Toetsing in de Tweede Fase 
 
Schoolexamentoetsen beslaan een grotere hoeveelheid stof dan proefwerken uit de onderbouw. 
Goed bijhouden en plannen van stof gedurende het blok is daarom belangrijk. 
Om de overgang van onderbouw naar bovenbouw soepeler te laten verlopen zijn kennistoetsen en 
(groeps)opdrachten ingevoerd. Kennistoetsen zijn te vergelijken met de huidige schriftelijke 
overhoringen/proefwerken in de onderbouw. Deze toetsen worden gedurende het blok afgenomen. 
Naast bovengenoemde toetsen maken leerlingen in de Tweede Fase ook praktische opdrachten. Een 
stofomschrijving, data en deadlines voor alle toetsen en opdrachten zijn te vinden in het PTA. 
Leerlingen hebben gedurende het schooljaar twee keer de mogelijkheid om een schoolexamentoets 
uit de voorgaande blokken te herkansen.  
 
De cijfers die in de 4e klas worden gehaald worden meegenomen naar het examen en tellen daarin 
(zij het minder zwaar dan de cijfers die in het examenjaar worden gehaald) mee. Eigenlijk wordt 
hiermee het schoolexamen naar voren gehaald, waardoor de druk in het examenjaar wat minder 
hoog is. 
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De begeleiding van de leerlingen 
 
a)  Mentoraat 
 
De leerling in de Tweede Fase moet zelfstandig (leren) werken. Hierbij wordt de leerling begeleid 
door een mentor. Om de begeleiding vorm te kunnen geven, hebben de leerlingen éénmaal per week 
een mentoruur, waarin van alles wordt besproken en geregeld. De indeling van de mentorgroepen is 
niet langer klassikaal, mede doordat in de tweede fase een groot deel van de lessen niet meer in 
klassenverband wordt gegeven. Hierdoor is het mogelijk de groepsgrootte beperkt te houden. 
Tijdens de mentorlessen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

 Het eerste waar de leerling mee geconfronteerd wordt in het 4e leerjaar is het Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de studiewijzers. Om de leerlingen hierin wegwijs te 
maken is er een blokuur voor de mentor en de klas ingepland aan het begin van het 
schooljaar. 

 Met behulp van deze studiewijzers en het PTA plant de leerling de te verwerken stof. De 
mentor ondersteunt en volgt de verrichtingen van zijn/haar mentorleerlingen.  

 De mentor houdt van iedere leerling uit zijn/haar mentorgroep de vorderingen bij. Zodra de 
mentor merkt dat er ergens iets niet goed gaat, kan hij/zij bijsturen. 

 Aan het begin van het schooljaar heeft de mentor met iedere mentorleerling een 
kennismakingsgesprek. Ook is er in september een kennismaking met de ouders/ verzorgers 
van de mentorleerling zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat en zodat de mentor de 
leerling optimaal kan begeleiden. 

 De mentor heeft gedurende het schooljaar regelmatig voortgangsgesprekken met zijn 
leerlingen. 

 De mentor zal de leerling ook adviseren om zich in te schrijven voor bepaalde studie-
begeleidingsuren (steunlessen) als er meer hulp wenselijk is voor een bepaald vak. 

 De leerlingen zullen zich in de Tweede Fase moeten oriënteren op hun vervolgopleiding 
(LOB). Ook hierin worden ze begeleidt door de mentor en de decaan. 

 
b) HavoP en HaCo 
 
Het komende schooljaar zullen we in de vierde klas havo starten met een pilot voor het vak HavoP, 
een praktijkvak op de havo. Het doel van HavoP is onderwijs bieden dat aansluit 
bij de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn en om de relevantie te zien van wat ze leren. 
Dit vak wordt gecombineerd met het vak HaCo. In het vak Havisten Competent (HaCo) staan 
belangrijke vaardigheden als plannen, samenwerken, organiseren, presenteren, onderzoek doen en 
reflecteren centraal. De HaCo lessen in HAVO 4 staan grotendeels in het teken van de oriëntatie op 
een vervolgopleiding en de vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven van een profielwerkstuk. 
 
 
c) Tweedelijnszorg 

 
Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, zijn er mensen in de tweede lijn beschikbaar: 
er is een ondersteuningscoördinator, een decaan en een dyslexiecoördinator aanwezig op school. De 
mentor zal in overleg de leerling zonodig doorverwijzen. De leerling kan natuurlijk ook zelf contact 
opnemen met de ondersteuningszorgcoördinator of de decaan. 
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d) Kennismakingsactiviteit 
 

Leerlingen volgen niet allemaal meer dezelfde vakken; er worden nieuwe klassen en clusters 
gevormd. Om zo snel mogelijk een hechte groep te krijgen, wordt er voor de HAVO-4 leerlingen aan 
het begin van het schooljaar een kennismakingsactiviteit georganiseerd. Over de exacte invulling van 
deze kennismakingsactiviteit en de bijbehorende kosten ontvangt u tijdig informatie. 

 
e) Voorlichtingsavond 

 
In september is er voor de HAVO-4 leerlingen en hun ouders een voorlichtingsavond met nadere 
uitleg over de Tweede Fase.  

 
f) KOM gesprekken 

 
Twee keer per jaar worden er KOM (kind-ouder-mentor) gesprekken georganiseerd waarop de 
ouders/verzorgers samen met zoon/dochterspreken met de mentor.  Ter voorbereiding op deze 
gesprekken krijgen de leerlingen de opdracht informatie te verzamelen bij de vakdocenten en een 
korte presentatie voor te bereiden over hoe het gaat op school en over zichzelf. 
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Nieuwe vakken 
 
In de Tweede Fase krijg je (mogelijk) te maken met een aantal nieuwe vakken: 
 

 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 

 Maatschappijleer (Ma) 

 Filosofie (Fi) 

 Informatica (In) 

 Muziek (Mu) 

 Bedrijfseconomie (BE) 

 Beweging, Sport en Maatschappij (BSM) 
 
CKV en Maatschappijleer zijn vakken die door alle leerlingen gevolgd moeten worden. De overige 
vakken zijn keuzevakken of keuzeprofielvakken.  
 
Een deel van de studielast in de Tweede Fase mag door school naar eigen inzicht worden ingevuld. In 
dit “geheel vrije deel” bieden wij keuzemodules aan. De modules bieden leerlingen de kans kennis te 
maken met (delen van) vakken die niet in het reguliere vakaanbod voorkomen. In het schooljaar 
2017-2018 zijn modules recht, architectuur, tekenen, grafische vormgeving en rekenvaardigheid 
aangeboden. Ook deelname aan PAL (begeleiding eerstejaars leerlingen) en lidmaatschap van 
bijvoorbeeld de debatclub, Model european Parliament (MEP). BLR (Bataafse leerlingenraad), BLV 
(feestcommissie) en de BEAT (schoolkrant) zijn een mogelijke invulling van het “geheel vrije deel”. 
Later dit schooljaar volgt informatie over het definitieve module-aanbod voor volgend jaar. 
 
In december krijgen de leerlingen de mogelijkheid onder schooltijd voor de nieuwe keuzevakken (Fi, 
In, Mu, WiD, BE, BSM) een voorlichting te volgen. Achterin dit boekje staat al wat informatie over de 
inhoud van deze vakken. 
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De profielen 
 
Vanaf HAVO-4 volgen de leerlingen één van de onderstaande profielen: 
 

- Cultuur en Maatschappij 
- Economie en Maatschappij 
- Natuur en Gezondheid 
- Natuur en Techniek 

 
Deze profielen zien er als volgt uit: 
 

a) Een gemeenschappelijk deel (voor het HAVO bestaat dit uit Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding). 

 
b) Een profieldeel. Deze vakken zijn specifiek voor het gekozen profiel. Het profieldeel 

bestaat uit drie profielvakken en één keuzeprofielvak. Voor hun keuzeprofielvak 
moeten leerlingen een keuze tussen twee vastgestelde vakken maken. 

 
c) Een vrij deel. In dit deel staan de keuzevakken: in het HAVO moet minimaal één 

examenvak gekozen worden. 
 

d) Aanvullende module: leerlingen hebben de mogelijkheid om naast de 
bovengenoemde vakken in HAVO 4 en 5 één of meerdere modules te volgen. Dit is 
niet verplicht. De exacte invulling van de modules voor volgend jaar wordt op een 
later moment bekendgemaakt.  
 

Wat kan ik kiezen? 
De leerlingen hebben de vrijheid om zelf een profiel te kiezen dat bij ze past. De 
docenten geven voor de pakketkeuze een inschatting over de kans op het succesvol 
volgen van hun vak in de bovenbouw. Als de keuze voor een profiel niet 
overeenkomt met de gegeven adviezen zal er een gesprek volgen met de leerling en 
de ouders. De keuze voor het vak wiskunde B is alleen mogelijk bij een positief advies 
van de vakdocent. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de afgelegde toetsen 
op het vlak van wiskunde B en kan daardoor afwijken van het gemiddelde behaalde 
cijfer voor wiskunde in de derde klas.  Leerlingen die ondanks een negatief advies 
toch wiskunde B willen kiezen kunnen een toelatingstest doen. Als ze deze test 
voldoende maken kunnen ze alsnog wiskunde B kiezen. 
Alle eerste keuzevakken worden standaard meegenomen in het rooster. Het streven 
is om een eventueel tweede (extra) keuzevak, daar waar dat mogelijk is, ook mee te 
nemen in het rooster. 
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Doorstroom naar VWO-5 
 
Voor leerlingen die na het behalen van het HAVO-diploma willen doorstromen naar VWO-5 is het 
volgende van belang: 
 

 Om door te kunnen stromen naar VWO-5 moeten leerlingen op het HAVO een tweede 
moderne vreemde taal (Frans of Duits) gevolgd hebben. In het profiel C&M maakt deze 
tweede moderne vreemde taal deel uit van het profieldeel. In de overige profielen kunnen 
Frans en Duits als (profiel)keuzevak gekozen worden. 

 

 Op het VWO maakt wiskunde-C deel uit van het C&M profiel. Leerlingen die voor C&M 
kiezen en de mogelijkheid tot overstap naar het VWO open willen houden moeten daarom 
wiskunde A als keuzevak in hun pakket opnemen. 

 

 Leerlingen die voor E&M kiezen en overwegen door te stromen naar 5 VWO moeten 
aardrijkskunde in het pakket hebben. Eén van deze vakken moet op het VWO worden 
gekozen als profielkeuzevak binnen E&M. 
 
 

 Leerlingen die voor N&T kiezen en overwegen door te stromen naar 5 VWO moeten 
informatica in het pakket hebben. Eén van deze vakken moet op het VWO worden gekozen 
als profielkeuzevak binnen N&T. 
 

 
Leerlingen met een Havo diploma die willen opstromen naar VWO kunnen dat zonder meer doen, 
mits de school een passend aanbod voor die leerling kan aanbieden. In de meeste gevallen zal dit het 
geval zijn. In HAVO 5 krijgen alle leerlingen een uitnodiging van school om aan te geven of ze na het 
HAVO diploma naar VWO 5 willen.  
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Vakken in de vier profielen van de Tweede Fase 
 

HAVO bovenbouw 

  NT    NG EM CM 

Gemeenschappelijk 
deel 
  
  
  

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands 

Engels Engels Engels Engels 

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer 

Lich. opv.  Lich. opv.  Lich. opv.  Lich. opv.  

CKV  CKV  CKV  CKV  

HaCo/LOB HaCo/LOB HaCo/LOB HaCo/LOB 

Profielvakken 
verplicht 

Wiskunde B Wiskunde A / B Wiskunde A Geschiedenis 

Natuurkunde Scheikunde Economie Duits of Frans  

Scheikunde Biologie Geschiedenis Aardrijkskunde 

Profielkeuzevak 
Informatica Natuurkunde ** Aardrijkskunde ** Duits 

Biologie Aardrijkskunde Duits of Frans Frans 

 
Keuze examenvak 
  
 (tenminste 1, 
maximaal 2 vakken)  
 
 
  

Duits of Frans ** Duits of Frans ** Duits of Frans ** Economie 

Economie Economie Biologie Wiskunde A** 

Biologie Muziek*** Muziek*** Muziek*** 

Muziek*** Filosofie* Filosofie* Filosofie* 

Filosofie* Informatica Informatica Informatica 

Informatica Bedrijfseconomie* Bedrijfseconomie* BSM* 

Bedrijfseconomie* BSM* BSM*  

BSM*  Aardrijkskunde  
De volgende combinaties van vakken kunnen niet worden ingeroosterd:  

 Filosofie/Muziek/BSM/Bedrijfseconomie 
 

Voor leerlingen met voldoende capaciteiten en een sterke motivatie voor een van deze combinaties 
kan in een enkel geval een oplossing buiten het rooster gezocht worden. 
 
* wordt alleen aangeboden bij voldoende belangstelling. 
** De keuze van deze vakken is noodzakelijk voor doorstroommogelijkheden naar het VWO 
*** Komend schooljaar kan muziek niet ingeroosterd worden. Vraag naar eventuele mogelijkheden 
bij de decaan. 
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Studiebegeleidingsuren  

 
 

Studiebegeleidingsuren zijn uren waarbij leerlingen zelf (binnen grenzen) kunnen bepalen hoe 

zij de zelfwerkzaamheid invullen.  

Door middel van de studiebegeleidingsuren kunnen leerlingen een lesvorm kiezen die op dat 

moment het beste bij hen past. Zij hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. 

- Zelfstandig werken in de mediatheek. In de mediatheek zijn een groot aantal 

werkplekken voorzien van PC’s.  

- Vakondersteuning: Leerlingen kunnen dit uur gebruiken om vragen te stellen over de stof 

of om nader uitleg te vragen over nog niet goed begrepen onderwerpen van Ne, wi, ec, 

na,of sk. 

Vakondersteuning 
 

Sinds het examenjaar 2012-2013 is op HAVO en VWO de aanvullende exameneis van kracht 

dat een leerling voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf (4,5-5,4) 

mag hebben op de eindlijst. Om alle leerlingen in de gelegenheid te stellen aan deze eis te 

voldoen zijn er steunlessen Nederlands en wiskunde. Leerlingen die grote moeite of 

achterstanden bij deze vakken hebben kunnen zich voor deze uren intekenen. Ze volgen daar 

een programma dat erop gericht is de aansluiting bij de reguliere lesstof te bevorderen. 

Voor de vakken natuurkunde, scheikunde en economie bestaat eveneens de mogelijkheid om 

steunlessen te volgen. De leerlingen kunnen dit uur gebruiken om vragen te stellen over de 

stof of om nader uitleg te vragen over nog niet goed begrepen onderwerpen. Ook kunnen 

bepaalde vaardigheden van dat vak geoefend worden. De leerlingen die zich voor dit uur 

intekenen zijn in ieder geval bezig met het betreffende vak.  
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Te verwachten kosten in HAVO-4 
 
Naast de gewone schoolmaterialen als schooltas en schriften zijn er in HAVO-4 (bij benadering) de 
volgende kosten te verwachten: 
 

Kennismakingsactiviteit    20 
Grafische rekenmachine*        100 
Woordenboeken, BINAS, etc   variabel 
Buitenlandse reizen (facultatief)  ongeveer 500 
Ski Reis (facultatief)    ongeveer 450  
Ouderbijdrage (algemeen)    47,50 

 
De leerlingen krijgen de mogelijkheid in de vierde klas zowel op buitenlandse reis te gaan als mee 
te gaan op skireis. Beide reizen zijn facultatief. Voor BSM worden alternatieve opdrachten 
aangeboden. 
 
* Over de aanschaf van de grafische rekenmachine krijgen de leerlingen eind H3 informatie van de 
sectie wiskunde.  
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Voorlichting nieuwe vakken: Filosofie 
 

Waar draait filosofie om? 
Filosofie draait om nadenken over jezelf en over jouw plek op wereld om zo waardevolle 
vragen te beantwoorden. Voorbeelden van typisch filosofische vragen zijn: 

 Kan ik mijn gedachtes uploaden naar een computer? 

 Mag ik een terrorismeverdachte martelen om onschuldige slachtoffers te 
voorkomen? 

 Zijn wetenschappers wel te vertrouwen als ze zeggen dat vaccins helpen? 

 Moet er een basisinkomen voor iedereen komen? 

 Hoe weet ik dat mijn leven niet één grote droom is? 
 

 
 
Wat leer je bij filosofie? 
Filosofie bestaat al heel lang. Vaak zijn filosofische vragen dan ook al door verschillende 
filosofen beantwoord. Bij filosofie leer je wat die filosofen vinden en waarom. Maar, veel 
belangrijker, je leert ook jouw eigen antwoord op vragen te geven en dit antwoord te 
onderbouwen met goede redenen. Bij geen enkel ander vak is er dan ook zoveel aandacht 
voor slimme vragen stellen, zin van onzin onderscheiden, en anderen overtuigen van wat jij 
vindt. 
 
Hoe werken we bij filosofie? 
Bij filosofie wordt er zonder boeken gewerkt. Voor iedere les kijk op 
EdPuzzle een filmpje met vragen. Zo doe je alle belangrijke informatie 
op. Tijdens de les is er dan tijd voor: discussie, een quiz, extra uitleg en 
het maken van vragen. Je kunt op deze manier echt met de stof aan de 
slag en ook nog alle hulp krijgen die je nodig hebt. 
Ieder blok wordt afgesloten met een toets en er zijn enkele praktische 
opdrachten. Voor de praktische opdrachten moet je bijvoorbeeld een test maken om jezelf 
beter te leren kennen of een toneelstuk schrijven. Het vak wordt met een centraal examen 
afgesloten. 
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Is filosofie nuttig? 
Ja. Helaas vergeet je veel van wat je op school leert razendsnel. 
Het gaat er dan ook eigenlijk vooral om wat je na je eindexamen 
kan, de vaardigheden. En bij filosofie leer je de belangrijkste 
vaardigheid van allemaal: goed denken. Je snapt zelf wel dat die 
vaardigheid enorm belangrijk is, want wie wil er nou 
onverstandig door het leven gaan? 
Bovendien kun je er ook gewoon heel rijk mee worden. Zo is de 
filosoof Peter Thiel (afbeelding hiernaast) een belangrijke man 
bij Facebook en multimiljardair. 
 
Wie moet filosofie kiezen? 
Als je filosofische vragen interessant vindt moet je het vak zeker 
kiezen. Misschien twijfel je nog tussen filosofie en een ander vak. 
Is dit andere vak verplicht voor de opleiding(en) die je mogelijk gaat volgen. Kies dan zeker het 
andere vak. Is het niet verplicht maar lijkt het twijfelvak op een ander vak dat je hebt. Kies dan 
voor filosofie. Anders heb je meer van hetzelfde en leer je iets op school dat je later in je studie 
toch wel leert Dan kun je beter kiezen voor de unieke kansen die filosofie biedt. 
 
 
Met vragen over dit vak kun je terecht bij dhr. Cents    
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Voorlichting nieuwe vakken: Muziek  
 

 
 
Het enige vak dat linker- en rechterhersenhelft communicatie stimuleert.   
 

 
 
In de bovenbouw zal er veel aandacht zijn voor 3 deelgebieden; 
 

 theoretische kennis benodigd voor het centraal schriftelijk examen 

 samenspel in bandjes/koren/ensembles 

 aandacht voor wat jij beter wilt leren (spelen) 
 
We leren alle bandinstrumenten kennen en leren ze (beter) te bespelen. Basgitaar, drums, 
piano/toetsen & gitaar. Dit doen we in de vorm van workshops, individuele opdrachten waar je 
voorkeur heel belangrijk is, en uiteindelijk het spelen van eigen gekozen muziek in een band. 
 
We doen verschillende opdrachten; het maken van een beat, een rap, een analyseproject, een 
compositie, referaten, een voorstelling. 
 
Er is geen theoretische voorkennis nodig, maar dat betekent dat je in H4 wel een kleine inhaalslag te 
maken hebt! 
 
Muziek als vak heeft de kracht dat het totaal anders werkt dan alle andere vakken en daarmee een 
mooie afwisseling vormt. Maar het is wel een vak waar tijd in gaat zitten. 
 
Wil je de uitdaging met muziek en jezelf aangaan om dingen te doen die je nog nooit eerder hebt 
gedaan, dan nodig ik je graag uit om het vak te gaan volgen! 
 
Met vragen over Muziek kun je terecht bij dhr. Huiskes (Muzieklokaal: 1.26). 
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Voorlichting nieuwe vakken: Informatica 

 
Waar je nu of later ook werkt of 
studeert: je hebt altijd te maken 
computers en informatica.  
Voorbeelden:  

 design 

 kunstmatige intelligentie 

 projecten beheersen  

 spraaktechnologie 

 mobiele communicatie 

 interactie tussen computer 

en mens (UX) 

 netwerken 

 virtual reality 

  

Wat leer je bij informatica? 
Kort gezegd: je leert bij informatica heel veel over computers en ICT.  
Informatica gaat over het verwerken van informatie met computers.  
 
De hoofdonderwerpen zijn  

 Hardware en randapparatuur 

 Programmeren 

 Security 

 Informatie en Data management 

 User eXperience en Usability

Grote vraag op de arbeidsmarkt naar geschoolde Informatici (UWV, 2015) 
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Gelukkig past informatica in alle profielen. In het profiel NT is Informatica een Profielvak, 
in de andere drie profielen is informatica een keuzevak. 
Hieronder staan een paar voorbeelden van toepassingen van informatica in de vier profielen. 
 
Cultuur & Maatschappij 

- evolutionaire kunst 

- ontsluiten van cultuur via internet  

- personaliseren van een website  

- digitaliseren van beeld, geluid, film, muziek, video, e.d.  

Economie & Maatschappij 

- datamining (zoeken naar informatie in veel verschillende bronnen) 

- eigen bedrijf  

- beheer(sen) van de kosten van ICT-projecten  

- geografische informatiesystemen (GIS)  

- hoe werkt de Verkiezingswijzer?  

Natuur & Gezondheid 

- Icat: een robot met persoonlijkheid  

- browsen van medische artikelen 

- web criminaliteit 

- beveiliging tegen computerkrakers en virussen  

Natuur & Techniek 

- surveillance en videobewaking  

- simulatieprogramma’s voor scholieren 

- robotica, bijvoorbeeld de robocup met als deelonderwerpen  
 
Examen doe je helemaal op school 
Informatica is een examenvak met een schoolexamen. Je doet 
dus geen centraal schriftelijk examen. Alle toetsen en 
opdrachten worden door je docent beoordeeld. Het cijfer voor 
je schoolexamen bestaat voor tenminste de helft uit 
praktijktoetsen (PO’s). 
 

Theorie 
De onderwerpen vind je in de online leeromgeving met uitleg, voorbeelden 
en opdrachten. Bij de theorie wordt veel verwezen naar websites. Daar kun 
je aanvullend en actueel materiaal vinden. Nergens gaan de ontwikkelingen 
immers zo snel als in de informatica. Bij de theorie krijg je ook toetsen.  
 

Praktijk 
Bij de onderwerpen in de online leeromgeving vind je veel 
praktische voorbeelden. Ook krijg je veel korte opdrachten om de 
theorie in de praktijk te brengen. Dat kan zijn door het maken van een kleine website voor 
een opdrachtgever. Maar het kunnen ook langere praktische opdrachten zijn. Voorbeelden: 

- je ontwikkelt in een team een dynamische websites van ontwerp tot bouw en oplevering. 

- Je maakt een ergonomische analyse van je werkplek of die van een van je ouders. 

- Je organiseert een LAN party en moet zorgen voor vlekkeloze communicatie. 

- Je ontwikkelt een online datingbureau en test het op je klasgenoten. Is er een match? 
 
Meer weten? 
Vraag de docent informatica (Ir. G.J. de Wilde MBA in lokaal 1.09, 
g.dewilde@osghengelo.nl) hoe het vak er bij hem uitziet.  En vraag het ook aan leerlingen in 
de vijfde en zesde klas.  

mailto:g.dewilde@osghengelo.nl
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Voorlichting nieuwe vakken: Wiskunde D 

 

Ga in zee met wiskunde D 
 

 
De dikke en de dunne. 
 
 

Voor wie is deze wiskunde bedoeld? 
Niet voor de heren op de foto. De komieken zijn helaas allang overleden. Zij worstelden al met de 
rekenvaardigheden van de basisschool. 
Wiskunde D is bedoeld voor alle leerlingen van HAVO en VWO die een exacte (technische) studie 
gaan volgen. Deze leerlingen kiezen in de bovenbouw voor een natuurprofiel met wiskunde B. 
Wiskunde D is een aanvulling (verdieping en verbreding) op Wiskunde B. Wiskunde B is vaak 
abstracter en theoretischer dan wiskunde A. Wiskunde A is veelal bedoeld voor het 
maatschappijprofiel. Wiskunde A volstaat ook voor leerlingen die bijvoorbeeld een medische 
opleiding gaan volgen. 
 
 
Is wiskunde B dan niet voldoende voor een exacte studierichting? 
Leerlingen die een natuurprofiel met wiskunde B met goed gevolg hebben afgelegd moeten worden 
toegelaten op een (technische) HBO en universiteit. Dus: wiskunde B is voldoende en wiskunde D is 
niet verplicht voor een exacte studierichting. Maar de eerstejaars studenten krijgen het in hun eerste 
studiemaanden vaak zwaar omdat ze allemaal een soort “reparatiecursus” moeten ondergaan 
voordat de opleiding echt begint. Het gaat er vooral om hun (algebraïsche) rekenvaardigheden op 
peil te brengen. Degenen met wiskunde D hebben een minder moeilijke start en een betere basis 
voor een technische studie. 
 
 
Hoe komt het dat wiskunde B niet voldoende is? 
Op de middelbare school bestaat wiskunde uit drie gebieden: 
kansrekening en statistiek 
analyse en algebra 
(ruimte-)meetkunde 
Bij de invoering van de Tweede Fase werd het aantal uren wiskunde verminderd. Dat had tot gevolg 
dat onderwerpen bij wiskunde B minder diepgaand besproken konden worden en dat er bij wiskunde 
B onderwerpen weg gesneden werden. 
Zo werd er veel meetkunde geschrapt en verdwenen er stukken analyse en algebra uit het 
programma. Kortom leerlingen kregen minder diepgaand en minder wiskunde. 
Vanaf 2007, de vernieuwde Tweede Fase, is er bij wiskunde B nog veel meer geschrapt. Om de 
urenvermindering van wiskunde B te compenseren werd wiskunde D ingevoerd. 
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Waar gaat wiskunde D over? 
 
Wiskunde D staat enerzijds voor verbreding. Bij wiskunde B is o.a. de kansrekening en meetkundige 
bewijzen verdwenen. Die wordt bij wiskunde D weer aangeboden. Wat geschrapt werd komt bij 
wiskunde D terug. 
Anderzijds staat wiskunde D voor verdieping van de wiskunde. Je maakt bijvoorbeeld kennis met 
nieuwe onderwerpen zoals: bewijzen, de complexe getallen, analytische meetkunde (parabool 
hyperbool ellips), limieten en differentiaalvergelijkingen.  
 
Is wiskunde D leuk? 
Er zijn leuke problemen om te onderzoeken, zoals het “driedeurenprobleem” (uit de voormalige 
Willem Ruis show) en het “schatgraversprobleem”. Je maakt kennis met nieuwe onderwerpen die in 
de vervolgopleidingen worden aangeboden. Wiskunde is niet altijd leuk of spannend. Er wordt nogal 
eens een beroep gedaan op je doorzettingsvermogen, maar daar word je dan ook voor beloond. Als 
je affiniteit met het vak wiskunde hebt en je vindt het leuk, dan is het een ideaal vak voor jou. 
Aangezien de onderwerpen vaak verschillen met die van wiskunde B, is het zeker niet zo dat 
wiskunde D moeilijker is dan wiskunde B. 
 
In welke leerjaren krijg je wiskunde D? 
Wiskunde D is een profielkeuzevak bij het profiel Natuur en Techniek. De leerlingen met een Natuur 
profiel die Wiskunde B volgen kunnen het vak kiezen als keuzevak. 
Het is een examenvak dat alleen bestaat uit schoolexamens. Er is dus geen Centraal Examen aan het 
eind van HAVO 5 en VWO 6. 
 
Wat heb je nu aan wiskunde D? 
Tijdens de middelbare schooltijd kom je in aanraking met HBO en universiteit en bedrijfsleven. 
Wiskunde D is daar ook voor bedoeld. Hopelijk kom je daardoor tot een nog betere keuze van je 
vervolgopleiding. 
Bij wiskunde D wordt een goede wiskundige basis gelegd voor de exacte vervolgopleiding. De 
succeskansen voor een student met wiskunde D zijn groter. 
 
Hoe kan ik meer informatie krijgen? 
Op de eerste plaats via je eigen wiskundedocent en via de wiskundedocenten die ook in de 
bovenbouw werken. Voor meer informatie over Wiskunde D kun je bij het Bataafs Lyceum ook 
terecht bij mevr. van Buuren, dhr. Warrink, mevr. van Eekelen of dhr. Bakker 
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Voorlichting nieuwe vakken: Bedrijfseconomie 
 
 
Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid (in het kort: 
“Bedrijfseconomie”) is een algemeen vormend vak dat vanaf het schooljaar 2018/2019 kan worden 
gekozen in verschillende profielen van de bovenbouw van Havo en VWO. Het is een herziening van 
het vak Management & Organisatie. 
 
Vakomschrijving 
Het nieuwe vak Bedrijfseconomie is een algemeen vormend vak, waarbij het perspectief van jou als 
leerling voorop staat: als toekomstige werknemer of zzp’er, maar ook als aspirant-ondernemer of als 
privépersoon die staat voor belangrijke financiële beslissingen in jouw verdere loopbaan. 
 
De privépersoon 
Als privépersoon sta je vaak voor keuzes met financiële gevolgen. Zal ik verder gaan studeren of gaan 
werken? Huur of koop ik een huis? Als ik ga samenwonen, hoe regel ik dat dan? Bij Bedrijfseconomie 
leer je de financiële consequenties van die keuzes te overzien. Ze noemen dat financieel 
zelfbewustzijn. En dit kan je ook weer helpen bij het functioneren in organisaties waar je later als 
klant, werknemer of ondernemer mee te maken hebt. 
 
De onderneming 
Bedrijfseconomie kijkt naar ondernemingen die goederen en/of diensten leveren. Hoe functioneren 
ondernemingen en welke keuzes moeten worden gemaakt? Met de volgende vragen houdt 
Bedrijfseconomie zich bezig: 

 Hoe zet je een bedrijf op en hoe maak je het groter? Ondernemingen zullen willen investeren 
maar deze investering moet gefinancierd worden: Hoe doe je dat? Ga je naar de bank of 
organiseer je dat op een andere manier? En is dit voor een startende onderneming anders 
dan voor een groter bestaand bedrijf? 

 Hoe organiseer je de organisatie van binnenuit? Hoe geef je leiding en hoe ga je om met 
personeelsbeleid?  

 Wie zijn je potentiële klanten en hoe trek je klanten aan? Wat hebben je klanten nodig en 
hoe weten ze jouw onderneming te vinden? Hoe organiseer je alle marketingactiviteiten 
daaromheen?  

 Is de onderneming financieel gezond: wordt er winst gemaakt? Hoe houd je alle kosten en 
opbrengsten bij? En als het niet gaat zoals gepland, hoe kan een organisatie dit dan 
bijsturen?  

 Hoe organiseert een onderneming de financiële verslaglegging, zodat ook de buitenwereld 
kan zien hoe het met de onderneming gaat? Hoeveel winst maakt de onderneming, en 
hoeveel vermogen heeft ze? Je moet immers verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld de 
overheid en je aandeelhouders. 

 
Kortom: bedrijfseconomie is een vak dat je leert hoe je de economie in praktijk brengt. Waarbij je 
leert over ondernemen, werken binnen een onderneming en het organiseren van je eigen financiële 
huishouden. Er is ook nog ruimte voor een keuze-onderwerp. Het vak Bedrijfseconomie is uiterst 
geschikt voor een economische vervolgopleiding, maar ook als je straks ondernemend wilt zijn. 
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Moeilijkheidsgraad 

 
Om het vak Bedrijfseconomie goed te kunnen volgen moet je 
regelmatig aan de slag met cijferwerk en de rekenmachine. Je moet 
nauwkeurig kunnen werken omdat je opdrachten krijgt waarbij alle 
cijfers moeten kloppen, bijvoorbeeld bij het maken of controleren 
van een begroting, balans en winst-en-verliesrekening of 
renteberekeningen.  
Maar je moet ook goed informatie en feiten kunnen combineren om 
vervolgens conclusies te kunnen trekken. Soms moet je begrippen uit 
je hoofd leren bijvoorbeeld als je onderwerpen krijgt die met wetten 
en regelgeving te maken hebben. Daarnaast is er ruimte voor eigen 
initiatief en creativiteit, zoals bij het onderdeel ondernemerschap en 
het keuze-onderwerp. 
 
Lessen: 
HAVO 
4H 3 uur per week, 5H 2 uur per week. 
 
Schoolexamen 
Er is elke SETweek een SET van 2 uur. Enkele blokken is er een KT en/of een Praktische Opdracht 
(PO). 
 
Centraal Schriftelijk Eindexamen 
Het examen wordt afgesloten met een landelijke schriftelijke toets. 
 

Link naar voorlichtingsvideo:  
 https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E   
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Voorlichting nieuwe vakken: Beweging Sport en Maatschappij (BSM) 
 

 Wil jij straks naar de academie voor lichamelijke oefeningen (ALO)? 

 Wil jij later een leidinggevende functie? 

 Ga je misschien de gezondheidszorg in of lijkt een baan als fysiotherapeut of bewegingstherapeut 
je wat? 

 Wil je bij de politie, of ligt jouw voorkeur meer bij bewegingswetenschappen, sportmanagement, 
sociale wetenschappen? 

 Wil je binnenkort of misschien later als vrijwilliger bij een sportvereniging aan de slag, of vind je 
het gewoon leuk om in groepjes activiteiten te organiseren. 

 
In al die gevallen is BSM echt iets voor jou!! 
 
Wat moet je kunnen? 
 
Je moet goed kunnen samenwerken met anderen, je moet enthousiast willen werken aan het 
organiseren van activiteiten en je moet natuurlijk plezier hebben in het bewegen. Qua gymmen is het 
al genoeg wanneer je een gemiddelde leerling bent tijdens de gewone gymlessen. 
 
Hoeveel tijd? 
 
Voor de HAVO staat er 320 slu voor en het VWO zelfs 440 slu. Van die uren zal zo’n 70 % contacttijd 
zijn en de overige 30 % is voor zelfstudie bedoeld. Hou er ook rekening mee dat je voor BSM ook zult 
moeten studeren, want we hebben ook behoorlijke stukken theorie. 
 
Wat moet je doen? 
 
Het examen voor BSM bestaat uit een schoolexamen (en geen centraal examen) 
Het schoolexamen bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

1) Toetsen met gesloten en open vragen (weging 30 % van je eindcijfer) 
2) Praktische opdrachten (weging 70 % van je eindcijfer) 

 
Welke praktische opdrachten zijn er?* 
 

- Natuurlijk verschillende sporten als softbal, volleybal, easy-tennis, minitramp springen, 
atletiek, bewegen en muziek, zelfverdediging, acrogym enz. 

- Lesgeven aan de andere BSM-ers en ook aan 1e klassers 
- Organiseren van toernooien en andere sportactiviteiten 
- Maken van een persoonlijk trainingsschema 
- Cursus reanimatie 

 
Welke theoretische opdrachten zijn er ?* 

- Autobiografie over sport en bewegen 
- Verslag over bezoek aan een sportevenement 
- Verslag over doping  
- Verslag over een sportvereniging 

*onder voorbehoud van wijzigingen 

BSM een sportieve keuze! 
Met vragen kun je terecht bij meneer Sinnema  


