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1. Inleiding 
 
Bij de overstap van leerjaar 3 naar leerjaar 4 kom je in de bovenbouw terecht. Dit brengt de 
nodige veranderingen met zich mee. De manier van lesgeven in de bovenbouw is soms  
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.  
Omdat de masterclass-, gymnasium- en atheneumleerlingen in de bovenbouw de lessen 
vaak samen volgen, spreken we vrijwel altijd over het vwo (Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs). Op het diploma is het verschil tussen gymnasium en atheneum wel te zien: bij de 
leerlingen die tot en met gymnasium 6 een klassieke taal hebben gevolgd staat ‘gymnasium’ 
ook vermeld op het diploma. De masterclassleerlingen krijgen een diploma atheneum of 
gymnasium en ontvangen daarnaast een getuigschrift. 
 
Een belangrijke verandering is dat je vanaf de 4e klas een keuze maakt voor één van de vier 
profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur 
& techniek. Deze keuzes zijn belangrijk omdat de keuze voor een bepaald profiel gevolgen 
heeft voor je mogelijkheden in het vervolgonderwijs. 
 
In dit boekje vind je informatie over het onderwijs in de bovenbouw, de samenstelling van de 
verschillende profielen en de inhoud van de nieuwe vakken waar je mee te maken kunt 
krijgen. Het is belangrijk dit goed door te nemen om een weloverwogen profielkeuze te 
maken en goed voorbereid te kunnen beginnen aan het vierde leerjaar. Let op: met ingang 
van schooljaar 2020-2021 zijn de pakketkeuzemogelijkheden voor de bovenbouw aangepast 
en dus anders dan in de daaraan voorafgaande jaren. 
 
 
2. Kenmerken van het onderwijs in de bovenbouw 
 
In de vierde klas van het vwo begint de bovenbouw. Meer dan in de onderbouw leer je in de 
bovenbouw zelfstandig te werken en je eigen studietijd in te plannen. Het onderwijs in de 
bovenbouw 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, 
afgenomen tijdens de toetsweken. Daarnaast geven veel vakken een kleinere 
kennistoets (KT). Tenslotte worden door een aantal vakken ook andere (praktische) 
opdrachten (PO’s) gegeven. Al deze toetsen uit vwo 4, 5 en 6 bepalen uiteindelijk je 
schoolexamencijfer. 

 
3. Voor de meeste vakken wordt in vwo 6 een afsluitend Centraal Examen (CE) 

afgenomen. Alle regels met betrekking tot het schoolexamen en het centraal examen 
staan in het examenreglement. 
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4. Alle leerlingen maken alleen of samen in de bovenbouw een profielwerkstuk. Het 
profielwerkstuk is het verslag van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek, gekoppeld 
aan een profielvak. Op het vwo begin je hiermee in de laatste maanden van vwo 5.  

 
5. Om te komen tot een goede keuze voor de vervolgstudie neem je deel aan een 

traject Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Dit wordt tijdens de mentorlessen 
begeleid door de mentor. 

 
 
3. Indeling van het schooljaar 

Het schooljaar in de bovenbouw is verdeeld in 4 blokken met ongeveer een gelijk aantal 
lesdagen. In vwo 4, 5 en 6 worden alle blokken afgesloten met een toetsweek. Tijdens de 
toetsweken vervallen de reguliere lessen. In deze toetsperiode worden 
schoolexamentoetsen (SET) afgenomen voor vrijwel alle vakken. Tijdens het blok worden 
daarnaast voor enkele vakken PO’s (praktische opdrachten) en KT’s (kennistoetsen) 
afgenomen. 

 
Alle leerlingen in V4 en V5 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. In de examenklassen kunnen de leerlingen na ieder blok een 
herkansing maken. 
 
 
4. Toetsing in de bovenbouw 
 
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 daarnaast 
kennistoetsen en (groeps)opdrachten ingevoerd. Kennistoetsen zijn te vergelijken met de 
huidige schriftelijke overhoringen / proefwerken in de onderbouw. Een stofomschrijving, data 
en deadlines voor alle toetsen en opdrachten zijn te vinden in het plan van toetsing en 
afsluiting, het PTA.  
 
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 latere jaren 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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5. De begeleiding van de leerlingen 
 
a)  Mentoraat 

De leerling in de bovenbouw moet meer zelfstandig (leren) werken. Hierbij wordt de 
leerling begeleid door een mentor. Om de begeleiding vorm te kunnen geven, hebben de 
leerlingen ook in de bovenbouw éénmaal per week een mentoruur, waarin van alles 
wordt besproken en geregeld. De indeling van de mentorgroepen is meestal niet 
klassikaal, mede doordat in de bovenbouw een groot deel van de lessen niet meer in 
klassenverband wordt gegeven. Hierdoor is het mogelijk de groepsgrootte van de 
mentorgroepen beperkt te houden. 
 
Tijdens de mentorlessen wordt onder andere aandacht besteedt aan de volgende 
onderwerpen: 

 Uitleg van het gebruik van het PTA en de studiewijzers. Een kennismakingsgesprek 
aan het begin van het schooljaar tussen leerling en mentor. Ook is er in september 
een korte kennismaking met de ouders / verzorgers van de mentorleerling. 

 Plannen met behulp van deze studiewijzers en het PTA. De mentor ondersteunt en 
volgt de verrichtingen van zijn / haar mentorleerlingen.  

 Bijhouden van de vorderingen door de mentor. Zodra de mentor merkt dat er ergens 
iets niet goed gaat, kan hij / zij bijsturen. 

 Advies voor te volgen steunlessen. 

 Oriëntatie op de vervolgopleiding (LOB)  
 

b) Tweedelijns zorg 
Voor de leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben, zijn er mensen in de tweede lijn 
beschikbaar: er is een leerlingondersteuner, een leerlingbegeleider, een decaan en er 
zijn dyslexiecoaches aanwezig op school. De mentor zal de leerling zonodig 
doorverwijzen. De leerling of de ouders kunnen natuurlijk ook zelf contact opnemen. 

 
c) Kennismakingsactiviteit 

Leerlingen volgen niet allemaal meer dezelfde vakken; er worden daarom nieuwe 
klassen en clusters (een groep leerlingen waarmee je alleen één bepaald vak volgt) 
gevormd. Dit betekent dat je niet meer bij al je oude klasgenoten in de lessen zit. Om zo 
snel mogelijk een hechte groep te krijgen wordt er voor de vwo 4 leerlingen aan het begin 
van het schooljaar een kennismakingsdag georganiseerd. De kosten voor deze 
kennismakingsdag met sportieve activiteiten bij het Hulsbeek (inclusief afsluitende 
barbecue) bedragen ongeveer 22 euro. 

 
d) Voorlichtingsavond 

In september is er voor de vwo 4 leerlingen en hun ouders een voorlichtingsavond met 
nadere uitleg over de bovenbouw. Ook is er gelegenheid om kennis te maken met de 
mentor. 
 

e) Mentorgespreken en 10-minuten gesprekken 
We zijn in schooljaar 2019-2020 in de 4e klassen gestart met aangepaste gesprekken ter 
vervanging van de bekende 10-minuten gesprekken. Hierbij wordt twee keer per jaar (na 
blok 1 en 3) een wat langer gesprek met de mentor gepland waarbij de leerling zelf meer 
inbreng heeft. Na blok 2 kan eventueel een afspraak  worden gemaakt met een 
vakdocent in de welbekende 10-minuten gesprekken. 
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6. Nieuwe vakken 
 
In de bovenbouw krijg je te maken met een aantal nieuwe vakken: 
 

 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, alleen voor de atheneumleerlingen) 

 Maatschappijleer  

 Filosofie  

 Informatica   

 Muziek 

 Wiskunde D  

 Bedrijfseconomie  

 Beweging, Sport en Maatschappij (BSM) 
 
CKV (alleen atheneum) en Maatschappijleer zijn vakken die door alle leerlingen gevolgd 
moeten worden. De vakken Filosofie, Informatica, Muziek, Wiskunde D, Bedrijfseconomie en 
BSM zijn profielvak (informatica bij N&T) of keuzevak.  
 
Naast alle vakken biedt de school ook andere mogelijkheden aan om je te ontplooien. 
Bijvoorbeeld door het volgen van keuzemodules. Deze modules bieden leerlingen de kans 
kennis te maken met onderwerpen die niet in het reguliere vakaanbod voorkomen. De exacte 
invulling van de modules is op moment van publicatie van dit informatieboekje nog niet 
bekend. Het volgen van een extra vak, behalen van een taalcertificaat, lidmaatschap van 
bijvoorbeeld de BLR (leerlingenraad), BLV (feestcommissie) en de BEAT (schoolkrant) of 
deelname aan PAL (Peer Assisted Learning) of een combinatie van dit alles is ook mogelijk. 
Daarnaast zijn er in de bovenbouw meerdere wedstrijden waar leerlingen aan kunnen 
deelnemen, waaronder verschillende olympiades. Ook is het voor een aantal leerlingen 
mogelijk om deel te nemen aan een masterclass van de UT. Je ontvangt hierover in de 3e 
klas informatie van meneer Van der Heijden (p.vanderheijden@osghengelo.nl) of van de 
organiserende docent op het moment dat je je ervoor kunt opgeven. 
 
De leerlingen krijgen de mogelijkheid een voorlichting te volgen over de nieuwe 
keuzevakken. Achter in dit boekje staat informatie over de inhoud van deze vakken. 

 
7. De profielen 
 
Vanaf vwo 4 volgen de leerlingen een van de onderstaande profielen: 
 

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

 
De pakketten zien er als volgt uit: 
 

a) Een gemeenschappelijk deel. Voor de leerlingen van het atheneum bestaat 
dit uit Nederlands, Engels, een 2e Moderne Vreemde Taal (Frans* of Duits*), 
maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding. Door de 
gymnasiumleerlingen wordt een Klassieke Taal (Latijn of Grieks) gevolgd in 
plaats van Frans of Duits en CKV. 

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

profieldeel bestaat uit vier profielvakken. 
 

mailto:p.vanderheijden@osghengelo.nl
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c) Een vrij deel. Er moet minimaal één keuze-examenvak gekozen worden. Het 
streven is een eventueel tweede keuze-examenvak ook in te roosteren, maar 
daar kunnen geen garanties voor gegeven worden. Als het onverhoopt niet 
lukt om een tweede keuze-examenvak in te roosteren gaan we aan het begin 
van het schooljaar kijken of we toch een mogelijkheid kunnen vinden voor het 
volgen van het gewenste extra vak. Dit kan betekenen dat lessen (deels) 
samenvallen en de leerling niet alle lessen van alle vakken kan volgen.  

 
*Voor leerlingen met dyslexie is een ontheffing van het volgen van Duits en Frans mogelijk. 
Er moet dan wel een vervangend vak gekozen worden. De ouders/verzorgers kunnen een 
verzoek voor ontheffing per mail indienen bij de teamleider onderbouw Bas Smies 
(b.smies@osghengelo.nl).  
 
8. Vakken in de vier profielen 

  

  
  NT    NG EM CM 

Gemeenschappelijk 
deel 
 
  
  
  

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands 

Engels Engels Engels Engels 

2e MVT / Kl. Taal 2e MVT / Kl. Taal 2e MVT / Kl. Taal 2e MVT / Kl. Taal 

Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer 

LO LO LO LO 

CKV** CKV** CKV** CKV** 

Mentorles (LOB) Mentorles (LOB) Mentorles (LOB) Mentorles (LOB) 

Profielvakken  
 

Wiskunde B Wiskunde B / A Wiskunde A Wiskunde A / C # 

Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis 

Scheikunde Scheikunde Geschiedenis Aardrijkskunde 

Informatica Natuurkunde Aardrijkskunde Extra MVT 

Keuze examenvak 
ten minste 1, 
maximaal 2 vakken.   
 
 
  
  
   

MVT  MVT  MVT  Economie 

Economie Economie Muziek*** Muziek*** 

Muziek*** Muziek*** Filosofie* Informatica 

Filosofie* Filosofie* Informatica Filosofie* 

Biologie Informatica BSM* BSM* 

Wiskunde D* Wiskunde D* Bedrijfseconomie* Bedrijfseconomie* 

BSM* BSM*   

Bedrijfseconomie* Bedrijfseconomie*   

    

 
- WisD kan alleen worden gevolgd in combinatie met WisB. 
- De volgende combinaties van vakken kunnen niet worden ingeroosterd: 

o Latijn/Grieks 
o Muziek/Filosofie/BSM/Bedrijfseconomie/Wiskunde D 

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. Hierbij is het waarschijnlijk dat niet alle lessen van de gekozen vakken 
gevolgd kunnen worden. 
 

*wordt alleen aangeboden bij voldoende belangstelling. 
**Gymnasiasten volgen geen CKV. Het verplichte deel cultuur is voor deze leerlingen 
geïntegreerd in de vakken Griekse of Latijnse Taal & Cultuur. 
***Muziek kan voor komend jaar niet ingeroosterd worden. Vraag na bij decaan voor 

mogelijkheden. 
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# In V4 zijn de programma’s van wiskunde A en C gelijk. Pas in V4 hoeft de keuze voor 
wiskunde A of C te worden gemaakt. 
 
 
 
 
9. Wat kan ik kiezen? 
 
De leerlingen hebben de vrijheid om zelf een profiel te kiezen dat bij ze past. De vragen “wat 
wil ik?” en “wat kan ik?” zijn daarbij beiden van belang. De docenten geven voor de 
pakketkeuze een inschatting over de kans op het succesvol volgen van hun vak in de 
bovenbouw. Na de voorlopige profielkeuze in januari bekijken de decaan en de teamleider 
samen de gemaakte keuzes en leggen deze naast de adviezen.  Als de keuze voor een 
profiel niet overeenkomt met de gegeven adviezen zal er een gesprek volgen met de leerling 
en de ouders.    
 
Voorwaarde om met het gekozen pakket te kunnen worden bevorderd naa4 is dat er niet 
meer dan 1 tekortpunt (4,5-5,4) in de gekozen profielvakken op de eindlijst mag staan. Als er 
onverhoopt sprake is van meer tekorten dan kan de docentenvergadering besluiten dat er 
alsnog een ander profiel gekozen moet worden om te kunnen worden bevorderd.        
 
Bindend advies wiskunde B 
 
De keuze voor het vak wiskunde B is alleen mogelijk bij een positief advies van de 
vakdocent. Dit omdat onderzoek binnen school heeft uitgewezen dat er een bijzonder sterk 
verband is tussen een positieve advisering en het behalen van voldoende cijfers voor 
wiskunde B in de bovenbouw.  Het wiskunde B advies is gebaseerd op de resultaten van de 
wiskunde B onderdelen in de afgelegde toetsen. Deze onderdelen leveren een apart 
wiskunde B cijfer op dat niet meetelt bij de overgang maar wel bepaalt of een positief advies 
kan worden verstrekt. Een wiskunde B cijfer van 6,0 of hoger levert een positief wiskunde B 
advies op. Leerlingen die ondanks een negatief advies toch wiskunde B willen kiezen kunnen 
bij de teamleider van de onderbouw (b.smies@osghengelo.nl) een gemotiveerd verzoek 
indienen om een toelatingstest te doen.  Deze wordt afgenomen in april. Als deze test met 
voldoende resultaat (6,0 of hoger) gemaakt wordt kan alsnog wiskunde B gekozen worden.   
 
10. Steunlessen 

 
Voor de kernvakken Nederlands, wiskunde en de soms als “moeilijk” ervaren vakken 
economie, natuurkunde en scheikunde zijn er steunlessen. De leerlingen kunnen zelf kiezen 
of ze hier gebruik van willen maken. De mentor en de vakdocenten zullen indien nodig 
advies geven. 
 
11. Te verwachten kosten in vwo 4 
 
Naast de gewone schoolmaterialen als schooltas en schriften zijn er in vwo 4 de volgende 
kosten te verwachten. De bedragen zijn een indicatie:  
 

Kennismakingsactiviteit    22 euro  
Grafische rekenmachine*         100 euro 
Naslagwerken (woordenboeken)   voor thuisgebruik  
Ouderbijdrage algemeen    45,00  
Bijdrage aan excursies    nog niet bekend 

 

*Over de aanschaf van de grafische rekenmachine krijgen de leerlingen eind V3 informatie 
van de sectie wiskunde.  

mailto:b.smies@osghengelo.nl
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12. Voorlichting nieuwe vakken: Filosofie 
 
Voorlichting nieuwe vakken: Filosofie 
 
Filosofie draait om het nadenken over grote vragen en abstracte ideeën. Terwijl je dat doet, 
sta je even kritisch stil bij aannames die anderen, vaak zonder dat ze het door hebben, 
maken. Het uiteindelijke doel is dat je er zelf een goed onderbouwd standpunt over kan 
innemen. Typisch filosofische vragen zijn bijvoorbeeld: 
 

 Zal het ooit mogelijk zijn je bewustzijn te uploaden 
naar een computer? 

 Waarom zouden we de wetenschap vertrouwen? 

 Is het moreel oké dat we smartphones in Azië in 
elkaar laten zetten tegen een hongerloontje? 

 Zou een basisinkomen voor iedereen de samenleving 
rechtvaardiger maken? 

 Kan ik ooit zeker weten of de wereld echt is zoals ik 
die waarneem? 

 
Wat je bij filosofie leert 
 
Bij het beantwoorden van al die grote vragen gaan we niet 
steeds opnieuw het wiel uitvinden. De filosofie bestaat al 
behoorlijk lang en men heeft al wat zinnige antwoorden 
bedacht. In de les krijg je o.a. uitleg over die denkers, en hoe 
ze tot hun conclusies kwamen. 
 
Die conclusies zijn absoluut niet heilig. We zijn in de les daarom ook veel bezig met 
discussiëren: als leerling word je aangemoedigd om gaten te prikken in andermans 
argumenten en een eigen standpunt te onderbouwen. 
 
Naast kennis van filosofische ideeën krijgt een reeks vaardigheden veel aandacht: je leert 
o.a. slimme vragen te stellen, zin van onzin te onderscheiden en anderen te overtuigen van 
jouw standpunt. 
 
Wat je precies doet 
 
In V4 en V5 werken we volgens de methode ‘Durf te denken’. De stof die we behandelen 
wordt geheel in de les uitgelegd, zodat er gelegenheid is om er samen over in discussie te 
gaan. Per leerjaar staan er staan er de volgende filosofische vragen centraal: 
 
4V 

 Wat is de identiteit van de mens? (Filosofische antropologie) 

 Wat is een goed leven? En hoe weet ik of ik goed handel? (Ethiek) 

 Hoe zouden mensen samen moeten leven? (Sociale filosofie) 

 Wat is burgerschap? (Burgerschap) 
 
5V 

 Hoe kunnen wij zekere kennis over de werkelijkheid verwerven. (Kenleer) 

 Hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand? (Wetenschapsfilosofie) 

 Hoe kan ik zo scherp mogelijk denken? (Kritisch denken) 
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Denk jij hierop het antwoord te weten? 
 
Per blok krijg je een toets, waarin je deels moet laten zien dat je de stof hebt begrepen maar 
bovenal ook dat je het kan toepassen op actuele vragen en ermee kan argumenteren. In de 
loop van de bovenbouw krijg je een aantal praktische opdrachten, waarin je al schrijvend en 
argumenterend aan de slag gaat met de stof. 
 
In V6 duiken we meer de diepte in: aan de hand van een boek dat speciaal geschreven is 
voor het centraal examen filosofie bekijken we vanuit diverse invalshoeken een actueel 
onderwerp. Om het fris te houden komt er eens in de vier jaar een ander onderwerp met een 
nieuw boek. 
 
Wat je daar vervolgens mee kan 
 
In de jaren na je eindexamen zal je een deel van de kennis die je hier opdoet waarschijnlijk 
weer vergeten, maar de vaardigheden blijven gelukkig wel. Bij filosofie gaat om de 
belangrijkste vaardigheid van allemaal: goed denken. Wat voor studie je ook kiest en wat je 
later ook doet, je zal er altijd voordeel bij hebben als je bij filosofie geleerd hebt om helder te 
denken, in een oogopslag onzin te herkennen en je argumenten goed te verwoorden. 
 
 
Filosofie in je vakkenpakket 
 
Filosofie is een keuzevak: je kan het bij elk profiel doen en het vormt ook bij elk profiel een 
waardevolle aanvulling. Twijfel je tussen filosofie of een vak dat meer lijkt op de rest van je 
profiel? Filosofie biedt je in dat geval de gelegenheid om echt iets nieuws te leren, waar je 
later een uniek voordeel mee hebt. 
Zit je pakket al vol met vakken die je toegang tot bepaalde opleidingen geven, of heb je 
moeite met kiezen tussen al die interessante onderwerpen? Je kan overwegen filosofie als 
extra vak te volgen. Die aanpak is ook op de universiteit populair: filosofie is een mooie 
gelegenheid om naast je andere vakken af en toe een stapje terug te nemen en over de 
grotere vragen na te denken.  
 
Meer weten? 
 
Met vragen over filosofie kan je altijd terecht bij dhr. M. Cents (m.cents@osghengelo.nl) 
  
  
 
  

mailto:m.cents@osghengelo.nl
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13. 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 V4 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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14. 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 die een exacte (technische) studie gaan volgen. 
Deze leerlingen kiezen in de bovenbouw voor een natuurprofiel met wiskunde B. Wiskunde 
D is dus een aanvulling (verdieping en verbreding) op Wiskunde B.  
 
 
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 de 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. Leerlinge met wiskunde D hebben 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. Om de urenvermindering van wiskunde B te compenseren werd wiskunde D 
ingevoerd. 
 
Waar gaat wiskunde D over? 

 Wiskunde D staat enerzijds voor verbreding. Bij wiskunde B is de kansrekening 
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 getallen en nieuwe onderwerpen zoals: de complexe getallen, 
analytische meetkunde (parabool, hyperbool, ellips), vectoren, limieten en 
differentiaalvergelijkingen.  
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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. 
 
In welke leerjaren krijg je wiskunde D? 
In VWO 4, 5 en 6 kun je Wiskunde D kiezen naast Wiskunde B. In V4 krijg je 2 lesuren, in V5 
3 lesuren en in V6 2 lesuren. Het is een examenvak dat alleen bestaat uit schoolexamens. Er 
is dus geen Centraal Examen aan het eind van VWO 6. 
 
Als een klein aantal leerlingen voor wiskunde D kiest, kan het vak toch worden aangeboden. 
Je volgt het vak dan grotendeels online. Je hebt dan naast de online lessen één lesuur per 
week op school les van een vakdocent. 
 
Wat heb je nu aan wiskunde D? 
Bij wiskunde D wordt een goede wiskundige basis gelegd voor de exacte vervolgopleiding. 
De succeskansen voor een student bij een exacte studie met wiskunde D dan ook zijn groter. 
 
Hoe kan ik meer informatie krijgen? 
Op de eerste plaats via je eigen wiskundedocent of via meneer K. Bakker 
k.bakker@osghengelo.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:k.bakker@osghengelo.nl
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15. Voorlichting nieuwe vakken: Bedrijfseconomie 
 
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. 
 
 



15 

 

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: 
VWO (uitgesteld keuzevak) 
5V 4 uur per week, 6V 3 uur per week. 
 
Schoolexamen 
Er is elke toetsweek een SchoolExamenToets (SET) van 2 lesuren. In enkele blokken is er 
daarnaast een KennisToets (KT) 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 

  

 
Met vragen over bedrijfseconomie kun je terecht bij dhr. Stortelder 
(w.stortelder@osghengelo.nl) of Mw. Mijnsbergen (b.mijnsbergen@osghengelo.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C_qgYSKaE-E
mailto:w.stortelder@osghengelo.nl
mailto:b.mijnsbergen@osghengelo.nl
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16. 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 
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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 Dhr. de Vries (d.devries@osghengelo.nl) of Dhr. Sinnema 
(j.sinnema@osghengelo.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.devries@osghengelo.nl
mailto:j.sinnema@osghengelo.nl
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17. 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) 



  

   

 
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

