
VakHavo
Wij doen wat werkt!

De VakHavo op Vondelpad 2 is een havo-opleiding 
waarbij je naast je theorievakken praktijklessen 
op havoniveau volgt. 

Aanleiding
We merken dat er veel havoleerlingen zijn die er baat  
bij hebben om naast hun theorielessen ook op een  
andere manier te leren. We hebben goede ervaringen 
met deze praktische vorm van onderwijs voor de TL- 
leerlingen en daarom hebben we deze leerweg ook  
voor de havo ontwikkeld.

Doel
Op de VakHavo bieden we een afwisselende manier van 
onderwijs aan, waardoor leerlingen op verschillende 
manieren kunnen leren en erachter kunnen komen  
welke route het beste bij hen past. Door deze manier  
van werken worden leerlingen gemotiveerder voor  
hun werk en worden ze meer uitgedaagd om nieuwe 
dingen te proberen.  

Uitwerking
Op de VakHavo krijgen de leerlingen alle theorievakken 
op havo-niveau. Er is in de lessentabel ruimte gemaakt 
om meer praktijklessen aan te bieden. De schoolvakken 
Frans en O&O staan daardoor niet meer op het rooster. 

De praktische vakken die de leerlingen volgen, zijn:
 Mens & Dienstverlenen
 Techniek & Vakmanschap
 ICT 

De andere vakken die in klas 1 op het rooster staan  
zijn: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, gods-
dienst, geschiedenis, lichamelijke opvoeding,  
mentorles, muziek, Nederlands, tekenen en wiskunde. 



ICT
Vanaf de brugklas worden er lessen gegeven in ICT. 
Deze lijn wordt doorgetrokken naar de bovenbouw.  
Bij de ICT-lessen komt het volgende aan bod: 

 Hoe werkt een computer? 
 Hoe werk je met verschillende programma’s? 
 Hoe ga je om met jezelf en met anderen op  

internet?
Samenvattend valt dit onder Digitale Geletterdheid. 

In klas 2 hebben de leerlingen van de VakHavo  
een dagdeel les op een beroepsgerichte afdeling.  
Ze bezoeken alle afdelingen en maken rond de herfst-
vakantie een keuze op welke afdeling ze de rest van  
het 2e jaar de lessen volgen. De afdelingen die we  
aanbieden zijn: 

PIE (Produceren, Installeren en Energie) 

BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

E&O (Economie en Ondernemen) 

Z&W (Zorg en Welzijn)

In klas 3 VakHavo blijven de leerlingen een dagdeel 
per week werken op de gekozen beroepsgerichte  
afdeling. In dit jaar ronden ze het verplichte deel af.

Goede aansluiting naar de bovenbouw
Na klas 3 VakHavo stroomt een leerling door naar  
havo 4. Aan het einde van klas 3 kiezen de leerlingen 
een vakkenpakket met bijbehorend profiel. In deze 
vakken doen de leerlingen in havo 5 centraal examen.  
Daarna kunnen ze doorstromen naar het hbo. 
De VakHavo geeft toegang tot alle profielen. Het kiezen 
van het vak Frans is in de bovenbouw afgesloten. 
Na VakHavo klas 3 kunnen de leerlingen ook door- 
stromen naar vmbo klas 4. Doordat er in VakHavo 3  
wel een beroepsgericht programma wordt gevolgd, 
ronden ze de VakMavo af binnen 4 jaar.

Dakpanklas en dubbel advies
De VakHavo-leerlingen zitten over het algemeen in de 
eerste twee leerjaren in een dakpanklas VakMavo/Vak-
Havo. Deze klas is zeer geschikt voor TL-leerlingen 
 die eventueel ook vakken op havoniveau zouden 
willen doen, maar ook voor leerlingen met een dubbel 
advies TL/H én voor leerlingen met een havo-advies, 
die graag naast hun theorievakken ook praktijk op hun 
rooster willen. 

Ondersteuning
Voor leerlingen die wel de havo zouden kunnen doen, 
maar meer ondersteuning nodig hebben, bieden we 
op Vondelpad 2 veel mogelijkheden. Hierover kunt u  
meer lezen in de folder Ondersteuning.

Hulp bij kiezen
Leerlingen moeten, net als voorheen, kiezen voor een 
bepaald profiel. Hier gaan we in de VakHavo gericht 
mee bezig bij o.a. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 
(LOB).

Meer weten?
Voor meer informatie over de VakHavo op VP2 kunt u 
contact opnemen met: 

Tineke Mooibroek-Riemersma 
t.mooibroek@gomaruscollege.nl 

Voor meer informatie over de begeleiding op VP2 kunt  
u contact opnemen met:

Arjan Tiekstra  
hhj.tiekstra@gomaruscollege.nl
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