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LET OP!  
Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen er typ- en spel fouten in 
staan. 
  



 
 

1 
 

Inhoudsopgave 
Studielast (SLU) ................................................................................................................................... 2 
NEDERLANDS ....................................................................................................................................... 3 
ENGELS ................................................................................................................................................ 4 
FRANS  ................................................................................................................................................. 5 
DUITS  ................................................................................................................................................. 6 
MAATSCHAPPIJLEER ............................................................................................................................ 7 
GESCHIEDENIS ..................................................................................................................................... 8 
AARDRIJKSKUNDE ................................................................................................................................ 9 
BIOLOGIE ........................................................................................................................................... 10 
SCHEIKUNDE ...................................................................................................................................... 11 
NATUURKUNDE ................................................................................................................................. 12 
WISKUNDE ......................................................................................................................................... 13 
ECONOMIE ......................................................................................................................................... 16 
NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE ................................................................................................... 18 
BEWEGEN SPORT EN MAATSCHAPPIJ ............................................................................................... 19 
KUNST – BEELDENDE VORMING........................................................................................................ 20 
CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING ........................................................................................ 22 
BEWEGINGSONDERWIJS ................................................................................................................... 23 
Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). ................................................................................................ 25 
BEDRIJFSECONOMIE .......................................................................................................................... 27 
LOOPBAAN ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (LOB) ........................................................................ 29 
Versterkt Taalonderwijs Duits (VTOD) .............................................................................................. 30 
Versterkt Taalonderwijs Frans (VTOF) ............................................................................................... 30 

 

  



 
 

2 
 

 

Studielast (SLU) 
Een nieuw begrip voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo is de 'studielast'. Dit staat voor de 
tijd die 'de gemiddelde leerling' aan schoolwerk besteedt. Dat is zowel tijd voor uitleg, tijd voor het 
uitvoeren van opdrachten, als tijd voor het maken van toetsen. Het gaat zowel om de uren die op school 
worden doorgebracht, als om de uren die thuis aan schoolwerk worden besteed. Er wordt dan ook 
vanuit gegaan dat een leerling gedurende 40 weken per jaar 40 uur per week, in totaal dus 1600 uur per 
jaar bezig is met schoolwerk. 
 
Voor havo-4 en havo-5 betekent dit in totaal 3200 uur. De studielast is voor de verschillende vakken 
vastgelegd. Dit betekent niet dat elke leerling precies hetzelfde aantal uren zal besteden aan een vak. 
Een leerling die jaar in jaar uit vier weken per jaar op vakantie gaat naar Frankrijk, heeft waarschijnlijk 
minder tijd voor Frans nodig dan de leerling die nog nooit in Frankrijk is geweest. Omgekeerd kan juist 
die leerling meer tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld wiskunde of economie. 
 
Gemiddelde SLU havo  
Nederlandse taal en literatuur: 400 
Engelse taal en literatuur: 360 
maatschappijleer: 120 
culturele en kunstzinnige vorming : 120 
lichamelijke opvoeding: 120 
wiskunde A: 320 
wiskunde B: 360 
natuurkunde: 400 
scheikunde: 320 
natuur, leven en technologie (NLT): 320 
biologie: 400 
aardrijkskunde: 320 

economie: 400 
geschiedenis: 320, 
Franse taal en literatuur: 400  
Duitse taal en literatuur: 400 
kunst (beeldende vormgeving): 320 
Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM): 
320 
Bedrijfseconomie: 320 
 
Overig: 
Profielwerkstuk (havo en vwo): 80 
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB): 
40 

 
 
Voorbeeld: 
Dat kan voor Nederlands betekenen: 
400 : 2 jaar (havo 4 en 5) = 200 slu per jaar 
200 : 40 schoolweken = 5 slu per week 
LET OP! Dit is een gemiddelde voor het vak Nederlands 
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NEDERLANDS 
In de tweede fase is Nederlands een verplicht vak voor alle leerlingen. Tijdens de 400 uur studielast (in 
havo 4 en havo 5) die voor dit vak beschikbaar zijn gesteld, komen de volgende onderdelen aan de orde: 
 
1. Schrijfvaardigheid 
Bij schrijfvaardigheid oefen je in het kunnen 
schrijven van leesbare en interessante teksten in 
goed Nederlands. Je leert zakelijke teksten 
schrijven, onder andere een betoog. Goed kunnen 
spellen en formuleren is voor elke 
vervolgopleiding en elk toekomstig beroep 
noodzakelijk. Formuleren en spelling blijft daarom 
in beide klassen een belangrijk onderdeel. Schrijfvaardigheid wordt daarnaast getoetst in verschillende 
toetsen van het schoolexamenprogramma. 
 
2. Leesvaardigheid 
Onder leesvaardigheid verstaan we het kunnen analyseren, interpreteren, beoordelen en samenvatten 
van allerlei teksten. Je leert strategieën ontwikkelen om onder andere onderwerp, hoofdgedachte en 
tekststructuur te herkennen. Daarnaast leer je argumenteren en samenvatten. De toetsing vindt zowel 
in het schoolexamenprogramma als op het centraal examen plaats aan de hand van vragen en 
opdrachten bij een aantal teksten. 
 
3. Mondelinge taalvaardigheid 
Ook het oefenen met mondelinge voordrachten is belangrijk. Durf te spreken in het openbaar voor een 
groep in de vorm van debat, betogende voordracht of presentaties over literatuur. Iedereen zal er in zijn 
leven mee te maken krijgen. Mondelinge taalvaardigheid wordt ook tijdens het schoolexamen getoetst. 
 
4. Literatuur 
In de tweede fase lees je acht literaire werken. Doel is het ontwikkelen van je literaire competentie. Je 
legt een leesdossier van de gelezen werken aan. Onderdeel van het leesdossier is ook poëzieanalyse. 
Het dossier wordt getoetst in een presentatie. Er komen schriftelijke toetsen over de gelezen boeken, de 
literatuurtheorie en de literatuurgeschiedenis.  
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ENGELS 
• Leesvaardigheid  
• Luistervaardigheid  

• Spreekvaardigheid  
• Schrijfvaardigheid  

• Literatuur  

  
De leesvaardigheid  
Deze wordt in het centraal (landelijk) schriftelijk eindexamen getoetst. Je kunt het onderdeel 
leesvaardigheid in twee delen splitsen, namelijk in intensief en extensief lezen. Wat wil dat zeggen?  
Om aan de eisen van intensief lezen te voldoen, moet je in staat zijn om een tekst grondig te 
bestuderen. Dat wil o.a. zeggen dat je er bepaalde informatie uit kunt halen, onderlinge verbanden kunt 
leggen, bepaalde betekenissen aan (fragmenten van) teksten toe kunt kennen en de hoofdgedachte 
eruit kunt halen. Dit wordt in de jaren voor je eindexamenjaar natuurlijk regelmatig geoefend en 
getoetst. Extensief lezen wil zeggen dat je een aantal teksten moet hebben gelezen ('kilometers 
maken'). Naast de teksten die je klassikaal leest (in de methode, maar ook bijvoorbeeld short stories die 
je zelfstandig of in de klas samen leest), wordt van je verwacht dat je elk jaar 2 of 3 Engelse boeken 
leest.  
   
Luistervaardigheid  
De eisen die aan luistervaardigheid worden gesteld zijn dezelfde als die van leesvaardigheid, met het 
verschil dat het hier om gesproken taaluitingen gaat en niet om geschreven teksten. De eisen van 
intensief luisteren zijn hetzelfde als die van intensief lezen.  
   
Spreekvaardigheid  
Op allerlei gebieden en in allerlei situaties moet je je kunnen uitdrukken in het Engels. Er wordt 
bijvoorbeeld van je verwacht dat je om informatie kunt vragen, dat je iemand kunt omschrijven, dat je je 
beklag kunt doen, dat je je mening of een oordeel kunt geven en je gevoelens kunt uitdrukken, enz. Ook 
moet je een presentatie kunnen houden in het Engels over bijvoorbeeld een onderzoek dat je hebt 
gedaan of een boek dat je hebt gelezen. Je moet het Engels gebruikt hebben in een situatie zoals die in 
het echt zou kunnen voorkomen.  
  
Schrijfvaardigheid  
Hier wordt hetzelfde van je verlangd als bij gespreksvaardigheid, alleen moet je wat je mondeling kunt 
overbrengen, nu op papier kunnen zetten. Je moet dus schriftelijk informatie kunnen vragen, kunnen 
omschrijven, je beklag kunnen doen, enz. Hiervoor wordt in de voor-examenjaren ook regelmatig 
geoefend.  
   
Literatuur  
 In de bovenbouw van het havo en vwo moet je dus elk schooljaar 2 a 3 Engelstalige romans lezen.  
Hierbij moet je je eigen leessmaak ontwikkelen en erachter komen wat jij nou leuk vindt om 
te lezen. Je moet je eigen visie op de werkelijkheid ontwikkelen. Door te lezen wat anderen 
denken van onze wereld, kun je je eigen visie hierop bepalen.  
Je moet je leeservaringen kunnen beschrijven, verdiepen en evalueren. Bovendien worden 
er in praktische opdrachten (presentaties, boekverslagen) vragen over de gelezen werken 
gesteld, uitmondend in een meetellend cijfer.  
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FRANS 
Frankrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland. Daarnaast is Frankrijk het meest favoriete 
vakantieland van Nederlanders. Je goed kunnen redden in het Frans maakt contacten met Frans 
sprekenden, ook buiten Frankrijk, een stuk gemakkelijker en plezieriger. 
 
Als je je later (als hbo-er) op de arbeidsmarkt wilt onderscheiden, is beheersing van het Frans een groot 
voordeel. Nederlanders die Engels spreken zijn er immers voldoende! Ook maakt kennis van het Frans 
het je later gemakkelijker andere Romaanse talen als Spaans of Italiaans te leren. 
 
Het vak bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, spreken, luisteren en literatuur. 
 
Voor lezen moet je allerlei verschillende teksten kunnen begrijpen. Je krijgt teksten 
uit de krant, uit weekbladen, uit boeken, enz. Door vragen over die teksten te 
beantwoorden kun je controleren of je inderdaad alles begrepen hebt.  
 
Bij het onderdeel schrijven leer je hoe je brieven moet schrijven, zowel persoonlijke als zakelijke 
brieven. Soms mag je daarbij de computer gebruiken, wat handig kan zijn voor de controle van de 
spelling.  
 
Bij spreken oefen je in het voeren van een gesprek, in het stellen van vragen, in het geven van je 
mening, hoe je iets kan uitleggen, enz. Het gaat erom, dat je duidelijk kunt maken wat je bedoelt en 
daarbij mag je best een paar fouten maken. 
 
Bij het onderdeel luisteren moet je teksten en gesprekken op cd’s en dvd’s kunnen 
volgen en er vragen over kunnen beantwoorden. Om dit goed te kunnen doen, 
zal je veel moeten oefenen. 
 
Voor literatuur moet je o.a. in een leesdossier een verslag van gelezen boeken 
maken. Je krijgt opdrachten over literaire teksten. Een aantal teksten en boeken 
worden in de 5e klas ook gebruikt als onderwerpen voor de mondelinge toets.  
 
Bij al deze onderdelen is de kennis van grammatica, vocabulaire en werkwoorden onmisbaar. Daaraan 
wordt dus zeker ruim aandacht besteed. Voor de leesvaardigheid is er aan het eind van de 5e klas een 
centraal examen. De onderdelen luisteren, spreken, schrijven en literatuur worden getoetst in het 
schoolexamen.  
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DUITS 
 
Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland en bovendien ons enige aangrenzende 
buurland waar ze een andere taal spreken dan Nederlands of Vlaams. Daarnaast is Duitsland een geliefd 
vakantieland voor Nederlanders. Ook is Duitsland erg populair om een dagje te gaan winkelen of voor 
een weekendje weg. Duits leer je snel verstaan en redelijk lezen zonder onderwijs in de taal, maar om 
het goed te spreken, te schrijven en te lezen of op hoger niveau te verstaan, heb je toch echt onderwijs 
in het Duits nodig.  Je echt goed kunnen redden in het Duits maakt contacten met Duitssprekenden, ook 
buiten Duitsland een stuk gemakkelijker en plezieriger. Als je je later (als WO-er of HBO-er) op de 
arbeidsmarkt wilt onderscheiden, is beheersing van het Duits een heel groot voordeel. Dit zie je ook 
terug in veel vacatures en in elke sector. Het aantal Nederlanders dat het Duits redelijk tot goed 
beheerst neemt snel af. Engels mag dan wel de officieuze voertaal in Europa zijn, maar als je een Duitse 
(handels)gesprekspartner in het Duits benadert, heb je zeker een streepje voor. 
Het vak bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, spreken, luisteren en literatuur. 

 
 

• Voor lezen moet je allerlei verschillende teksten kunnen begrijpen. Je krijgt teksten uit de krant, 
uit weekbladen, uit boeken, van internet, liedteksten, enz. Door vragen over die teksten te 
beantwoorden kun je controleren of je inderdaad alles begrepen hebt. Dit onderdeel wordt in 
het centraal (landelijk) schriftelijk examen getoetst. 

• Bij het onderdeel schrijven leer je in stappen hoe je brieven moet schrijven, zowel persoonlijke 
als zakelijke brieven. Soms mag je daarbij de computer gebruiken, wat handig kan zijn voor de 
(digitale) controle van de spelling. 

• Bij spreken oefen je in het voeren van een gesprek, in het stellen van vragen, in het geven van je 
mening, hoe je iets kan uitleggen, enz. Het gaat erom, dat je duidelijk kunt maken wat je 
bedoelt. 

• Bij het onderdeel luisteren moet je gesproken teksten, Duitse tv-programma’s en series, films 
en fragmenten kunnen volgen en er vragen over kunnen beantwoorden. Om dit goed te kunnen 
doen zul je veel (zelfstandig) moeten oefenen. 

• Voor literatuur moet je een aantal literaire werken lezen en opdrachten over de gelezen werken 
uitvoeren (o.a. een leesdossier aanleggen). Een aantal boeken kan gebruikt worden voor de 
mondelinge toets.  

 
Bij al deze onderdelen is de kennis van de grammatica, de zinsbouw, het idioom en de juiste schrijfwijze 
onmisbaar. Daaraan wordt dus zeker aandacht besteed. 
De onderdelen luisteren, spreken, schrijven en literatuur worden getoetst in het schoolexamen.   
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MAATSCHAPPIJLEER 
Maatschappijleer is voor zowel havo als vwo een verplicht te volgen vak. Voor havo wordt het vak 
gegeven in het vierde leerjaar en voor het vwo in het vijfde leerjaar. Je doet geen centraal schriftelijk 
examen in dit vak, alleen een schoolexamen. Het behaalde eindcijfer voor het vak wordt later op het 
diploma vermeld en maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer (samen met het profielwerkstuk en 
CKV). 
 
Bij maatschappijleer ga je verschillende maatschappelijke en politieke verschijnselen bekijken vanuit 
drie verschillende gezichtspunten: de zogenaamde invalshoeken van maatschappijleer. Zo ga je eerst 
maatschappelijke problemen bekijken vanuit een sociaal-economische invalshoek. Je kijkt hierbij naar 
de (economische) belangen die de verschillende betrokken groepen hebben. Daarnaast kijk je naar de 
sociaal-culturele invalshoek: welke normen en waarden hebben de betrokken groepen? Tot slot bekijk je 
het maatschappelijk probleem vanuit een politiek-juridische invalshoek: welk beleid voert de overheid 
en welke standpunten nemen de politieke partijen in? Aan de hand van deze invalshoeken kun je 
diverse maatschappelijke kader plaatsen en dat beoordelen. Je kunt je er ook een eigen mening over 
vormen, doordat je precies weet hoe het probleem in elkaar zit. 
 
Om deze benaderingswijzen van maatschappijleer te leren, ga je vier themavelden bestuderen. Daarbij 
leer je ook nog specifieke kennis over onderwerpen die met het thema samenhangen.  
In de lessen maatschappijleer komen bijvoorbeeld de volgende vier themavelden aan de orde: 
• Nederlandse rechtstaat 
• Parlementaire democratie 
• Verzorgingsstaat 
• Pluriforme samenleving 
• Massamedia 
• Politieke besluitvorming 
• Mens en werk 
• Criminaliteit 
In de loop van het jaar wordt bekend gemaakt welke thema’s aan bod komen.  
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GESCHIEDENIS 
Geschiedenis in het havo-programma maakt een vast onderdeel uit van de maatschappijprofielen 
Economie en Maatschappij (EM) en Cultuur en Maatschappij (CM). Dat is niet voor niets zo: 
geschiedenis gaat over mensen. En mensen vormen de maatschappij. In die maatschappij vormen 
politiek, economie en cultuur belangrijke thema’s. Als je de geschiedenis van de maatschappij waarin je 
leeft niet kent, begrijp je je eigen maatschappij niet. Overigens ook niet onbelangrijk is natuurlijk dat 
geschiedenis “gewoon” ontzettend interessant is! 
 
Geschiedenis is het vak bij uitstek van veranderingen. Wat vandaag gebeurt, is morgen 
geschiedenis en wat gisteren gebeurd is, heeft vandaag nog invloed. Het vak 
geschiedenis gaat ook over ordening. Zoals je weet, delen we de geschiedenis in 
tijdvakken in. In havo 4 en havo 5 komt een aantal thema’s uit de volgende tijdvakken 
aan de orde: 
 
-tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie; 
-tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.Chr. – 500 na Chr.) /Oudheid; 
-tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500 – 1000 na Chr.) /vroege Middeleeuwen; 
-tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000 – 1500 na Chr.) /hoge en late Middeleeuwen; 
-tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600 na Chr.)/Renaissance, 16e eeuw; 
-tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700 na Chr.)/Gouden Eeuw; 
-tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800 na Chr.)/eeuw van de Verlichting; 
-tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900 na Chr.)/industrialisatie; 
-tijdvak 9: tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950 na Chr.)/ eerste helft twintigste eeuw; 
-tijdvak 10: tijd van televisie en computer (van 1950 na Chr.)/ tweede helft twintigste eeuw. 
 
Je ziet, voor elk wat wils!  
 
Er zijn tal van redenen waarom je geschiedenis zou kunnen kiezen. Een heel goede is dat je geschiedenis 
leuk of interessant vindt. Wil je bijvoorbeeld weten wanneer en waarom Zutphen is gesticht? 

Geschiedenis geeft het antwoord. En verbaas je met iedereen over de slimme 
Grieken, die eeuwen geleden iets hebben ontwikkeld waarvan je, terwijl je dit 
leest, gebruik maakt: het alfabet! 
 
Officieel heet het vak Geschiedenis en Staatsinrichting. Je zult ook meer inzicht 
krijgen in hoe onze staat in elkaar zit. Tijdens het zappen kom je ongetwijfeld 
wel eens mensen tegen die vinden dat “zullie daaro in De Haag er een puinhoop 

van maken”. Vaak blijkt, dat die mensen geen idee hebben wat politici doen. Staatsinrichting geeft 
antwoord op je vragen. En bedenk, met je havo-diploma ga je de maatschappij in en houdt de politiek, 
of je het nu wilt of niet, zich ook met jou bezig. 
 
Als je kiest voor het vak geschiedenis, krijg je gratis - bij elk goed cijfer dat je haalt - meer inzicht in het 
functioneren van onze maatschappij en een beter zicht op jouw plaats in diezelfde maatschappij. 
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AARDRIJKSKUNDE 
 
Het vak aardrijkskunde gaat over het nu en de toekomst van onze omgeving. Ons land, ons continent en 
onze wereld. Het geeft inzicht in de grote vraagstukken van deze tijd, zoals bijvoorbeeld 
klimaatverandering, overbevolking en de grote welvaartsverschillen in de wereld. Je maakt kennis met 
andere gebieden en culturen. Door globalisering krijgen we steeds meer te maken met andere delen van 
de wereld. Hierdoor wordt kennis van andere gebieden en culturen van steeds groter belang. Bedrijven 
en individuen kunnen niet internationaal opereren zonder deze geografische kennis. Aardrijkskunde is 
het schoolvak dat hier aandacht aan besteedt.  
 
Ook is aardrijkskunde echt een ‘buitenvak’. Je gaat eropuit om buiten onderzoek te doen in de vorm van 
veldwerk en daarnaast worden er ook excursies georganiseerd. Kortom: aardrijkskunde opent je wereld! 
Aardrijkskunde komt bij veel vervolgopleiding goed van pas. Zo sluit aardrijkskunde aan bij 
beroepssectoren zoals landbouw, de watersector, de energiesector, Geo-ICT, internationale handel, 
toerisme, recreatie, stedenbouwkunde, onderwijs, verkeer en transport, openbaar bestuur, beleid. 
 
Het programma voor het vak aardrijkskunde is opgebouwd uit een aantal domeinen. Bij elk thema leer 
je een aantal begrippen en vaardigheden die je overal ter wereld moet kunnen toepassen.  
 
Domein A: Vaardigheden 
Hier leer je geografische informatie te selecteren, verwerken en weer te 
geven; je gaat geografische vragen herkennen, maar ook formuleren; en je 
gaat geografische werkwijzen toepassen op algemene vraagstukken, maar 
ook in je eigen omgeving. 
 
Domein B: Wereld 
In dit domein bestudeer je economische, demografische en sociaal-culturele 
gebiedskenmerken, en verklaar je de verschillen hier in, en dan met name 
tussen arme en rijke landen. 
 
Domein C: Aarde 
Natuurlijke verschijnselen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer komen ook aan bod, aardbevingen, 
vulkanisme, klimaatveranderingen, etc. Dan kijk je naar de gevolgen van deze verschijnselen op een 
mondiale schaal, maar ook in kleinere gebieden. 
 
Domein D: Ontwikkelingsland 
Je gaat het interessante land Brazilië beschrijven en de gebiedskenmerken analyseren, aan de hand van 
de kennis en vaardigheden uit de voorgaande domeinen. Eerst in het algemeen, maar ook de actuele 
situatie wordt behandeld.  
 
Domein E: Leefomgeving 
We bestuderen ook naar ons eigen land, met vraagstukken over wateroverlast en overstromingen als 
voorbeeld van het fysische milieu, en vraagstukken van stedelijke gebieden op het sociale vlak. Ook doe 
je een eigen geografisch onderzoek in een lokale context. 
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BIOLOGIE 
“Biologie is overal” en “Biologie is de wetenschap van de 21e eeuw” zijn uitspraken die je regelmatig 
tegenkomt in de media. De eerste uitspraak geeft aan dat in en om je heen steeds gebeurtenissen 
plaatsvinden waar levende wezens (waaronder je zelf) bij betrokken zijn.  
De tweede quote laat zien dat er in de biologie ontwikkelingen aan de gang zijn die van groot 
maatschappelijk belang zijn. Je kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van medicijnen tegen ernstige 

ziektes of het aanpakken van het voedselprobleem in de wereld door gewassen 
te produceren die beter beschermd zijn tegen bijvoorbeeld insecten. Niet 
onbelangrijk, toch! Mocht je in deze ontwikkelingen graag een rol willen spelen 
in de toekomst, dan is biologie het vak voor jou! 
 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je biologie om een andere reden wilt kiezen. 
Biologie is in ieder geval een vak waar je niet alleen wat betreft de kennis wat 
aan hebt. Ook de manier van denken en werken in het vak biologie kan je later 
in vervolgopleidingen en in de maatschappij van pas komen. Denk hierbij vooral 
aan de concept-context werkwijze waarin het onderwijs bij biologie is gegoten. 

Dit betekent dat je stukken leerstof waarover je iets leert bij een bepaald levend wezen, ook moet 
kunnen toepassen op andere levende wezens. Bijvoorbeeld als het gaat om de bloedsomloop van een 
mens, zal je je kennis hierover moeten kunnen toepassen op een chimpansee.  
 
Je kunt biologie kiezen in elke gewenste richting: in het profieldeel bij N&G en N&T, maar ook in de vrije 
ruimte bij C&M en E&M. Het programma van biologie is verdeeld over havo-4 en havo-5. In de vierde 
klas komen de thema’s gedrag, ecologie, cellen, voortplanting, seksualiteit, voeding, energie, vertering 
en onderzoek doen aan bod. In het examenjaar volgen de thema’s erfelijkheid, evolutie, gezondheid, 
transport en gaswisseling bij planten en dieren, uitscheiding en reageren op je omgeving. De 
onderwerpen komen aan bod via de methode Nectar (boek en online), filmmateriaal, websites zoals 
www.bioplek.org, practica en waar nodig korte stukjes uitleg tijdens de les en eventueel thuis via 
youtube filmpjes. Elk thema begint met een instaptoets om te bepalen wat je al weet. Het resultaat 
hiervan bepaalt wat je verdere werkzaamheden zijn bij een thema: heb je basisoefeningen nodig of is 
verdieping voor jou meer uitdagend. Verder krijg je aan het einde van elk thema een diagnostische 
toets. De uitslag hiervan bepaalt of je extra oefening nodig hebt of dat je klaar bent voor de toets. 
 
Bij het vak biologie krijg je, naast toetsen die je kennis en inzicht testen, ook praktische opdrachten en 
een handelingsdeel te maken. De toetsen gaan gedurende de vierde en vijfde klas over steeds meer 
leerstof, zodat je klaar wordt gestoomd om het centraal examen te maken. Bij de praktische opdrachten 
gaat het vooral om het maken van een werkplan, het uitvoeren van praktische vaardigheden en het 
maken van een verslag. Voordat je een praktische opdracht krijgt, oefenen we een aantal keer deze 
verschillende vaardigheden bij allerlei practica. Het handelingsdeel bestaat uit de deelname aan de 
Biologie Olympiade, een landelijke biologie wedstrijd voor leerlingen uit de bovenbouw van havo en 
vwo. Deze Olympiade blijkt een prima oefening voor het centraal examen te zijn. 
Kortom: wil je alles weten over het leven, kies dan biologie! 

http://www.bioplek.org/
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SCHEIKUNDE 
Alles wat je ziet, alles wat je ruikt, alles wat je voelt, alles wat je denkt: 
scheikunde is in het dagelijks leven onmisbaar! Je bent je er misschien nog 
niet helemaal van bewust, maar 24 uur per dag speelt chemie een hoofdrol. 
Of je het nu hebt over wat je vanochtend gegeten en gedronken hebt, de 
kleding die je draagt, het papier waarop en de kleuren waarmee je tekent, 
schildert of schrijft, de cellen waaruit je bent opgebouwd (kleine chemische 
fabriekjes!), de batterij waarop jouw mobieltje en de laptop werken, de 

sieraden die je draagt, de lekker ruikende zeep of shampoo waarmee je je wast, het vuurwerk dat met 
het nieuwe jaar is afgestoken, of de stoffen die er in je lichaam voor zorgen dat je verliefd bent. Het is 
allemaal scheikunde! 
 
In de chemie wordt geprobeerd verschijnselen in stoffen en reacties zo goed mogelijk te beschrijven en 
te verklaren. Daarnaast probeert chemici de stoffen ook zelf te maken. Het gaat daarbij zowel om dode 
als levende materie, zoals de volgende voorbeelden aangeven: 
Bijna al het voedsel verkleurt door koken. Stoofpeertjes worden rood tijdens het koken. Dit heeft te 
maken met de zuurgraad. In een neutrale omgeving zijn ze kleurloos; in een zure omgeving rood. Je kunt 
de stoofpeertjes nog roder laten lijken door een beetje (zure) wijn toe te voegen.  
De bombardeerkever is een insect dat zich op een zeer agressieve manier verdedigt als hij wordt 
aangevallen. Elke keer als de kever wordt aangevallen, vindt er in de klieren een chemische reactie 
plaats. Hierbij komt heel veel energie vrij (de temperatuur stijgt enorm!). Het kevertje spuit de hete en 
irriterende vloeistof quinon uit het achterlijf. Dit gaat gepaard met een knalletje. Echte chemische 
oorlogsvoering dus! In de derde klas heb je al een beetje kennis gemaakt met het vak scheikunde. 
Misschien heb je haargel, tandpasta, roomijs of aardappelpuree gemaakt. Je weet dus al dat 
experimenteren in de les regelmatig centraal staat. Meestal in labjas en met veiligheidsbril; natuurlijk 
houdt je daarbij ook rekening met het milieu. In de lessen zal de theorie van de scheikunde vaak 
behandeld worden vanuit een praktische vraag of probleem. Zo leer je hoe je scheikunde kunt 
herkennen in de biologie, in levensmiddelen of bijvoorbeeld in milieuvraagstukken. Met die chemische 
kennis op zak kun jij de ‘vertaler’ zijn van chemische informatie naar informatie die ook begrijpelijk 
wordt voor mensen die chemie maar eng vinden! 
 
Scheikunde wordt gegeven in havo-4 en havo-5 in de profielen N&G en N&T. In klas 4 zul je leren hoe 
een atoom in elkaar zit, kom je achter de verschillende bindingstypen, ga je rekenen aan reacties en leer 
je van alles over zouten, koolstofverbindingen en chemische reacties. In havo-5 ga je verder met zuren 
en basen, leer je hoe batterijen werken in het thema redoxreacties, kom je achter allerlei eigenschappen 
van kunststoffen, leer je over biochemie en zal je merken dat de chemische industrie steeds duurzamer 
wordt. 

Om scheikunde te kiezen is het nodig dat je goed bent in rekenen 
en wiskunde. Scheikunde vindt echter niet alleen aansluiting bij 
de exacte vakken, maar ook bij bijvoorbeeld kunstvakken 
(schilderen, etsen), aardrijkskunde (bodem, geologie, gesteenten, 
mineralen, milieukunde) en economie (duurzaamheid, 
bedrijfsveiligheid, management).  
Oftewel: scheikunde is een zeer veelzijdig en inspirerend vak! 
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NATUURKUNDE 
Overal om je heen kom je toepassingen van techniek, en dus van natuurkunde tegen: 
In het ziekenhuis wordt voor onderzoek een foto of een scan gemaakt met de apparatuur die het best 
past bij de informatie die de arts wil hebben. Dat kan een echo zijn, of een röntgenfoto, maar ook een 
MRI-scan. 
 
Voor de energievoorziening wordt veel aandacht besteed aan systemen die het gebruik van kolen, olie 
en gas kunnen beperken. Windmolens, zonneboilers en zonnecellen ken je vast wel, maar er wordt ook 
gebruik gemaakt van aardwarmte en waterkracht. Elektrische auto’s en snelle treinen zijn nog relatief 
nieuwe vormen van vervoer die er voor kunnen zorgen dat er minder fossiele brandstoffen gebruikt 
gaan worden. Of het gebruik van waterstof en brandstofcellen een geschikte oplossing is, vereist nog 
heel veel onderzoek. 
 
In de landbouw gaat het niet alleen om het toepassen van steeds meer machines en robots voor allerlei 
werkzaamheden. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van gegevens afkomstig van satellieten en - 
sinds kort - drones om landbouwgrond optimaal te kunnen gebruiken met zorg voor het milieu en 
ruimte voor de natuur. 
 
In deze voorbeelden worden apparaten en technieken gebruikt die mede ontwikkeld zijn met 
natuurkundige kennis. Wil je daar meer van weten, of er in de toekomst zelf wat mee gaan doen, dan is 
natuurkunde een vak voor jou. Bedenk wel dat natuurkundige problemen vaak niet op te lossen zijn 
zonder rekenwerk. Je moet dus wel redelijk goed zijn in wiskunde. 
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WISKUNDE 
 
Er zijn drie verschillende wiskundevakken: 
- wiskunde A (wisA) 
- wiskunde B (wisB) 
- wiskundeD (wisD) (deze wordt alleen op vwo-niveau aangeboden) 
 
Wiskunde A en wiskunde B zijn profielvakken. 
In elk profiel heb je verschillende keuzemogelijkheden.  
 

Profiel Keuzemogelijkheid 
C&M Wiskunde is niet verplicht. 

WisA is mogelijk als vrije ruimte vak. 
E&M Keuze uit wisA en wisB (profielvak). 
N&G Keuze uit wisA en wisB (profielvak). 
N&T Altijd wisB (profielvak). 

 
Wiskunde A 
Wiskunde A is een vak dat kan worden gekozen in alle profielen, behalve in N&T. Het wordt zowel door 
een school- als door een centraal examen afgesloten. Wiskunde A is bestemd voor leerlingen die in hun 
vervolgopleiding slechts een beperkte hoeveelheid wiskunde nodig hebben. Verder biedt het vak zicht 
op een aantal basisvaardigheden uit de rekenkunde die zinvol zijn voor iedereen. Om allerlei zaken in de 
samenleving te begrijpen en te verwerken is het van belang dat je inzicht hebt in getallen en structuren 
en hun praktische consequenties. Je krijgt te maken met grafieken, (financiële) berekeningen, kansen 
afwegen, voorspellingen doen, keuzes maken, situaties beoordelen. Daarbij maak je voortdurend 
gebruik van wiskundige denkpatronen. Wiskunde A geeft je de gelegenheid genoemde inzichten te 
verkrijgen en te versterken. 
Als je het profiel N&G kiest mag je wisA in je profiel nemen, maar niet in combinatie met natuurkunde. 
Natuurkunde doet vaak een beroep op je wiskundige vaardigheden en daarvoor zijn de technieken uit 
wisB verplicht. 
 
De doelstelling van het vak wisA is het aanbrengen van de volgende 
vaardigheden: 

• Het begrijpen, interpreteren en beoordelen van informatie, 
waarbij van wiskundige hulpmiddelen gebruik wordt gemaakt; 

• Het nagaan van correctheid van redeneringen;  
• Inzicht in en omgang met allerlei structuren; 
• Werken met statistische gegevens; 
• Inzichten in grafieken en formules; 
• Omgang met een gevarieerdheid van onderwerpen en verschillende methoden waarmee 

vraagstukken kunnen worden opgelost. Ze maken dat er van de leerlingen een redelijke 
hoeveelheid inzicht, fantasie en creativiteit wordt verlangd. Wiskunde A is dan ook geen 
"makkelijke" wiskunde. 
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De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
• Gebruik van de grafische rekenmachine bij onderstaande onderdelen. 
• Tabellen (gegevens verzamelen en in tabellen opnemen, berekeningen uitvoeren met waarden 

uit tabellen); 
• Grafieken (verband met tabellen leggen, conclusies uit grafieken trekken, berekenen en 

interpreteren van snijpunten); 
• Veranderingen (toe- en afname in grafieken vaststellen en berekeningen daarover maken); 
• Het ordenen en verwerken van statistische gegevens; 
• Formules; 
• Tellen en kansen (kansen berekenen bij gemeten gegevens, kansdiagrammen, telproblemen 

oplossen). 
 
Om een indruk te krijgen kun je in je wiskundeboek (van de derde klas) zien welke onderwerpen typisch 
voor wisA zijn: dat zijn voornamelijk de hoofdstukken 5 en 9, maar ook de stof uit de hoofdstukken 1 en 
8 kom je bij wisA regelmatig tegen. 
 
Geen wiskunde 
In het profiel C&M heb je de mogelijkheid helemaal geen wiskunde te kiezen. Je kunt dat overwegen als 
wiskunde tot op dit moment vaak een struikelblok was. Het is mogelijk dat je de wiskundekeuze riskant 
vindt omdat je verwacht over twee jaar met een onvoldoende te eindigen. Als je op dit moment slechte 
resultaten haalt voor wiskunde, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn.  
Ten eerste kan het zijn dat je er niet goed aan werkt. Het probleem daarvan is dan dat je niet weet hoe 
goed het zou gaan als je wél werkt. Ook je wiskundeleraar kan dan niet zeggen of een wiskundekeuze 
voor jou mogelijk is. Het kiezen van wiskunde is dan een risico dat niet in te schatten is. Oplossing is 
vanaf nu wél hard gaan werken alleen al om voor jezelf duidelijk te krijgen waar je grenzen liggen. Een 
andere oorzaak kan zijn dat je het zó moeilijk vindt dat je, terwijl je er wel hard voor werkt, toch maar 
steeds onvoldoendes haalt. In dat laatste geval is het kiezen van wiskunde een groot risico, want het 
niveau gaat natuurlijk wel omhoog en het is een profielvak dat zwaar meetelt. 
 
Let wel op dat veel vervolgopleidingen verlangen dat er wiskunde in je pakket zit. En als je de 
mogelijkheid wilt openhouden na je diploma door te stromen naar het vwo moet je wiskunde in je 
pakket hebben, want daar is wiskunde een verplicht vak in alle profielen. 
 
Wiskunde B 
Wiskunde B is nodig als je een studierichting wilt kiezen met een sterk technisch karakter. Ook voor 
studierichtingen met informatica is wisB onmisbaar. 
Mocht je later een economische richting kiezen dan hebben zowel wisA als wisB hun voordelen, zodat 
we daarvoor geen duidelijke uitspraak over kunnen doen. Enerzijds lijkt het alsof de onderwerpen die bij 
wisA genoemd worden beter aansluiten bij de economische onderwerpen, maar in de praktijk blijkt dat 
leerlingen met wisB toch ook in de economische vakken goed terecht kunnen. Zeker als het om 
richtingen gaat waarbij getallen een belangrijke rol spelen. Dat kan dus een overweging zijn om in E&M 
wisB te kiezen.  
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Is wisB moeilijker dan wisA? Als je wiskunde tot op heden moeilijk vond of je alleen met heel hard 
werken kleine zesjes kon halen dan ga je het zeer lastig krijgen bij wisB. Als je de ervaring hebt dat je iets 
alleen kunt begrijpen als het eerst door je docent duidelijk wordt uitgelegd dan is je basis niet goed 
genoeg om wiskunde B te kiezen. Niet alleen wordt het moeilijker, maar het tempo gaat in de vierde 
klas ook fors omhoog en er moet flink gewerkt worden door iedereen.  
 
Als je in het pakket N&G natuurkunde wilt kiezen moet je wisB kiezen. 
 
De doelstelling van het vak wisB is het aanbrengen van de volgende vaardigheden: 

• Het begrijpen, interpreteren en beoordelen van abstracte structuren; 
• Het nagaan van correctheid van redeneringen; 
• Omgaan met een veelheid van formules en hun verband met grafieken inzien; 
• Oplossen van vergelijkingen, zowel abstract als in concrete situaties; 
• Inzicht krijgen in vlakke en ruimtelijke meetkundige figuren; 
• Het ontwikkelen van een creatief inzicht en het zelfstandig aanpakken van vraagstukken; 

 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

• Gebruik van de grafische rekenmachine; 
• Functies (formules); 
• Grafieken (conclusies uit grafieken trekken, berekenen en interpreteren van snijpunten); 
• Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen; 
• Algebraïsche vaardigheden; 
• Veranderingen (toe- en afname in grafieken vaststellen en berekeningen daarover maken, 

differentiëren); 
• Exponenten en logaritmen; 
• Goniometrie; 
• Groeiprocessen; 
• Vlakke en ruimtelijke meetkunde (aanzichten en 

doorsneden tekenen); 
• Oppervlakte en inhoud. 

 
Om een indruk te krijgen kun je in je huidige wiskundeboek 
voor de derde klas zien welke onderwerpen typisch voor 
wisB zijn: dat zijn eigenlijk alle hoofdstukken, behalve 5 en 
9. Om jezelf te testen, kijk dan of je de hoofdstukken 3, 4 en 
6 met gemak kunt maken. 
  



 
 

16 
 

ECONOMIE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vak economie gaat over een groot aantal onderwerpen die je dagelijks in de krant en op de televisie 
tegenkomt. Daarom zie je hier een greep uit het nieuws. Spreken deze berichten je aan, wil je er meer 
over weten of wil je laten zien wat je er al van weet en kun je goed rekenen en logisch denken, dan is het 
vak economie iets voor jou. 
 
 
 
 
 

Raad van State sceptisch over Miljoenennota 
 
Den Haag, 16 sept. Het kabinet houdt 
onvoldoende rekening met de afnemende 
conjunctuur, de vergrijzende bevolking en de 
financiële instabiliteit die zich wereldwijd 
aftekent.  

Sociale partners redelijk tevreden over begroting  
Den Haag, 17 sept. Organisaties van werkgevers en 
werknemers reageren over het algemeen positief 
op de kabinetsplannen zoals verwoord in de 
miljoenennota. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO 
juichen het toe dat de lasten voor ondernemingen 
en burgers worden verlicht. 
Vakcentrales FNV en CNV zijn blij met de aandacht 
voor de koopkracht en werkgelegenheid in deze 
economisch mindere tijden.  

Werkloosheid daalt tot onder 300.000 
Voorburg, 18 sept. Voor het eerst sinds 
2002 zijn er minder dan 300.000 
werklozen.  

Koers van euro zakt verder weg 
Amsterdam, 12 sept. De koers van de euro is 
vannacht gedaald tot het diepste punt in een 
jaar tegenover de Amerikaanse dollar. 

Eurocommissaris: brood moet goedkoper 
 
Annecy, 21 september. Brood moet goedkoper, 
nu de graanprijs sterk is gedaald. Europees 
Commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) 
heeft dat zondag gezegd. 
Het brood werd rond februari snel duurder, 
toen de graanprijs piekte op historische hoogte. 
,,Brood werd toen snel duurder. Nu zakt de prijs 
van graan, maar die van brood nog steeds niet'', 
zei de EU-commissaris, die de nationale 
toezichthouders zoals de NMa oproept zo nodig 
in te grijpen.  

Omzet Ahold hoger, winst lager 
 
28-08-2008 Het bedrijfsresultaat van 
supermarktconcern Ahold is in het 
tweede kwartaal van dit jaar gedaald 
met ruim 14 procent tot 235 miljoen 
euro. Het bedrijf kreeg te maken met 
hogere inkoopprijzen, maar berekende 
die slechts ten dele door aan de 

  

Stemming over de economie veert een beetje op 
 
22-08-2008 Het vertrouwen van consumenten in 
de economie is in augustus iets opgeveerd ten 
opzichte van vorige maand. De vertrouwensindex 
steeg met 4 punten van -31 naar -27. 
Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) vanmorgen gemeld.  
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Friet is ondanks inflatie goedkoper geworden 
 
05-08-2008 Stijgende voedsel-, grondstof-, energie- en huizenprijzen. Alles 
lijkt wel duurder te worden. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begrootte de inflatie in 
juni op 2,6 procent.  
Niet alle prijzen gaan omhoog, zo blijkt uit bestudering van de CBS-
cijfers.  
De grootste dalers het afgelopen jaar: elektronische apparatuur als 
telefoons, computers, televisies en camera’s. Deze producten worden 
steeds efficiënter geproduceerd en komen veelal uit lagelonenlanden 
zoals China. Dat drukt de prijs. 
Daarnaast werd ook de oer-Hollandse aardappel vorig jaar goedkoper, 
met liefst 5,8 procent. De prijs van aardappels is sterk afhankelijk van 
de kwaliteit van de oogst en daarmee dus van het weer. De oogst van 
2007 was goed en dus daalde de prijs.  
De stijgende prijzen hebben een ongunstig effect op onze koopkracht. 
Niet zo gek dus dat het Centraal Planbureau verwacht dat de 
koopkracht van huishoudens dit jaar gemiddeld met 0,25 procent zal 
dalen.  
 

Werk aan de winkel 
Voor het vak economie moet je werken, het is geen makkelijk vak. Je moet goed kunnen rekenen, goed 
zijn in wiskunde, goed logisch kunnen nadenken (over verbanden), beredeneren (oorzaak-
gevolgrelaties) en gemakkelijk nieuwe begrippen kunnen aanleren. Je moet er gevoel voor hebben, al 
wat kunnen, maar er ook zeker nog veel tijd aan besteden. 
 
De toekomst 
Natuurlijk komt economie van pas bij de economisch gerichte 
studies. In een aantal gevallen is economie natuurlijk 
verplicht (bij E&M) . Maar ook als dat niet het geval is, heb je 
altijd profijt van economie. Zoals je hiervoor al kon zien, is 
veel van wat je tegen komt in het dagelijks leven, economie. 
 
Methode 
Het vak economie maakt net als in de derde klas, gebruik van 
de lesbrievenmethode van LWEO (www.lweo.nl ). 
 
Examen 
Een aantal onderwerpen komt alleen in de schoolexamens 
aan bod: internationale arbeidsverdeling, consument & 
welvaart, producent & welvaart, goederenmarkt en Europese integratie. Voor het centraal examen 
moet je alles afweten van: arbeidsmarkt, betalingsbalans, wisselkoersen, inkomensvorming & inflatie, 
inkomensverdeling, economische kringloop, markt, overheid en economische orde, sociale zekerheid. 
Verder dien je over een aantal vaardigheden te beschikken. Dat laat je bijvoorbeeld zien bij het maken 
van een praktische opdracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stijgende voedselprijzen 

 
De Europese Commissie geeft een 
miljard euro aan Afrikaanse boeren om 
de voedselcrisis te bestrijden. Welke 
crisis, vragen boeren in Niger zich af. Zij 
varen wel bij de gestegen voedselprijzen 
En deze week steeg in één dag tijd de 
prijs van tarwe met een kwart op de 
graanbeurs in Minneapolis. Dit als 
gevolg van een ongewone, maar 
broodnodige maatregel van Kazachstan. 
De regering besloot exporttarieven op 
zomertarwe in te voeren om een 
redelijke prijs voor de eigen inwoners te 
garanderen. 

http://www.lweo.nl/
http://www.nrc.nl/economie/article950754.ece/Prijs_tarwe_stijgt_kwart_in_een_dag
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NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE 
NLT is er speciaal voor de leerlingen die het profiel N&G of N&T hebben gekozen. Het is een combinatie 
van de bètavakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, fysische aardrijkskunde en biologie. Dat 
betekent niet dat je bij NLT precies hetzelfde leert als bij de bètavakken. Je hebt ook niet perse alle 
bovengenoemde vakken nodig in je pakket. NLT laat zien hoe je de dingen die je bij de bètavakken leert, 
kunt toepassen en kunt combineren met andere zaken die je al weet. Je leert nieuwe kennis over 
onderwerpen die bij de "gewone" bètavakken haast niet aan bod komen. En natuurlijk leer je van alles 
over de achtergrond van allerlei technieken.  
Heb je het altijd al interessant gevonden hoe je sportprestaties kan meten en beïnvloeden? Wil je meer 
weten over de bouw en de werking van het hart of over hoe een röntgenfoto wordt gemaakt of denk jij 
dat je een misdaad via forensisch onderzoek kan oplossen? Dan is NLT misschien iets voor jou. 
Bij NLT wordt gewerkt in modules. Dat betekent dat je ongeveer 9 weken bezig bent met een 
onderwerp en daar van alles over leert. Daarna ga je verder naar de volgende module. Voorbeelden van 
modules die worden gegeven, zijn: 

Module Je leert over ... 

Forensisch onderzoek 
 
 

het opsporen van een misdadiger met sporenonderzoek: 
vingersporenonderzoek; haaronderzoek; ballistiek: baan 
van de kogel; bloedonderzoek; DNA-onderzoek. 

Medische beeldvorming 
 

de medische beeldvormingstechnieken echografie, 
MRI, nucleaire diagnostiek en röntgen: van een 
medische foto aangeven met welke techniek deze 
gemaakt is; van elke techniek voorbeelden geven in 
welke gevallen deze techniek gebruikt wordt; risico’s 
aangeven van deze techniek voor de mens, en 
aangeven hoe deze zo klein mogelijk worden gemaakt; 
toelichten hoe medische experts bij hun diagnoses dit 
soort beelden gebruiken; 

Leef met je hart 
 

de bouw en functie van het hart en het bloedvatenstelsel en 
wat er mis gaat bij een hartinfarct. Onderwerpen hierbij zijn: 
reanimeren; elektrische activatie van het hart; het ECG; 
risicofactoren op het krijgen van een hartinfarct; 
behandelmethoden bij een hartinfarct. 

Een aantal van deze onderwerpen leer je natuurlijk niet alleen uit teksten. Je zult zelf ook gaan 
experimenteren en je komt in contact met bedrijven, hogescholen en universiteiten die op deze 
gebieden werkzaam zijn.  
 
Waarin verschilt NLT nog meer ten opzichte van andere vakken? 
Er is alleen een schoolexamen; je hebt geen centraal schriftelijk examen, waardoor je tijdens deze 
examens meer tijd hebt voor de andere vakken. Je hebt geen boeken nodig voor NLT. De materialen 
worden via SOM-today gegeven. Je werkt dus de meeste lessen met de computer. 
Kortom: wil je meer diepgang in de bètavakken, kies dan voor NLT! 
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BEWEGEN SPORT EN MAATSCHAPPIJ  
 
Wat is BSM?  
BSM staat voor Bewegen, Sport & Maatschappij. Het is meer dan ‘extra gym’. BSM is een combinatie 
van praktijk en theorie. Je leert veel van en over bewegen. Natuurlijk beweeg je veel zelf, maar je leert 
ook omgaan met de rollen van scheidsrechter, organisator en coach. Je gaat ook zelf lesgeven! In de les 
BSM ga je dieper in op verschillende bewegingsvaardigheden die je in de gewone gymles misschien al 
gehad hebt. Daarnaast krijg je sporten aangeboden die in de gewone gymles niet voorkomen. De 
praktijk is altijd gekoppeld aan theorie. Het kan gaan om spelregels, maar ook om trainingsleer: het 
verbeteren van je eigen fitheid, trainingsprogramma’s opstellen, de relatie tussen bewegen en 
gezondheid. Ook actuele thema’s als doping en vandalisme (dit zijn geen praktijkonderdelen…) komen 
aan bod. Soms zijn we buiten school aan het werk. Dat kan zijn om zelf te bewegen, maar bijvoorbeeld 
ook het bezoek aan een topsportwedstrijd. 
 
Is BSM wat voor jou? 
Je hoeft niet een geweldig talent in sport te zijn om BSM te doen, inzet en 
doorzettingsvermogen zijn belangrijker. Daarnaast is het natuurlijk van 
belang dat je geïnteresseerd bent in bewegen en sport en daarover wilt 
leren. 
 
Hoe wordt het beoordeeld? 
Het vak bestaat uit beoordelingen voor de praktijklessen (zowel het proces 
als het product wordt beoordeeld), theorietoetsen, praktische opdrachten 
(bijv. zelf lesgeven) en handelingsdelen (bijv. topsportwedstrijd bezoeken). 
BSM wordt afgesloten met een Schoolexamen (SE), dus geen Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE). 
 
Wat heb ik er aan voor de toekomst? 
Bij veel vervolgstudies komt het vak BSM van pas. Natuurlijk bij de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding (ALO), maar ook bij andere lerarenopleidingen. Verder is het zeker handig voor fysiotherapie, 
medicijnen, sportmanagement, bewegingstherapie, politie, leger, zorg en sociale- of 
bewegingswetenschappen. Ook voor een (vrijwillige) baan als trainer, coach, scheidsrechter o.i.d. heb je 
een mooie basis. 
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KUNST – BEELDENDE VORMING 
Meer begrip krijgen voor de werking van schilderijen, foto’s, reclame, mode, film, etc. Aan die kennis en 
aan dat begrip kun je werken door naar werk van anderen te kijken, het te bestuderen, maar natuurlijk 

kun je ook zelf aan de slag gaan.  
Kunst als eindexamenvak is beeldende problemen oplossen. Je 
tekent, schildert, fotografeert en filmt. Soms kies je voor 
ruimtelijk werk. Kortom je bent zelf beeldend actief. Of je 
daarmee ook kunst maakt? Nee. Maar daar gaat het ook niet 
om. Maar met de nieuwe naam is wel in een keer duidelijk 
waarmee we ons bezighouden. En met de naam sluit ons land 
zich aan bij de andere landen van deze aardbol: daar noemen 
ze ons vakgebied ook Art of Kunst. 
 

Maar er is meer. Door praktisch werk ontwikkel je creativiteit en vaardigheid, leer je mogelijkheden zien 
en ontwikkel je jouw waarneming. Ook het reflecteren op wat je maakt is van belang. Juist door te leren 
kijken naar je eigen werk en dat van je klasgenoten, zul je meer gaan zien. Zo zul je ook meer begrip 
ontwikkelen voor het werk van kunstenaars uit verleden en heden. 
 
Cultuurgeschiedenis en je praktische werk: er is samenhang 
De kunstgeschiedenis als het vak zoals het vroeger werd gegeven heeft een behoorlijke verandering 
ondergaan. Vroeger stonden schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur centraal. Nu worden alle 
kunstvormen in een aantal perioden van de cultuurgeschiedenis in hun onderlinge samenhang ter sprake 
gebracht. Zo krijg je inzicht in hoe het in een bepaalde tijd was. Het is verbazingwekkend om te leren zien 
hoe de manier waarop mensen in een bepaalde tijd denken en leven hun stempel drukt op alles wat ze 
voortbrengen. Jou zal duidelijk worden dat juist dié muziek bij dié schilderijen en dié architectuur past. Zo 
ontstaat er samenhang in een anders wel heel onoverzichtelijke hoop. Je krijgt een referentiekader 
aangereikt dat je voor de rest van je leven van dienst kan zijn om nieuwe indrukken te plaatsen en te 
doorgronden. Je snapt het al: naast het zelf tekenen en dia’s en dvd’s kijken ga je ook luisteren naar 
muziek uit verschillende perioden. Maar ook kleding, toneel, dans, film of tuinaanleg komen ter sprake.  
 
Een pittig geheel 
Om je een beeld te geven van de verschillende onderwerpen die ter sprake komen volgt hieronder een 
overzicht . Vijf en zes behoren tot de vaste leerstof. Daarnaast wordt ieder jaar nog een derde onderwerp 
gekozen. 
 
Verschillende onderwerpen 
1: Cultuur van de kerk van de 11de t/m de 14de eeuw;                                                   
2: Hofcultuur van de 16de en 17de eeuw;                                                                         
3: Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17de eeuw;                                                   
4: Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19de eeuw;                                               
5: Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw;                                    
6: Massacultuur, 2de helft van de 20ste eeuw. 
De invalshoeken van waaruit de kunst wordt benaderd: 
1: Kunst, religie en levensbeschouwing;                                                                         
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2: Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht;                              
3: Kunst en vermaak;                                                                                                      
4: Kunst, wetenschap en techniek;                                                                                 
5: Kunst intercultureel. 
 
Een wisselwerking 
Doordat je zelf ook praktisch bezig bent in verschillende disciplines, zul je merken dat cultuur-
geschiedenis beter te begrijpen is. Aan de andere kant zal wat je in de theorielessen leert je praktische 
werk weer beïnvloeden. Een boeiende wisselwerking. 
 
Kunst, maar nog steeds algemene vorming 
We zijn omringd door een wereld die overloopt van kunst en cultuur. Voortdurend maken we keuzes 
tussen dat wat we wél en wat we niet ‘mooi’ vinden. Door ons te verdiepen in de keuzes van anderen, 
leren we zelf ook nieuwe mogelijkheden zien. We ontwikkelen zo een open houding ten opzichte van de 
wereld om ons heen. Een open oog voor onze eigen cultuur, maar ook voor andere culturen. 
 
Leerlingen die kunst kiezen, doen dat omdat ze het vak zien als onderdeel van hun algemene vorming. 
Maar ook kunnen ze het vak kiezen, omdat het voor hun vervolgopleiding of beroep nodig of nuttig is als 
ze het vak gehad hebben (denk bv. aan heel veel verschillende vervolgstudies en beroepen zoals: 
vormgever (grafisch / industrieel / mode ), architect, kunstenaar, reclameontwerper, fotograaf, 
cameraman, docent, kunsthistoricus, conservator, kunstmanager; studies en opleidingen zoals: kunst - 
en cultuurwetenschappen, vrijetijdswetenschappen / theaterwetenschappen, musicologie, archeologie, 
het conservatorium, de dansacademie, de toneelacademie, de kunst-academie, de PABO; - opleidingen 
voor arbeids-, creatieve of bewegingstherapie; het werken in de reclamewereld, de communicatie- en 
informatietechnologie, het toerisme, de kunst en cultuur, enz.).  
 
Verschillen in kunst voor het havo en het vwo 
De examenstof is ondergebracht in verschillende gebieden (zogenaamde domeinen). We 
onderscheiden:  
A Vaardigheden en benaderingswijzen; 
B Invalshoeken voor reflectie en 
C Onderwerpen.  
 
Voor het vwo worden er eisen gesteld aan het benoemen en beargumenteren m.b.t. het 
beschouwingsapparaat bij de verschillende kunstdisciplines. Kunst en esthetiek komt voor vwo specifiek 
aan de orde. Naast de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw en 
massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw worden voor vwo drie subdomeinen, en wordt 
voor havo één der subdomein behandeld. Welke domeinen het betreft wordt per jaar in opdracht van 
de minister bekend gemaakt  
 
Aanleg 
Iedereen die de stof van het vak beeldende vorming voor de onderbouw voldoende heeft doorlopen, zal 
het vak kunst kunnen volgen. Je hoeft geen geboren tekenaar te zijn. Je snapt uit bovenstaande vast wel 
dat je zin moet hebben om zelf aan de slag te gaan en dat je nieuwsgierig moet zijn naar de 
overwegingen en keuzes van anderen. 
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CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING 
Culturele en kunstzinnige vorming ofwel, kort gezegd, CKV wordt door alle leerlingen gevolgd.  
Voor de meeste van jullie is de inhoud wellicht vertrouwder dan je denkt, immers het gaat hier om 
zaken die je overal om je heen tegenkomt. Je loopt door de stad, om je heen stadsplanning, 
architectuur, mode, vormgeving. Je luistert naar muziek, kijkt naar een film en ´s avonds voor het slapen 
gaan lees je nog een paar bladzijden uit een boek.  
 
Misschien ben je zelf wel actief in een kunstzinnige discipline: je speelt toneel, zingt, danst, bespeelt een 
instrument of je schrijft gedichten. Als je een abonnement hebt op de voorstellingen van de schouwburg 
bezoek je toneel-, orkest- en cabaretvoorstellingen. Kortom je leeft temidden van cultuur en kunst. 
Heel begrijpelijk dus dat je geleerd krijgt hoe je met al deze 
uitingen van anderen om moet gaan. Vergelijk het maar met 
voetbal: je ziet poppetjes achter een bal aanrennen. Als ze 
die bal dan eindelijk hebben schieten ze hem weer weg. 
Voor iemand die de regels en bedoeling van het spel niet 
kent lijkt dit volmaakte onzin. Weet je echter waarom het 
gaat dan wordt alles anders. Zeker als je zelf voetbalt weet je wat er zoal bij komt kijken, wat er aan valt 
te beleven. Zo is het ook met culturele uitingen: je kunt leren waarderen. Letterlijk waarderen: jij geeft 
aan wat de waarde van iets is voor jou. Logisch dat je dan wel eerst de moeite neemt om goed te 
luisteren, kijken, lezen.  
 
CKV is een bijzonder vak. Zo doe je geen centraal eindexamen in dit vak, maar een schoolexamen. Het 
cijfer maak onderdeel uit van het combinatiecijfer, samen met het profielwerkstuk en maatschappijleer. 
Het programma bestaat in 4 havo uit de volgende onderdelen: 

• Culturele activiteiten (bv. het bezoeken van tentoonstellingen, voorstellingen, 
muziekevenementen); 

• Kennis van kunst en cultuur (iets weten van en kunnen praten over diverse kunsten); 
• Praktische activiteiten (door zelf kunstdisciplines te beoefenen voel je beter waar het om gaat); 
• Reflectie en kunstdossier (je geeft jouw mening of commentaar op een reeks kunstuitingen, 

uiteraard nadat je bestudeerd hebt wat de relatie is tussen de inhoud, de vorm en de functie 
ervan; voor jouw reflectie kan je allerlei vormen kiezen bv. geschreven commentaar, videoclip, 
dans, gedicht of song). 

Je hebt al begrepen dat er in de tweede fase wordt gewerkt met studielasturen. 
Een deel van die uren krijg je les van verschillende docenten die onder andere samen met jou een 
bezoek aan een voorstelling voorbereiden. In deze periode leer je hoe je zoiets aan moet of aan kunt 
pakken. Aan zo'n project rond een voorstelling worden ook praktische activiteiten gekoppeld. Een ander 
deel van de uren vul je met het bestuderen van verschillende kunstuitingen: zo leer je oog krijgen voor 
kunst en cultuur. En dan natuurlijk zelf er op uit: je gaat cultuur en kunst proeven.  
Uiteindelijk volgt de reactie op wat je aan je keuzes hebt beleefd. Ook dat kost tijd. Gedurende de 
periode dat je bovenstaand werk verzet kan je voor steun en advies steeds terecht bij de docent die jou 
begeleidt: je kunstmentor. Goed plannen wat je gaat doen; voor CKV noodzaak. 
 
Veel werk, maar ook leuk en afwisselend werk: je kunt een flink deel zelf invullen. Interessant ook om 
straks te zien of horen wat je medescholier aan reflectie heeft verzameld op zijn of haar keuzes. 
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BEWEGINGSONDERWIJS 
Bewegingsonderwijs is een vak in het verplichte gemeenschappelijke deel. Bij bewegingsonderwijs 
maken we onderscheid in vijf domeinen: 
 
Domein A : Algemene doelstellingen; 
Domein B : Bewegen; 
Domein C : Bewegen en regelen;  
Domein D : Bewegen en gezondheid; 
Domein E : Bewegen en samenleving. 
Voor ieder domein zijn eindtermen geformuleerd. 
Deze eindtermen worden getoetst in een 
schoolexamen.  
 
A) Algemene doelstellingen. 
* Plezier beleven aan het deelnemen; 
* Zelfstandig en actief leren; 
* Waarden en normen onderkennen; 
* Samenwerkend kunnen leren; 
* Kunnen reflecteren op eigen prestatie/proces en dat van anderen. 
B) Bewegen 
* Het vergroten van de bewegingsvaardigheid m.b.t. de volgende activiteitsgebieden: 
- spel; 
- turnen; 
- bewegen op muziek; 
- atletiek; 
- zelfverdediging. 
C) Bewegen en regelen 
* Bewegingssituaties kunnen observeren/beoordelen; 
* Bewegingssituaties kunnen ontwerpen/inrichten; 
* Kunnen hulpverlenen; 
* Het kunnen vervullen van leidinggevende rollen. 
D) Bewegen en gezondheid 
* De relatie tussen bewegen en gezondheid kunnen zien, uitleggen, toepassen. 
E) Bewegen en samenleving 
* Het zich bewust zijn van de plaats die bewegen inneemt in de samenleving. 
 
Het programma van bewegingsonderwijs is een praktijkprogramma. Kennis en inzicht komen zoveel 
mogelijk bewegend aan bod. 
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Het eindexamen 
Het eindexamen is een schoolexamen. Het schoolexamen heeft betrekking op de vijf domeinen. Voor 
bewegingsonderwijs wordt geen cijfer toegekend, het 
moet naar behoren worden afgesloten. De docent 
bewegingsonderwijs stelt aan de hand van een 
beoordeling van de activiteiten vast of het vak naar 
behoren afgesloten is. Naast de waardering 
“voldoende” kan ook de beoordeling “goed” worden 
toegekend. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken 
naar het proces en in mindere mate naar het product. 
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Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). 
Het vak Onderzoeken en Ontwerpen wordt aangeboden in het Technasium. Dat betekent dat we 
werken volgens de maatstaven van de Stichting Technasium. Hierdoor worden we gestimuleerd om een 
bepaalde kwaliteit te leveren. Een soort “keurmerk” dus. 
 
Tijdens het vak Onderzoeken en Ontwerpen houdt je je bezig met een probleem dat een bedrijf heeft en 
waarvan het bedrijf graag verschillende oplossingen zou willen krijgen. Dat probleem ga je onderzoeken 
wat dat dan precies is. Dat doe 
je niet zomaar willekeurig, 
daarvoor leer je werken volgens 
de ontwerpcyclus.  
 
Onderzoeken: bij het 
onderzoeken leer je 
systematisch een probleem 
analyseren. Daarvoor maken wij 
gebruik van de ontwerpcyclus. 
Wanneer er bepaalde vakkennis 
nodig is, krijg je dat 
aangeboden in workshops of 
zelfstudiemodules. 
 
 
Ontwerpen: voor het ontwerp van een oplossing kun je van verschillende technieken gebruik maken. 
Van maquettes maken tot 3D animaties op de computer. Vaak geeft de opdrachtgever van het bedrijf 
wel aan wat er verwacht wordt van de presentatie van de oplossing. Bij het ontwerpen van een 
oplossing worden ook creatieve denktechnieken gebruikt. 
 
Scrummen: we gaan natuurlijk niet zomaar in het wilde weg aan de gang. Je werkt namelijk altijd samen 
en dat vraagt overleg en plannen. Wanneer doe je wat en wie. Daarvoor leer je de techniek van het 
Scrummen te gebruiken. Scrummen wordt al in veel bedrijven toegepast, soms heel puur, soms in een 
variant er van. Scrummen is als methode juist heel flexibel dus heel makkelijk aan te passen aan de 
werkomstandigheden. 
 
Competentiemonitor: Wanneer je zo bezig bent ontwikkel je verschillende competenties. Wij kennen er 
zes. 

1. communicatief naar omgeving  
2. ondernemend gedrag  
3. creatief handelen  
4. ontwikkeling van zelfsturing  
5. projectmatig werken  
6. samenwerken 
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Met behulp van de Competentiemonitor van Stichting Technasium ga je van jezelf meten of je steeds 
beter wordt in deze zes competenties. 
 
Beeldboek: het beeldboek is een fotoboek waarin je met behulp van foto’s bewijsmateriaal hebt 
verzameld die een score uit de Competentiemonitor ondersteunt. Dus je kunt wel zeggen dat je heel 
goed bent in bijvoorbeeld ‘creatief handelen’ maar waar blijkt dat dan uit? Dan laat je de foto’s zien 
waarin je jou creatief handelen hebt vastgelegd om aan te tonen dat je er ook echt goed in bent. 
Bovendien ondersteunt het beeldboek ook je reflecties. Dat beeldboek kan later weer heel waardevol 
zijn bij vervolgopleidingen. 
 
Bij het vak Onderzoeken en Ontwerpen is het fijn als je ook “Out of the box” kunt denken. Het is niet 
nodig om al heel veel van techniek te kennen, dat leer je wel tijdens de projecten. Ook leer je kritisch te 
zijn, zowel op de oplossingen die bedacht zijn maar ook over wat jij hebt bijgedragen aan die oplossing. 
Reflecteren en een stukje zelfsturing zijn dan wel handige eigenschappen. Dus ben jij leergierig, 
nieuwsgierig, een doorzetter en niet bang voor vieze handen, dan is O&O echt een vak voor jou! 
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BEDRIJFSECONOMIE  
Het vak Bedrijfseconomie heet voluit bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële 
zelfredzaamheid. Bij bedrijfseconomie houd je je bezig met managementproblemen vanuit 
verschillende invalshoeken.  
 

• Je leert managementproblemen binnen een organisatie aan te pakken en op te 
lossen, zoals een manager dat zou doen.  

• Daarnaast leer je om (bedrijfs-)economische vraagstukken te bekijken vanuit het 
standpunt van bijvoorbeeld het personeel, de vermogensverschaffers, omwonenden 
en andere belanghebbenden.  

• Ook het perspectief van het individu, jij als leerling komt centraal te staan. 
Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe zelf een onderneming te beginnen, wat 
komt daarbij kijken? Maar ook financiële zelfredzaamheid in het algemeen krijgt 
aandacht, onder meer bij persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van 
een huis.  

 
Bedrijfseconomie komt dus niet alleen van pas als je voor een economische vervolgstudie 
kiest. Vrijwel iedereen komt later wel in situaties terecht, waarin verstand van zaken wordt 
verlangd op het gebied van bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële 
zelfredzaamheid.  
 
Het verschil tussen bedrijfseconomie en economie  
Het vak economie houdt zich vooral bezig met de economie van een heel land. Daarbij wordt 
niet alleen gekeken naar de consument en de producent, maar ook naar rol van de overheid 
en de relatie van een land met het buitenland. Het vak economie gaat bijvoorbeeld in op 
oorzaken van werkloosheid, de ontwikkeling van het prijspeil in een land, de taak van de 
Centrale Bank, de rol van de overheid, wisselkoersen tussen de euro en de dollar en nog veel 
meer. Bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met wat er binnen organisaties gebeurt, 
daarbij staat het individu centraal. 
Onderwerpen bij Bedrijfseconomie  
Van persoon naar rechtspersoon: Hierbij wordt aandacht besteed aan de financiële gevolgen 
van belangrijke beslissingen zoals de keuze voor een opleiding, werken, het kopen van een 
huis, pensioen- en vermogensopbouw, de financiële en fiscale gevolgen van trouwen, 
scheiden, erven en schenken en het opstarten van een bedrijf.  
Marketingbeleid: Waar kan je een product kopen tegen welke prijs? Hoe is de kwaliteit van 
het product en de service van de winkelier? Hoe komt het dat mensen bereid zijn een hoge 
prijs te betalen, terwijl ze ergens anders goedkoper uit kunnen zijn?  
Financieel beleid: Hoe bepaal je de verkoopprijs van een product, de kosten en uiteindelijk 
de nettowinst? Daarnaast gaan we uitgebreid in op begrotingen en financiële verslagen van 
commerciële en niet-commerciële organisaties. Je leert waarop je moet letten om een 
oordeel te vormen over de gang van zaken.  
Lenen en leasen of zelf voor geld zorgen? Bij bedrijfseconomie gaan we in op de 
verschillende manieren waarop je geld kunt lenen.  
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Interne organisatie en personeelsbeleid, medezeggenschapsraad, winst, werkgelegenheid en 
informatievoorziening met behulp van ICT.  
 
Bedrijfseconomie, iets voor jou? Heb je interesse in ondernemerschap en management? 
Heb je daarnaast gevoel voor getallen (hou je van 'rekenen)? Vind je het belangrijk financieel 
verantwoorde keuzes te kunnen maken en je goed voor te bereiden op je toekomstige 
loopbaan? Dan is bedrijfseconomie een vak dat bij jou past. 
 
Bedrijfseconomie wordt onder voorbehoud aangeboden in samenwerking met het 
Baudartius College.  
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LOOPBAAN ONTWIKKELING EN BEGELEIDING (LOB) 
Na het vijfde leerjaar ga je kiezen voor een vervolgstudie. Om je hierbij te helpen hebben we in het 
examenprogramma (PTA) van de verschillende vakken een aantal handelingsdelen voor Loopbaan 
Ontwikkeling en Begeleiding opgenomen. Deze opdrachten bewaar je en bespreek je met de 
betreffende docent, je coach en eventueel met de decaan. 
 
Aan de hand van de Icares interessetest, die je door school wordt aangeboden, maak je een planning 
welke activiteiten je wilt ondernemen.  In het vierde 
en vijfde leerjaar onderneem je minimaal 3 
activiteiten per jaar die belangrijk zijn bij het kiezen 
van een vervolgopleiding en voor jouw volgende 
loopbaanstap.  Hierbij kan gedacht worden aan het 
bezoeken van een studiebeurs, een (online) open 
dag, een meeloop dag, een gesprek met een oud-
leerling, stage etc.  Staat jouw LOB-activiteit hier niet 
tussen? Bespreek deze dan met je coach en decaan. 
Tijdens het Driehoeksgesprek reflecteer je op de 
ondernomen activiteiten en bepaal je doelen voor je 
volgende loopbaanstap. 
 
Aan het eind van de vierde klas of in het begin van 
klas vijf maak je een competentietest, de Kies Actief. 
Hierdoor krijg je goed zicht op je eigen competentie 
ontwikkeling. Aan de hand van de competentietest 
voer je een  gesprek met je coach en/of decaan en 
bekijk je waar jij je nog in wilt ontwikkelen. 
 
Ook gaan we waarschijnlijk gezamenlijk naar een hbo-instelling om kennis te maken met het hoger 
onderwijs. Tevens hebben de leerlingen in het eindexamenjaar meerdere gesprekken met de coach 
of decaan over het vervolg van hun schoolloopbaan.  
 
In de bovenbouw werken we niet met een methode. Via je eigen LOB-TEAM word je via TEAMS op de 
hoogte gesteld van activiteiten en belangrijke achtergrond informatie. Daarnaast word je via 
nieuwsbrieven in SOM ook op de hoogte gehouden.  
 
LOB draagt ertoe bij dat je een verantwoorde en doordachte keuze maakt voor het vervolg van je 
(school)loopbaan. 
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Onder voorbehoud te kiezen: in samenwerking met het Baudartius College  
 

Versterkt Taalonderwijs Duits (VTOD)  
Kosten: €150,- 
Wanneer je Duits een fantastisch vak vindt, je geniet van het horen, spreken en lezen van deze mooie 
taal, je geïnteresseerd bent in de Duitse cultuur en voldoende cijfers haalt voor Duits, dan is het 
volgen van het VTO Duits zeker iets voor jou! In deze module gaan we toewerken naar het 
internationaal Goethe-examen, dat plaatsvindt in juni. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en 
schrijven worden in deze module intensief getraind, want je doet in deze onderdelen examen. 
Daarnaast is er aandacht voor de Duitse cultuur. Bovendien werken we met echte Duitse 
schoolboeken, waarin geen enkel woord Nederlands voorkomt. Alleen zo word je een nóg grotere 
expert van de Duitse taal. De kosten voor het volgen van VTO Duits zijn €150. Hierin zitten de kosten 
van de boeken en het examengeld. Bis bald!). 
 
 

Versterkt Taalonderwijs Frans (VTOF)  
Kosten: €300,- 
Vind je het extra leuk om met de Franse taal bezig te zijn? Wil je nog meer uitgedaagd worden dan in 
de normale lessen Frans? Geniet je van het horen, spreken en lezen van deze mooie taal? Ben je 
geïnteresseerd in de wereld om je heen tot ver buiten de landsgrenzen?  Wil je graag een 
internationaal erkend taaldiploma Frans halen dat later mooi op je cv staat?  Dan is het volgen van 
het VTO Frans zeker iets voor jou! In deze module gaan we toewerken naar het internationaal DELF-
examen, dat plaatsvindt in juni. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven worden in 
deze module extra getraind, want je doet in deze onderdelen examen. Daarnaast is er aandacht voor 
de Franse cultuur zoals chansons en films en werken we met echte Franse lesboeken! Alleen zo word 
je een nóg groter expert van de Franse taal, zonder dat je extra huiswerk of toetsen krijgt .  
De kosten voor het volgen van VTO Frans zijn €300. Hierin zitten de kosten van de boeken en het 
examengeld. Hierin zitten ook de kosten voor de meerdaagse excursie naar Frankrijk, zodat je je VTO 
Frans kennis kunt gaan toepassen in de praktijk, c’est super amusant, n’est-ce pas?  A bientôt! 
 
De VTO lessen zullen bij doorgang plaats vinden bij het Baudartius College. Versterkt Taalonderwijs 
Frans en Duits zijn geen examenvakken, maar een module. Versterkt Taalonderwijs is niet mogelijk in 
combinatie met BSM. 
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