Hondsrug College

		

Profielkeuze
vwo 2021 - 2022

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College - Emmen Profielkeuze vwo leerjaar 2021-2022

Inhoudsopgave
Voorwoord						3
Keuzebegeleidingsprogramma				4
De tweede fase						4
De profielen						5
Aanvullende eisen per vak				

5

Vrijstelling 2e moderne vreemde taal			

6

Profielkeuzetabel vwo					6
Procedure extra vak					7
Vooropleidingseisen hoger onderwijs			

8

Wisselen vakken in klas 4				

8

Yubu							9
Informatie verschillende bovenbouwvakken		

10

Aardrijkskunde						10
Bedrijfseconomie, ondernemerschap en
financiële zelfredzaamheid				11
Biologie						11
Duits							12
Economie						12
Frans							13
Geschiedenis						14
Grieks en Latijn						14
Natuurkunde						15
O&O							16
ICT							16
Scheikunde						17
Spaans							18
Tekenen en Handvaardigheid				18
Wiskunde						19

2

Hondsrug College - Emmen Profielkeuze vwo leerjaar 2021-2022

Voorwoord

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de brochure met informatie over de profielkeuze. Halverwege dit schooljaar zal uw zoon of dochter een keuze
maken voor zijn/haar vakkenpakket in de bovenbouw (de profielkeuze).
In deze brochure hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. Naast de informatie in deze brochure plannen we
twee oudervoorlichtingsavonden (voor zover de maatregelen tegen het coronavirus dit toelaten) en zullen we via de mentorlessen
en de online methode Yubu (www.yubu.co) uw zoon of dochter zo goed mogelijk informeren en voorbereiden op de keuze.
Uiterlijk 20 januari zal uw zoon of dochter zijn/haar voorlopige keuze via Yubu doorgeven. Het docententeam zal op basis van deze
keuze een advies geven.
Aan de hand van de wensen van uw zoon of dochter en het advies van de docenten zal de decaan met iedere leerling spreken over
zijn/haar keuze. Tot 15 maart kan uw zoon of dochter de voorlopige keuze nog aanpassen. Na deze datum wordt de voorlopige
keuze definitief.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure, laat dit dan vooral weten.
Met vriendelijke groet,
L. (Liesbeth) Kupers-Huising
Decaan havo-vwo
T: (0591) 65 79 79
E: l.kupers-huising@hondsrugcollege.nl
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Keuzebegeleidingsprogramma
september-april:

Ontdekken van o.a. kwaliteiten en motieven met behulp van Yubu

in september

Voorlichtingsavond ouders/verzorgers (indien mogelijk)

oktober-november:

Mentorlesbezoek door decaan met info over de profielkeuze en vakken in de bovenbouw

in januari:

Voorlichtingsavond ouders/verzorgers en leerlingen met presentatie van keuzevakken in de bovenbouw
(indien mogelijk)

20 januari:

Deadline voorlopige profielkeuze in te vullen in Yubu

eind januari:

Decaan informeert vakdocenten over voorlopige keuzes leerlingen

1 maart:

Deadline advies vakdocenten naar aanleiding van voorlopige keuzes

maart:

Aan de hand van de wensen van de leerling en het advies van de vakdocent gesprek decaan-leerling

15 maart:

Deadline definitieve keuze

1 april:

Deadline inleveren door ouders/verzorgers getekend definitief profielkeuzeformulier bij decaan

De tweede fase
De tweede fase staat voor de bovenbouw van havo (klas 4 en 5) en vwo (klas 4, 5 en 6).
kunnen inzien welke vakken in de stam- of clusterklas zullen
Voorafgaand aan de tweede fase zullen leerlingen hun eigen
vallen. Er kunnen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar
vakkenpakket samenstellen (de profielkeuze). Het vakkenpakket
daarom geen uitspraken gedaan worden over de indeling van
bestaat uit vakken in het gemeenschappelijk deel, verplichte
de klassen. Ook is het in verband met de klassengroottes en het
profielvakken, profielkeuzevakken en een vak uit het vrije deel.
roosterprogramma niet mogelijk om na indeling van de klassen
te voldoen aan verzoeken om te wisselen van klas.
De vakken in het gemeenschappelijk deel zijn vakken die
iedereen, ongeacht het gekozen profiel, moet volgen.
De gemeenschappelijke vakken die leerlingen in de bovenbouw
Met het profiel (de profielvakken en profielkeuzevakken) kiest
vwo volgen zijn:
de leerling voor een combinatie van vakken om een richting
•
Nederlands
op te kunnen waar zijn of haar interesses liggen. Het vrije deel
•
Engels
zijn de vakken die de leerling zelf kiest, maar die niet altijd
•
maatschappijleer
te maken hebben met de richting van het profiel. Naast de
•
lichamelijke opvoeding
vakken uit bovenstaande delen, is het in sommige gevallen ook
•
culturele- en kunstzinnige vorming (CKV)
mogelijk een extra vak te kiezen. Hier zijn wel voorwaarden aan
•
religie
verbonden. Deze voorwaarden staan op p. 7 in deze brochure.
•
tweede moderne vreemde taal
Omdat de leerlingen door hun keuzes geen gelijk vakkenpakket
meer zullen hebben, kunnen ze ook niet meer alle lessen in
dezelfde klas volgen. In de tweede fase wordt daarom gewerkt
met stamklassen en clusterklassen. Met de stamklas zal de
leerling zoveel mogelijk vakken (en de mentorles) in dezelfde
groep volgen. De overige vakken zullen gevolgd worden in
verschillende clusters. Dit zijn andere klassamenstellingen. Pas
na het invoeren van de definitieve keuzes, zal de roostermaker

Daarnaast kunnen de leerlingen uit vier profielen kiezen:
•
Cultuur & Maatschappij
•
Economie & Maatschappij
•
Natuur & Gezondheid
•
Natuur & Techniek
De inhoud van de verschillende profielen komt in het volgende
hoofdstuk aan bod.
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De profielen
Naast de gemeenschappelijke vakken, zullen leerlingen
vakken kiezen uit vier verschillende profielen (zie p. 6 voor de
profielkeuzetabel vwo).
Voor vwo geldt dat de leerling allereerst kiest welke taal hij/zij
als tweede moderne vreemde taal (2e MVT) wil volgen. Hierbij
kan gekozen worden tussen Duits of Frans. Voor vwo+ kan ook
gekozen worden voor Spaans. Voor het gymnasium kan gekozen
worden tussen Latijn of Grieks. In incidentele gevallen kan
gebruik gemaakt worden van een vrijstelling voor de 2e MVT,
hierover leest u meer op de volgende pagina.
De verplichte profielvakken zijn de kenmerkende vakken voor
het profiel. In dit deel van het proces zal in sommige gevallen

een keuze moeten worden gemaakt uit het type wiskunde
(wiskunde A, B of C).
Vervolgens zal een keuze worden gemaakt uit de verschillende
profielkeuzevakken. In het geval van C&M zullen hier twee
vakken worden gekozen, in de overige gevallen kan worden
volstaan met keuze van 1 vak.
Tot slot kiest de leerling één vak uit de vakken van het vrije deel.
Met deze 12 vakken, heeft de leerling een volledig vakkenpakket
gekozen. Het kiezen van een extra vak naast deze reguliere
vakken is toegestaan, maar hier zijn wel voorwaarden aan
verbonden. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk.

Aanvullende eisen per vak
Voor het kiezen van de vakken in het profiel bestaan geen
aanvullende (cijfer)eisen. Zoals eerder aangegeven worden er
wel dringende adviezen gegeven door de docenten in de derde
klas.
Alleen voor de keuze van wiskunde B is dit een bindend besluit.
Wiskunde B mag voor de bovenbouw worden gekozen na

een positief besluit van de docent wiskunde van leerjaar 3. Dit
besluit staat op 1 maart vast. Na iedere wiskundetoets wordt het
advies in SOM gezet en indien nodig na iedere toets bijgesteld,
zodat zowel leerlingen als ouders/verzorgers voorafgaand aan
de besluitvorming weten wat ze kunnen verwachten en hier
actie op ondernemen.
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Vrijstelling 2e moderne vreemde taal
Zoals eerder aangegeven, bestaat er in incidentele gevallen
mogelijkheid om een vrijstelling te krijgen voor de 2e moderne
vreemde taal. In dit geval zal de leerling een vervangend
examenvak kunnen kiezen. Het programma als geheel wordt
dus niet verlicht.
De ontheffing kan worden verleend aan:
•
een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal,
of met een zintuiglijke beperking die effect heeft op taal,
•
een leerling die een andere moedertaal heeft dan
Profielen

CM

Gemeenschappelijk
deel

•

Nederlands of Fries,
de ‘eenzijdige bèta’ die het onderwijs in één van de
natuurprofielen volgt en voor wie het volgen van onderwijs
in de taal naar verwachting een succesvolle afronding
van de opleiding hindert. (bron: artikel 26e lid 4 van het
Inrichtingsbesluit VO)

Voor de eenzijdige bèta geldt dat de school een afgewogen
inschatting maakt of de leerling dusdanig gehinderd wordt door
het volgen van de taal dat een vrijstelling op zijn plaats is.

EM

NG

NT

Nederlands
Engels
2e MVT1 (of klassieke taal)
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding (LO)
culturele en kunstzinnige vorming (CKV) of KCV
religie

Verplichte
profielvakken

- geschiedenis
- wiskunde A (of C)

- Wiskunde A (of B)
- economie
- geschiedenis

- Wiskunde B (of A)
- biologie
- scheikunde

- Wiskunde B
- natuurkunde
- scheikunde

Profielkeuze-vakken

1 cultuurvak en 1
maatschappijvak

1 van de 3

1 van de 3

1 van de 2

cultuurvakken:
- 3e MVT
- Grieks
- Latijn
- tekenen ***
- handvaardigheid ***

- 3e MVT
- aardrijkskunde
- bedrijfseconomie

- natuurkunde
-O&O
- aardrijkskunde

-O&O
- biologie
- wiskunde D

- 3e MVT
- aardrijkskunde
- bedrijfseconomie
- tekenen
- handvaardigheid
- Latijn
- Grieks
- informatica (ICT)****

- 3e MVT
- aardrijkskunde
- natuurkunde
- economie
- bedrijfseconomie
-O&O
- wiskunde D**
- tekenen
- handvaardigheid
- Latijn
- Grieks
- informatica (ICT)****
- geschiedenis

- 3e MVT
- aardrijkskunde
- biologie
- economie
- bedrijfseconomie
-O&O
- wiskunde D
- Latijn
- Grieks
- tekenen
- handvaardigheid
- informatica (ICT)****
- geschiedenis

maatschappijvakken:
- aardrijkskunde
- economie*
Vrije deel (1 vak)

- 3e MVT
- economie
- aardrijkskunde
- bedrijfseconomie
- tekenen***
- handvaardigheid ***
- Latijn
- Grieks

MVT= Moderne Vreemde Taal
* Alleen als wiskunde A wordt gekozen
** Alleen als wiskunde B wordt gekozen
*** Combinatie tekenen en handvaardigheid is niet toegestaan
**** ICT kan enkel gekozen worden indien dat vak ook in de onderbouw is gevolgd
Vakken op het vwo zonder Centraal Eindexamen zijn:
•
maatschappijleer
•
lichamelijke opvoeding
•
CKV (of KCV voor gymnasium)
•
religie
•
Onderzoek en Ontwerpen (O&O)
•
wiskunde D
•
ICT
1
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Procedure extra vak
Aan het kiezen van een extra vak zijn voorwaarden verbonden. Dit heeft te maken met het feit dat het extra vak een flinke
belasting veroorzaakt. Het extra vak wordt namelijk niet regulier in het rooster gepland, maar wordt pas na het inroosteren
van de reguliere vakken aan het rooster toegevoegd. Dit wordt gedaan om het aantal tussenuren voor alle leerlingen zoveel
mogelijk te beperken. In de meeste gevallen zorgt dit er echter voor dat het extra vak tegelijkertijd met een regulier vak
gepland wordt (een ‘dubbel uur’). Het reguliere vak heeft altijd voorrang op het extra vak, waardoor voor het extra vak vaak
geen lessen kunnen worden gevolgd.
Naast het extra huis- en leerwerk van het extra vak, zal de
leerling daarom geheel zelfstandig de stof tot zich moeten
kunnen nemen. Dit vereist uiteraard een flinke inzet qua
planning en zelfstandigheid.
Onderstaand de aanvullende eisen en procedure voor het extra
vak:
Leerlingen van klas 3
1. eindrapport klas 3: gemiddeld 7,0 voor alle vakken. Dit is
een harde eis.
2. eindrapport klas 3: het cijfer voor het te kiezen extra vak is
minimaal 6,0 (indien dit vak in klas 3 wordt aangeboden)
3. eindrapport klas 3: het cijfer voor elk kernvak is minimaal 6,0
4. de leerling schrijft een motivatiebrief
5. de docenten geven tijdens de rapportbespreking een
advies.
6. de decaan en portefeuillehouder nemen de beslissing of
het vak gekozen kan worden
Leerlingen van klas 4
(indien niet in aanmerking gekomen in klas 3)
1. toetsperiode 1: gemiddeld 7,0 voor alle vakken
2. toetsperiode 1: het cijfer voor elk kernvak is minimaal 6,0
3. het cijfer op het eindrapport klas 3 voor het te kiezen vak
was minimaal 6,0 (indien dit vak in klas 3 werd aangeboden)
4. de leerling schrijft een motivatiebrief
5. de docenten geven tijdens de actievergadering een advies
6. de decaan en portefeuillehouder nemen de beslissing of
het vak gekozen kan worden

Motivatiebrief:
•
reden keuze extra vak;
•
reden keuze voor dit specifieke vak;
•
uitleg waarom de leerling in staat denkt te zijn een extra vak
aan te kunnen.
De motivatiebrief wordt voor de rapportvergadering/
actievergadering bij de decaan ingeleverd en besproken met de
teamleider en het docententeam.
Opmerking:
De praktijkvakken BSM en O&O kunnen om roostertechnische
redenen niet als extra vak gekozen worden.
B Procedure stopzetten extra vak
De leerling wil stoppen met het extra vak:
1. de leerling overlegt met de vakdocent
2. de leerling overlegt met de mentor
3. de leerling overlegt met zijn ouders/verzorgers en de
ouders/verzorgers sturen de decaan een mail waarin zij
aangeven dat ze het verzoek ondersteunen
De leerling moet stoppen met het extra vak als:
1. de leerling met de behaalde resultaten niet voldoet aan de
overgangseisen
2. de leerling bij de overgang voor het extra vak onvoldoende
staat
3. de leerling zijn studiehuisuren niet maakt
4. de leerling zich niet aan de schoolregels houdt
De ouders/verzorgers worden ingelicht door de decaan of
portefeuillehouder.
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Vooropleidingseisen hoger onderwijs
Bij het kiezen van een profiel kan ook de vervolgopleiding een belangrijke rol spelen. Niet iedere vervolgopleiding is
namelijk toegankelijk met ieder vakkenpakket. Er kan een specifiek profiel of vak vereist worden aan de aankomende
student.
Belangrijk is hierbij om goed te bekijken waar de interesse van
de leerling naar uitgaat. In klas 3 is de kans klein dat de leerling
precies weet wat hij na het behalen van zijn/haar diploma wil
gaan studeren. De leerling kan hierdoor geneigd zijn een brede
keuze maken door een pakket te kiezen waarmee hij/zij vrijwel
geen vervolgopleidingen uitsluit. Gaat de interesse hier niet naar
uit, of zijn de capaciteiten hiervoor niet voldoende, zal het voor
de leerling vele malen lastiger worden met dit pakket over te
gaan en uiteindelijk het diploma te behalen. Daarnaast blijkt uit
ervaring dat leerlingen die in de derde klas kiezen voor vakken
waar ze minder interesse in of minder aanleg voor hebben,
uiteindelijk vaak niet kiezen voor een vervolgopleiding met
deze vakken als aanvullende eisen (deze opleidingen borduren

namelijk verder op de opgedane kennis in het voortgezet
onderwijs).
Ons advies aan de leerling is daarom dat hij/zij kiest voor de
vakken waar de meeste belangstelling naar uitgaat.
Meer informatie over aanvullende eisen in het HBO en WO vindt
u via onderstaande links:
Van profiel naar studie:
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
Algemeen:
https://www.studiekeuze123.nl/wegwijzer/profiel-kiezen

Wisselen vakken in klas 4
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Het kan natuurlijk voorkomen dat pas in klas 4 blijkt dat de leerling een onjuiste profielkeuze heeft gemaakt. Aan het begin
van klas 4 bestaan nog mogelijkheden om vakken te wisselen. Belangrijk is hierbij wel dat de leerling een volledig profiel
(volgens de profielkeuzetabel) behoudt. Deze wisseling is afhankelijk van de klassengrootte van het te kiezen vak, de
haalbaarheid en het moment van wisselen. Ook bestaat de kans dat de leerling door de wisseling voor meerdere vakken in
een andere klas terecht komt.

Mocht de klas van het gewenste vak al vol zitten, kan het
verzoek om te wisselen niet worden uitgevoerd. Een oplossing is
in dit geval om te kijken naar een ander cluster van hetzelfde vak
(indien aanwezig) of om toch een ander vak te kiezen.

vak. Dit is ook de reden dat er een deadline gesteld wordt aan
de wisseling. Na een bepaalde periode is het niet meer haalbaar
voor leerling om het gemiste werk in te halen en voor de docent
om dit proces te begeleiden.

Het omwisselen van vakken brengt extra werk voor de leerling
met zich mee. De leerling moet namelijk eerst zorgdragen dat
hij/zij ‘bij’ is met het nieuwe vak, voordat het oorspronkelijke vak
mag worden stopgezet. Dit om te voorkomen dat de leerling het
nieuwe vak niet in kan halen, maar door de gemiste stof ook niet
meer aan kan haken bij het oude vak.

De deadline voor het doorgeven van het verzoek is 1 december.
Voor deze datum (bij voorkeur eerder) stuurt de leerling een
mail naar de decaan. De decaan beoordeelt de haalbaarheid en
motivatie van het verzoek. Indien akkoord overlegt de leerling
met de betrokken docenten en de mentor. Ouders/verzorgers
sturen per e-mail dat ze akkoord zijn met de wisseling. Tot slot
maakt de leerling een afspraak met de nieuwe docent om de
gemiste stof en toetsen in te halen.

De leerling heeft daarom door het wisselen tijdelijk een extra
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Yubu
Klas 3
In de derde klas starten de leerlingen met Yubu. Yubu is een
digitale methode die de leerlingen helpt bij de profielkeuze.
Leerlingen zullen werken aan een persoonlijk portfolio om zo
tot een goed onderbouwd zelfbeeld te komen. Ze zullen onder
andere meerdere kwaliteiten en motieven van zichzelf moeten
kunnen benoemen en onderbouwen. Mochten de leerlingen
hierbij vastlopen, kunnen ze missies (spellen) uitvoeren om te
ontdekken welke kwaliteiten en motieven ze hebben. Deze
ontdekkingen worden na afloop van de missies automatisch
overgezet naar het portfolio vanwaar ze verder kunnen werken.

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt verder gewerkt met Yubu. De
profielkeuze zal hierbij niet meer centraal staan, maar nu richt
Yubu zich op de studiekeuze.

Het onderbouwde zelfbeeld kunnen de leerlingen koppelen aan
bepaalde vakken en uiteindelijk het profiel van hun keuze. Yubu
ondersteunt hierbij zowel de leerlingen die gelijk weten wat ze
willen kiezen als de leerlingen die zich nog moeten oriënteren
op alle mogelijke keuzes.

Aan het eind van het examenjaar zal de leerling een uitgebreid
document hebben met onderbouwing waarom de betreffende
studie goed bij hem/haar past. Dit document kan de leerling
bijvoorbeeld gebruiken bij de StudieKeuzeCheck (het
intakegesprek in het vervolgonderwijs waar gekeken wordt naar
de matching tussen student en opleiding).

Opnieuw zullen leerlingen aan de hand van ontdekkingen
over hun kwaliteiten en motieven uiteindelijk tot een goed
onderbouwde studiekeuze komen. Naast Yubu zullen de
leerlingen zich in de bovenbouw ook bezig moeten houden met
het oriënteren op en verdiepen van studies aan de hand van
open dagen, meeloopdagen en overige activiteiten.

Wanneer de leerling het portfolio heeft voltooid, zal het
eindproduct en de keuze thuis worden besproken. De leerlingen
kunnen het document ondertekend door ouders/verzorgers
weer inleveren bij de mentor.
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Informatie verschillende keuzevakken in de bovenbouw
Op de volgende pagina’s wordt door de betreffende docenten een korte introductie gegeven over de verschillende keuzevakken in
de bovenbouw. Natuurlijk wordt hier uitgebreider bij stilgestaan tijdens de verschillende voorlichtingsactiviteiten.

Aardrijkskunde
Hoe kan ik aardrijkskunde kiezen?
•
Als een profielkeuzevak in de profielen CM, EM en NG.
•
Als keuzevak in de vrije ruimte van alle vier profielen.
Hoeveel lessen heb ik per week en welke methode wordt er
gebruikt?
•
Verdeling contacturen: 2 uren in V4, 3 uren in V5 en 3uren
in V6.
•
De leermethode heet ‘De Geo’. We werken met boeken.
Wat is kenmerkend voor dit vak?
Blikverruimend, actueel, afwisselend, kennis, inzicht en
vaardigheden (o.a. het werken met de Bosatlas), een praktische
opdracht, Schoolexamen(SE) èn Centraal Examen(CSE).
Wat zijn de onderwerpen?
•
Arm en rijk (SE)
•
Globalisering (CSE)

•
•
•
•

Klimaatvraagstukken (SE) 				
Systeem Aarde (CSE)
Zuid-Amerika (CSE)
Wonen in Nederland (CSE)

Waarom zou ik aardrijkskunde kiezen?
•
Ik vind het een interessant vak.
•
Het gaat over actuele onderwerpen.
•
Het is afwisselend.
•
Je leert er analyseren en argumenteren.
•
Ik denk dat ik er in een vervolgstudie of beroep wel wat aan
heb.
Heb je er wat aan bij vervolgstudies ?
Aardrijkskunde is niet een verplicht vak om bij vervolgstudies
binnen te komen. Wel komt het bij een aantal opleidingen
goed van pas, bijvoorbeeld als je gaat werken of studeren in het
toerisme, de sectoren vervoer of ruimtelijke ordening.
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Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid
Op 1 augustus 2018 wordt het vak management en organisatie
(M&O) in de vierde klassen van havo en vwo vervangen door
het vak ‘bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële
zelfredzaamheid’ (hierna: bedrijfseconomie). Havo-kandidaten
zullen voor dit vak voor het eerst centraal examen afleggen in
2020 en vwo-kandidaten in 2021. Het perspectief is leerlingen
zelfredzaam te laten functioneren en verantwoorde persoonlijke
(financiële) keuzes te laten maken. In de missie van het vak is dit
als volgt verwoord:
‘Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële
zelfredzaamheid is een zelfstandig en volwaardig tweede fase
(profiel) keuzevak dat havo- en vwo-leerlingen inzicht laat
verwerven in het bestaansrecht en functioneren van organisaties
gericht op het produceren en leveren van producten of diensten
en in het eigen functioneren binnen organisaties en dat
bijdraagt aan het eigen financieel bewustzijn.’
Deze missie is vervolgens vertaald in vijf leerdoelen:
•
ontwikkelen van begrip over het functioneren van
organisaties in een samenleving waarin de meeste
goederen en diensten in georganiseerd verband worden
voortgebracht;

•
•

•

•

essentiële vaardigheden verwerven op belangrijke
bedrijfseconomische en organisatorische vakgebieden;
verkrijgen en vergroten van persoonlijk financieel
bewustzijn om verantwoord te handelen voor zichzelf en
voor organisaties waarin men in welke rol dan ook actief is;
bijdragen aan de voorbereiding op het welslagen van een
vervolgopleiding, respectievelijk het werkzame leven (als
zelfstandige, als ondernemer of als werknemer);
bijdragen aan de loopbaanoriëntatie en persoonlijke
ontwikkeling van de leerling.

Bedrijfseconomie is een vak dat goed aansluit op de
sociaal-economische wereld van nu. Individuele financiële
zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker. Noem het maar
persoonlijk ondernemerschap. Het aantal zzp’ers groeit
spectaculair. Bedrijven en organisaties worden steeds meer
aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
We worden dagelijks geconfronteerd met berichten over
corruptie en schandalen over zelfverrijking. Hoe gaan bedrijven
daarmee om?” Er komen vragen aan de orde als: hoe zet je
een onderneming op? Hoe neem je ingrijpende persoonlijke
financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis?
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Biologie
In het vwo leer je bij biologie alles over de natuur, gezondheid,
menselijk lichaam en het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Wanneer je na je periode op het vwo een studie wilt volgen
waarbij gezondheid of wetenschap een belangrijke rol speelt,
zoals (dier)geneeskunde, psychologie, biotechnologie of
voeding en gezondheid, dan is biologie een nuttig vak om te
kiezen in de bovenbouw. Het vak biologie is een vak waarbij ook
praktische gedeelten zitten, dat maakt het tot een afwisselend
vak waarbij je je niet alleen in met boeken werkt, maar ook met
je handen.
In het NG-profiel is biologie een verplicht vak, in het CM-profiel
is het niet toegestaan om biologie te kiezen. Bij de andere twee
profielen is biologie een mogelijkheid, waarbij we vaak zien
dat in een NT-profiel biologie een goede aanvulling is op de
exacte vakken. Biologie in het EM-profiel is ook mogelijk, maar
wordt vaak als lastig ervaren omdat kennis van scheikunde en

natuurkunde bij biologie belangrijk is.
In het eerste jaar in de bovenbouw leer je hoe de natuur
werkt, hoe wij daar onderzoek naar doen, wat de mens met
de natuur heeft gedaan en wat wij voor de natuur kunnen
betekenen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leren van
de natuurwetenschappelijke methode zoals die wereldwijd op
alle universiteiten wordt gehanteerd. Het tweede jaar van de
bovenbouw staat vrijwel geheel in het teken van de medische
wetenschap. Hierin leer je alle belangrijke basisprincipes van
het menselijk lichaam, zoals de functie en de werking van de
organen, hoe ziekte en genezing werkt, en het belang van
gezonde voeding. Ook is er ruime aandacht voor de werking
van de hersenen en het zenuwstelsel. In het examenjaar leer je
moderne wetenschappelijke technieken en krijg je te zien hoe
de moderne wetenschap zo ver is gekomen.
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Duits
Liebe Schüler,
Waarom Duits?
Het Duits is, met 16% van de Europese bevolking, de meest
gesproken moedertaal in de EU. Duitsland is onze belangrijkste
handelspartner. Goede communicatie is belangrijk voor
handelsrelaties en de taal van de buren spreken is dus van groot
belang. Misschien wil je zelfs in Duitsland studeren. Duitsland
biedt meer dan 18.000 opleidingen, de kosten zijn vaak laag en
je kunt je Nederlandse studiefinanciering gewoon meenemen.
Er zijn dus genoeg redenen om Duits te kiezen.
Wat kun je in de bovenbouw verwachten?
In de bovenbouw herhalen wij de grammatica uit de
onderbouw. Deze grammatica wordt aangevuld met nieuwe
lesstof. Ook zul je je woordenschat vergroten en wordt er
gewerkt aan luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid.
Daarnaast maak je kennis met de Duitse literatuurgeschiedenis.

Het lezen van literaire werken in de Duitse les biedt niet alleen
mogelijkheden voor het verbeteren van je leesvaardigheid
en het vergroten van je woordenschat. Literatuur biedt ook
inzichten in de andere cultuur, in de denkbeelden die in de
andere maatschappij leven. Daarbij zijn literaire werken altijd
door hun tijd bepaald. Het lezen van literatuur uit het verleden
laat je kennismaken met het verleden en vergroot je historisch
bewustzijn.
Wat zijn de eisen?
Om het vak voldoende af te sluiten, vragen wij van jou elke week
het leerwerk bij te houden. Ook met een kleine achterstand op
grammatica vanuit de onderbouw, kun je Duits kiezen. Alles
wordt in jaar 4 herhaald. Leesvaardigheid is een belangrijk
onderdeel, want 50% van je examen-eindcijfer wordt bepaald
door leesvaardigheid. In de bovenbouw zullen wij hieraan veel
aandacht besteden.

Economie
Economie is een vak in de tweede fase dat zich bezig houdt
met de behoeftes van mensen. We bestuderen en verklaren de
keuzes die mensen maken bij het consumeren en produceren
van goederen en diensten.
Het vak economie is opgedeeld in 8 stukken (concepten). De
onderwerpen in de stukken gaan bijvoorbeeld over het maken
van winst door bedrijven, concurrentie tussen bedrijven, het
gevangenendilemma, verzekeren, de overheid en haar financiën,
wisselkoersen, de economische crisis, werken en inkomen.
Het vak economie komt eigenlijk overal terug: op straat, thuis, in
winkels, op je werk, in het journaal en op je smartphone en het is
dus eigenlijk onmisbaar in je pakket van havo/vwo.
Alle klassen krijgen drie uur per week les.

Economie is erg nuttig bij heel veel vervolgopleidingen op zowel
het HBO als de Universiteit. De vaardigheden die je leert en de
onderwerpen die we bespreken komen bij heel veel studies
terug. Het is bij economie handig als je een beetje interesse hebt
in financiële dingen en het helpt ook wel als je een beetje kunt
rekenen.
Het streven is om voor elk leerjaar een uitstapje aan te bieden.
Zo zijn we al naar de Meyer scheepswerf in Papenburg geweest
en staat er een uitstapje naar de Volkswagenfabriek in Emden
op planning. Ook nodigen we 2x per jaar een gastspreker uit het
bedrijfsleven uit die zijn praktijkleven naar het lokaal brengt.
Mocht je benieuwd zijn over hoe een les economie gaat dan
mag je natuurlijk altijd een keer meekijken!
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Frans
In de bovenbouw kun je, onafhankelijk van je profiel, Frans
kiezen als tweede moderne vreemde taal. Je leert vlotter Frans
spreken en luisteren, en ook het lezen en schrijven worden door
training op een hoger niveau gebracht.
Daarnaast leer je de Franse cultuur beter kennen. Je zult ervaren
dat de Zuid-Europese cultuur in veel opzichten anders is dan
de onze. Door Frans te kiezen verbreed je je horizon en het
biedt extra mogelijkheden als je later tijdens je studie en je
werk over de Nederlandse grenzen gaat kijken. De site www.
franszelfsprekend.nl biedt een uitgebreid overzicht van alle
mogelijkheden.
We doen als sectie Frans ons uiterste best om je met het levende
Frans en het hedendaagse Frankrijk in aanraking te brengen. Er
wordt zoveel mogelijk Frans gesproken in de lessen. We werken
met actuele teksten uit kranten, uit jongerentijdschriften (Okapi
en Phosphore) en van het internet (1jour1actu, tv5.monde).
De boeken die je moet lezen zijn voor een groot deel recent en
gericht op jongeren. We proberen afwisseling aan te brengen
door in alle jaarlagen projecten rondom een bepaald thema
aan te bieden: Parijs, het hofleven onder Lodewijk XIV, de Franse
cinéma.
Frans kiezen in 4, 5 en 6 vwo
In de eerste drie jaar heb je de basisgrammatica Frans
doorgewerkt, veel woordjes geleerd en daarnaast geoefend met
lezen, luisteren, schrijven en spreken. In de bovenbouw gaan
we hiermee verder, alleen worden de accenten anders gelegd.
We blijven de grammatica oefenen, maar deze wordt niet echt
moeilijker. Je leert vooral de kennis van de afgelopen jaren
makkelijker toepassen.
In de bovenbouw komt het accent veel meer op de

vaardigheden te liggen. Lezen, luisteren, schrijven en spreken
komen stapje voor stapje op een steeds hoger niveau.
Natuurlijk besteden we ook de nodige aandacht aan de Franse
literatuur en cultuurgeschiedenis. Je leest enkele Franse
boeken (klassikaal en zelfstandig). We proberen de literatuur te
benaderen als iets dat niet alleen met kennis en ons verstand,
maar ook met ons gevoel te maken heeft.
Wordt Frans moeilijk?
We kunnen je geruststellen: Frans wordt niet echt moeilijker
in de bovenbouw. De ervaring leert dat alle leerlingen die 3
vwo met voldoende cijfers voor Frans doorkomen, ook in de
bovenbouw vwo geen problemen hebben. Met een goede
werkhouding moet het voor elke vwo-leerling mogelijk zijn een
goed cijfer voor Frans te halen.
Tenslotte
Natuurlijk, Frans is iets moeilijker is dan Engels of Duits. Dat is
ook logisch: Engels en Duits zijn net als Nederlands Germaanse
talen, Frans is een Romaanse taal. Gelukkig wordt daar rekening
mee gehouden: het eindniveau Frans ligt voor bijna alle
vaardigheden iets lager. Een overzicht hiervan kun je vinden op
www.erk.slo.nl. Van de andere kant: er zijn ook leerlingen die
Frans juist makkelijker en logischer vinden.
Je zult aan het eind van de rit nog geen Frans praten zoals de
Fransen. Je kunt wel in het Frans je mening geven over allerlei
maatschappelijke en culturele onderwerpen. Je zult de Fransen
ook goed kunnen verstaan en begrijpen: een stevige basis voor
je latere studie of werk. Tot slot nog een overweging: lang niet
iedereen kiest Frans. Doe jij dat wel, dan kun je je van de rest
onderscheiden, je hebt later iets extra’s te bieden.
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Geschiedenis
Tijdens het vak geschiedenis in de bovenbouw krijg je een
overzicht van de geschiedenis van de Prehistorie tot en met de
Koude Oorlog in de 20e eeuw. Het doel is dat je aan het eind van
je schoolopleiding een overzicht hebt gekregen van de grote
lijn van de geschiedenis. Je kunt je als het ware oriënteren in
het verleden. Dat doen we met behulp van 49 kenmerkende
aspecten van tien tijdvakken.

Bij geschiedenis hoort ook debatteren. Over geschiedenis
hoef je het namelijk nooit eens te zijn. Je leert je eigen mening
te vormen door scherp te formuleren, zowel mondeling als
schriftelijk. Je gaat op zoek naar oorzaken en gevolgen van
gebeurtenissen om de ‘waarheid’ te achterhalen, maar je
zal tegelijk moeten beseffen dat er misschien wel meerdere
waarheden zijn.

Maar geschiedenis is veel meer dan oriëntatiekennis van de tien
tijdvakken. Bij geschiedenis ben je altijd bezig met bronnen en
met de betrouwbaarheid van bronnen. Hierdoor leer je kritisch
en zelfstandig denken. Klopt de informatie wel die bij je binnen
komt? Of is er sprake van nepnieuws? Maar bronnen komen
natuurlijk niet alleen uit boeken en internet. Als het even kan
gaan we met de klas op excursie om geschiedenis ter plaatse te
ervaren.

Bij geschiedenis leer je over het denken en doen van mensen.
Je onderzoekt de beweegredenen en motieven van mensen. Je
krijgt inzicht in het gedrag van mensen en je leert je in te leven
in personen uit andere tijden en culturen. Dat inzicht kun je in
elk beroep gebruiken.

Geschiedenis en onze eigen identiteit horen bij elkaar.
Daar hoort dus ook het verhaal van Nederland bij, van de
Gouden Eeuw, onze nationale figuren en het ontstaan van de
Nederlandse democratie. Daarmee leer je niet alleen je zelf en je
omgeving beter begrijpen, maar ook mensen uit andere tijden
en culturen.

Met het vak geschiedenis (en een EM- of CM-profiel) kun je
op heel veel opleidingen terecht. Journalistiek, psychologie,
recht en bestuur, kunst- en cultuurstudies, diplomatie, sociale
wetenschappen, economie, management, informatica, een
eigen bedrijf beginnen. Voor al deze studierichtingen kun je het
vak geschiedenis heel goed gebruiken.
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Grieks en Latijn

(mogelijk voor leerlingen die deze vakken in de onderbouw hebben gevolgd)
Kies Klassiek!
Je weet het al een poosje: Grieks en Latijn maken je gelukkig!
De Klassieke Oudheid is de basis van onze West-Europese
beschaving. Talen, cultuur, kunst, theater, onderwijs en
wetenschap komen allemaal voort uit de Grieks-Romeinse
geschiedenis. Je kiest straks voor de Klassieken in de
bovenbouw: Grieks of Latijn of allebei.
De eerste periode in klas 4 werk je nog even verder met die
nieuwe mooie methodes: Argo voor Grieks en SPQR voor Latijn.
Daarna gaan we echte Griekse en Latijnse teksten lezen: de
geniale Romeinse dichter Ovidius of de grappige Romeinse
schrijver Petronius. Mooie, leuke en boeiende verhalen uit de
eerste hand. Voor Grieks ga je Homerus lezen: de Ilias, over de
woede en haat die machtige mensen voor elkaar kunnen voelen
en wat dat voor vreselijke gevolgen kan hebben. En de Odyssee,

dan ga je op reis met de vindingrijkste Griek die ook hard kan
toeslaan, slim en sterk is hij, die James Bond van 3200 jaar
geleden!
In klas 5 en 6 lees je teksten van verschillende bekende
auteurs voor het schoolexamen. Je krijgt een prachtige unieke
examenbundel met verhalen, cultuur en achtergrondinformatie
over het examenonderwerp. Bij Latijn: Vergilius, Ovidius, Cicero,
Seneca en Livius. Bij Grieks lees je geschiedenisverhalen van
Herodotus, of tragedies van Sofokles en Euripides. Of een
beroemd werk van Plato.
In de bovenbouw gaan we ook op studiereis om de Klassieke
Oudheid in het echt te zien en te beleven: met als hoogtepunt
de Romereis! We gaan ook wel eens naar een voorstelling,
museum of film.
Kortom, Kies Klassiek!
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Natuurkunde
Waarom kiezen?
Er zijn over het algemeen drie redenen waarom iemand
natuurkunde kiest in de bovenbouw van het vwo. Natuurlijk als
het nodig is voor de beoogde vervolgstudie. Het vak is verplicht
bij alle exacte studies die iets hebben met natuurkunde. Maar
ook is natuurkunde een verplichting bij een studie medicijnen.
Dus voor je kiest, even goed uitzoeken of natuurkunde een
verplichting is. Een tweede reden kan natuurlijk zijn, omdat je
het een leuk vak vindt. Omdat je wilt weten hoe dat nu zit met
die moleculen, de straling, krachten en de kwantummechanica.
De laatste reden is dan natuurlijk, je bent er goed in. Een
combinatie van deze drie is ook een goede reden om het vak te
kiezen.
Wat staat je te wachten in klas 4, 5 en 6?
In klas 4 gaan we starten met elektriciteit. Zaken uit de
onderbouw komen terug, en worden uitgebreid. En we
gebruiken meer wiskunde. Dan volgt een deel mechanica,
eerst bewegen en versnellen. Hoofdstuk 3 gaat over
materiaaleigenschappen. Eigenlijk wordt daar gekeken naar de
toepassing van materialen, en waarom juist dit materiaal, voor
deze toepassing. Hoofdstuk 4 gaat over krachten. Nu je wat meer
wiskunde hebt gehad dan in klas drie tijdens de behandeling
van hoofdstuk krachten, doen we krachten nog eens, maar
exacter, meer wiskunde en een stel bijzondere toepassingen
zoals krachten langs een helling. Tot slot gaat het over straling,
toegepast in de geneeskunde. Hoe werken, natuurkundig
gezien, de verschillende toepassingen als een röntgenapparaat,
een CT-scanner, een tracer enzovoorts.
In klas 5 is er een hoofdstuk over trillingen en golven. Veelal
behandeld aan de hand van muziekinstrumenten. Dan een
hoofdstuk over energie, behandeld aan de hand van vallen
en bewegen. Als derde onderdeel wordt elektromagnetisme
behandeld, de werking van de elektromotor, de generator en
begrippen als de Lorentz-kracht. Als vierde en laatste onderwerp

in V5 komt dan de mechanica van het heelal aan bod. Welke
wetten heeft Newton ontdekt, die de banen van planeten en
manen beschrijven.
In V6 volgen de laatste drie onderwerpen. Eerst het verhaal
over elektrische en magnetische velden, een uitbreiding op
het verhaal uit V5. Er wordt een inkijkje gegeven op de werking
van deeltjesversnellers zoals de LHC in Geneve. Dan nog een
uitbreiding over het verhaal van het heelal, nu echter het
verhaal over de straling, en wat ons dat kan vertellen over de
sterren. Als laatste en meest uitgebreide onderwerp komt de
kwantummechanica aan bod. Dit hoofdstuk houdt zich bezig
met het gedrag van kleine elementaire deeltjes. Natuurlijk kan
niet de hele kwantummechanica worden behandeld. Maar er
wordt een goed beeld gegeven van wat het inhoudt, en wat het
vertelt over het gedrag van de kleinste deeltjes die we kennen.
Naast de genoemde verplichte onderdelen worden er in klas 5
en 6 ook nog twee keuze onderwerpen behandeld. De wetgever
heeft 4 onderwerpen voorgeschreven, waarvan de leerlingen er
2 moeten hebben bestudeerd. De mogelijkheden zijn:
•
Biofysica
•
Geofysica
•
Elementaire deeltjes
•
Speciale relativiteit
In V5 wordt een keuze gemaakt uit de eerste 2 en in V6 uit de
laatste 2.
Is natuurkunde moeilijk in 4, 5 en 6?
Dat hangt heel erg af van je aanleg. Ik zou zeggen van niet.
Bij voldoende aanleg en inzet is slagen geen probleem. Bij de
keuze voor natuurkunde moet wel even naar wiskunde worden
gekeken. Hoewel het vak kan worden gevolgd met zowel
wiskunde A als B, past B beter bij het vak. Bij twijfel, overleggen
met je eigen natuurkunde leerkracht, en kom langs op de
voorlichtingsavond.
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Onderzoek en Ontwerpen (O&O)
Het Hondsrug College heeft steeds de ontwikkeling van onze
leerlingen voor ogen en dat in een moderne en uitdagende
school waar we met een open blik naar buiten staan; een open
school die de wereld zoveel mogelijk naar binnen haalt en dan
kun je niet om het technasium heen.
De onderwijsfilosofie van het technasium is gericht op “research
en design”, waarbij het vak Onderzoek en Ontwerpen (hierna
O&O) centraal staat. Het onderwijs is bij uitstek geschikt voor
actieve, nieuwsgierige leerlingen. Leerlingen leren hoe ze een
onderzoek- en ontwerpproces het beste kunnen aanpakken.
Het technasium introduceert een beroepsgericht onderdeel
bij de profielen NT en NG voor de afdelingen havo en vwo. De
leerlingen maken in het technasium kennis met de werelden
van bèta en techniek. Het technasium verbindt denken en doen
en schept voorwaarden voor het ontstaan van samenhang in
de belevingswereld van de leerling. Mede daardoor kan het
technasium een positieve stimulans zijn bij de keuze van een
leerling voor een N-profiel of een natuurwetenschappelijke
vervolgstudie. De eisen om het vak O&O te kunnen kiezen zijn:

positief advies van O&O docent en/of technator.
De leerlingen voeren bij het vak O&O grote projecten uit met
onderwerpen die ze zelf kiezen, in samenwerking met het
bedrijfsleven. Deze projecten duren over het algemeen een
half jaar. De leerlingen krijgen bij het uitwerken van een project
voldoende ruimte voor eigen initiatief. Tijdens de projecten
wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van competenties
en vaardigheden die nodig zijn voor een succesvol vervolg op
hbo of universiteit. Bij de meesterproef in de examenklas werken
de leerlingen uiteindelijk volledig zelfstandig onder begeleiding
van een docent aan hun opdracht, die vervolgens mede door de
opdrachtgever en hbo of universiteit wordt beoordeeld.
Het vak O&O is een schoolexamenvak. Als dit vak met een
voldoende wordt afgesloten, dan krijgt de leerling een
technasium-certificaat. Bij technische vervolgstudies waarbij
decentrale selectie wordt toegepast of studies met een numerus
fixus, kunnen de voltooide onderzoeken en projecten een rol
spelen.

ICT
Je hebt in de onderbouw bewust voor het ICT Lyceum gekozen
en nu sta je voor de keuze of je ICT ook wilt volgen in de
bovenbouw. De afgelopen jaren heb je de kennis opgedaan
die bij veel scholen pas in de bovenbouw worden gegeven. Dat
geeft in de bovenbouw mogelijkheden om dat wat je geleerd
hebt in echte projecten te laten zien. Projecten die er toe doen
en projecten voor bedrijven.
Belangrijk bij het uitvoeren van deze projecten is dat je leert
samenwerken in een team, een project kunt opzetten en leiden,
duidelijke afspraken maakt met de opdrachtgever van het
project en natuurlijk je resultaat en product presenteert. Leuke
projecten, gericht leren en verder je kennis uitbreiden op onder
andere gebieden als robotica, big data, security en domotica.
Je kunt denken aan projecten waarbij je via een Microb!t kunt
detecteren of iemand valt, of drinkt en aan de hand daarvan
acties uitvoert. Bijvoorbeeld iemand bellen. Of een project

waarbij het kortste pad van de robot door een magazijn wordt
berekend, dit pad naar een robot wordt verstuurd zodat deze
iets kan ophalen.
De projecten helpen je je voor te bereiden op de belangrijkste
mijlpaal: de meesterproef. Tijden de meesterproef laat je
zien dat jet het vak beheerst. Dit gebeurt in de vorm van een
praktijkopdracht voor een externe opdrachtgever waarbij jezelf
het onderwerp/het project mag kiezen. Zo zijn leerlingen bezig
geweest met “gamification van het onderwijs” door natuurkunde
uit te leggen binnen Minecraft, maar ook het maken van een
echte verdampingskoeler voor het koelen van een computer.
Informatica is een schoolexamenvak. Als de leerling dit vak met
een voldoende afsluit krijgt deze naast het reguliere diploma
een Informatica-certificaat.
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Scheikunde
De chemie/scheikunde maakt, ontdekt, onderzoekt. Chemici
zijn voortdurend op zoek naar oplossingen voor mens en milieu
en werken veilig en duurzaam. Om deze reden kom je in je
privé- en beroepsomgeving altijd in aanraking met scheikunde.
Denk hierbij aan het oplossen van het CO2 probleem; het maken
van reinigingsmiddelen (zeep), crèmes, verven, oplosmiddelen
en parfums; het produceren van voedsel, oplosmiddelen,
kunststoffen en kleding. Naast dit alles wordt veel scheikunde
toegepast bij het ontwikkelen van accu’s, batterijen,
zonnepanelen, voedselbereiding en ruimtevaarttechnologie.
Chemie staat aan de basis van het leven. In je lichaam verlopen
elke minuut vele verschillende chemische reacties. Je kunt niet
zo gek denken of je hebt zeer snel te maken met scheikunde.
Omdat je met scheikunde zoveel kanten op kunt, adviseer ik je
om de site www.exactwatjezoekt.nl te bekijken. Op deze site
tref je de zogenaamde zeven beta-werelden aan. Deze werelden
zijn: ‘Mens & Medisch’, ‘Water, Energie & Natuur’, ‘Market &
Money’, ‘Voeding & Vitaliteit’, ‘Mobiliteit & Ruimte’, ‘Science &
Exploration’ en ‘Lifestyle & Exploration’. Bij iedere wereld wordt
aangegeven wat deze inhoudt en wordt een aantal beroepen
weergegeven. Hopelijk heb je ontdekt dat je in elke bèta-wereld
scheikunde tegen komt. Soms veel en soms iets minder.
Scheikunde is bij het vwo een zogenaamd stapelvak. Dat
wil zeggen dat ieder nieuw hoofdstuk teruggrijpt op de
vorige hoofdstukken. Het is daarom belangrijk om de eerste
hoofstukken in vwo 4 zeer goed te bestuderen en eigen te
maken. De opgedane kennis wordt steeds weer gebruikt in vwo
5 en vwo 6.
Per leerjaar staat het vak, in de bovenbouw, drie uren in de week
op het lesrooster. De lessen bestaan uit theorie en practicum. De
theorie lessen worden ondersteund met filmpjes.

Scheikunde komt als een verplicht vak terug in de profielen
NT en NG. Leerlingen die niet goed weten wat ze na het vwo
willen studeren en hun keuze willen uitstellen, kiezen vaak het
NG profiel met economie als keuzevak. Gelet op de bèta-wereld
“Market en Money” is dat geen slechte keuze.
Stelt scheikunde ook basiseisen aan leerlingen in de
bovenbouw? Maar natuurlijk doet het vak dat. Om het halen
van een voldoende resultaat op het scheikunde examen te
bevorderen, is het prettig dat je ‘begrijpend’ kunt lezen. De
opgaven worden namelijk weergegeven in verhaalvorm. Hieruit
moet jij de informatie halen. Daarnaast moet je weten hoe je
met je normale rekenmachine om moet gaan. Denk hierbij
aan het haakjes wegwerken in een opgave. Maar ook het juist
instellen van de rekenmachine. Ook moet je goed met de
machten van tien kunnen rekenen. En tot slot moet je ook de
lesstof beheersen.
Hieronder tref je een opsomming van de onderwerpen aan:
•
Microstructuren / basisbegrippen
•
Naamgeving koolwaterstoffen
•
Zouten
•
Energie en chemie in beweging
•
Evenwichten
•
Zuren en basen
•
Ruimtelijke bouw van moleculen
•
Organische scheikunde
•
Redoxreacties
•
Reactiemechanismen
•
Kunststoffen
•
Analytische chemie
•
Chemie van het leven/Biochemie
•
Groenere chemische industrie
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Spaans (alleen voor leerlingen die het vak in de onderbouw hebben gevolgd)
Carrière maken in het bedrijfsleven? Voetballen bij F.C. Barcelona
of Real Madrid? Of ga je op vakantie naar een Spaanstalig land?
Dan is het spreken van een extra wereldtaal geen overbodige
luxe.
Kies je voor Spaans in de bovenbouw dan bouwen we voort op
de opgebouwde kennis uit de onderbouw. We werken toe naar
een centraal eindexamen in vwo 6. In overleg kan er daarnaast
ook toe worden gewerkt naar een internationaal Spaans

diploma (DELE).
Er wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan verschillende
vaardigheden; gesprekken voeren, luisteren, schrijven, lezen en
spreken. Ook maak je kennis met Spaanstalige literatuur en de
verschillende culturen van de Spaanstalige wereld.
¡Hasta pronto!

Tekenen/Handvaardigheid (beeldende kunst en vormgeving)
Wat houdt het vak in?
Het kunstvak ‘Beeldende kunst en vormgeving’ is verdeeld in een
praktisch en een theoretisch gedeelte. Je hebt 2 uur praktijk en 1
uur kunstgeschiedenis.
In de praktijk werken we aan uiteenlopende opdrachten
waarin expressie, innovatie, design en creativiteitsontwikkeling
centraal staan. Je werkt op een onderzoekende manier naar
jouw persoonlijke uitwerking toe. We beginnen in de vierde klas
altijd laagdrempelig waarin materiaalkennis en de toepassing
hiervan centraal staat. Vervolgens werken aan de voorstelling
en vormgeving. Wat wil je met jouw werk vertellen en hoe kun
je dit het beste bereiken. Je krijgt in de loop van de tijd veel
vrijheid om je eigen creativiteit en talent te ontwikkelen. Hou
je heel erg van animatie, fotografie, schilderen, houtbewerking
of keramiek? Je kan vaak zelf kiezen hoe je jouw ontwerp wilt
uitwerken. Ook leerlingen die denken dat ze niet zo veel talent
hebben, ontwikkelen zich snel. Je werkt soms aan hele specifieke
opdrachten, zoals: ‘ontwerp een festivalposter’. Daarnaast krijg je
keuzeopdrachten waar je werkt aan een eigen thema waarin je
je eigen talent en stijl kan ontwikkelen.
De kunstgeschiedenis bestaat uit twee delen. Als eerste de
kunstgeschiedenis. Wanneer is het kunstwerk ontstaan en
waarom? Waar gaat het kunstwerk over? Hoe kun je herkennen
uit welke tijd het komt? Zowel, architectuur, schilderkunst,
beeldhouwkunst, design, fotografie en film. Vanaf de Grieken
tot de hedendaagse kunst. (Hier doen we 2, resp. 3 jaar over)
Als tweede deel de kunstbeschouwing. Hierin onderzoeken we
welke materialen de kunstenaars gebruiken. Hoe gebruiken
ze dit? Hoe gaan ze om met kleur, vorm, ruimte, etc? En hoe

verhoudt dit tot de tijd waarin het gemaakt is? Dit laatste
onderdeel is een overlap met de praktijk. Want in de praktijk
maak je natuurlijk zelf iets en gebruik je bijvoorbeeld verf of
hout, dan denk je ook na over kleur, vorm, compositie etc. Het is
handig dat je de theorie dan in de praktijk kunt toepassen.
Elk schooljaar gaan we ook op excursie om kunst in de levende
lijve te ervaren.
Voor wie?
Het vak beeldende kunst en vormgeving is voor iedereen
die graag creatief wil denken en doen. Het vak is natuurlijk
uitermate geschikt voor leerlingen die een speciaal talent
hebben, maar ook leerlingen die hopen een talent te
ontwikkelen zijn heel erg op zijn plaats.
Het vak geeft een natuurlijk een goede voorbereiding voor
studies in de kunstwereld. Denk aan de kunstacademie en
kunstgeschiedenis studies. Ook voor technische studies als
Industrieel Product en bouwkunde is het een hele goede
voorbereiding. Andere studies waar je aan kunt denken zijn,
cultuurgeschiedenis, geschiedenis, filosofie en PABO. En
daarnaast studies in de zorg en hulpverlening denk aan SPH,
creatieve therapie, psychologie etc.
Ook als je de kennis die je in dit vak opdoet niet één op één
gebruikt in je vervolgstudie zal de manier van studeren en
denken je veel opleveren. Je leert te reflecteren, innoveren,
observeren, cultuur en kunst begrijpen, onderzoekend leren en
het is een heerlijk vak om naast in te spannen ook te ontspannen
doordat je op een geheel andere manier leert dan binnen veel
andere vakken.
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Wiskunde
Op het vwo is wiskunde een verplicht vak in alle profielen. In
het profiel C&M kan er gekozen worden tussen wiskunde A en
wiskunde C. Bij het profiel E&M past het best wiskunde A, maar
je mag ook wiskunde B kiezen. Bij het profiel N&G past zowel
wiskunde A als wiskunde B. Als je in dit profiel ook natuurkunde
kiest dan heeft wiskunde B de voorkeur. Bij het profiel N&T hoort
wiskunde B. Het kiezen voor wiskunde B is alleen mogelijk indien
de docent een positief bindend besluit heeft gegeven (zie p. 5).
Wiskunde A is de basiswiskunde die je nodig hebt bij
(statistisch) onderzoek voor de vakken geschiedenis,
aardrijkskunde, economie en eventueel biologie. Deze wiskunde
is minder abstract dan wiskunde B en gaat minder ver met
functieonderzoek en letterrekenen. Wiskunde A bevat geen
meetkunde.
Wiskunde B richt zich meer op de technische vakken zoals
natuurkunde, scheikunde en op het vak biologie. Deze wiskunde
is abstracter en vraagt meer wiskundig inzicht. Er wordt veel
gedaan aan functieonderzoek en aan het oplossen van moeilijke
vergelijkingen. Ook komen er onderdelen uit de meetkunde aan
de orde.

Bij wiskunde C ligt de nadruk op statistiek, op toegepaste
analyse en op de kunsthistorische en culturele plaats van
wiskunde in wetenschap en maatschappij. Wiskunde C bevat
het onderdeel ‘logisch redenen’ en ‘vorm en ruimte’. Bij dit laatste
onderdeel wordt enig ruimtelijk inzicht verwacht.
Welke wiskunde je ook kiest, wiskunde is een vak waarbij je
veel zal moeten oefenen, puzzelen en moeten proberen de stof
te doorgronden. Je gaat bovendien werken met de grafische
rekenmachine en soms met de computer. Zowel wiskunde A, B
als C wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal
schriftelijk examen.
Wiskunde D is een keuzevak en je kan dat kiezen naast
wiskunde B. Het geeft een goed inzicht in de rol van wiskunde
in de technologie en wetenschap. Het is dan ook een goede
voorbereiding op de wiskundige manier van denken waarmee
je in vervolgopleidingen te maken krijgt. Je moet wel interesse
en aanleg hebben om dit vak te volgen. Wiskunde D wordt
afgesloten met een schoolexamen.
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