
  
 

  

Havo op het VLC 
Heb je een havoadvies en ben je op zoek naar een uitdagende school, dan ben je bij ons aan het 

juiste adres. Onze havo-afdeling is klein en overzichtelijk. We kennen onze leerlingen en weten wat 

een havist nodig heeft. Kies je voor het Vlietland College, dan zul je je snel thuis voelen. Om te 

kunnen beoordelen of de havoroute het beste bij jou past, benoemen wij de kenmerken van een 

havoleerling.  Het Vlietland College neemt ook deel aan het leernetwerk van havisten-competent.  
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                                                                                                                   afdelingsleider HAVO 

 

 

 

Extra stimulans 
 

Om onze havoleerlingen nog meer te 
stimuleren het beste uit zichzelf te 
halen, krijgen leerlingen die 
bovengemiddeld scoren een HAVO 
Garant Certificaat. 
Wanneer een leerling dit certificaat 
behaalt, komt hij in aanmerking voor 
faciliteiten (o.a. reductie lessen, 
deelname extra vak), die de leerling in 
overleg met de afdelingsleider zelf mag 
kiezen. Bij elk rapport worden de 
certificaten uitgereikt, waardoor 
iedereen meerdere kansen per jaar 
heeft om dit certificaat te behalen. 

 
Wat levert het op? 
 
• Verbetering motivatie 

• Verbetering resultaten 

• Meer uitdaging 

• Verbeterde doorstroom naar 
vervolgonderwijs 

• Vervolgonderwijs succesvoller 
doorlopen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

De havist 
 
Leert door doen 
De theorie wordt in praktische 
opdrachten (PO’s) verwerkt en 
toegepast. 
 
Wordt gemotiveerd  
Door het aanbieden van uitdagend 
onderwijs, waarbij de leerling 
positieve feedback krijgt. Een havist 
wil weten waarom hij iets leert.  
 
Wenst een goede relatie met zijn 
docent en mentor  
Wij hebben een zeer betrokken 
docententeam en mentorengroep 
die graag lesgeven binnen deze 
afdeling en weten wat de 
havoleerlingen nodig hebben. 
 
Werkt aan zijn competentieprofiel 
Om succesvol je havodiploma te 
halen en door te kunnen stromen 
naar het hbo werkt de leerling aan 
zijn competentieprofiel. 
De leerling: 

• stuurt zijn eigen leerproces 

• ontwikkelt informatie-   
vaardigheden 

• leert probleemoplossend werken 

• bouwt routines op  

• ontwikkelt een beroepsprofiel 
 

Tijdens de mentorlessen wordt 
extra aandacht besteed aan deze  
te leren competenties en werkt  
de leerling aan een loopbaan-
oriëntatieprogramma. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Havisten competent 
Wij zijn samen met 31 andere havo 
scholen aangesloten bij Havisten 
Competent (HaCo-scholen): een 
landelijke organisatie die zeer 
betrokken is bij de havist en waar in 
leernetwerken docenten informatie 
uitwisselen en waar wordt gewerkt 
aan een goed havoprogramma.  
We vinden namelijk dat de aanpak 
en begeleiding die met name havo 
leerlingen nodig hebben extra 
aandacht behoeft. Aan de hand van 
webquests wordt extra tijd besteed 
aan het aanleren van de volgende 
vaardigheden: 
- Het maken van een goede 

planning 
- Leren effectief samen te werken 

aan groepsopdrachten 
 
 
 


