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 LOB bij Scholengemeenschap Knippenberg in Helmond 

Niveau 
Havo 3-5 
 
Vakinhoud 
 Vakspecifiek 
� Vakoverstijgend 
 Schoolbreed 
 

Beschrijving 
Het Knippenbergcollege in Helmond biedt havoleerlingen activiteiten aan die 
bijdragen aan een goede oriëntatie op de toekomst. In de Keuzecaroussel 
worden ze gedurende enkele weken uitgedaagd met een praktijkgericht project 
dat verschillende vakken raakt. Ze kiezen zelf welke uitdagingen ze aan willen 
gaan en daardoor ervaren ze wat hen goed ligt. De Keuzecarrousel zet vakken 
in een breder perspectief: welke beroepsmogelijkheden biedt een vak? Wat 
leveren de verschillende schoolvakken op? Waar staat het vak in de huidige 
maatschappij? Elke project wordt begeleid en afgesloten met schriftelijke 
reflectieopdrachten. 
De Keuzecarrousel start al in de onderbouw om leerlingen te helpen bij het 
kiezen van het juiste profiel. In de bovenbouw helpt de Keuzecarrousel bij de 
keuze voor vervolgopleidingen.  
De activiteiten binnen de projecten zijn aansprekend: van gastsprekers op 
school tot excursies dichtbij en wat verder weg. Het Knippenbergcollege zoekt 
voortdurend naar verbindingen met de wereld buiten de school. 
 
Het profielwerkstuk voor havoleerlingen wordt beleids- en inhoudsrijk 
voorbereid en ingevuld. Het wordt gezien als een meesterstuk ter 
afronding/bekroning van een havo-opleiding en is toegesneden op wat op een 
hbo-opleiding gevraagd wordt. In het meesterstuk tonen leerlingen niet alleen 
aan wat ze geleerd hebben, maar juist ook welke (algemene) vaardigheden ze 
hebben ontwikkeld. 

Thema’s 
• LOB 
• PWS 
• Vaardigheden 
• Buitenschoolse 

activiteiten 
• Overdraagbaar 

portfolio 

Bijzonder 
De aanpassingen rond het PWS op de havo zijn gebaseerd op de ervaringen 
opgedaan op het wo met WetenschapsOriëntatie Nederland (WON) en de 
academische proef als profielwerkstuk/meesterstuk. De combinatie van kennis 
en vaardigheden is essentieel voor een goede aansluiting op vervolgonderwijs 
(hbo). Leerlingen worden gestimuleerd door de kans om met hun meesterstuk 
genomineerd te worden voor landelijke profielwerkstukprijzen. 
 
Binnen havo 4 bestaat de mogelijkheid om 3 uur (flextijd) per week te werken 
aan verbeteren, verbreden en verdiepen (VVV). Zo leert de leerling om 
verantwoording te nemen over het eigen onderwijsleerproces. De leerling staat 
zelf aan het roer en mag, in overleg met de mentor, keuzes maken over het 
eigen leren binnen deze  3 uur. Hierdoor neemt hun motivatie toe. Ook het 
belonen van leerlingen met extra verdieping op hun interessegebied kan 
motiverend werken. Daarnaast kunnen producten en certificaten van extra 
activiteiten opgenomen worden in hun portfolio. 

Link https://www.drknippenbergcollege.nl/Onderwijs/Uitdagende-
onderwijsactiviteiten/De-Keuzecarrousel 
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