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Vakhavo Calvijn College Goes 

Niveau 
Havo 2-5 
 
Vakinhoud 
� Vakspecifiek 
 Vakoverstijgend: 

Profiel natuur en 
techniek, M&O 

� Schoolbreed 
 

Beschrijving 
Het Calvijn College in Goes biedt een 'vakhavo' programma aan. Op deze 
school werken havoleerlingen uit de tweede, derde en vierde klas een dag per 
week aan hun technische basisvaardigheden door middel van werkplaatsleren. 
De school maakt hierbij gebruik van de faciliteiten die zij al in huis heeft voor 
de vmbo-afdelingen BWI (bouwen, wonen en interieur) en PIE (produceren, 
installeren en energie). In klas 1 wordt de mogelijke keuze voor dit programma 
voorbereid binnen het vak natuur-, scheikunde en techniek. 
Binnen de verschillende modules van ongeveer 10 weken leren de 
vakhavoleerlingen projectmatig werken en denken. Daarbij is er specifieke 
aandacht voor het waarom van handelingen en gemaakte keuzes van 
leerlingen binnen dit proces. Zo bevat het programma in vergelijking met het 
vmbo, meer theoretische verdieping. 
De tweede helft van het vierde jaar loopt de vakhavoleerling een dag per week 
stage bij een bedrijf. Het stagebedrijf geeft de leerling uiteindelijk een 
realistisch praktijkprobleem mee dat door de leerling in de eerste helft van het 
vijfde jaar in het bedrijf wordt uitgewerkt tot een profielwerkstuk. 
In het tweede halfjaar van havo 5 hebben de leerlingen voor hun examen nog 
een blok van 8 weken waarin ze in een hbo-achtige setting werken aan een 
engineeringsopdracht. Reflectie op studiecompetenties staat in deze laatste 
periode centraal.  

Thema’s 
• Vaardigheden 
• Techniekonderwijs 
• Betekenisvolle 

activiteiten 
• Profielwerkstuk 

Bijzonder 
De leerlingen loopt in de tweede helft van havo 4 een dag per week stage in de 
praktijk. 
Het programma is gemaakt voor de havist die meer aan kan en motivatie haalt 
uit de praktijk. Deze doeners zien een toekomst voor zichzelf in de techniek. 
Het PWS is gebaseerd op een daadwerkelijk probleem uit de (beroeps)praktijk. 

 Randvoorwaarden op het Calvijn College: 
• Als deelnemer aan het experiment Regelluwe Scholen mag de school 

het praktijkdeel meetellen als examenvak. 
• Vanaf leerjaar 3 zitten vakhavisten in een aparte vakhavoklas i.v.m. 

de afstemming tussen het algemeen vormende deel en het 
praktijkdeel. 

• De vakhavist mist een gedeelte van het reguliere programma en is 
verplicht om bepaalde vakken te kiezen in jaar 4. 

• Voor het werkplaatsleren wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten 
van de vmbo-afdelingen bouwen, wonen en interieur (BWI) en 
produceren, installeren en energie (PIE) op een andere locatie. 
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Algemene aandachtspunten: 
• Om overladenheid te voorkomen en samenhang te bevorderen 

zouden andere vakken betrokken moeten worden. Dit vereist 
flexibiliteit van de docent en de examencommissie. 

Link https://www.calvijncollege.nl/onderwijsaanbod/onderwijssoorten/vakhav
o/vakhavo-algemeen  
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