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Inleiding 
 
Voor u ligt het visitatierapport van de Vakhavo van het Calvijn College in Goes.  Het geeft een antwoord 
op de volgende vragen van de school: 
 

1. In hoeverre voldoet de Vakhavo van het Calvijn College aan de door het havoplatform 
geformuleerde uitgangspunten van HavoP (Havo Praktijkgericht vak)? 

2. Worden de beoogde uitgangspunten van de Vakhavo erkend en ervaren door leerlingen, 
ouders, docenten en stagebedrijven? 

3. In welke mate is de Vakhavo overdraagbaar naar andere scholen? 
4. Wat is het oordeel van de commissie over de kwaliteit van de zelfevaluatie? 
5. Zijn er verbeterpunten voor de Vakhavo en zo ja welke zijn dat? 

 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van het praktijkgerichte vak, 
HavoP, zoals gekarakteriseerd door het havoplatform. Het Calvijn College heeft zijn eigen 
doelstellingen geformuleerd en heeft een invulling gegeven aan het praktijkgerichte vak. Het Calvijn 
College noemt dit de Vakhavo. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het visitatietraject: de 
aanleiding tot de visitatie, een verslag van de voorbereiding van de school en van de commissie en het 
programma van de panelgesprekken. Hoofdstuk 3 schetst de bevindingen en in hoofdstuk 4 leest u de 
conclusies en de aanbevelingen van de commissie. Het rapport sluit af met een korte terugblik van de 
commissie over het traject van de school. 
 
De commissie heeft met veel genoegen de zelfevaluatie met bijlagen van de school doorgenomen en 
door middel van gesprekken met de verschillende panels een beeld gevormd van de Vakhavo. De 
weerslag daarvan en de ontstane inzichten en adviezen treft u hierbij aan.  
Wij danken de medewerkers en betrokken panelleden van het Calvijn College in Goes voor hun 
informatie en open houding en wensen de school veel succes bij de komende ontwikkelingen in de 
Vakhavo.  
 
 

 
 
Karen Ephraim, voorzitter commissie 
Onderwijsspecialist bij De JuF. Ze ontwerpt, ontwikkelt en voert visitaties uit met en voor 
onderwijsinstellingen.  
 
Dr. Jan Berkvens, commissielid 
Curriculumspecialist bij Curriculumcoaches. Hij adviseert scholen en overheden nationaal en 
internationaal bij onderwijsvernieuwingstrajecten, het ontwikkelen van leerlijnen en de 
implementatie van curricula. 

 
Dr. Marc Janssen, commissielid 
Bestuurder van het Northgo College en vice voorzitter van het havoplatform. Hij is sinds 2004 
betrokken bij initiatieven voor ander havo onderwijs. Eerst als bestuurslid en voorzitter van 
Havisten Competent, waar hij de visitatiecyclus en het kwaliteitssysteem ontwikkelde en 
later als medeoprichter van het havoplatform. 
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Hoofdstuk 1 Naar meer praktijk op de havo 
 
 
1.1 HavoP 
Het havoplatform1 heeft tot doel om initiatieven op het gebied van havo met elkaar te verbinden. 
Tevens wil het het profiel van het havo-onderwijs en de havoleerling specifieker definiëren om 
daarmee docenten en leidinggevenden richting te geven voor de inrichting van havo-onderwijs dat aan 
de behoefte van havoleerlingen en de maatschappij voldoet. 
Binnen het havoplatform is een groep scholen bezig met het ontwikkelen van een praktijkgericht vak 
op de havo: HavoP. Het Calvijn College maakt deel uit van deze groep en is één van de belangrijke 
inspiratiebronnen voor HavoP. 
 
HavoP neemt de behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt voor het onderwijs. 
Voor havisten is het belangrijk dat ze de koppeling tussen theorie en praktijk kunnen maken, zodat ze 
de relevantie van het leren zien. Ze leren door doen en houden van afwisseling en uitdaging. Binnen 
een begrijpelijke structuur en met motiverende begeleiding kunnen havisten zelf hun leerproces 
organiseren en plannen, en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces. 
HavoP creëert extra mogelijkheden om op deze kenmerken in te spelen, door in het onderwijs een 
beroepenveld of sector centraal te stellen die past bij het interessegebied van de leerling en aansluit 
bij de omgeving van de school. Leerlingen in de reguliere havo hebben weinig notie van wat er in de 
beroepswereld gebeurt. HavoP laat hen veel concrete ervaringen opdoen, zodat ze een goed en breed 
beeld krijgen van de sector waarvoor ze interesse hebben. Door te reflecteren op deze ervaringen 
krijgen de leerlingen steeds meer inzicht in eigen talenten, beweegredenen en grenzen. Daardoor 
groeien ze toe naar een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding op het hbo. 
HavoP is een uitwerking van het concept vhbo. Door havo als vhbo te benaderen wordt duidelijk dat 
deze opleiding voorbereidt op het hbo. Daarmee is naast een stevig avo2-pakket de praktijkgerichte 
component vanzelfsprekend. Bij die voorbereiding hoort naast het aanleren van vakspecifieke kennis 
en vaardigheden, die aansluiten op de hbo-instroomcompetenties, ook het stimuleren van generieke 
vaardigheden of competenties die leerlingen nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij 
van de 21ste eeuw.  
Het praktijkgerichte vak wordt op competentieniveau beschreven. De inhoud wordt door een school 
binnen het HavoP-kader in samenwerking met aanpalende hbo’s en bedrijfsleven ingevuld. 
 
 
1.2 De Vakhavo van het Calvijn College 
Op de website van het Calvijn College3 staat de Vakhavo als volgt beschreven: 
 
De Vakhavo is een leerlijn in de havo, die aansluit bij de behoefte van havisten om praktisch bezig te 
zijn en de relevantie te zien van wat ze leren. Het programma is verrijkt met een dag in de week 
technische praktijk: in de onderbouw in een werkplaats op school, in de bovenbouw voornamelijk in 
een bedrijf. Reguliere vakken worden aangeboden in vier dagen per week en zoveel mogelijk 
afgestemd op het praktijkprogramma. 
 
Moderne bedrijven gebruiken steeds geavanceerdere machines en productielijnen. Een deel van het 
werk van ambachtslieden is daardoor verschoven naar technici met hbo werk- en denkniveau. Een 
havist die nu doorleert op het hbo, heeft voornamelijk theoretische kennis opgedaan. Praktisch inzicht 

 
1 www.havoplatform.nl 
2 avo: algemeen vormend vak: op dit moment zijn alle vakken op de havo algemeen vormend 
3 https://www.calvijncollege.nl/onderwijsaanbod/onderwijssoorten/Vakhavo/Vakhavo-algemeen 
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blijft echter ook belangrijk om technische processen te begrijpen en vernieuwing te realiseren. De 
Vakhavo speelt daarop in door al vroeg in de schoolloopbaan een technisch praktijkprogramma aan te 
bieden.  
 
Bij dit programma hoort naast het aanleren van vakspecifieke kennis en vaardigheden ook het 
stimuleren van generieke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om deel te nemen aan de 
maatschappij van de 21e eeuw. 
Een gediplomeerd Vakhavo is niet opgeleid tot draaier, timmerman of installateur, maar beschikt wel 
over praktische basisvaardigheden. Hij heeft ervaren wat materialen en machines doen. Hij kent de 
bedrijfscontext en het belang van samenwerken, innovatie en ondernemerschap. Hij heeft 
verantwoordelijkheid leren dragen voor beroeps- en studietaken en weet wat hij kan en waar zijn 
belangstelling ligt. 
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Hoofdstuk 2 De werkwijze 
 
 
2.1 Aanleiding 
De Vakhavo bestaat nu ruim vijf jaar en de eerste twee lichtingen leerlingen hebben een diploma 
gehaald. De school wil graag weten of wat men beoogde bij het ontwerp van de Vakhavo is bereikt. 
Daarnaast wil men graag weten of deze invulling van het concept overdraagbaar is naar andere 
scholen.  
De school heeft samen met het havoplatform een onafhankelijke visitatiecommissie uitgenodigd om 
met een blik van buiten naar de Vakhavo te kijken. 
 
2.2 De voorbereiding door de school 
De school heeft de commissie tijdig voorzien van een uitgebreide zelfevaluatie en een toetsingskader 
met bijlagen. In de bijlagen zaten, naast vele andere documenten,  onder meer het handboek Vakhavo, 
lessentabel, jaarplan, (voorlichtings)brieven aan ouders, selectiecriteria en leerlingopdrachten (zie 
bijlage 1). 
Ter voorbereiding op de panelgesprekken, die tijdens de visitatie zijn gevoerd, zijn mogelijke 
panelleden benaderd en uitgenodigd. 
 
In de voorbereidingsfase heeft de school met de visitatiecommissie de volgende vragen geformuleerd: 

1. In hoeverre voldoet de Vakhavo van het Calvijn College aan de door het havoplatform 
geformuleerde uitgangspunten van HavoP (havo Praktijkgericht Vak)? 

2. Worden de beoogde uitgangspunten erkend en ervaren door leerlingen, ouders, docenten en 
stagebedrijven? 

3. In welke mate is de Vakhavo overdraagbaar naar andere scholen? 
4. Wat is het oordeel van de commissie over de kwaliteit van de zelfevaluatie? 
5. Zijn er verbeterpunten en zo ja welke zijn dat? 

 
2.3 De voorbereiding door de commissie 
De commissie is gestart met het bestuderen van de documenten en heeft in een 
voorbereidingsbijeenkomst de vragen van de school verder uitgewerkt in een matrix als basis voor de 
semi-gestructureerde interviews met de panels (zie bijlage 2). 
Drie thema’s zijn hierin leidend: 

- Uitgangspunten 
- Inhoud 
- Proces 

Voor de beoordeling van het curriculum heeft de commissie gebruik gemaakt van het curriculaire 
spinnenweb (Van den Akker, 2013)4. 
 
2.4 De panelgesprekken 
Op 2 en 3 december 2020 heeft de commissie online gesprekken gevoerd met verschillende groepen 
betrokkenen bij de Vakhavo. De panels bestonden uit drie tot vijf deelnemers en vormden een brede 
afspiegeling van de groep die ze vertegenwoordigen (zie bijlage 3 voor het programma van de dag). 
De panelleden hebben vragen van de commissie beantwoord en werden ook in de gelegenheid gesteld 
om zelf onderwerpen in te brengen. 
 

 
4 Van den Akker, J. (2013). Curriculum perspectives: An introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. 
Hameyer (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
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Ondanks de letterlijke afstand tussen de panelleden onderling (behalve de leerlingen die met elkaar in 
één lokaal zaten) en de commissie waren het informatieve gesprekken waarmee het beeld uit de 
vooraf door de school gestuurde documenten ingekleurd werd. 
 
De panels: 

- werkgroep Vakhavo (bestaande uit de directeur, sectievoorzitter praktijk Vakhavo 
techniek, teamleider PIE5 en een docent) 

- 6 leerlingen klas 3, 4 en 5 
- 4 docenten avo-vakken, werkzaam in Vakhavo 
- 6 ouders (van wie één ouderpaar) 
- 4 vertegenwoordigers van stagebedrijven 
- 3 docenten praktijkvakken, werkzaam in Vakhavo 
- 3 oud-leerlingen 

 
Aan het einde van de panelgesprekken heeft de commissie de eerste bevindingen gedeeld met de 
leden van de werkgroep. 
 
2.5 De afronding 
Na de panelgesprekken en het bespreken van de eerste bevindingen met de werkgroep heeft de 
commissie zich in een drietal rondes gebogen over het conceptrapport. Het conceptrapport is 
aangeboden aan de school, waarna de school de mogelijkheid had om te reageren op eventuele 
feitelijke onjuistheden. Het definitieve rapport is vastgesteld op … december 2020.  

 
5 PIE: Produceren, Installeren en Energie: een profiel binnen de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo 
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Hoofdstuk 3 Bevindingen 
 
 
De inhoud van de gesprekken en de documenten leveren de commissie het volgende beeld op van de 
Vakhavo: 
 
3.1 Uitgangspunten (motivatie, competentieontwikkeling, LOB, persoonlijke ontwikkeling) 
De Vakhavo beoogt de motivatie van leerlingen (met name jongens) te verhogen, de competenties te 
vergroten ter voorbereiding op het hbo en de loopbaanoriëntatie te verbeteren. 
 
Motivatie 
Het thema motivatie loopt als een rode draad door de gesprekken die de commissie heeft gevoerd. Er 
bestaat geen twijfel over het feit dat de donderdag, de dag van de Vakhavo, een dag is waarop de 
motivatie groot is. Dat hoort de commissie terug in uitspraken als: “de donderdag wordt niet ervaren 
als een schooldag“ of “een afspraak met de orthodontist is nooit op donderdag“ of “de donderdag is 
een gloriedag“. Een leerling vertelt dat de praktijkgerichte benadering hem door de havo heeft heen 
geholpen en een docent vertelt er trots op te zijn dat deze leerlingen wel een havodiploma kunnen 
halen terwijl hij zelf vanuit 3 havo de weg via het mbo heeft vervolgd. 
De motivatie voor school op de andere dagen is aanmerkelijk lager. De leerlingen missen het 
praktijkgericht werken en ervaren niet dat het nuttig is wat ze bij andere vakken leren. Een 
uitzondering daarop zijn de vakken natuurkunde, wiskunde en scheikunde (N&T vakken) waar de 
lesstof vaker wordt aangeboden in een technische context. Tegelijkertijd is er ook begrip voor: er wordt 
gewerkt naar het eindexamen en leraren hebben nu eenmaal boeken die ze moeten volgen. 
Verschillende panelleden hebben het idee dat de motivatie voor school op deze dagen groter zou zijn 
als er een verbinding is met de technische insteek van de praktijkvakken. 
 
Aan de andere kant is de havo een algemeen vormende opleiding en dat betekent dat het voor de 
ontwikkeling van de leerlingen ook nodig is om hun meer te bieden dan alleen techniek of een aan 
techniek verwant aanbod. Dit wordt op sommige momenten ervaren als een spagaat: docenten weten 
dat het motivatieverhogend is voor de leerlingen en voelen tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor 
de algemene vorming van deze leerlingen. 
Op dit moment worden docenten in de avo-vakken aangemoedigd om de verbinding te blijven zoeken, 
maar het hoeft niet. In de urenverdeling probeert men docenten aan deze groepen te koppelen die bij 
de Vakhavo passen. Over deze verbinding heeft de commissie geen eenduidig beeld gekregen; ouders 
en leerlingen herkennen de verbinding tussen de dagen vrijwel niet en verlangen ernaar. Er zijn 
docenten die er wel mee bezig zijn, alhoewel ze weten dat het door de leerlingen niet altijd herkend 
en daarmee gewaardeerd wordt. Er zijn docenten die de verbinding niet meer zoeken omdat het te 
moeilijk bleek en er zijn docenten die altijd gewoon zijn blijven werken zoals ze dat in de reguliere havo 
doen. 
 
In de documenten staat over de selectiecriteria voor de Vakhavo te lezen: om toegelaten te worden 
moet je goed gemotiveerd zijn, zelfstandig je werk kunnen inhalen voor de vakken die je mist tijdens 
de oriëntatie in klas 2 én ook goede cijfers halen voor de avo-vakken. De selectiecriteria fungeren als 
extrinsieke prikkel voor leerlingen om gemotiveerd aan de Vakhavo te beginnen en te blijven werken. 
Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat deze criteria soepel gehanteerd worden.  
 
Competentieontwikkeling 
Binnen de werkgroep heeft men helder voor ogen aan welke competenties de leerlingen werken en 
hoe dat gebeurt. In de andere panels wordt samenwerken het meest herkend en men benoemt daarin 
de logische opbouw van klas twee naar vijf. Het panel docenten noemt reflecteren, plannen, 
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projectmatig werken, communiceren, verantwoordelijkheid dragen en initiatief nemen expliciet. In de 
andere panels hoort de commissie vooral veel praktische voorbeelden van wat leerlingen leren als het 
gaat om hbo-competenties, maar de ontwikkeling daarvan lijkt eerder een soort bijvangst te zijn dan 
dat er expliciet aan deze competenties gewerkt wordt. In relatie tot de hbo-competenties wordt leren 
nadenken genoemd. De leerlingen worden uitgedaagd om waarom-vragen te stellen en te 
beantwoorden. Deze vragen gaan over de inhoudelijke kant van de techniek. De commissie hoort als 
voorbeelden vragen als: waarom heb je dit op deze manier gemaakt, waarom heb je deze techniek 
gekozen of waarom heb je dat materiaal gebruikt?  De commissie hoort geen voorbeeldvragen als: 
waarom heb je dit niet afgekregen, waarom heb je de taak die je in deze groep had het niet gedaan of 
waarom heb je afgewacht en ben je niet zelf begonnen? 
 
De competenties moeten leerlingen bijhouden in een competentielijst. Leerlingen ervaren het werken 
met de competentielijst als iets dat ‘ook nog even moet’ en merken niet dat school veel doet met de 
lijsten. Als gevolg daarvan worden de lijsten niet altijd even serieus genomen. Een leerling merkt 
daarover op: “...dus dan vul ik het ook niet zo goed in”. De stagebedrijven zien veel verschil in de 
kwaliteit van de reflectieverslagen maar benoemen ook een steile leercurve: met kleine aanwijzingen 
worden de reflectieverslagen heel snel veel beter.  
De competenties en kennis komen samen in een grote opdracht die aan het einde van havo 5 wordt 
uitgevoerd en is ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Zeeland. Met de hogeschool is gekeken 
naar wat voor soort opdracht een beginnende hbo-student moet kunnen maken en op basis daarvan 
is de opdracht ingericht. De commissie heeft onvoldoende zicht gekregen op de leeropbrengsten van 
deze opdracht en de mate waarin de school met leerlingen terugkijkt op de verwerving en toepassing 
van de hbo-competenties. 
 
LOB 
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is een belangrijke pijler van de Vakhavo. De decaan merkt 
een verschil in de gesprekken die hij voert met leerlingen uit de reguliere havo of uit de Vakhavo. De 
Vakhavo weet duidelijker wat hij of zij wil of zeker niet wil. De decaan is positief over de meer bewuste 
keuzes die de Vakhavoen maken. 
De stagiaires leren bedrijven en de bedrijfstak kennen en krijgen zo een beeld van hoe het daar aan 
toegaat en of dat bij hen past en het werken in de techniek de plek is waar ze willen zijn. Aan het einde 
van klas drie en vier is er uitstroom naar het mbo. De uitstroomaantallen zijn niet hoger of lager dan 
in de reguliere havo en daar spreekt bij verschillende panelleden een lichte teleurstelling uit. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Naast de door de school benoemde uitgangspunten voor de Vakhavo ziet de commissie een andere 
belangrijke opbrengst: de leerlingen zetten grote stappen in hun persoonlijke ontwikkeling. De 
stagebedrijven vertellen dat het verschil tussen de stagiair die in week één binnenkomt en aan het 
einde weggaat enorm is. Ook de ouders zien een sterke ontwikkeling bij hun kinderen en zien de groei 
naar volwassenheid. “De Vakhavo heeft een meerwaarde voor het leven”. 
In meerdere panels wordt genoemd dat de leerlingen beter zijn voorbereid op een vervolgstudie. Het 
valt op dat daarbij weinig concrete zaken worden genoemd. De leerlingen ervaren een voorsprong ten 
opzichte van ander havisten, vmbo-leerlingen en mbo-studenten op bijvoorbeeld de stageplek. Oud-
leerlingen herkennen die voorsprong ook op de vervolgopleiding.  Ze vertellen bijvoorbeeld dat ze niet 
ver achterlopen op mbo-studenten die veel meer praktijkuren hebben gehad dan zij en juist veel meer 
praktijkervaring hebben dan medestudenten die van een reguliere havo komen. 
 
Het rooster van de Vakhavo wordt als bomvol ervaren, ondanks het feit dat het rooster evenveel uren 
kent als de reguliere havo. Om ruimte te maken voor de praktijkuren hebben de leerlingen geen z-
uren. Ze missen daarmee de mogelijkheid tot extra begeleiding of ruimte op school om aan opdrachten 
te werken, waardoor ze heel hard aan het werk moeten. Dit vraagt meer inzet van de vakhavo 
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leerlingen en het om kunnen gaan met deze werkdruk wordt benoemd als selectiecriterium. Door deze 
keuze in de invulling van het rooster staat de begeleiding van leerlingen onder druk: er blijft nauwelijks 
ruimte over voor structurele begeleiding, zowel in de vorm van mentoraat als extra ondersteuning in 
de vorm van z-uren. Mentoraat vindt tussen de bedrijven door plaats en de invulling ervan lijkt te 
verschillen tussen mentoren. Ouders en leerlingen benoemen het wegvallen van deze begeleiding 
specifiek als aandachtspunt.   
 
3.2 Inhoud (curriculum) 
Met het curriculum voor de Vakhavo beoogt de school de leerlingen een zorgvuldig opgebouwd 
programma aan te bieden dat recht doet aan de praktische interesse van de leerlingen enerzijds en de 
technische behoefte in de regio anderzijds, waarbij toegewerkt wordt naar een soepele doorstroom 
naar (technische) hbo-opleidingen. De school heeft ervoor gekozen om in de onderbouw modules van 
de vmbo-profielen Bouw, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE) aan te 
bieden en deze richting in de bovenbouw aan te vullen met reflectieve vaardigheden uit het mbo. In 
de bovenbouw worden hbo-competenties geïntroduceerd, die de leerlingen zich eigen moeten maken 
tijdens de stage, het werken aan het profielwerkstuk en de eindopdracht. 
In de onderbouw is ruimte gecreëerd voor de praktijkdag: In de tweede halen leerlingen de gemiste 
lessen in in hun eigen tijd, terwijl leerlingen in de derde klas geen lessen muziek, ckv en Frans meer 
volgen. Ruimte voor de praktijkdag wordt verder gevonden door de leerlingen geen z-uren aan te 
bieden; dit zijn uren waarin ze zelfstandig kunnen werken of bijvoorbeeld een bijles kunnen volgen.  
  
De commissie heeft naar het curriculum gekeken door de lens van het curriculaire spinnenweb. Het 
curriculaire spinnenweb helpt om leerplannen van onderwijsinitiatieven zoals de Vakhavo in 
samenhang te beschouwen. Het spinnenweb is opgebouwd rondom de visie, waaromheen de overige 
negen dimensies van het spinnenweb zijn geplaatst. Als een of meerdere dimensies (te) veel aandacht 
krijgen ten opzichte van de andere, dan raakt het spinnenweb vervormd en is het initiatief niet in 
balans. Bij te grote belasting van slechts enkele dimensies staat de interne samenhang onder druk. Als 
de dimensies met elkaar in balans zijn, is er sprake van een evenwichtig curriculum. 

 
 
Beginnend in de kern van het spinnenweb kan gesteld worden dat de visie van de Vakhavo goed is 
omschreven. Het doel is bij te dragen aan meer gemotiveerde leerlingen met betere perspectieven in 
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het vervolgonderwijs en op de werkvloer. De algemene leerdoelen zijn helder: ze moeten toewerken 
naar een betere aansluiting met het hbo door een betere beroepskeuze en beheersing van de hbo-
competenties door leerlingen. Er is gezocht naar een logische opbouw van de leerinhoud in de vorm 
van een consistente leerlijn. De leerlijn is opgebouwd vanuit praktijk naar theorie. Toepassing vindt 
plaats in een stage en verwerking in een profielwerkstuk en eindopdracht. In de onderbouw volgen 
leerlingen modules uit het vmbo-curriculum van de profielen PIE en BWI. In de vierde klas is er 
toenemende aandacht voor reflectieve vaardigheden die deels ontleend zijn aan het mbo, terwijl in de 
vijfde klas de hbo-competenties leidend zijn. De omvang van de leerinhoud neemt in de loop van de 
jaren toe en wordt complexer. Leeractiviteiten worden minder taakgericht en bieden in toenemende 
mate vrijheid, waardoor de zelfsturing door leerlingen groter wordt. De nadruk op hbo-competenties 
later in de leerlijn past uitstekend binnen de opbouw daarvan. Bij de avo-vakken zijn de reguliere 
examenprogramma’s leidend, waarbij docenten van N&T vakken met enige regelmaat inhoudelijk 
verbinding leggen met de inhoud van de Vakhavo. 
  
De docentrollen binnen de Vakhavo veranderen mee: praktijkdocenten werken in eerste instantie 
volgens het meester-gezel principe, maar laten steeds meer over aan de leerlingen. Als de leerlingen 
stage gaan lopen komen praktijkvaardigheden, vakkennis en de hbo-competenties samen. Docenten 
worden gaandeweg meer een coach, wat zich voortzet tijdens de fase van het profielwerkstuk en de 
eindopdracht. De commissie heeft geen duidelijk beeld gekregen van de formele verankering van de 
rol van de mentor, met name rond stagebegeleiding en het oog houden op de ontwikkeling van de al 
eerder genoemde hbo-competenties. De docentrol verandert maar mondjesmaat waar het avo-
vakken betreft: het is de individuele keuze van avo-docenten om leerstof en opdrachten te laten 
aansluiten bij inhoud van de Vakhavo. 
  
Bronnen en materialen en groeperingsvormen zijn afhankelijk van de fase van de opleiding. Het met 
de handen werken in de praktijk, of dat nu in de schoolse werkplaats in Krabbendijke is of op het 
stagebedrijf, vormt de belangrijkste component voor het succes van de Vakhavo. Sommige opdrachten 
op de afdeling zijn individueel, andere worden in groepen uitgevoerd; die afwisseling wordt voortgezet 
in het stagebedrijf, waarbij leerlingen leren zelfstandig te denken en uit te voeren, maar ook samen te 
werken en oplossingen te bedenken die breed in het bedrijf uitgezet kunnen worden. Rond de 
groeperingsvormen kan nog worden opgemerkt dat de selectie van leerlingen voor de Vakhavo, de 
tussentijdse doorstroom en uitval op verschillende manieren bekeken kan worden: er ontstaan zeer 
hechte groepen van Vakhavoen, waardoor een soort Vakhavo-identiteit ontstaat. De vraag kan gesteld 
worden of het hier om de leerlingen gaat waar het traject voor is ontworpen, of dat die leerlingen nu 
juist niet worden toegelaten, doorstromen of uitvallen. Anderzijds zou gesteld kunnen worden dat de 
Vakhavo behulpzaam is om leerlingen op de juiste plek te krijgen als ze tussentijds doorstromen naar 
het mbo of toch liever de theoretische havo willen volgen. Voor verschillende (oud-) leerlingen geldt 
dat zij hun havo-diploma vermoedelijk niet zouden halen of niet gehaald zouden hebben als zij de 
mogelijkheid tot het deelnemen aan de Vakhavo niet zouden hebben gehad. Er is een indicatie dat een 
aantal meisjes niet met de Vakhavo is doorgegaan omdat zij als enige meisjes in verder volstrekte 
jongensgroepen zouden hebben moeten functioneren. 
  
Welk leerjaar het ook betreft, de Vakhavo vindt plaats op donderdag. Gedurende deze dag richten 
leerlingen zich volledig op Vakhavo-opdrachten. De commissie heeft begrepen dat in de tweede klas 
een keuze is gemaakt om de oriëntatiefase te halveren (van zestien naar acht weken) om de leerlingen 
te ontlasten die in de knoop kwamen met de stof van de avo-vakken die ingehaald moet worden. 
Hoewel een dergelijke tussentijdse aanpassing een sterk voorbeeld is van het besef dat het programma 
van leerlingen overladen is, zou de keuze ook in het voordeel van de praktische vakken gemaakt 
kunnen worden, wat vermoedelijk beter binnen de oorspronkelijke visie van de Vakhavo had gepast. 
De commissie heeft ook gekeken naar de inhoudelijke samenhang tussen Vakhavo, avo-vakken en de 
N&T-vakken daarbinnen. De inhoudelijke samenhang met de Vakhavo is het meest aan te wijzen bij 
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de N&T-vakken. Hoewel ook hier enige vrijblijvendheid opvalt, proberen verschillende docenten aan 
te sluiten bij technische vraagstukken die in de Vakhavo aan de orde zijn. Bij avo-vakken (met 
uitzondering van N&T) heeft de commissie een samenhang slechts heel sporadisch kunnen vinden, 
hoewel dergelijke samenhang een gunstig effect zou kunnen hebben op de motivatie van en het 
doorzien van de relevantie van vakinhouden door leerlingen. De commissie is zich ervan bewust dat 
voor de hand liggende voorbeelden tegelijkertijd een gekunsteld karakter kunnen hebben: Engels of 
Duits is natuurlijk meer dan een gebruiksaanwijzing van een machine in de betreffende taal, nog los 
van de algemeen vormende taak die de vakken hebben. 
  
In de onderbouw worden de praktijkgerichte modules getoetst, in de bovenbouw worden de stage, 
het profielwerkstuk en de eindopdracht beoordeeld aan de hand van het PTA. Over de mate waarin 
formatieve toetsing systematisch wordt toegepast is geen duidelijk beeld verkregen. Wel kan worden 
opgemerkt dat de competentielijsten die rond de stages door leerlingen worden bijgehouden door de 
begeleiders verschillend gebruikt worden om leerlingen te coachen. (Oud-) leerlingen benoemen hun 
praktisch-inhoudelijke voorsprong ten opzichte van andere havo-leerlingen, vmbo’ers en mbo’ers op 
de stageplek en de vervolgopleiding, maar nauwelijks hun al dan niet sterker ontwikkelde 
competenties. Een aantal van die competenties worden overigens wel benoemd door ouders en 
stagebegeleiders. Wat opvalt is dat hbo-competenties door de meeste betrokkenen niet algemeen 
gekend worden. 
 
3.3 Proces (start, ontwikkeling, kwaliteitszorg) 
Start 
De visie op de Vakhavo is ontstaan vanuit de motivatieproblematiek die zichtbaar was bij (met name) 
jongens in de havo. Ze waren slecht te motiveren, er was een grote afstroom naar het mbo en bij 
bespreekgevallen was het aantal jongens uit de havo oververtegenwoordigd. Ongeveer acht jaar 
geleden schreef de directeur een stuk over deze problematiek en een mogelijke oplossingsrichting. 
Door goed te kijken naar het gedrag van deze jongens en hun behoefte zag men dat ze baat hebben 
bij echte, concrete opdrachten. Vanuit dat perspectief is men gaan ontwerpen. De school heeft de 
Vakhavo benaderd als implementatievraagstuk. Het doel was een nieuwe leerroute, passend binnen 
de bestaande structuur van de school. Bewust is gekozen om er geen aparte afdeling van te maken, 
maar de Vakhavo als sectie een plek te geven in de school. De Vakhavo is door bevlogen teamwork tot 
stand gekomen. 
 
Ontwikkeling 
Voor de ontwikkeling van de Vakhavo is een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep heeft een 
gedegen Vakhavo neergezet waarin gemaakte keuzes een inhoudelijke basis hebben. Deze basis wordt 
gevoed door literatuuronderzoek, het onderzoeken van het curriculum van de praktijkvakken van het 
vmbo en benodigde competenties voor het mbo en hbo. De overleglijnen zijn informeel en een mooi 
voorbeeld daarvan is de werkgroep die opgeheven is maar zich niet laat opheffen. 
 
De taak van de werkgroep was om de uitgangspunten van de Vakhavo uit te werken. Het 
bewerkstelligen van verbinding tussen de praktijk en de avo-vakken was daar een onderdeel van. Het 
belang van die verbinding wordt in alle panels expliciet benoemd en als punt van zorg aangemerkt. 
Vanaf de start van de Vakhavo is er gezocht naar verbinding tussen de praktijkvakken en de avo-vakken 
vanuit het idee dat de leerlingen meer gemotiveerd zouden zijn voor deze vakken als ook deze een 
meer praktijkgerichte insteek zouden hebben. De bijeenkomsten die hierover zijn georganiseerd 
wisselden echter al snel van onderwerp en kregen een pedagogische inhoud: “we hebben een veel 
groter probleem en dat zijn de moeilijke jongensgroepen”. De dynamiek van groepen met weinig of 
geen meisjes vereist een eigen aanpak en dat was en is voor een deel van de docenten niet 
gemakkelijk. Meerdere panels geven aan dat het wel degelijk de bedoeling is geweest om te zoeken 
naar verbinding. Op dit moment is ervoor gekozen dat wiskunde, natuurkunde en scheikunde verplicht 



 
Visitatie Vakhavo Calvijn College Goes 

2020 
14/22 

een technische invalshoek moeten kiezen in hun lessen; andere vakken worden ertoe uitgedaagd. Er 
zijn docenten die hier kansen toe zien en die graag zouden willen uitwerken. Een van de docent merkt 
bijvoorbeeld op: “Wij geven bij de praktijklessen soms een instructiefilmpje in het Engels maar ik denk 
dat ze dat in Goes niet weten”. 
Er zijn samenwerkingen tussen individuele docenten, maar als groep wordt die samenwerking niet 
gevonden. Nu de werkgroep formeel is opgeheven ontbreken vaste overlegmomenten die de 
verbinding tussen de praktijkvakken en avo-vakken zouden kunnen helpen vormgeven. 
 
De praktische keuzes bij aanpassingen binnen de Vakhavo zijn terug te voeren op inhoudelijke 
overwegingen die passen bij de visie. De keuze om in de tweede klas in de oriëntatiefase terug te gaan 
naar twee blokken van vier weken is daarop een uitzondering. Deze afweging lijkt meer vanuit een 
praktische dan vanuit een inhoudelijke keuze gemaakt te zijn. 
 
De stagebedrijven vertellen dat de Vakhavo een steile leercurve heeft. Ze merken dat er goed gekeken 
is naar de ervaringen en opbrengsten van het eerste stagejaar en zien dat het tweede jaar veel beter 
was. Ook dit jaar merken ze veel verbeteringen. 
De Vakhavo heeft sinds de start een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het vasthouden en verhogen 
van de kwaliteit een taak was van de werkgroep. Het verder ontwikkelen van de Vakhavo in het 
algemeen lijkt, nu de werkgroep formeel is opgeheven, in handen te liggen van zeer betrokken 
individuen en de commissie heeft niet kunnen ontdekken of er een systematiek in zit en als dat zo is, 
welke systematiek dat dan is. 
 
Kwaliteitszorg 
Er zijn weinig kwantitatieve gegevens over de opbrengsten en de gegevens die er zijn, hebben 
betrekking op een relatief kleine groep leerlingen daarom is het lastig om harde uitspraken te doen. 
De doorstroom- en uitstroomcijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van de reguliere havo. Het 
slagingspercentage is beduidend hoger dan dat van de reguliere havo. Naast de kwantitatieve 
gegevens is er een verzameling kwalitatieve succesverhalen waar het enthousiasme van afspat. Alle 
panels vertellen deze verhalen en ook binnen school worden die verhalen gehoord. Een voorbeeld 
daarvan is dat één van de oud-leerlingen na zijn eindexamen direct in dienst werd genomen bij het 
bedrijf waar hij stage heeft gelopen. Een andere oud-leerling wilde zo graag bij een bepaald bedrijf 
werken, dat hij de stoute schoenen aan heeft getrokken en zich met zijn profielwerkstuk heeft 
gepresenteerd bij dat bedrijf. Hij was meteen welkom en volgt nu een associate degree. 
 
Er is verbinding merkbaar tussen de school en de stagebedrijven. Het is ons niet duidelijk geworden 
hoeveel zicht de school heeft op de begeleiding in de bedrijven en ook niet hoeveel invloed ze daarop 
uitoefent. Op welke manier wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van de stagebedrijven geborgd?  
Normaal gesproken krijgen de bedrijven een uitnodiging voor een kennismaking en voor de 
profielwerkstukpresentaties. Dat zijn informele ontmoetingsmomenten waar ze met elkaar ervaringen 
uitwisselen en waar ruimte is voor uitwisseling met de school. Door de coronabeperkingen zijn deze 
ontmoetingsmomenten het afgelopen jaar niet doorgegaan. Verschillende stagebegeleiders geven aan 
dat ze behoefte hebben aan deze informele momenten. Hoewel deze momenten gemist worden en 
het panelgesprek een moment was om ideeën met elkaar uit te wisselen gaven de bedrijven ook aan 
niet een nieuw opgetuigde overlegstructuur te wensen.  
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
4.1 Conclusies 
De commissie heeft gedurende de visitatie de door de school aangeleverde informatie bekeken en 
door middel van de panelgesprekken indrukken verzameld om het vijftal door de school 
geformuleerde vragen te beantwoorden. Deze vijf vragen worden in dit hoofdstuk in concluderende 
vorm beantwoord. Daarna doet de commissie een aantal aanbevelingen die voortkomen uit de 
gepresenteerde conclusies. 
 

1. In hoeverre voldoet de Vakhavo van het Calvijn College aan de door het HavoPlatform 
geformuleerde uitgangspunten van HavoP (Havo Praktijkgericht vak)? 

De Vakhavo voldoet in opzet en in uitvoering aan de uitgangspunten van HavoP: de school neemt de 
behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt, bewerkstelligt een koppeling tussen 
theorie en praktijk waardoor de relevantie van het leren duidelijk wordt en ze biedt de leerlingen 
praktische opdrachten die afwisselend zijn en uitdaging bieden. De structuur van het programma is 
begrijpelijk en herkenbaar en leerlingen leren in het leerproces te organiseren, plannen en zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. De Vakhavo heeft een directe verbinding met de omgeving en 
verbetert de instroom naar het hbo.   
 

2. Worden de beoogde uitgangspunten van de Vakhavo erkend en ervaren door leerlingen, 
ouders, docenten en stagebedrijven? 

 
De drie beoogde uitgangspunten van de Vakhavo zijn het verhogen van de motivatie, het versterken 
van competentieontwikkeling en een betere verankering van LOB. Van verhogen van motivatie bij de 
leerlingen is zeker sprake, met name gedurende de praktijkdag. Het curriculum is sterk uitgewerkt in 
een doorlopende leerlijn. De commissie concludeert dat de motivatie met name voor de praktijkdag 
hoog is, terwijl de leerlingen niet sterker gemotiveerd lijken voor onderwijs op de andere dagen. Een 
aantal (oud)leerlingen heeft echter aangegeven dat zij de havo waarschijnlijk niet af zouden maken of 
niet afgemaakt zouden hebben als zij de Vakhavo niet hadden kunnen volgen. 
 
De school benoemt het ontwikkelen van hbo-competenties als belangrijk uitgangspunt. De commissie 
heeft verschillende voorbeelden gezien van de uitwerking daarvan in het onderwijs. Docenten die 
betrokken zijn geweest bij het ontwerpen van de Vakhavo benoemen veel van die competenties, 
terwijl andere docenten hier minder bekend mee lijken te zijn. Met name de competenties 
samenwerken, plannen en analyseren komen in voorbeelden naar voren. Of er sprake is van een 
systematische aanpak bij het aanleren van competenties (zoals dat wel het geval is bij de 
praktijkgerichte leerlijn) is niet zichtbaar geworden. Leerlingen nemen de verslaglegging over de 
competenties niet altijd serieus en ook onder docenten wordt niet op dezelfde manier naar 
competentieverwerving en verslaglegging daarvan gekeken.  
 
Op het gebied van LOB bereikt de school mooie resultaten. Leerlingen stralen zekerheid uit over hun 
keuze van de vervolgopleiding en zijn na de stage vaak al deels werkzaam in het beroepsveld. 
Stagebedrijven zijn enthousiast over de kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van de 
stagiaires. Het uitgangspunt dat deze leerlingen een functie gaan vervullen tussen concrete uitvoering 
en de kantoorvloer komt goed uit de verf. De oud-leerlingen die de commissie heeft gesproken waren 
alle drie positief over de bijdrage van de school aan hun beroeps- en opleidingskeuze. De commissie 
maakt graag een opmerking over de tussentijdse doorstroom van leerlingen naar het (mbo): hoewel 
de commissie de hoop van de school begrijpt dat zoveel mogelijk leerlingen succesvol de Vakhavo 
afronden, is het laten doorstromen van leerlingen naar de voor hen juiste vorm van onderwijs ook een 
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mooie uitkomst. Doorstroom is in de ogen van de commissie dan ook geen falen van de school, maar 
het helpen vinden van de juiste weg voor leerlingen.   
 
Persoonlijke ontwikkeling is op zich geen uitgangspunt van de Vakhavo, maar in de ogen van de 
commissie wel een belangrijke positieve uitkomst van het concept. Ouders en stagebedrijven 
benoemen het meest expliciet de enorme groei die hun kinderen en stagiaires doormaken. De 
commissie was onder de indruk van het gemak waarmee (oud)leerlingen met de commissieleden 
spraken, uit hun woorden kwamen, hun keuzes en hun verwachtingen voor de toekomst onder 
woorden brachten. Ze waren kritisch, beknopt en volledig in hun antwoorden en gemakkelijk in de 
omgang. Zowel als groep Vakhavo-ers als op individueel niveau lijkt er sprake van sterke 
identiteitsvorming. De commissie hecht eraan deze eigenschappen te noemen. Tegelijkertijd bestaat 
er bij de commissie enige zorg over het ondersteunen van de Vakhavoleerlingen, omdat het mentoraat 
en de Z-uren voor extra begeleiding onder druk staan en de alternatieve invulling verschilt van docent 
tot docent.  
De praktijkgerichte insteek lijkt zich te beperken tot de praktijkdag en de N&T-vakken. Bij andere avo-
vakken is er slechts sporadisch sprake van een verbinding met de praktijk. Hierdoor is de vraag relevant 
hoe de Vakhavo gezien moet worden en of dat overeenkomt met de gedachten van de school. Volgens 
het kwaliteitskader van de Vakhavo is er sprake van het minimale plusniveau. De beoogde kwaliteit is 
dat de leerlingen minimaal bij de N&T-vakken regelmatig dat aangeboden krijgen in een technische 
context. De commissie proeft in de gesprekken dat er er een sterker verlangen ligt, namelijk verdere 
verbinding binnen de breedte van alle avo-vakken. De commissie voelt mee met het uitgesproken 
verlangen, terwijl zij beseft dat de havo tegelijkertijd algemeen vormend beoogt te zijn en dat sommige 
vervlechting ook een gekunsteld karakter kan hebben. Doordat hier geen keuze in gemaakt wordt, 
ontstaat er een vrijblijvendheid richting docenten. 
 

3. In welke mate is de invulling van HavoP overdraagbaar naar andere scholen? 
 
De opbouw van het curriculum is goed doordacht en kan een voorbeeld zijn voor andere scholen. De 
Vakhavo is binnen het Calvijn College uitgewerkt voor het techniekprofiel, maar kan natuurlijk ook 
voor andere profielen uitgewerkt worden.  Dit geldt ook voor scholen met havo-afdelingen die toegang 
hebben (op de school zelf of bij een locatie in de buurt) tot een profiel van de kaderberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo. Voor havo-afdelingen zonder toegang tot een profiel van de 
kaderberoepsgerichte leerweg is de Vakhavo een inspiratiebron. De vele documenten, van strategie 
tot reflectie formats voor leerlingen, zijn beschikbaar om tot eigen invullingen te komen. De 
wielophanging behoeft niet voor een tweede keer te worden uitgevonden, slechts te worden 
aangepast aan het nieuwe terrein. 
 

4. Wat is het oordeel van de commissie over de kwaliteit van de zelfevaluatie? 
 
De zelfevaluatie is een uitgebreid beschrijvend document van de huidige uitvoering van de Vakhavo, 
gerelateerd aan het toetsingskader Vakhavo. De commissie herkent het beeld van de school in de 
waardering die ze zichzelf geeft in deze evaluatie, ondersteund door de relevante bewijzen die vermeld 
staan. 
 
4.2 Aanbevelingen 
 

5. Zijn er verbeterpunten voor de Vakhavo en zo ja welke zijn dat? 
 
Vakhavo of havovak? 
De commissie adviseert de school om een keuze te maken: wordt de Vakhavo een volwaardige 
Vakhavo of een praktijkgericht havovak? Als de school kiest voor een praktijkgericht havovak dan 



 
Visitatie Vakhavo Calvijn College Goes 

2020 
17/22 

levert ze in feite in op het minimale plusniveau wat ze al bereikt heeft, maar wat ze nog verder zou 
kunnen versterken. Als de school kiest voor een volwaardige Vakhavo, dan is de uitdaging avo-vakken 
invulling te laten geven aan technische vraagstukken zonder het algemeen vormende karakter van de 
havo verloren te laten gaan. Belangrijk punt voor het maken van een keuze zal het overtuigen van de 
avo-docenten zijn. De commissie adviseert om na te denken over mogelijke scholing voor docenten 
om vorm te geven aan dergelijke verbinding en integratie. 
 
Leercultuur 
De commissie adviseert om binnen de school een platform te creëren waarbinnen het informeel en 
formeel uitwisselen en het afstemmen en leren over het onderwijs, waaronder het concept Vakhavo 
en een eventuele uitbreiding daarvan een plek heeft. De commissie constateert dat er informeel veel 
uitgewisseld wordt, maar dat er behoefte is aan een meer systematische aanpak.  
Door de coronabeperkende maatregelen hebben de stagebedrijven geen mogelijkheid tot informeel 
contact met de school en andere stagebedrijven gehad. Dit contact vinden zij wel belangrijk, maar 
verwachten geen opgetuigd overlegcircuit. De commissie adviseert om te bekijken wat mogelijke 
alternatieven zijn.  
 
Afstroom is geen falen 
De commissie adviseert om door- of afstroom door een brede bril te bekijken. De commissie bemerkte 
dat gedurende verschillende gesprekken het woord “afstroom” aan de orde kwam met een negatieve 
connotatie. Het effect van praktijkgericht werken kan ook zijn dat leerlingen beter doorkrijgen welk 
onderwijs beter bij hen past. Het verlaten van de Vakhavo hoeft dan niet als afstroom gezien te 
worden, maar is dan eerder een doorverwijzing naar een meer bij de leerling passende leerroute. Dat 
lijkt de commissie een prachtig voorbeeld van LOB. In de vormgeving van ander praktijkgericht 
onderwijs binnen de school (bv. een economische praktijkrichting) zou dit meegenomen kunnen 
worden. 
 
Competentieontwikkeling 
De commissie adviseert om in de leerlijn van de Vakhavo expliciet aandacht te besteden aan de hbo-
competenties. Als het verwerven van deze competenties structureel door de leerlijn inzichtelijk 
gemaakt wordt, wordt het ook gemakkelijker om leerlingen te begeleiden en zowel formatief als 
summatief te toetsen op de verwerving van die competenties. Daar kan in de beoordeling van het 
profielwerkstuk en de eindopdracht van geprofiteerd worden. Doordat de leerlijn dan handen en 
voeten geeft aan de competenties verwacht de commissie dat ook de verschillen in benadering tussen 
de docenten en de stagebegeleiders zal verminderen. 
 
Kwaliteitszorg 
De commissie adviseert om op welke manier dan ook vorm te geven aan systematische evaluatie en 
eventuele bijstellingen. Nu de werkgroep formeel is opgeheven is het de commissie niet duidelijk wie 
verantwoordelijk is voor evaluatie en bijsturing en met welk gezag bijstellingen kunnen worden 
doorgevoerd. Het kwaliteitskader van de school is volgens de commissie overigens een goed doordacht 
en belangrijk instrument. Daarom adviseert de commissie om in de lijn van het opgestelde 
kwaliteitskader door te blijven denken en werken. Tot slot daagt de commissie de school graag uit om 
wat zij heeft neergezet voor het profiel Techniek ook voor leerlingen uit andere profielen uit te werken. 
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Hoofdstuk 5 Slot 
 
De commissie is virtueel te gast geweest op een school waar mensen werken, leren of betrokken zijn 
die enthousiast zijn over de Vakhavo. Het enthousiasme van alle panels is door het beeldscherm heen 
voelbaar. Het beeld uit de documenten van de school en uit de panelgesprekken is congruent. 
Natuurlijk worden er in de diverse panels andere accenten gelegd, maar het overkoepelend beeld is 
dat het Calvijn College een Vakhavo heeft die tegemoet komt aan de behoefte van (vooral) jongens 
die met hun handen willen werken in het werkveld techniek en gelukkig worden van de combinatie 
theorie en praktijk. Men herkent de gedegen opbouw van het programma. 
 
Naast het feit dat de Vakhavo tegemoetkomt aan de behoeften en kwaliteiten van havisten komt het 
concept ook tegemoet aan de opdrachten voor de havo in het algemeen. Het concept past bij een 
oplossing voor het aansluitingsprobleem tussen havo en hbo, het past bij de aansluiting van vmbo naar 
havo wanneer in 2024 het vmbo ook een praktijkvak heeft, het past bij het advies van de onderwijsraad 
om meer praktijk in de havo in te voeren en het past bij de wens om leerlingen meer te verbinden met 
en in te bedden in de eigen regio. 
 
De overdraagbaarheid van de invulling van het concept Vakhavo lijkt groot. De keuzes die de school 
heeft gemaakt voor de inrichting zijn goed doordacht en terug te voeren op de visie.  
 
In de voorbereiding heeft de commissie de school gevraagd met welke opbrengst van deze visitatie zij 
blij zou zijn. Dit rapport eindigt met het antwoord op die vraag: 
  

“Dit is een gouden greep, hup naar het ministerie ermee!”  
 
De commissie wenst de school nog meer mooie en betekenisvolle onderwijsontwikkelingen die net als 
de Vakhavo gericht zijn op het welbevinden en de toekomst van haar leerlingen. 
 
 
19 januari 2021  
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Bijlage 1 Documenten van de school 
 
Het basisdocument voor deze visitatie is de Zelfevaluatie Vakhavo 2020 met het bijbehorende 
Toetsingskader Vakhavo. 
 
Als bijlagen zijn de volgende documenten beschikbaar gesteld door de school: 
 
Zonder datum 

Hbo studiecompetenties 
Kenmerken Vakhavo 
Lessentabel Vakhavo 
Dagjournaal Vakhavo stage 
Leerlingtevredenheid 
Vervolgstudie Vakhavo leerlingen 
Brochure Vakhavo klas 2 
Competentielijst en reactie stagebegeleider 
Een selectie van opdrachten, logboeken en eindverslagen van leerlingen 
Jaarplanning Vakhavo 

 
2017 

Afspraken selectiecriteria Vakhavo, mei 2017 
Brief met info ouders leerlingen klas 2, november 2017 
 

2018 
Concept gespreksnotitie voor platform, 2018 
Competenties Vakhavo stage, 2018 
Notulen platform Stream, januari 2018 
Brief ouders geplaatste en niet-geplaatste leerlingen, januari 2018 
Presentatie voorlichtingsavond klas 2, dec 2018 

 
2019 

Taakomschrijving sectievoorzitter Vakhavo techniek 2019 
Inforeader bedrijven Vakhavo, februari 2019 
Handboek Vakhavo, juni 2019 
Inspelen op de Vakhavo, september 2019 
Taakomschrijving stage coördinator Vakhavo, oktober 2019 

 
2020 

Reader stagebegeleider Vakhavo 2020 
Presentatie Vakhavo voor gebruik in klas 2, 2020 
Lesgeven aan jongens, januari 2020 
Syllabus Vakhavo, juni 2020 
Curriculum praktijk Vakhavo, juni 2020 
Competenties, november 2020 
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Bijlage 2 Vragenmatrix 
 
 

 



 
Visitatie Vakhavo Calvijn College Goes 

2020 
21/22 

 
 
  



 
Visitatie Vakhavo Calvijn College Goes 

2020 
22/22 

Bijlage 3 Dagprogramma online bezoek 
 
 
Woensdag 2 december 
11.50  start commissie 
12.25  panel werkgroep 
13.25  panel leerlingen 
14.15  panel docenten avo 
15.15  panel ouders 
16.00  afronding commissie 
 
 
Donderdag 3 december 
9.00  start commissie 
9.15  panel stagebedrijven 
10.15  panel docenten praktijkvakken 
11.15  panel oud-leerlingen 
12.00  voorbereiding commissie 
12.30  eerste bevindingen aan de werkgroep 
13.00  afronding commissie 
 
 
 
 


