
Onderzoek praktische havo 

 

1. Op het Kennemer College kunnen de leerlingen in de bovenbouw kiezen voor mavo+. Naast 

de 6 of 7 theorievakken kunnen de leerlingen kiezen voor een op het praktijkgericht 

programma op de locatie beroepsgericht. Voor de sector techniek volgen de leerlingen de 

praktijkcomponent metaal en elektro. In de nabije toekomst volgen motorvoertuigen en 

bouw. In de vernieuwde bovenbouw kan gekeken worden naar het programma van kader en 

de aangepaste versie van de praktijkcomponent van de GL voor techniek. 

 

Is er een traject te creëren? 

 

2. Vanuit de locatie mavo van het Kennemer College is een klein onderzoek gedaan onder de 

populatie van klas 3 in het cursusjaar 2016-2017 naar potentiële kandidaten. Hierbij is 

uitgegaan van de leerlingen die nu mavo+ techniek volgen en die in de verzwaarde route 

zitten of excelleren in de exacte vakken. Van de 36 leerlingen uit klas 3 die mavo+ techniek 

hebben, komen er 13leerlingen  in aanmerking. Van deze dertien leerlingen hebben 7 

leerlingen oorspronkelijk een havo/vwo advies. Zij zijn vanuit de havo bij de locatie mavo 

ingestroomd. 

 

Ook vanuit de havo zou een doelgroep van leerlingen te benoemen zijn. In samenspraak met 

de havo en de locatie beroepsgericht moeten de mogelijkheden besproken worden. 

 

3. De doelstelling 

De doelstelling van het traject is om leerlingen die cognitief op exact niveau meer aan 

kunnen te motiveren om succesvol door te stromen naar het HBO door naast de theorie 

praktisch bezig te zijn. 

 

4. Mogelijke invulling  

De vakken 

Welke theorievakken bied je aan en hoe ziet het praktijkvak er uit? 

Het exacte profiel bestaat uit de vakken: 

Nederlands, Engels, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde ; mogelijke keuzes zouden kunnen 

zijn: CKV2 of Duits. Extra schoolvak wellicht Techniek, natuur en ontwerpen. 

Om de route ook aantrekkelijk te maken voor meisjes zou het een breed scala op technisch 

gebied aangeboden kunnen worden: 

Hierbij valt te denken aan: multimedia, ICT, metalektro etc. Bij de vernieuwde 

afdelingsprogramma’s van het vmbo  worden diverse varianten aangeboden. 

 

Vakken die eerder afgerond kunnen worden (mavo 3 bijvoorbeeld) 

Als de vakken KV1 en maatschappijleer meteen op havoniveau afgesloten mogen worden, 

scheelt dat tijd in leerjaar 5 en 6. Dit is volgens de inspectie geen enkel probleem. 

 

 

 


