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BELEIDSPLAN GYMNASIUM  
 

 

 

HET GYMNASIUM ALS TOPOPLEIDING 

Het gymnasium is een waardevol onderdeel van het onderwijsaanbod op het HVC. Het team gelooft in de 

mogelijkheid om onze gymnasiumleerlingen te laten excelleren door het doen van eigen onderzoek. 

Ons doel is om van het gymnasium een topopleiding in de regio te maken. Een opleiding die onze meest 

getalenteerde leerlingen de gelegenheid biedt om het maximale uit zichzelf, de lessen en de docenten te 

halen.  

Door de gymnasiumleerling meer zelfstandigheid en ruimte te geven, denken we meer recht te kunnen doen 

aan verschillen. Zowel de verschillen die er bestaan tussen een atheneum- en een gymnasiumleerling als de 

individuele interesses en verschillen van de gymnasiumleerlingen zelf.  

Door deze profilering van ons gymnasium als topopleiding met veel onderzoeksmogelijkheden voor de 

leerlingen onderscheiden we ons zowel intern als extern.  

Essentieel voor het vormgeven van ons gymnasium is een degelijke onderwijskundige onderbouwing en 

draagvlak vanuit de mensen die meedoen.  

DE 3 PIJLERS VAN ONS (NIEUWE) GYMNASIUM 

Het profiel van ons gymnasium willen we vormgeven aan de hand van drie herkenbare pijlers: uitdaging, 

ruimte en vorming. 

1. Het gymnasium is een opleiding die de leerling uitdaagt:  
Op het gymnasium zitten onze meest getalenteerde leerlingen. Op het gymnasium 

willen we de leerlingen ruimte geven om te excelleren in hun eigen 

schoolgerelateerde interessegebied. We geven hen de mogelijkheid om buiten het 

reguliere curriculum om hun interesses uit te diepen door het doen van eigen 

onderzoek. We maken tijd vrij voor de leerlingen om met deze zaken aan de slag te 

gaan. We gaan  de leerlingen van meet af aan bekend maken met de 

wetenschappelijke onderzoeksmethoden  en hen stimuleren om zich deze manier van denken en 

werken eigen te maken.  

 

2. Het gymnasium is een opleiding die de leerling ruimte geeft:  
Een opleiding die de leerling ruimte geeft. Door duidelijk aan te geven wat we van hen 

verwachten en hen daarbij veel vrijheid en verantwoordelijkheid te bieden, geven we 

ruimte aan de autonomie van de leerling. We trainen ze zelf hun tijd in te leren 

delen. We leren hen zelf te bepalen wat ze moeten doen om hun doel te bereiken. 

De leerlingen ontvangen op deze vaardigheden regelmatig feedback. De attitude en 

de vaardigheden zijn naast de cognitie van essentieel belang voor deze leerlingen. 

Daarnaast houden we rekening met een goede balans tussen school en privé, de 

ruimte om naast je school nog andere dingen te kunnen doen, zoals sport, muziek en hobby's. We 

vinden het belangrijk dat de leerlingen daar tijd voor blijven houden. 
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3. Het gymnasium is een opleiding die leerlingen vormt, zowel cultureel als wetenschappelijk:  
Het gymnasium vormt leerlingen naast het reguliere vakkenpakket met de twee klassieke talen en de 

bijbehorende culturen. Twee wereldtalen die niet meer gesproken worden, maar nog 

overal opduiken en die de leerlingen in staat stellen de wereld van vandaag beter te 

begrijpen. Ze leren verhalen, symbolen en culturen kennen die het begin zijn 

geweest van de moderne wereld. Filosofie, debat en kunst zijn naast de klassieke 

talen een belangrijk onderdeel van het gymnasium+.  

Op het gymnasium zal de onderzoekende/wetenschappelijke houding van de leerling 

sterk aangesproken worden.. 

 

UITGANGSPUNTEN 

De volgende uitgangspunten zijn leidend voor het verandertraject: 

 Een gymnasiumleerling is een andere leerling dan een atheneumleering. Zowel qua interesse, 

motivatie als cognitie. Een gymnasiumleerling kenmerkt zich door een hoge cognitie, is intrinsiek 

gemotiveerd, kan een hoge mate van zelfstandigheid aan, is nieuwsgierig en heeft een 

onderzoekende houding.   

 Een gymnasiumleerling leert sneller en heeft dus minder tijd nodig dan een atheneumleerling voor het 

behalen van dezelfde leerdoelen.  

 Het verschil tussen beide leerlingtypen vraagt om een gedifferentieerde didactische aanpak van 

beiden. Op het gymnasium zelf zal er een verdere differentiatie plaatsvinden op leerlingniveau. Het 

gymnasium is een aparte sector binnen het vwo. Leerlingen zitten dus in  atheneum of in  

gymnasium.  

 Er komt een verticale binding tussen de gymnasiumleerlingen (van de tweede tot en met de zesde 

klas).  

 Het totaal aantal uren dat een gymnasiumleerling volgt, moet (zoveel mogelijk) gelijk zijn aan het 

totaal aantal uren van een atheneumleerling. Klassieke talen er niet bovenop. Er zal geappelleerd 

worden aan de nieuwsgierigheid van deze leerling. 

 Het gymnasium is meer dan het volgen van de klassieke talen.  

 

DOELSTELLINGEN 

 Profilering van de gymnasiumopleiding van het HVC als topopleiding in de regio. Een moderne en 

degelijke opleiding die de leerling zowel wetenschappelijk, cultureel en maatschappelijk vormt. 

 Gymnasiumleerlingen krijgen kansen om te excelleren door het doen van eigen onderzoek. 

 Elke leerling volgt zijn eigen individuele leerpad. 

 Er wordt samengewerkt met de universiteit. Er zal m.n. contact gezocht worden met de Universiteit 

van Leiden en Delft. 

 De onderzoekende houding wordt voorgeleefd door het docententeam 

 We streven ernaar om academische opleidingsschool te worden. 

 Er wordt tegemoet gekomen aan de verschillen tussen de atheneum- en gymnasiumleerlingen.  

 Verhoging van de intrinsieke motivatie door uitdaging op eigen niveau en eigen interesse. 

 Door de profilering wordt het gymnasium voor meer leerlingen aantrekkelijk. We streven naar 

minimaal 25 gymnasiumleerlingen per leerjaar. 

 Meer vakoverstijgende samenwerking tussen de gymnasiumdocenten.  

 Ruimte bieden aan docenten om invulling te geven aan de gymnasiumopleiding van het HVC.  

 Vanaf het tweede leerjaar is er een keuze tussen atheneum en gymnasium.  

 We bieden de leerlingen een continue leeromgeving. De leerling kan op ieder moment en elke plek 

leren.  
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PROJECTPLAN 

TABLETS OP HET HVC 

 

AANLEIDING 

Het HVC verwoordt in de ICT-visie van 2012-2016 het opstarten van een pilotproject met betrekking tot inzet 

van ICT-voorzieningen die door middel van een draadloos netwerk met internet verbonden zijn. Tot op heden 

beschikt het HVC alleen over een bedrade netwerk infrastructuur. 

DIT DOCUMENT 

In dit document beschrijven we de opzet van het project HVC campus (werknaam). In deze opzet werken we 

de ‘onderwijscase’ uit voor dit project en brengen we de organisatorische aspecten in kaart. 

WAAROM DIT PROJECT? 

Dit project vormt de technische en onderwijskundige invulling van het beleidsplan Gymnasium. Het project 

voorziet in de volgende onderdelen: 

 Flexibelere inzet van ICT mogelijk maken door installatie van een draadloos netwerk en door de 

deelnemende leerlingen en docenten te voorzien van een tabletcomputer. 

 Door de flexibelere inzet vergroten we de mogelijkheden voor ICT-gebruik in de lessen en maken we 

het mogelijk dat leerlingen hun persoonlijke leeromgeving creëren. 

 Faciliteiten aanbieden voor deelnemende docenten om hun lessen en onderwijsaanpak aan te laten 

sluiten op de uitgangspunten in het beleidsplan Gymnasium. 

 

HET PROJECT IN EEN VOGELVLUCHT 

ONDERWIJS 

 We verzamelen een klassenteam dat per schooljaar 2013-2014 gaat lesgeven aan de tweede klas 

Gymnasium. Deze docenten doen op vrijwillige basis mee aan het campusproject. Ze zijn bereid om 

mee te werken aan ingrijpende vernieuwing van het onderwijs en gaan een uitdaging op dit gebied 

graag aan. Het is fijn als zoveel mogelijk van deze docenten zitting hebben in het team onderbouw 

vwo. 

 De docenten gaan in overleg met hun sectie werken aan de lessen en verzamelen hiervoor 

lesmateriaal. Hierbij verkennen de docenten nadrukkelijk het beschikbare materiaal van de aanwezige 

VO-content stercollecties. Ze houden elkaar op de hoogte via een blog.  

 We brengen in kaart welke scholing per deelnemende docent gewenst is en organiseren deze 

scholing zoveel mogelijk in 2012-2013. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk kennis die in de school 

zelf aanwezig is en kennis die binnen andere IRIS-scholen aanwezig is. 
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INTEGRATIE VAN TABLETS IN HET ONDERWIJS 

Wat het HVC betreft wordt de meerwaarde van de inzet van tablets in het onderwijs gevormd door: 

 Ondersteunen en stimuleren van een persoonlijke leeromgeving. De leerling kan deels zelf en deels 

met zijn docenten bepalen welke websites, apps en widgets nodig zijn voor het onderwijsleerproces. 

Door de tablet is de leeromgeving beschikbaar zowel binnen als buiten de lessen, op school en thuis. 

Door de leerling verantwoordelijk te maken en te houden voor zijn persoonlijke leeromgeving is de 

aanname dat hij zich meer betrokken voelt bij het onderwijs. Doordat de leerling zijn ‘leeromgeving’  

altijd met zich meeneemt en alle vakken daarin present zijn met de benodigde middelen, kan het 

leerproces bovendien altijd doorgaan. 

 

 Flexibelere mogelijkheden voor gebruik van ICT in de les. Met name doordat er altijd een lijntje met 

internet beschikbaar is, zijn de toepassingsvormen legio. Veel van deze toepassingen zorgen ervoor 

dat de leerling ‘in beweging’ komt. Dit kan in een individueel proces, een groepsproces of een 

klassikaal proces plaatsvinden. Een activerende les die veel van de leerling vraagt, levert een grotere 

betrokkenheid op van de leerling. De leerling vindt het onderwijs leuker en uitdagender, en dat heeft 

een gunstige invloed op zijn presetaties. 

 

 Makkelijker maken van een persoonlijk, op maat gesneden leerproces. De leerling kan op ieder 

gewenst moment over alle leermaterialen beschikken die voor zijn leerproces op dat moment nodig 

zijn. Dit heeft tot gevolg dat we vervolgens zowel in de lessen als erbuiten ruimte maken voor dit op 

maat-proces. 

 

De inzet van tablets moet op een praktische, pragmatische manier plaatsvinden. Dit betekent: 

 Het uitvoeren van ‘offline’-activiteiten, waar tablets niet bij nodig zijn, blijft ontzettend belangrijk.  

 De leerling blijft naast de tablet andere materialen gebruiken. Er komt geen ban op het etui, het schrift 

en boeken. 

 Methodewerkboeken, die kostbaar zijn, schaffen we af. De tablet kan deze functie overnemen, of 

eventueel een apart schrift. 

 


