
Daarom vwo
Op het vwo van het Herbert Vissers College zet jij je eerste 

stappen richting de wetenschap! Klinkt interessant,  
vind je niet? Onze docenten hebben er zin in om met  

jou in de leerstof te duiken, ontdekkingen te doen.  
Zo bereiden ze jou voor op een vervolgstudie.

VWO   

VWO, met de W van 
wetenschappelijk

Wetenschaps-
oriëntatie 
Het HVC is onderdeel van een weten-
schappelijk netwerk van vijftig scholen 
in Nederland. In het kader van het 
stimuleren van ‘leren onderzoeken’ 
rolt het HVC de komende jaren een 
doorlopende leerlijn uit vanaf 1-vwo 
tot het profielwerkstuk in de zesde 

klas. In deze lijn leer je hoe je zelf 
een onderzoeksopzet bedenkt 

en uitvoert, aan welke voor-
waarden goed onderzoek 
moet voldoen en heel 
belangrijk: wat de waarde 
is van wetenschappelijke 
kennis.



 ◀ Robert Loman: "Elke 
brugklasser kan bij ons op 
school zichzelf zijn. Op het 
vwo gaat het niet alleen 
om het ontwikkelen van je 
onderzoeksvaardigheden 
in voorbereiding op de uni-
versiteit. Het gaat ook om 
het zoeken naar uitdaging 
in je lesprogramma, of dat 
nu het kiezen voor Engels 
Cambridge, de klassieke 
talen, een talentvak of ver-
sneld examen doen, is."

Welke vakken?
Kijk je naar het rooster van iemand die nu in de 

brugklas vwo zit, dan krijgt hij of zij deze vakken:.

• aardrijkskunde

• biologie

• Engels of

• Cambridge Course 

Engels

• Frans

• godsdienst

• geschiedenis

• handvaardigheid

• klassieke talen

• lichamelijke opvoeding

• muziek

• Nederlands

• rekenen

•  tekenen

•  wetenschapsoriëntatie

•  wiskunde

•  talentklas naar keuze

In het tweede leerjaar worden Duits en  

natuurkunde aan je vakkenpakket toegevoegd. 

Jildau van Zanten  is docent 
godsdienst en zij is een van 
de  vertrouwenspersonen op 
het Herbert  Vissers College.

Talentklas
In de onderbouw volg je naast je ‘gewone’ vakken een talentklas.  
Voor die uren kun je kiezen uit de volgende vakken: bridge, beel-
dende kunst, sport & lifestyle, podiumkunst, Italiaans of film.  
Zo ontdek je op een leuke manier waar jouw talenten liggen. 

Snel naar je diploma
In sommige vakken kun je versneld examen doen. Zo heb je in 
het examenjaar meer tijd voor een extra vak of voor een ander, 
moeilijker vak. Maurits deed bijvoorbeeld al in vwo 5 zijn eind-
examen geschiedenis. “Ik heb geschiedenis altijd heel inte-
ressant gevonden. Samen met mijn docent, 
meneer Heilig, hebben we een planning gemaakt. Zo kon ik 
in de vierde al richting mijn examen werken. Niet in de klas, 
ik werkte individueel en met begeleiding van meneer Heilig. 
Iedereen die ook met een vak wil versnellen raad ik aan om dat 
in goed overleg met je docent te doen. Dan moet het lukken.”

Cambridge Course
Op het HVC kun je als vwo-leerling de Cam-
bridge Course volgen. Het is een speciale 
Engelse klas. Vanaf de brugklas krijg je gedu-
rende vijf jaar andere en extra Engelse lessen. 
Je zult merken dat Engels bijna je eigen taal 
wordt. Er zijn zelfs leerlingen die in het Engels 
gaan dromen! In de lessen Engels wordt 
alleen Engels gesproken; er zijn projecten 

over de Engelse cultuur en je gaat in de 
tweede klas op studiereis naar Cambridge, 
Engeland. 
In het vijfde jaar krijg je de mogelijkheid 
om mee te doen aan het Cambridge Profi-
ciency Exam. Slaag je voor dat examen, dan 
verdien je een certificaat. Het geeft aan dat je 
op hetzelfde niveau het Engels beheerst als 

mensen die in een Engelstalig land geboren 
zijn. Je kunt eventueel voor een iets lager 
niveau kiezen. Ook met dat certificaat krijg je 
gemakkelijk toegang tot buitenlandse univer-
siteiten. 
Als je in groep 8 zit, volg dan eens een mas-
terclass (proefles) Cambridge Course bij ons 
op het HVC. Zo krijg je een goede indruk.

Kansklas 
Stel, je komt op de HVC met een gemengd advies:  
‘Zeker weten we het nog niet, het kan havo of misschien  
vwo zijn’. Op veel middelbare scholen moet je dan toch kiezen,  
maar op het HVC kun je geplaatst worden in een kansklas  
voor vwo/havo. In deze klas krijg je les en toetsen op het  
hoogste niveau, dus vwo. Dat wordt een spannend,  
uitdagend jaar! We gaan voor het hoogst haalbare. 

Heb je vragen over 
het vwo? Die kun je mailen 
aan: r.loman@hvc.nl 

Wist je dat vwo-leerlingen in 
onze ‘studeerkamer’ rustig 
en onder begeleiding hun 
huiswerk kunnen maken?

Al Cooper is een van de docenten Engels  
die de Cambridge Course verzorgen.
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Leerlingbegeleiding
Marion Weij geeft geschiedenis, daarnaast is  
zij mentor. “Ik vind het fantastisch als ik leerlingen  
verder kan helpen.” 
Als begeleider komt zij in actie voor leerlingen met kleine 
en grote problemen. De mentoren werken samen met de 
leerjaarcoördinator. “Het kan zijn dat iemand langdurig 
ziek is, verzuimt of uit de les wordt gestuurd. Soms wil 
een leerling van klas wisselen of moet er zorg voor hem 
of haar geregeld worden. Wij helpen graag.” 
Het is belangrijk dat leerlingen lekker in hun vel zitten. 
Overleg met docenten, zorgverleners en ouders is 
onderdeel van het werk. “Om leerlingen goed te  
begeleiden is het belangrijk dat je ze goed leert  
kennen en dat je contact hebt met het thuisfront.” 
Elke onderbouwklas heeft een eigen mentor. Tijdens 
de mentoruren bespreek je met elkaar hoe het gaat op 
school. Er zijn individuele gesprekken, zodat de mentor 
de leerlingen goed leert kennen. De mentor begeleidt 
de leerlingen met de studievaardigheden,  
het leren leren en het plannen.

Latijn & 
Grieks
In de brugklas vwo krijg je én Grieks én Latijn. 
Je neemt een duik in de oudheid! 
Zo kom je erachter of jij die klassieke talen leuk vindt.  
Na dat eerste jaar kun je kiezen of je met deze talen verder wilt gaan.

IPad naast 
‘gewone’ boeken
Op het vwo werken we zowel met de iPad als 
met boeken. Alleen onderwijs met iPads? Je 
krijgt de laatste tijd steeds meer signalen uit 
onderzoeken dat veel werken met beeld-
schermen flink wat nadelen heeft. 
Daarom combineren wij het beste 
van twee werelden: digitale 
leermethodes én zogenaamd 
ouderwetse boeken. Leer-
lingen en docenten blijken 
dat een prettige combinatie 
te vinden.
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