
PRAKTISCHE VRAGEN OVER HAVO-TOP HOOGVLIET 

 

Voor wie is de havo-TOP bedoeld? 

De opleiding is bestemd voor leerlingen die: 

- 16, 17 of 18 jaar zijn en moeite hebben met de aanpak van een gewone havo; 

- behoefte hebben aan een meer volwassen aanpak; 

- graag 1 dag in de week aan het werk gaan bij een bedrijf of instelling; 

- behoefte hebben aan begeleiding op maat; 

- in het bezit zijn van een mavo-diploma of een overgangsbewijs naar 4-havo; 

 

Hoeveel groepen starten er in de havo-TOP? 

Er is in het schooljaar 2015-2016 ruimte voor één groep. De klassengrootte kan variëren van 

10 tot maximaal 25 studenten. 

 

Wat zijn de grootste verschillen tussen de havo-TOP en een reguliere havo? 

De havo-TOP is kleinschalig van opzet en valt onder de voorwaarden van het VAVO. Dit 

zorgt voor minder ballast en stimuleert een werkklimaat waar de doelen van de studenten 

centraal staan.  

Om deze doelen te behalen ligt het tempo hoger dan een reguliere havo en is er veel 

discipline nodig om de twee jaar succesvol af te ronden.  

 

De belangrijkste verschillen zijn verder: 

- slechts 1 profiel (E&M) met 4 vakken per jaar; 

- lesstof is vanaf de eerste lesdag gericht op het examen; 

- rooster kent veel mogelijkheden voor ondersteuning; 

- 1 dag in de week stage; 

- geen LO en CKV; 

- andere, praktijkgerichte invulling maatschappijleer en het profielwerkstuk; 

- volwassen benadering. 

 

Wat betekent de volwassen benadering in de praktijk? 

Om te beginnen spreken wij niet over leerlingen, maar over studenten. Als student krijg je de 

ruimte om aan te geven wat jij nodig hebt om je doelen te behalen. Bij de start van de 

opleiding wordt met elke student een plan van aanpak opgesteld. Je krijgt de vrijheid om zelf 

te bepalen welke route je neemt om de doelen te behalen. 

Voor de een betekent dit dat de nadruk ligt op directe sturing bij het leren, bij de ander 

betekent dit juist extra aandacht om de motivatie hoog te houden.  

Met je docenten en coach bespreek je regelmatig of je op koers ligt en welke ondersteuning 

je nodig hebt om op koers te blijven. Door de kleinschaligheid van de opleiding is het 

mogelijk om regelmatig contact te hebben met je docenten of coach.  

 

Van jou wordt verwacht dat je openstaat voor feedback en dat je je verantwoordelijkheid 

neemt als je gemaakte afspraken niet nakomt. Voor ons geldt: afspraak is afspraak! 

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is dus erg belangrijk binnen de havo-TOP. Dit 

betekent echter niet dat wij de studenten helemaal vrij laten.  

 

Studenten van 16 of 17 jaar vallen nog onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. 

Daarom sturen we bijvoorbeeld cijferlijsten naar ouders of verzorgers en informeren we hen 



over absenties e.d. Dit geldt ook voor studenten met wie dit tijdens de intake is 

overeengekomen. 

 

Wat is het verschil tussen een havo op het VAVO-Rijnmond en de havo-TOP? 

VAVO-Rijnmond biedt naast het E&M-profiel ook andere profielen aan. Ook kun je bij het 

VAVO-Rijnmond certificaten ‘sprokkelen’. De havo-TOP biedt binnen het E&M-profiel slechts 

een beperkte keuze aan in het tweede jaar. Daarnaast is het ook niet mogelijk om de havo 

versneld binnen een jaar af te ronden. 

 

Hoe groot is de studiebelasting? 

Hoeveel tijd je naast je lessen en stage nog aan zelfstudie moet besteden, hangt voor een 

groot deel af van de voorkennis die je hebt. Heb je in 4-havo al vakken met een voldoende 

afgesloten, dan moet je rekenen op zo'n 2 tot 3 uur zelfstudie per vak per week. Vakken die 

(grotendeels) nieuw zijn, kosten je ongeveer 4 à 5 uur per vak per week. Daarnaast ben je 

gemiddeld 2 uur per week bezig met je profielwerkstuk. 

Je kunt hulp krijgen bij de zelfstudie. Voor elk vak staan er begeleidingsuren in het rooster. 

 

Welke vakken bieden jullie aan? 

In het eerste jaar van de havo-TOP krijg je de vakken Engels, Economie en Wiskunde A. 

Deze vakken sluit je in mei af met een centraal examen. Het vak maatschappijleer volg je na 

het centraal examen en rond je voor de zomervakantie af. Daarnaast krijg je de mogelijkheid 

om wekelijks te oefenen voor de rekentoets.  

 

In het tweede jaar van de havo-TOP krijg je de vakken Nederlands, geschiedenis en twee 

van de volgende vakken: Duits, aardrijkskunde of management & organisatie 

 

Wat is de campus Hoogvliet? 

Campus Hoogvliet is een unieke plek waar onderwijs en vrijetijdsbesteding bij elkaar komen. 

Jongeren kunnen hier op één plek leren, leven, werken en wonen. Campus Hoogvliet brengt 

een compleet en goed onderwijsaanbod samen op één plek in Hoogvliet. 

De Campus biedt niet alleen ruimte voor wonen en onderwijs, maar ook voor sport, cultuur, 

stages en werk. Overdag, ‘s avonds en in de weekeinde is Campus Hoogvliet een centrum 

waar van alles gebeurt, van sport en horeca tot cultuur. Kijk voor meer informatie op 

www.campushoogvliet.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


