


havo-TOP !

In Hoogvliet is er de mogelijkheid om via een 
havo-TOP opleiding op een andere manier je havo-
diploma te halen in het profiel Economie en Maat-
schappij. Door de samenwerking tussen de PENTA 
business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond 
College en Scala Rietvelden is een unieke leerroute 
mogelijk gemaakt voor leerlingen die op een 
gewone havo niet optimaal tot hun recht komen.

De havo-TOP opleiding van de business school 
Hoogvliet is een unieke mix van to the point 
onderwijs, een volwassen benadering, begeleiding 
op maat en een ontmoeting van theorie en praktijk.

havo-TOP: Winnaar Nationale Onderwijsprijs 2019

Op woensdag 27 maart 2019 hebben wij met veel 
trots de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst 
mogen nemen voor ons onderwijsconcept van de 
havo-TOP.  
De prijs is ingesteld om de creatieve kant van het 
Nederlands onderwijs over het voetlicht te brengen 
en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren. 

Deze prijs wordt ook wel de Oscar van het Onderwijs 
genoemd!
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De havo is een schoolsoort die niet altijd goed aan-
sluit bij de manier waarop jij en andere leerlingen 
leren. In de bovenbouw van de havo wordt meer ge-
vraagd van je zelfstandigheid en je vaardigheid om 
te plannen; leraren controleren minder op huiswerk 
en het tempo ligt hoog. Veel leerlingen hebben het 
daar – vooral in het begin – moeilijk mee. 

Er zijn ook leerlingen die vinden dat zij juist veel te 
kort worden gehouden. Zij zouden liever wat meer 
vrijheid krijgen om zelf te kiezen hoe ze iets het 
beste kunnen aanpakken.
Daar komt bij dat leerlingen op de havo vaak nog 
geen helder beroepsbeeld hebben. Anders gezegd: 
wat heb je eigenlijk aan alles wat je moet leren? Dus 
waarom zou je je best doen om je diploma te halen?

Op de havo-TOP van de business school Hoogvliet 
hebben we een bijzondere aanpak om deze pro-
blemen de baas te worden. Ben jij iemand die een 
stok achter de deur nodig heeft om tot prestaties te 
komen of werkt dat bij jou juist averechts?  Samen 
proberen we vast te stellen wat bij jou het beste 
werkt. Vervolgens maken we daarover afspraken 
met elkaar. We doen daarbij een beroep op je eigen 
verantwoordelijkheid en houden je aan de afspra-
ken die we samen maken. Volwassen mensen ken-
nen zichzelf en aanvaarden de consequenties van 
de keuzes die zij maken. Zo willen wij met onze leer-
lingen omgaan. Leraren en leerlingen nemen elkaar 
serieus. Wij spreken daarom liever over studenten 
dan over leerlingen.

In de echte wereld krijg je al gauw meer verant-
woordelijkheid dan op school. Dan kom je er ook 
achter dat kennis en vaardigheden onmisbaar zijn 
om je werk goed te kunnen doen. Daarom laten we 
je al direct in het eerste jaar stage lopen. 
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Als jij:
• weinig moeite hebt gehad met de mavo en de 

havo net iets te theoretisch voor je is,
• graag samen met medestudenten aan de slag 

gaat,
• ondernemend bent en graag zelf initiatief neemt,
• graag wil weten wat je hebt aan de dingen die je 

moet leren,
• het fijn vindt om regelmatig hulp te krijgen als je 

vastloopt met een opdracht,
• het leuk vindt om een dag in de week stage te 

lopen,
• bereid bent keihard te werken voor snelle 

resultaten,
• zelf keuzes wil maken in je eigen leerproces en in 

gesprek wil gaan over de ondersteuning die 
je daarbij nodig hebt,

• zelf de verantwoordelijkheid op je neemt voor 
de keuzes die je maakt,

dan is de havo-TOP van de business school 
misschien iets voor jou!

“De havo-TOP past bij mij, omdat je goed 
wordt begeleid in de overstap van de mavo 
naar het havoniveau.”

(uitspraak Justin La, klas hT2)

Justin haalde eerst zijn mavodiploma en ging 
daarna door naar de havo-TOP. Hij zit nu in 
havo-5 en verwacht eind dit schooljaar zijn 
havodiploma te halen.



• In havo-4 krijg je drie examenvakken: Engels, eco-
nomie en wiskunde-a.

• Om de vier á vijf weken doe je per vak een school-
examentoets.

• In mei (dus al na acht maanden) sluit je deze vak-
ken af met het landelijk eindexamen.

• Voor Engels, economie en wiskunde-a krijg je ± 
zes lesuren per week. Je hebt ± vier begeleidings-
uren voor vakken of onderdelen van vakken die je 
moeilijk vindt.

• Om te zien hoe een bedrijf reilt en zeilt, loop je, 
gedurende zes maanden, één dag in de week 
stage. Zo leer je niet alleen binnen maar ook bui-
ten de school.

• Het profielwerkstuk is gekoppeld aan de stage 
en bestaat bijvoorbeeld uit het schrijven van een 
ondernemingsplan.

• Je hebt geen lessen lo en ckv.
• Je krijgt een uitgebreide examentraining.
• Na je examen in mei krijg je het vak maatschappij-

leer. Dit bestaat vooral uit bezoeken aan maat-
schappelijke instellingen (zoals een gevangenis, 
een rechtbank, de tweede kamer) en het uitvoe-
ren van praktische opdrachten.

• Aan het einde van havo-4 kies je of je doorgaat 
naar havo-5 of toch liever met vrijstellingen 
instroomt in het mbo.

• In havo-5 krijg je Nederlands, geschiedenis en 
twee van de volgende drie keuzevakken: Duits, 
aardrijkskunde en bedrijfseconomie. In mei      
sluit je ook deze vakken af met een examen.
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Je kunt meer dan je denkt!

Wij zijn ervan overtuigd dat:

• je veel meer kunt dan je denkt als je er echt voor 
gaat,

• je veel meer zin hebt in leren als je stage loopt en 
snapt waar je al die kennis en vaardigheden voor 
nodig hebt,

• je veel effectiever leert als je je in een korte tijd 
concentreert op een paar vakken.

Jij moet het doen!

Wij staan klaar om je te helpen, maar jij moet het 
doen. Daar maken we in het begin al goede afspra-
ken over. Wij gaan ervan uit dat je gemotiveerd aan 
de opleiding deelneemt. We doen een beroep op je 
verantwoordelijkheidsgevoel en je eigen initiatief. Je 
mag van ons verwachten dat we je, waar nodig, hel-
pen. Je kunt onder begeleiding buiten je rooster op 
school werken aan vakken waar je moeite mee hebt 
en je hebt regelmatig een gesprek met je studieloop-
baanbegeleider.

Wij verwachten van jou dat je je inzet en laat zien dat 
je deze kans wil grijpen. Wij sluiten samen een leer-
overeenkomst (een soort contract) waarin staat wat 
wij voor jou doen, maar ook wat jouw verplichtingen 
zijn tegenover ons. We gaan met elkaar in gesprek als 
een van de partijen zich daar niet aan houdt.
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Goed bereikbaar met openbaar vervoer

De havo-TOP van het PENTA college bevindt zich 
op de Campus Hoogvliet. De Campus ligt pal naast 
metrostation Zalmplaat en is daarmee snel 
(en comfortabel) te bereiken. Op de Campus is 
ook voldoende parkeergelegenheid.



Inlichtingen/Aanmelding

Als je je aangesproken voelt door deze volwassen 
benadering, kom dan eens praten. Onderaan deze 
bladzijde staat bij wie je moet zijn.

Je bent toelaatbaar als je:
• op 1 augustus 16 of 17 jaar bent. 
• een overgangsbewijs hebt van havo-3 naar 

havo-4 of een diploma vmbo-tl (mavo) 
met de juiste vakken.

Als je je aanmeldt voor deze opleiding nodigen we 
je uit voor een intakegesprek. Daarin proberen we 
samen te ontdekken of deze opleiding geschikt is 
voor jou. Dat heeft onder andere te maken met je 
leerstijl, je motivatie en met de cijfers die je eerder 
hebt behaald.

Meer weten?

Bel even naar PENTA college CSG Hoogvliet 
(tel. 010-2950666) en vraag naar dhr. M.A. Tange. 
Je kunt ook een e-mail sturen naar havotop@penta.nl. 
Wij nemen dan contact met je op.

Elritsstraat 11 |  010 - 2950666  |  havotop@penta.nl


