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Voor wie is de havo-kansklas geschikt?

• De havo-kansklas is voor leerlingen met het gemengde vmbo-t-/havoadvies. 

• In deze klas krijgen de leerlingen de kans om te laten zien of ze door kunnen stromen naar 
havoniveau of dat vmbo-t de juiste weg is.

• De leerlingen hebben twee jaar de tijd om naar havoniveau te groeien.

• Het advies hangt vaak samen met leerlingen die havoadvies krijgen, maar bij deze leerlingen is er 
sprake van tijdelijke, belemmerende factoren. 

• Sterke vmbo-t-/havoleerling met een sterk ontwikkelde motivatie!



Advies basischool voor Havo-kans

VMBO-T (++)

• Sterke vmbo-t-leerling met een goede 
werkhouding en geen belemmerde factoren.

• Leerling is erg gemotiveerd en wil hard 
werken.

HAVO (+-)

• Leerling met havocapaciteiten, maar met 
tijdelijk belemmerde factoren

• Bij belemmerende factoren kan gedacht 
worden aan:
- Moeite met plannen/organiseren;
- Gedrag;
- Sociale ontwikkelingen;
- (Gebrek aan) zelfvertrouwen;
- Enzovoorts 



Zitten de leerlingen altijd 2 jaar in de havo kans klas?

• De leerlingen hebben twee jaar de tijd om naar havoniveau te groeien. Wij bieden hen hierbij 
afgestemde begeleiding. 

Mocht een leerling in het eerste jaar eerder opvallen (in positieve of negatieve zin ), kan het                              
voorkomen dat we in het eerste jaar gaan kijken naar de volgende mogelijkheden:

• Tussentijds kunnen ze in leerjaar 1 doorstromen naar vh2 -> Bij een goede CBO-uitslag.

• Einde van leerjaar 1 naar vh2->goede resultaten, zit al op havoniveau/

• Einde van leerjaar 1 naar vmbo-t 2->resultaten vallen tegen, zit niet op het gewenste niveau.



CBO-TEST
Centrum Begaafdheid Onderzoek

• Het CBO verricht groepsonderzoek op scholen. Dit dient als een screeningsmiddel in de brugklas 
op het Varendonck College.

• De CBO-test is erop gericht de betrokkenen (school, ouders, de leerling zelf) meer inzicht te 
geven in de capaciteiten en de (aan school gerelateerde) persoonskenmerken van de leerling.

• Bij een hoge testuitslag bestaat de mogelijkheid voor een HK-leerling om door te stromen naar 
een VH-klas



Meer begeleiding

• Het niveau van de havo-kansklas wordt langzaam opgebouwd → uiteindelijk heeft de leerling 
aan het eind van HK2 dezelfde stof als leerlingen in VH2. 

• Wanneer het nodig is, dan wordt bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde extra begeleiding 
ingezet om de leerlingen op het juiste niveau te krijgen.

• De leerlingen worden ook sociaal-emotioneel meer dan gemiddeld begeleid. Zodra er meer dan 
twintig leerlingen in een klas zitten, dan krijgt deze klas een tweede mentor.



Geen extra vakken

• Leerlingen van de kansklas krijgen geen extra vakken aangeboden. Dit is een bewuste keuze, 
omdat de leerlingen meestal meer dan genoeg hebben aan de reguliere vakken. 

• Het is hierdoor niet mogelijk om vanuit de havo-kansklas naar het Technasium te gaan.



Toch Technasium?

• Voor leerlingen met een interesse in Technasium en met een goede CBO-uitslag is er een 
mogelijkheid om over te stappen naar vh1. Dit gebeurt dan in periode 2.

• Hierdoor kunnen ze in vh1, vanaf periode 2/3 tot einde schooljaar, kennismaken met het 
Technasium.

• In leerjaar 2 kunnen ze dan Technasium kiezen.



Splitslessen in havo-kans klas

• Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maken we gebruik van splitslessen.

• Tijdens de splitslessen staan er twee docenten voor de klas in plaats van één. 

• Differentiëren naar keuze ->maatwerk voor de leerlingen.



Wat gebeurt er in HK2?

• Op basis van het voorlopig advies aan het einde van periode 2 ga je werken op je eigen niveau.

• havoniveau
• mavo/havo->bijspijkeren naar havo
• mavo

• Na periode 3 krijg je het definitieve advies voor leerjaar 3.



Leerjaar 3

Na HK2 heb je twee mogelijkheden: 

1. HK2->VH3 VH3->HAVO 4,5
VH3->VWO 4,5,6

2. HK2->MAVO 3,4



IK HEB NOG EEN VRAAG…


