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Waar staan de afkortingen 
havo en vwo voor?





Havo & vwo

Havo

• Vijf jaar

• Kennis en kunde

• Leidt op voor hbo (=hogeschool)

• Hoger 
Algemeen 
Voorbereidend 
Onderwijs

Vwo

• Zes jaar

• Kennis en kunde

• Leidt op voor wo (=universiteit)

• Voorbereidend 
Wetenschappelijke 
Onderwijs



Wat is belangrijk?

• Inzicht en vaardigheden

• Motivatie en werkhouding

• Samenwerken

• Zelfstandigheid

• Studievaardigheden

• Tempo

• Begrijpend lezen



Welke vakken zijn hieronder 
afgebeeld?



Vakken in klas 1 havo/vwo

• Talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits

• Exacte vakken
wiskunde

• Zaakvakken
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, filosofie

• Praktijkvakken
beeldende vorming, muziek, LO

• Begeleiding
mentoruur



Vakken in klas 2 en 3 havo/vwo

• Vanaf klas 2
Natuur- en scheikunde
Latijn

• Vanaf klas 3
Economie
Natuurkunde
Scheikunde
Grieks



Meer weten over de vakken?

• Filmpje op de website

• https://hommesplein.dollardcollege.nl/nieuwe-
leerlingen/vakken

https://hommesplein.dollardcollege.nl/nieuwe-leerlingen/vakken


Verschil tussen TL en havo? 

• TL: Xperience
• Havo: Frans

• Meer gericht op inzicht
• Meer vaardigheden nodig



Verschil tussen havo en vwo? 

• Vwo: filosofie
• Vwo klas 2: Latijn

• Meer gericht op inzicht
• Meer vaardigheden nodig



Verschil tussen vwo en tto? 

• Vaklessen in het Engels
• Cambridge Engels

• Meer projecten
• Meer samenwerken



Activiteiten



Meer informatie 
of een afspraak?

Coördinator havo: M. Sportel 
m.adam-sportel@dollardcollege.nl 

Coördinator vwo: K. Jager
k.jager@dollardcollege.nl

mailto:m.adam-sportel@dollardcollege.nl
mailto:k.jager@dollardcollege.nl


• Advies 
basisschool

• Kennismaking 
voor de 
zomervakantie

• Introductiedagen





Kenmerken van een vwo-leerling

Havo

• Is praktijk- en toepassingsgericht

• Houdt van zelfstandig werken

• Is taakgericht

• Neemt initiatief

Vwo

• Onderzoeken en nieuwsgierig

• Houdt van zelfstandig werken

• Zoekt graag zelf naar oplossingen

• Is bereid een stapje extra te zetten
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