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Daarom is vwo+  
op Stad & Esch voor jou 
een goede keuze

In vwo+ ga je samen met anderen op onderzoek 
uit. Jullie bespreken vraagstukken, bedenken 
oplossingen en presenteren dit aan de klas.
Jullie leren met en van elkaar; bijvoorbeeld  
door iets uit te leggen of elkaar te overhoren.  
Je leert dus goed samen te werken. Leerlingen 
zijn verschillend. Vwo+ biedt ruimte aan die 
verschillen..

Voor elk project organiseer je een Buitenschoolse  
Activiteit (BSA). Je gaat bijvoorbeeld naar een 
architect, een arts, een museum of een sportheld… 
Jij hebt het voor het zeggen. Je belevingswereld 
wordt vergroot. Je krijgt allerlei kansen om de 
wereld om de school heen te verkennen. Je gaat 
veel zelf uitzoeken. Zo verwerf je de onderzoeks-
vaardigheden die je voorbereiden op de boven-
bouw van het voortgezet onderwijs, het hbo en de 
universiteit. Ons onderwijs zorgt ervoor dat je ge-
motiveerd blijft en een fijne schooltijd hebt, in een 
klas waarin de onderlinge banden sterk zijn.  

Zo werkt vwo+

Als vwo+’er volg je het reguliere vwo-programma  
en maak je dezelfde toetsen als de gewone havo/
vwo klassen. De vwo+ klas heeft net zoveel uren 
van de vakdocenten als de andere klassen.  
Gemiddeld 10 van die uren worden ingevuld als 
keuzewerktijd (kwt-uren). Tijdens kwt-uren werk 
je aan het huiswerk of aan een project. Tijdens 
deze uren is er altijd een docent aanwezig, die 
zorgt voor structurele begeleiding van werk en 
onderzoek en voor extra uitleg als daar behoefte 
aan is. Er is veel persoonlijk contact met leraren. 
Eventuele problemen worden snel gesignaleerd.

De wereld is 
groter dan je school. 
Je wordt uitgedaagd 
om verder te kijken.

Zelf onderzoek doen

Je leert duidelijk gestructureerd onderzoek te 
doen met hulp van zelf geformuleerde hoofd- en 
deelvragen. Dit doe je in projecten die je zelf mag 
kiezen uit thema’s als Licht, Ontmoeting en Tijd. 
Binnen deze thema’s is veel ruimte voor jouw ei-
gen invulling. Ieder thema kent ter ondersteuning 
een zorgvuldig samengesteld en helder (digitaal) 
projectboekje. ICT maakt een geïntegreerd deel 
uit van het vwo+ onderwijs.

Veel samen

Er wordt veel samengewerkt. De leerlingen leren 
gebruik maken van elkaars sterke punten. De vwo+ 
groepen werken zoveel mogelijk in een eigen 
lokaal. Hier liggen de materialen en de kluisjes zijn 
vlakbij. De boeken blijven meestal op school. Dus 
geen onnodig gesjouw met zware tassen.

Laat je zien!

Laten zien wat je samen gepresteerd hebt, is 
een van de leukste momenten in een project. 
De projecten worden op verschillende manieren 
aan medeleerlingen en docenten gepresenteerd. 
Aan het eind van ieder schooljaar organiseren 
leerlingen van de drie leerjaren vwo+ een 
gezamenlijke presentatie voor ouders en 
belangstellenden. 

Kom naar onze open dagen  
En beleef vwo+!

Er wordt veel samengewerkt. 
Je ontdekt hoe het is 

om gebruik te maken maken 
van elkaars sterke punten.


