
Beter presteren en 
leren met plezier
Havisten Competent:
meer succes op havo én hbo

Havisten Competent (HaCo) is een netwerk van 33 havoscholen 
in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun 
havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede 
overgang naar het hbo. Dit doen ze door de voor het hbo relevante 
competenties centraal te stellen.

Hbo-studenten die tijdens hun havo-opleiding het programma 
Havisten Competent hebben doorlopen, hebben daar in hun 
propedeuse aantoonbaar voordeel van ten opzichte van andere 
studenten (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt 
erkend als excellentieprogramma door de VO-raad en het Europees 
Platform.

In deze flyer leest u wat Havisten Competent uw havo-afdeling te 
bieden heeft.

www.havistencompetent.nl



1 Arentheem College, Thomas a Kempis

2 't Atrium

3 Het Baarnsch Lyceum

4 Bataafs Lyceum 

5 Beekdal Lyceum

6 Bertrand Russell College 

7 KSG De Breul

8 Cals College

9 Calvijn College

10 Cambreur College

11 Candea College

12 Charlemagne College Eijkhagen

13 Eckartcollege

14 Fioretti College

15 Greijdanus College

16 College de Heemlanden

17 Hoeksch Lyceum

18 Kandinsky College

19 Lyceum aan Zee

20 Martinuscollege

21 Metameer

22 Dr. Mollercollege

23 De nieuwe Havo

24 Northgo College

25 Oranje Nassau College

26 CSG Prins Maurits

27 Raayland College

28 Sint-Maartenscollege

29 Sondervick College

30 Stad en Esch

31 Het Vlietland College

32 Vreewijk Lyceum

33 Willem de Zwijger 
College

De havist
Motiverend onderwijs
De havist wil graag positieve feedback. 
HaCo-scholen bieden motiverend 
onderwijs voor hun havisten, afgestemd 
op hun specifieke behoeften en 
mogelijkheden. 

Leren door doen
De havist leert het beste door te doen. 
HaCo-scholen gaan uit van wat havisten 
nodig hebben en hen motiveert. De theorie 
toepassen in situaties uit de praktijk.

Goede relatie
De havist houdt van afwisseling en is 
gevoelig voor sfeer. Op HaCo-scholen 
werken leraren en leerlingen aan een goede 
relatie. 

Zelf verantwoordelijk
De havist wil weten waarvoor hij leert. 
Op HaCo-scholen krijgt de leerling eigen 
verantwoordelijkheid bij het leren. De 
opdrachten zijn overzichtelijk en bieden op 
korte termijn resultaten.

Minder uitval
De overgang van havo naar hbo wordt 
soepeler door het lessenpakket van 
havisten hierop aan te passen. HaCo-
scholen zorgen voor een leerklimaat dat 
de kans op uitval of vertraging in het hbo 
verkleint. 

Competentieprofiel
HaCo heeft in samenwerking met hbo- 
instellingen een competentieprofiel 
opgesteld voor de havist. Dit 
competentieprofiel telt vijf competenties, 
waarover de havist moet beschikken als  
hij/zij naar het hbo gaat. 

De vijf competenties zijn:
1. Het eigen leerproces sturen.
2. Beroepshouding ontwikkelen.
3. Informatievaardigheden ontwikkelen.
4. Probleemoplossend samenwerken.

5. Routines opbouwen en automatiseren.

Het uitgebreide competentieprofiel 
kunt u op www.havistencompetent.nl 
downloaden.

De scholen die werken met 
Havisten Competent
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De scholen die werken met 
Havisten Competent

HaCo-aanpak
Om de doorstroom naar het hbo te 
vergemakkelijken, werken HaCo-scholen 
met vijf methoden:

1. Lesmateriaal 
HaCo ontwikkelt lesmateriaal dat is 
toegespitst op de kenmerken van 
havoleerlingen. Belangrijke pijlers zijn 
learning by doing, nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en voldoende 
afwisseling bieden in het lesmateriaal.

2. Stimulerend klimaat 
Voor docenten betekent dit dat ze 
een goede relatie onderhouden met 
hun leerlingen, vertrouwd zijn met hun 
belevingswereld en het zelfvertrouwen 
van hun leerlingen bevorderen.

3. Boeiende leeromgeving 
HaCo houdt de lesomgeving van 
de leerling boeiend door te zorgen 
voor actieve inbreng, betekenisvolle 
leeractiviteiten en realistische simulaties 
(bijvoorbeeld snuffelstage).

4. Competentieprofiel 
HaCo heeft in samenwerking met hbo-
instellingen een competentieprofiel 
opgesteld voor de havist (zie kader 
linkerzijde). 

5. Samen met hbo 
HaCo heeft regelmatig overleg met 
hbo-instellingen om af te stemmen,  
op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen en de doorstroom naar 
het hbo te bevorderen.

Kenmerken HaCo-school
• Biedt in leerjaar 3, 4 en 5 een 

programma van ten minste 280 uur aan 
dat voldoet aan de HaCo-eisen.

• Werkt volgens het competentieprofiel.

• Zorgt voor voldoende gekwalificeerde 
docenten voor competentiegericht 
onderwijs.

• Werkt nauw samen met hbo-
instellingen en het bedrijfsleven in de 
regio (snuffelstages).

• HaCo-leerlingen ontvangen een 
certificaat.
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Jaarlijks congres 
Voor en door de HaCo-scholen. Dit congres is de 
ontmoetingsplek voor schoolleiders en docenten 
om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 
leren.

Website 
www.havistencompetent.nl, een goed gevulde 
database met praktijkvoorbeelden en webquests. 
Dit zijn praktische opdrachten die docenten 
kunnen gebruiken om de leerlingen beter voor te 
bereiden op het hbo.

Visitatie 
HaCo-scholen gaan bij elkaar op bezoek. Aan de 
hand van vaste criteria geven ze elkaar als critical 
friends impulsen voor verdere ontwikkeling.

Ambassadeurs 
Docenten die zelf materiaal hebben ontwikkeld 
en uitstekend bekend zijn met de HaCo-aanpak.

Netwerk 
HaCo bevordert contacten tussen scholen 
en tussen docenten. Het netwerk  is de 
expertisegroep, waarbij docenten aan de hand 
van ‘good practices’ van elkaar leren.

Samenwerking 
HaCo werkt nauw samen met: Hbo-instellingen, 
HBO-raad en het Landelijk Informatie- en 
expertiseCentrum Aansluiting hbo (Lica).

Havo Platform 
Het Havo Platform is een onafhankelijke 
organisatie, die verbonden is aan de  
VO-raad. De doelen van het platform sluiten 
naadloos aan op de HaCo-doelen. Waar 
mogelijk wordt samen opgetrokken.

LOB 
Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
(LOB) is een kritische succesfactor om de 
havist een goede start te laten maken in het 
hbo. Dat begint met een doordachte keus van 
een vervolgopleiding. HaCo participeert actief 
in het project Plusdocument van de VO-raad.

Kracht van HaCo 
De kracht van HaCo is de focus op het 
primaire proces, het onderwijs voor de 
havo leerlingen met toegewijde en goed 
toegeruste docenten. HaCo is een netwerk 
van en voor scholen en heeft nauwelijks 
overheadkosten.

Meer informatie en deelname 
HaCo wil groeien naar 50 scholen voor een 
betere landelijke dekking en een sterker 
netwerk dichter in de buurt. De jaarlijkse 
contributie bedraagt € 2.000,-. Heeft u 
interesse om deel te nemen aan het netwerk 
van HaCo-scholen? Neem dan contact op met 
het secretariaat van Havisten Competent: 
info@havistencompetent.nl

Activiteiten Havisten Competent


