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Uitgangspunten

leerjaar 3 VE

 Het verder voortbouwen en ontwikkelen van een 
onderzoekende houding en “open mind.”

 Reguliere lessen/vakken – ca. 40 reguliere 
lesweken waarvan 4 projectweken evenredig over 
schooljaar verdeeld. Dat betekent geen apart vak 
OZT of Wetenschapsoriëntatie.
( twee vakken er bij: economie en scheikunde)

 Uitgangspunt 80% vakken-20% academische 
vaardigheden door:

 compacten
 projecten/modules/ buitenschools leren/excursies

(Ouderbijdrage wijkt af van andere 3 vwo klassen)

 wetenschapsfilosofie/gezelwerkstuk

Leerjaar 3 wordt afgesloten met GWS en 
certificaat extra programma klas 3VE.

Na klas 3VE, in de bovenbouw: persoonlijke
leerarrangementen



Organisatie 3 VWO extra

A. Basis VWO programma:lessentabel.
B. Extra programma:

Met Gymnasium.

• Grieks en Latijn 

- Latijnse/Griekse termen beïnvloeden wetenschapsgebieden
- klassieke cultuur maakt je scherper en omringt ons nog 

steeds

• Aanvullend programma: 4 projectweken

• Module wetenschapsfilosofie: ca.8 weken + 1 lesuur

• Gezelwerkstuk profiel georiënteerd

Zonder Gymnasium

• Aanvullend programma: projectweken

• Module wetenschapsfilosofie: ca.8 weken + 1 lesuur

• Gezelwerkstuk profiel georiënteerd.

Binnen een klas is een mix mogelijk van leerlingen met 

3E , 3G+E en 3G. 

Afhankelijk van totaal aantal geschikte leerlingen zullen 

er 1 of 2 klassen in schooljaar 2020-2021 in 

3VE/3VEG/3G worden samengesteld.

Bijzonder: Snipperkaart



Wat zien we bij het verder 
ontwikkelen van een 
onderzoekende houding ?

 Een kritische houding

 Presentatie

 Samenwerken

 Doorzettingsvermogen en discipline

 Creativiteit en initiatiefrijk

 Nieuwsgierigheid en talent         Profielkeuze lj.3



Van orientatie naar 
focus

Focus:
Onderwijs en 

ontwerp
Techniek
Business

…..

Ontwikkeling
onderzoeks-

Vaardig-
heden

Gezelwerkstuk

PWS





Snipperkaart

• Gebruik na de herfstvakantie. 

• Leerlingen mogen per week 2 lesuren kiezen welke zij niet volgen. 
Zij werken gedurende deze 2 lesuren op school, zelfstandig aan 
een ander vak, opdracht van een vak, opdracht van een 
projectweek of het gezelwerkstuk. 

• Snipperkaart kan niet ingezet worden tijdens “praktische vakken” 
zoals lichamelijke opvoeding, muziek en beeldende vorming. Ook 
bij de module wetenschapsfilosofie kan de snipperkaart niet 
worden ingezet.



Module wetenschapsfilosofie

• Gedurende ca. 8-10 weken wordt de 
module aangeboden. Het reguliere 
lesrooster is dan met 1 lesuur tijdelijk 
uitgebreid. 

• Er wordt een directe link gelegd met het 
gezelwerkstuk. 



Gezelwerkstuk: meesterstuk

• De leerlingen werken zelfstandig ( in duo’s) aan hun onderzoek, 
maar kunnen voor begeleiding terugvallen op een vakdocent 
/eigen begeleider van 3VE. 

• De leerlingen kiezen een onderwerp en werken gedurende het 
schooljaar met behulp van een planner en een handleiding aan de 
opdracht. 

• In  projectweken is tijd ingepland voor het gezelwerkstuk, maar 
ook daarbuiten wordt van de leerlingen verwacht dat zij thuis 

doorwerken aan het gezelwerkstuk. 



Programma leerjaar 3 naast de vakken: Extra

Programma 
onderdeel

Werkwijze Periode

Wetenschapsfilosofie Ingeroosterd  1 lesuur tijdens 

blok 1

Eerste semester

Gezelwerkstuk In elke projectweek enkele 

lessen,  daarnaast zelfstandig  

via snipperkaart. Begeleiding bij 

eigen keuzeonderzoek door 

docent/begeleider.

Vanaf 

herfstvakantie

Modules  vanuit 

verschillende vakken

Enkele lessen /dagdelen per 

projectweek.

Ingeroosterd in 4 

projectweken in het 

schooljaar.

VB. Muziek:Madame

Butterfly

Economie: Beleggen

Na/SK: Duurzaamheid.

Ne: Debatteren/Fictie

Du: Bad Bentheim 

Fa: Delf. Verdiepende 

opdrachten

En: Cambridge 

Engels/Poezie.

GS: Project WO II

Bio/AK: Veldwerk en 

bodemonderzoek

Nederlandse Reisopera en 

Wilminktheater.

Bezoek Bank en Beurs A’dam

Leerlingenlab UT

Provinciehuis Zwolle

Binnenstad/Burcht Bad 

Bentheim

Bezoek Memorymuseum en 

Canadese begraafplaats

In naaste eigen omgeving



Programma leerjaar 3 naast de vakken: 
Extra

Programma 
onderdeel

werkwijze Periode

Theoretische 

Verdieping

Via snipperkaart Hele schooljaar 

mogelijk

Differentiatie en 

mogelijkheid extra 

onderdelen af te 

ronden.

Via snipperkaart Hele schooljaar 

mogelijk

Volgen van 

masterclasses op UT

Op inschrijving en selectie 2 perioden met elk 

3 middagen



Voorbeelden modules/projecten/excursies in 3VE



Vragen ?

U kunt ook uw mail sturen naar:
k.kolstee@twentscarmelcollege.nl

Ervaringen door leerlingen


