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De beste manier om de jongere generatie op 
te voeden is…

De beste manier om de jongere generatie – en 
jezelf! – op te voeden is niet haar de les te lezen, 
maar zelf, je leven lang, geduldig in praktijk te 
brengen wat je anderen aanmaant te doen. 

Plato (ca. 427-347 v.C.)



Programma

Welkom
Algemene inleiding:
• Gymnasium team
• Gymnasium bovenbouw
• Jaarindeling
• Maatschappelijke stage
• Honoursprogramma
• Varia

Kennismaking met de mentor
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Onderbouw VS Bovenbouw
Gymnasium 1 t/m 3 Gymnasium 4 t/m 6

Klassikale lessen Clusters
Aansluitend programma Tussenuren (SOT)
Proefwerkschema Proefwerkschema + PCP

Het vierde jaar



Vanaf 13 oktober 2022 PCP I
17 – 21 oktober 2022 Maatschappelijke stage
3 november 2022 Studievoorlichting WO
10 november 2022 Studievoorlichting HBO
Vanaf 7 november 2022 Eerste ronde oudergesprekken
21 november 2022 voorlichtingsavond buitenlandse reizen
8 december – 16 december 2022 Eerste proefwerkweek
23 december 2022 Rapport I

Vanaf 16 januari 2023 Tweede ronde oudergesprekken
Vanaf 6 februari 2023 PCP II
2 maart 2023 Loopbaanoriëntatie 
15 maart – 24 maart 2023 Tweede proefwerkweek
Vanaf 3 april 2023 Rapport II

Vanaf 13 april 2023 Derde ronde oudergesprekken
29 juni – 7 juli 2023 Derde proefwerkweek
14 juli 2023 Rapport III

Jaarindeling



Vooruitblik Stage 

17 tm. 21 oktober 2022



Programma

• Wat is Maatschappelijke Stage (niet)?

• Organisatie op Trevianum

• Werkwijze klas 3

• Waar stage? Enkele voorbeelden

• Verder in klas 4

• Vragen/opmerkingen



Wat is Maatschappelijke Stage?

• vorm van leren binnen/buiten school

• doen van onbetaald vrijwilligerswerk onder 

verantwoordelijkheid van de school 



Wat is Maatschappelijke Stage?

• actief kennismaken met samenleving

• vergroten maatschappelijke betrokkenheid 

• stimuleren actief burgerschap



Wat is Maatschappelijke Stage?

• Belangeloos bijdrage leveren 

aan je omgeving

• Jezelf leren kennen



Wat is Maatschappelijke Stage NIET?

• Snuffelstage

• Beroepsstage

• Voorbereiding op studiekeuze



Organisatie

• Projectgroep:

J.Brassée, coördinator G4

M.Jetten, coördinator MaS



Organisatie

• Werkwijze 

- voorlichting

- invullen keuzeformulier

- (zelf) stageplek (zoeken)

- tekenen contracten (3)



Welke stage past bij mij?

• Hobby en interesse

• Gesprekken thuis

• Keuzeformulier invullen



Waar kun je stage lopen?

• Alle non-profit instellingen

- Adressen via school

- Zelf plaats zoeken

• Goedkeuring van werkgroep



Waar kun je stage lopen?

• 5 sectoren

• Onderverdeeld in 

rubrieken



• 1. Zorg

ouderen / jongeren/ zieken /                        

mindervaliden/ geestelijke zorg



• 2. Sociaal-Maatschappelijk

vrijwilligers/overheid/religie



• 3. Cultuur –

podiumkunsten/sport/politiek



• 4. Milieu    

dieren-milieueducatie en beheer



• 5. Educatie

Kinderdagverblijf-BO-VO



Sector Rubriek

□ 1.  zorg □ 1.1   jongeren

□ 1.2   ouderen

□ 1.3   minder validen

□ 1.4   ziekenzorg

□ 1.5   geestelijke gezondheidszorg

□ 2.  sociaal –

maatschappelijk

□ 2.1   vrijwilligersorganisaties

□ 2.2   religie

□ 2.3   overheid

□ 2.4   politiek

□ 2.5   klussen

□ 3. cultuur □ 3.1   podiumkunsten

□ 3.2   beeldende kunst

□ 3.3   sport

□ 3.4   historie

□ 4.  milieu □ 4.1   dieren

□ 4.2   milieubeheer

□ 4.3   milieueducatie

□ 5.  educatie □ 5.1   peuterspeelzaal

□ 5.2   basisonderwijs

□ 5.3 Trevianum

□ 5.4   speciaal onderwijs

□ 5.5   kinderdagverblijf 



Organisatie

• Belangrijk!

- inleveren keuzeformulier

voor 23 september Balie BB

- zelf stageplek zoeken mag

z.s.m. doorgeven.



Verder in klas 4

• Voorbereiden portfolio in

mentorles

• Voorbereiden 

kennismakingsgesprek



Verder in klas 4

• Z.s.m: introductiegesprek stageplek. 

Contract tekenen, 3-voud bij balie BB

• Stage van 17 - 21 oktober

• Bijhouden logboek



afronding

• Presentatie tijdens mentorles

- ervaringen aan klasgenoten



afronding

• Beoordeling: o/v/g

- certificaat



Rol ouders

- Hulp bij zoeken stageplaats

- Stagetijden

- Stimuleren

- Evalueren



Vragen?

m.actief@trevianum.nl



Doel
Extra programma c.q. leertraject dat leerlingen uitdaagt te excelleren, zich persoonlijk
te ontplooien en plezier te hebben in leren.
Programma richt zich op cognitieve vaardigheden, maar ook op de ontwikkeling van 
competenties (die in je vervolgopleiding én als je een beroep gaat uitoefenen heel 
relevant zijn): 
• onderzoeken, 
• kennis vergaren,
• denken,
• creëren, 
• communiceren,
• samenwerken,
• reflecteren,
• projectkeuze.

Honoursprogramma



Honoursprogramma
Doelgroep
Leerlingen in de bovenbouw bij wie gebleken is dat ze extra 
uitdaging aankunnen of nodig hebben.

Zelfsturend (vraaggestuurd) of aanbodgericht
Zelfstandig eigen onderwerp onderzoeken of talent ontwikkelen, 
en/of een keuze uit een aanbod aan extra activiteiten.

Ontwikkelingsgericht
Het programma is niet productgericht, maar ontwikkelingsgericht. 
De ontwikkeling van de competenties en het behalen van een
bepaald niveau zijn essentieel voor het met goed gevolg doorlopen
van het traject.



Honoursprogramma
Tijdsinvestering
Gedurende twee jaar minimaal honderd uur per jaar.

Beoordeling
De leerling houdt vanaf de vierde klas een portfolio bij dat
jaarlijks volgens de criteria van het HPG beoordeeld wordt door 
de begeleider. De eindbeoordeling vindt plaats door een
onfhankelijke beoordelaar.

Certificaat
Geslaagden van het Honours programma krijgen een
Honours Programma Gymnasia Certificaat.

HPG
kun je combineren 

met je profielwerkstuk



Honoursprogramma
Ondersteund door universiteiten

Raad van toezicht HPG
• dhr. prof. dr. M. Frens hoogleraar systeemfysiologie (Neurowetenschappen

Erasmus MC), prodecaan Onderwijs Erasmus MC
• mevr. drs. H. Taat zelfstandig onderwijsadviseur, 

oud-rector Stedelijk Gymnasium Utrecht
• dhr. prof. dr. J. van Tartwijk hoogleraar sociale wetenschappen, educatie en pedagogiek

(Universiteit Utrecht)
• dhr. drs. A. van der Touw voorzitter Raad van Bestuur Platform Talent voor Technologie

voormalig bestuursvoorzitter Siemens Nederland
• mevr. prof. dr. M. Wolfensberger lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving 

(Hanzehogeschool Groningen), 
assistent hoogleraar Geosciences (Universiteit Utrecht)



Animatie gemaakt door een HPG leerling



Certificaten Honours Programma
Zaza

Wang
Robert 

Schmitz
Mint 

Schout
Sara

Schmeitz
Julie 

de Vaan
Annika 
Segers



• Absentie

Consulten zoveel mogelijk plannen buiten lestijden en vooraf melden middels absentieformulier. 
In ieder geval niet tijdens toetsen. 

Zieke leerlingen dienen dagelijks gemeld te worden via Magister of telefonisch. Doe dit voor 8.30 
uur.

• Klankbordgroep

• Buitenlandse reizen

• PISA onderzoek

Zie website voor meer informatie en benodigde documentatie. 

Varia



Vragen?



• Instagram • LinkedIn



Heel veel succes

dit schooljaar!

Tot slot






