Ander onderwijs voor
meer- en hoogbegaafden

VIA Hageveld
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Beste jongens en meisjes,
VIA Hageveld is een voltijds onderwijsstroom die zo veel mogelijk wil inspelen
op de individuele leerbehoeften van
de leerling met een bovengemiddelde
intelligentie en een duidelijke voorkeur
voor ontwerpend en onderzoekend
leren.

Bij VIA Hageveld heb je de mogelijkheid
om te versnellen of te verbreden,
zonder overbodige herhaling, met
gekozen opdrachten die je uitdagen,
met een zelfgekozen aanpak.
VIA Hageveld staat voor je eigen
route op weg naar een vwo-diploma.

Erik Hoffman, teamleider VIA
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Waarom VIA Hageveld
Hoog intelligente mensen hebben vaker
moeite met de reguliere “bottom-up”methode van het onderwijs: eerst de woordjes
en de grammatica en daarna pas het verhaal.
Eerst het oefenen van eenvoudige sommen,
dan de moeilijke opgaven en tenslotte
de concrete toepassing. Zij leren liever
omgekeerd, vanuit de context, “top-down”.
Dus eerst de grote verbanden, dan de
losse feiten. Juist met die behoefte wordt
in VIA heel goed rekening gehouden.

Hoe werkt VIA Hageveld?
Het onderwijs in VIA is gebaseerd op het
sociaal constructivisme. Dit betekent
dat iedere leerling zijn eigen kennis opbouwt.
Iedere leerling werkt in principe op zijn
eigen niveau, al is een zekere vorm van
groeperen onvermijdelijk en ook gewenst.
Ongeveer 50% van de normaal ingeroosterde
tijd van de vakken wordt gebruikt voor
instructie, oefening en dergelijke. De andere
helft van de tijd wordt gebruikt voor grote,
complexe opdrachten met liefst echte
opdrachtgevers (binnen of buiten de school),
de zogenaamde prestaties. Deze opdrachten
hebben een stevig inhoudelijk niveau. Ontwerp
een verticale speeltuin in Amsterdam is een

voorbeeld van zo’n opdracht, waarin
wiskunde, natuurkunde, techniek,
beeldende vorming, maar ook economie
en aardrijkskunde samenkomen.
Bedenk een enquête waarmee de meest
duurzame ondernemer van Heemstede
bepaald kan worden. Neem deze
enquête af, verwerk de resultaten en
doe een voordracht bij MVO Heemstede.
Maak met de website pandorabox.com
je eigen chatbot (geautomatiseerde
gesprekspartner). Kan jij je chatbot zo
maken dat iemand denkt te chatten met
een echt persoon (de zgn. Turingtest)?
Maak een rondleiding door Haarlem met
als thema de Gouden Eeuw. Geef de rondleiding aan je medeleerlingen tijdens de
excursie naar de binnenstad van Haarlem.
Je mag ook een Engelse variant maken
voor de leerlingen uit Istanbul en Barcelona die binnenkort op bezoek komen.
Bouw een brug met een overspanning
van minimaal één meter, die je ook kunt
opvouwen in een schoenendoos van
30 centimeter lengte.
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Bouw een racewagen op schaal en
probeer een eerste plaats te scoren
bij de baanwedstrijden bij de
modelraceclub MAG in Heemstede.
Maak een filmpje waarin je jezelf
voorstelt aan medewerkers en
medeleerlingen van VIA. Vertel daarin
ook waarom je voor VIA hebt gekozen
en wat je verwachtingen zijn.

Prestaties
Hierboven staan een aantal voorbeelden van
prestaties. Dat zijn topdownopdrachten die
centraal staan in de aanpak van VIA. Door
het maken van zo’n opdracht, vergaar je
kennis, oefen je vaardigheden en werk je
aan je persoonlijke ontwikkeling.
Tijdens de prestatietijd ga je alleen of in een
groepje onder begeleiding van een expert
op zoek naar alle kennis die nodig is voor de
opdracht. Deze kennis pas je dus meteen toe.
En zo oefen je ook je vaardigheden.
Je vergroot je kennis en vaardigheden verder
door lessen te volgen. Je krijgt er bijvoorbeeld
uitleg over wiskunde of je oefent het schrijven
van een brief in het Frans. De inhoud van de
lessen en de prestaties hangen met elkaar
samen. De lessen én de prestatie samen
noemen we een module.
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Je mag modules volgen op je eigen niveau.
Door middel van opdrachten en diagnostische toetsen kun je ontdekken wat je al weet
en wat je dus niet meer hoeft te doen. Zo kun
je (delen van) modules overslaan en sneller
door de stof in je eigen tempo. Het kan
zijn dat je voor sommige vakken nog op
beginnersniveau werkt, terwijl je bij andere
vakken modules op gevorderdenniveau kunt
kiezen. Zodra je eraan toe bent, kun je in
een aantal vakken vervroegd examen doen.

Veel extra’s
Bij Voer van Binnen helpen we je met de
manier waarop je leert. Bijvoorbeeld met het
maken van een samenvatting of met het in
stapjes oplossen van een ingewikkeld probleem bij wiskunde. Het kan ook zijn dat we
het hebben over je motivatie of dat je hulp
nodig hebt met plannen en structureren.
Op woensdagmiddag is er Voer van Buiten.
Dit is een keuzeprogramma, gegeven door
mensen van buiten school. Je kunt bijvoorbeeld een workshop sterrenkunde volgen,
leren hoe je een filmscenario schrijft, je eigen
kleding maken, werken in de VIA moestuin of
samen met een rechercheur een echte moord
oplossen.

Portfolio
Alles komt samen in je portfolio. Hierin zitten
de resultaten van de modules, je ontwikkel
lijnen en bewijzen van je prestaties. Zo’n
bewijs kan een foto zijn van een werkstuk
dat je hebt gemaakt, een opname van een
Engels gesprek, een brief die je van een
opdrachtgever hebt ontvangen of gewoon
een zelfgeschreven verslagje van een
onderzoek dat je hebt gedaan.

Je vorderingen bij de verschillende vaardig
heden (zoals samenwerken, presenteren,
zelfsturing) houd je bij met ontwikkellijnen.
Je portfolio bespreek je regelmatig met je
mentor en je presenteert hem twee keer per
jaar aan je ouder(s)/verzorger(s) en eventuele
andere toehoorders.
Je portfolio vervangt het cijferrapport.
We geven geen cijfers maar sterren. We
vergelijken je niet met het gemiddelde
van een groep, maar kijken naar je
persoonlijke groei.
Je mentor helpt je bij het maken van
keuzes in je weekplanning en begeleidt je
als het even niet wil lukken. Je kunt ook
bij je mentor terecht als je ergens mee zit.

Hoe ziet een week in VIA eruit?
Elke week begin je met je persoonlijke
mentor. Samen kijk je wat er de komende
week moet gebeuren en welke lessen je volgt.
De lessen/workshops zijn 80 minuten en de
pauzes lopen gelijk met die van regulier.
Je begint elke dag om 8.30 of 9.10 uur
(afhankelijk van je keuzees) en bent op een
redelijke tijd lesvrij.
Wanneer de leerlingen in regulier een
PeP-week (proefwerk- en projectweek)
hebben, organiseren we in VIA een
zogeheten weefweek. Daarin ronden we
de vorige periode af en bereiden we de
(keuzes voor de) volgende periode voor. Er
zijn ook toetsen waarop je kunt intekenen.
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Voorbeeld van een weekritme
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8.30 - 15.20

8.30 - 15.20

8.30 - 16.10

8.30 - 15.20

8.30 - 15.20

Mentortijd
-kiezen
-plannen
-vaardigheden

Prestatietijd

Prestatietijd

Prestatietijd

Prestatietijd

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

Aardrijkskunde

Wiskunde

Workshops Delta

Nederlands

Gymnastiek

Geschiedenis

Science

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

Zelf werken op
het leerplein

Mentortijd
Individueel
gesprek

Voer van Buiten
Gastsprekers en
gastworkshops

Frans

Engels

Werken aan
prestaties

Mentortijd

Spaans

VIA is ook Hageveld
Niet alleen de pauzes lopen gelijk aan de
pauzes van heel Hageveld, maar ook de
Hagevelduren. Daarnaast doen VIA
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leerlingen ook mee aan gemeenschappelijke
activiteiten als Wiskundeolympiade,
toneelstuk, kerstviering, Glad Marmer,
internationale uitwisselingen en excursies.

Praktische informatie
Als je wilt ontdekken of de aanpak van VIA
Hageveld bij je past en je gaat in augustus
2019 naar het voortgezet onderwijs, schrijf
je dan in voor één van de VIA Hageveld
Experience-middagen: op woensdag
9 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur of
op woensdag 6 februari 2019 van 14.00 tot
16.00 uur. Aanmelden voor de VIA Hageveld
Experience kan door een mail te sturen naar
via@hageveld.nl.
Maar je komt natuurlijk ook naar de
OPEN DAG op zaterdag 2 februari van
8.30 tot 13.00 uur. Daar kun je praten
met leerlingen die al in VIA zitten.
Ouder(s)/verzorger(s) die meer over de VIA
aanpak willen weten om te ontdekken of
die voor hun kind geschikt is, zijn welkom
op één van de informatieavonden: op
woensdag 12 december 2018 van 19.30 tot
21.00 uur of op woensdag 6 februari 2019
van 19.30 tot 21.00 uur. Hiervoor hoeft
u zich niet van tevoren aan te melden.

Aanmelden voor VIA gebeurt m.b.v. een
digitaal aanmeldingsformulier dat via de
website www.hageveld.nl kan worden bereikt.
De aanmeldperiode loopt van 15 februari tot
en met 11 maart 2019.
Na aanmelding volgt een afspraak
voor een uitgebreid intakegesprek.
Meer informatie over VIA Hageveld
kunt u krijgen door te mailen naar de
onderwijskundig begeleider van VIA:
Ronald Haak rhaak@hageveld.nl.

Toelatingseisen voor VIA
Je kunt toegelaten worden bij deze
onderwijsstroom als je:
➤ een eenduidig vwo-advies hebt gekregen
van je juf of meester.
➤ 10 jaar of ouder bent.
➤ k laar bent met alle stof van de basisschool.
➤ je de schoolse basisvaardigheden beheerst.
➤ een goed ontwikkeld zelfsturend
vermogen hebt.
➤ samen met je ouders weet dat deze
manier van werken bij je past.
➤ hebt deelgenomen aan de VIA
Hageveld Experience.

Logo ontworpen door Stijn Roelen
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Ik denk dat VIA Hageveld één van de beste keuzes is die
ik heb gemaakt. Op de basisschool verveelde ik me altijd.
Daar deden we alles altijd klassikaal, terwijl ik het
allang snapte. Ze hadden daar maar weinig pluswerk,
en wat ze hadden bestond uit extra opdrachten maken.
Toen ik op VIA kwam, startten we eerst met iedereen op
hetzelfde niveau. Sommige leraren hadden al snel door dat
ik verder wilde, en nog meer uitdaging wilde krijgen. Dat
mocht! Ik deed al snel sommige vakken mee met de tweede
klas. Andere vakken vond ik nog wel lastig, maar daar
kreeg ik extra hulp bij. Ook bij het leren van vaardigheden
als samenwerken, werd ik goed geholpen. De prestaties waren
heel interessant, we hebben ons voor geschiedenis een keer
verdiept in labyrinten, en vervolgens hebben we er zelf ook
één gemaakt.
Met Duits hebben we met een groepje een Krimi gemaakt,
wat ons heel veel heeft geleerd. Een Krimi is een Duitse
detectivefilm. Al met al raad ik iedereen die van uitdaging
houdt, en de zelfstandigheid aankan VIA Hageveld
zeker aan!
Jasmijn
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