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Inleiding
Op het TBL heb je voor havo/vwo-onderwijs de keuze uit 
‘havo/vwo masterclass’ en ‘havo/vwo Expeditie’. We bieden 
deze keuze aan, omdat alle leerlingen van elkaar verschillen.

Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillende 
leerstijlen van onze leerlingen.

Algemeen
 Toelatingscriteria
• Als je een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebt en je bent   
erg gemotiveerd om het Expeditie-onderwijs te volgen, kan 
je je aanmelden bij havo/vwo Expeditie.

• Jouw basisschool kan adviseren om voor het Expeditie- 
onderwijs te kiezen omdat het projectwerk goed bij je past 
of omdat het goed zou zijn meer in groepen te leren werken.

 In het kort
Als Expeditieteam zeggen we: “Het vak is het middel”.  
We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de 
vaardigheden die je nodig hebt om de opgedane kennis 
te onderzoeken en te verwerken. Havo/vwo Expeditie is 
geschikt voor jou als je graag verbanden wilt zien tussen 
vakken. Je houdt van samenwerken in projectgroepen en 
van presenteren voor de groep. In de Expeditieklas wordt 
veel gereflecteerd met elkaar en met de docenten om het 
leerproces te ondersteunen. Alle ontwikkelingen
worden vastgelegd in een digitaal portfolio zodat de 

ontwikkeling goed gevolgd kan worden door leerlingen 
docenten en ook ouders. Binnen de thema’s zijn er bij 
alle vakken projecten. Deze zijn zowel vakoverstijgend als 
vakgericht.  
Binnen havo/vwo Expeditie word je beoordeeld op kennis én 
vaardigheden, zoals zelfstandigheid, plannen en organiseren 
en initiatief nemen. Jouw rooster heeft veel blokuren, twee 
lesuren van hetzelfde vak. Tijdens dit blokuur is er zowel 
kennisoverdracht als toepassing van die opgedane kennis 
in het project.



F•A•Q
 Waarom zou je kiezen voor de havo/vwo Expeditie? 
Als je heel gemotiveerd bent en jezelf graag wilt ontwikkelen 
op het gebied van vaardigheden zoals initiatief nemen, 
communiceren, reflecteren op jouw eigen leerproces, 
plannen, zelfstandig werken én samenwerken, kun je je 
aanmelden voor havo/vwo Expeditie. Je moet natuurlijk 
wel voldoen aan de toelatingscriteria zoals hierboven 
beschreven. 
Expeditie onderwijs is anders vanwege het groepswerk en 
het onderzoekende karakter. Je krijgt veel feedback 

op de communicatie met jouw groepsgenoten en jouw 
werkaanpak. Reflecteren is zeer belangrijk omdat je zo 
beter zicht krijgt op wat goed gaat en wat je beter zou 
kunnen. Ook krijg je zo door wat je goed kunt en wat je nog 
zou moeten of willen leren. Je werkt veel met jouw laptop 
vanwege de digitale leeromgeving en jouw digitale portfolio. 
Hierin komt jouw persoonlijke ontwikkeling te staan 
gedurende de drie brugklasjaren zodat de docenten, en jij, 
jouw groei goed kunnen volgen

 Op welke manier worden je cijfers weergeven?
Als je havo/vwo volgt, krijg je voor een toets zowel een 
havo-cijfer als een vwo-cijfer. Op jouw rapport zie je het 
gemiddelde voor elk vak weergegeven in een havo- en een 
vwo-cijferlijst. Zo kun je goed zien op welk gebied of niveau
jouw talent zit. Ook weet je op deze manier wat er cijfermatig 
eventueel nog nodig is om naar het vwo te kunnen. 
Voor de doorstroom naar een volgend schooljaar is jouw

havo-cijferlijst leidend. Bij het tweede rapport krijg je een 
voorlopig advies. Aan het einde van het schooljaar krijg 
je van de docenten het bindend besluit om naar 2 of 3 
Expeditie te gaan of jouw schoolloopbaan elders voort 
te zetten. Natuurlijk heeft de mentor hierover al vaker 
gesprekken met jou en met jouw ouders gehad. 
Samen kijken we wat de beste plek voor jou is

 Waarom zijn we op het TBL begonnen met havo/vwo Expeditie?  
We zijn in 2005 begonnen met Expeditie-onderwijs vanuit 
de gedachte dat alle kinderen zich anders ontwikkelen met 
eigen talenten en leerstrategieën. En dat verschillende 
kinderen verschillende soorten onderwijs nodig hebben. 
De basisgedachte van havo/vwo Expeditie is leerlingen uit 
hun ‘comfortzone’ halen. Dat wil zeggen dat we leerlingen 

zelf actief willen maken. In gewone lessen hebben leerlingen 
vaak de neiging om onzichtbaar te willen zijn.
In Expeditielessen is dit onmogelijk: je moet jezelf wel laten 
zien in het groepswerk, in de activerende lessen en in de 
mentorgesprekken als het over jouw competenties gaat.

 Welke thema’s zijn er bij Expeditie?
De thema’s die aan bod komen zijn grote algemene 
thema’s. In klas 1 beginnen we bijvoorbeeld met het thema 
‘Op Expeditie!’. In elke periode bieden de verschillende 
vakken projecten aan die veelal vakoverstijgend zijn of 
thematisch verbonden. Door samenhang in de lesstof van 
de verschillende vakken te ontdekken, leren leerlingen meer 
in een contextrijke omgeving waardoor het betekenis krijgt. 
Binnen de thema’s is er kennisoverdracht, maar daarnaast is 
wekelijks aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn om 

die kennis te verwerken en toe te passen. 
Een schooljaar heeft drie thema’s. Elk schooljaar zijn er 
andere thema’s die passen bij de opbouw van de lesstof 
en de ontwikkeling van de leerlingen. In klas 3 zijn er twee 
thema’s en gaan de leerlingen na de kerstvakantie aan de 
slag met de profielkeuzes in de bovenbouw. 
Klas 3 wordt afgesloten met de Meesterproef waar alle 
geleerde vaardigheden aan bod tot uiting komen. 

 Hoe ziet een lesrooster van een Expeditieklas eruit?
Een Expeditieklas heeft een ander rooster dan de andere 
afdelingen op het Titus Brandsmalyceum. De lessen worden 
zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gegeven worden en de 
docent komt lesgeven en coachen. We proberen zoveel 

mogelijk blokuren in het rooster te plaatsen zodat we in de 
twee uur lestijd zowel het theoretische als het praktische 
deel van het project aan bod kunnen laten komen.
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 Zit je de hele week in hetzelfde lokaal?
Als je havo/vwo Expeditie doet, heb je inderdaad een vaste 
‘basisruimte’ op school, het Expeditielokaal. Voor een aantal 
vakken is het nodig dat je naar een ander lokaal gaat, 
bijvoorbeeld voor techniek, biologie, voor het werken met

muziekinstrumenten en natuurlijk voor de gymlessen.
Een groot voordeel van jouw vaste lokaal is dat je geen tijd 
kwijt bent met het zoeken naar het volgende lokaal; je kunt 
bij jouw eigen lokaal wachten tot de volgende docent komt.

 Wat is de rol van de mentor in een Expeditieklas?
Jouw mentor geeft, naast zijn/haar eigen vak in de brugklas, 
elke week 2 contacturen/mentoruren. Tijdens dit uur wordt 
er aandacht besteed aan het groepsproces in de klas en aan 
het ‘leren leren’, bijvoorbeeld hoe je omgaat met huiswerk en 
plannen. Ook heb je individuele gesprekken met jouw mentor. 
Mocht er iets zijn, op sociaal-emotioneel gebied of met leren, 
dan neemt jouw mentor contact op met thuis. We hechten 

veel waarde aan een goed contact met het thuisfront. We hou-
den de lijnen zo kort mogelijk. We vinden het belangrijk dat 
jouw ouders ook snel contact met jouw mentor opnemen, als 
zij dat nodig vinden of daar behoefte aan hebben. De mentor 
zie je ook bij de twee projecturen. Tijdens dit uur werk je met 
jouw groepje aan het eindproduct voor het thema. Het kan 
dus zijn dat je jouw mentor zes tot 8 uur per week ziet.

 Neemt kennis een minder grote plek in bij Expeditie, omdat er veel tijd besteed   
        wordt aan vaardigheden en competentieontwikkeling?
Kennis neemt zeker geen minder grote plek in binnen het 
Expeditie-onderwijs. Onze Expeditieleerlingen stromen 
straks ook door naar de tweede fase (klas 4 en verder) 
en hebben daar dezelfde kennis nodig als alle andere 
leerlingen. De meerwaarde van het Expeditie-onderwijs is 
dat we anders omgaan met de kennisverwerving: niet alle 
kennis wordt door de docenten aangereikt, je wordt ook 
uitgedaagd en gestuurd om zelf informatie te zoeken en te 
verwerken in een grote slotopdracht. Bovendien krijg je
 

zogenaamde ‘kennisdoelen’, waarin staat wat je aan het 
einde van een bepaalde periode allemaal moeten kennen. 
In de projectopdrachten worden jouw vaardigheden 
getraind. Aan de hand van de projectopdrachten voeren 
wij gesprekken met jou over jouw competentieontwikkeling, 
bijvoorbeeld: hoe initiatiefrijk heb jij je getoond bij het werken 
in de groep? Hoe hebben wij dat kunnen zien? Hoe zelfstandig 
ben jij in deze periode aan het werk gegaan? Kennis neemt 
dus geen kleinere plek in, maar een andere plek!
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 Hoe zijn de resultaten van de Expeditieklassen tot nu toe? 
Op dit moment draaien we alweer het 17de Expeditiejaar. 
De eerste Expeditieleerlingen hebben hun diploma gehaald 
en volgen nu een hbo- of universitaire opleiding. We hebben 
ondertussen zelfs vakdocenten in ons team die zelf Expeditie 
gedaan hebben! Grofweg kunnen we zeggen dat de resulta-
ten gelijk zijn aan die van de reguliere havo/vwo-klassen.
De leerlingen stromen met gemak het reguliere onderwijs 

in. In het algemeen geldt dat Expeditieleerlingen vaardige 
en zelfstandige leerlingen zijn, die zelf snel actie onderne-
men als dat nodig is. Expeditieleerlingen springen er in de 
bovenbouwklassen uit als het gaat om aanpak, plannen en 
organiseren. Deze vaardigheden leer je én behoud je dus 
voor jouw verdere schoolcarrière.

 Kun je toch geplaatst worden in de Expeditieklas, als je nog niet goed kunt      
        samenwerken of presenteren voor de klas? 
Ja, dat kan, maar je moet je wel willen ontwikkelen op 
die gebieden.  

Je hoeft natuurlijk nog niet alles te kunnen als je naar 
school komt. 
    

 Wat voor projecten maak je bij Expeditie?
Per leerjaar zijn er drie thema’s die een opbouw kennen per 
leerjaar; bijvoorbeeld in leerjaar 1 beginnen leerlingen met 
het thema “Op Expeditie!”. In leerjaar 2 beginnen ze met 
het thema “Actie!”. En in de derde beginnen de het laatste 

Expeditiejaar met het thema “Toekomst”. 
De projecten worden afgesloten met een eindproduct. 
Dit kan een krant, een collage of een vlog zijn. 

 Hoe ervaren de huidige leerlingen het Expeditie-onderwijs?
De groep Expeditieleerlingen die nu in de brugklas zit, vindt 
het heel normaal om op deze manier les te krijgen. Ze vinden 
de projecten leuk en vinden het de normaalste zaak van de 
wereld om in een gesprek hun ontwikkeling te bespreken 

met de mentor. De docenten ervaren de Expeditieleerlingen 
als mondig, energiek en prettig in de omgang. Bovendien 
zijn het leerlingen die vrij goed naar zichzelf kunnen kijken of 
dat in elk geval aan het leren zijn.

 Moet je een motivatiebrief schrijven als je toegelaten wilt worden tot de 
        Expeditiebrugklas?
Ja, we ontvangen graag een motivatiebrief van je als je havo/ 
vwo Expeditie wilt gaan volgen. Met deze motivatiebrief 
gaan we na een jaar wel terugkijken hoe jouw verwachtingen 

of doelen verwezenlijkt zijn. Het is overigens niet zo dat we 
je op basis van deze brief wel of niet aannemen. Het is geen 
sollicitatiebrief!
  

 Kun je na een jaar Expeditie overstappen naar 2 havo/vwo-masterclass of naar 
        2 havo of 2 atheneum?
In principe kies je voor een driejarige brugperiode bij 
Expeditie. Als er iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld 
als je merkt dat het Expeditie-onderwijs niet bij jou past of 

als het tempo in de havo/vwo-klas te hoog ligt, dan gaan we 
met jou en je ouders in gesprek om te kijken wat er nodig is 
om de juist plek voor jou te vinden. 

 Kun je met een eenduidig vwo-advies via havo/vwo Expeditie naar het vwo  
        doorstromen, als je dat graag wilt?
Als je heel graag naar Expeditie wilt, omdat je dat het beste 
bij jou vindt passen, is er geen enkel bezwaar. De focus op 
de vaardigheden is een meerwaarde voor veel leerlingen. 
Je kunt via Expeditie gewoon doorstromen naar 4 atheneum. 
De docenten zorgen er in hun lessen en toetsing voor dat je 
goed voorbereid bent op 4 atheneum.

Er zijn elk jaar leerlingen met een eenduidig vwo-advies die 
toch kiezen voor de weg via Expeditie op het TBL, omdat 
deze onderwijsvorm hen zeer aanspreekt. Ook merken 
de docenten in 4 atheneum dat deze leerlingen vaak heel 
vaardig zijn op het gebied van onderzoeken en presenteren.
 

 Heb je bij Expeditie minder of meer huiswerk dan bij havo/vwo regulier?
In principe heb je bij Expeditie ongeveer evenveel huiswerk 
als andere havo/vwo-leerlingen op onze school. Veel 
huiswerk kan ook al op school gemaakt worden omdat er 
veel werktijd is voor verwerking van de lesstof in projecten. 

Het soort huiswerk kan wel anders zijn; je moet immers 
aan het einde van periodes ook in groepen werken aan 
projecten. Naast het op school werken aan projecten moet je 
ook gewoon woordjes leren en wiskundesommen maken.
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