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Daarom is vwo+  
op Stad & Esch voor jou 
een goede keuze

Vwo+ is een opleiding waar leerlingen goed leren 
plannen, onderzoeken, samenwerken en presen-
teren en waar alle mogelijkheden openliggen om 
uitdaging en verdieping te zoeken. Die is te vinden 
in de zelfgekozen projecten, waar leerlingen 
al onderzoekend een kijkje in de buitenwereld 
nemen en hun horizon verbreden.

Hoe ziet het er in de praktijk uit?

Naast de reguliere vakken die ook op het 
atheneum worden gegeven, krijgen de 
leerlingen filosofie in jaar 1 en 2 en 9 uren 
keuzewerktijd (KWT). In de KWT-uren wordt 
zelfstandig gewerkt aan huiswerk en/of aan 
het zelfgekozen project. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om tijdens deze lessen vakgerichte 
of projectgerelateerde vragen te stellen aan 
de begeleidende docent of extra hulp te 
krijgen voor bijvoorbeeld het verbeteren van 
studievaardigheden.

Vwo+ wordt na drie jaar afgesloten met een 
certificaat waarop staat welke projecten je 
hebt gedaan. Daarna vervolg je je opleiding 
als atheneumleerling. Je zult merken dat je 
goed voorbereid je studie kunt vervolgen in de 
bovenbouw en later op de universiteit of het hbo.

“Wat je zelf ontdekt,  
beklijft beter.”

Bij elk project (3 per jaar) wordt, meestal in 
groepjes, onderzoek gedaan naar een onderwerp 
dat door de leerling zelf gekozen is, zodat het 
uitdaging biedt en de leerling gemotiveerd aan 
de slag kan. De keuze in onderwerpen is zeer 
divers. Gedurende een aantal weken wordt 
onder toeziend oog van een begeleider en met 

een stappenplan gewerkt aan het zoeken van 
informatie. Dit gebeurt o.a. door buiten school 
een expert te bevragen. Hierna volgt het maken 
van een onderzoeksverslag, het voorbereiden van 
een presentatie en het schrijven van een reflectie 
op het hele onderzoek. 

Aan het eind van het schooljaar presenteren 
de leerlingen hun laatste project aan ouders/
verzorgers en belangstellenden. Elke keer weer 
een zeer onderhoudende, maar ook spetterende 
avond met enthousiaste leerlingen die vol trots 
hun project presenteren!

“Als iets niet lukt, heb je niet  
gefaald maar geleerd.”




