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Verschillen

Gymnasium 1
&

Atheneum 1



Zowel het atheneum als het gymnasium vallen 

onder het vwo.

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Iedere leerling met een vwo-advies heeft de 

capaciteiten om een atheneum- of gymnasium-

opleiding succesvol te doorlopen.
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VWO



Belangrijkste overeenkomsten

Het niveau van atheneum en gymnasium is gelijk.

Beide vwo-stromingen duren zes jaar.

Zowel een atheneum- als een gymnasiumdiploma 

geeft toegang tot de universiteit.
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VWO



Wanneer is gymnasium de juiste keuze?

- Er is een duidelijk vwo-advies.

- Je hebt een brede belangstelling.

- Je wil graag het ‘waarom’ van alles weten.

- Je houdt van lezen én spelen met taal.

- Je kunt goed plannen.
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VWO



Wanneer is atheneum de juiste keuze?

- Veel interesse in muziek en handvaardigheid.

- Rijtjes en woorden stampen is moeilijk.

- De overstap naar het VO is al een uitdaging 
op zich.

- Je houdt wel van lezen maar niet van 
gepuzzel met grammatica en spelling.

- Het vwo-advies is slechts mager.

- Plannen is niet je sterkste kant.
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VWO



Atheneum 1
(lessen per week)

Gymnasium 1
(lessen per week)

Nederlands 3 2

Frans 3 2

Engels + Anglia 3 + 1 3 + 0 

Geschiedenis 2 1,5

Science 2,5 2

Rekenen 1 0

Handvaardigheid 2 1

Muziek 2 1

Latijn 0 2

Spaans 0 1

Filosofie / drama 0 1

Expansio 0 3 6

Verschillen in de lessentabel
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Expansio

Leerlingen leren vanaf de brugklas om 
zelfstandig en in groepen onderzoek te doen.

- Samenwerken

- Zelfstandigheid

- Onderzoek doen

- Brede oriëntatie
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Expansio

Per schooljaar doorlopen gymnasiumleerlingen vier 
blokken Expansio. Eén blok duurt zes weken en 
iedere week hebben leerlingen drie uur 
aaneengesloten les.

De week na een blok Expansio noemen we de POP-
week. POP = Pas Op de Plaats. Daarover later meer.

Er zal veel ruimte zijn voor deskundige gastsprekers 
en lessen buiten de school.
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Expansio

Expansio doorloopt een ontwikkeling van 
gesloten naar open:

In het begin is slechts weinig ruimte voor eigen 
inbreng van de leerlingen. Naarmate we verder 
komen bij Expansio komt er steeds meer ruimte 
voor eigen inbreng.
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Expansio

Voorbeeld van een blok Expansio:

Het eerste blok dat leerlingen voorgeschoteld 
krijgen heet ‘Wat maakt Valkenswaard 
Valkenswaard?’ Een vrij gesloten blok, dichtbij 
huis, met toch hier en daar wat eigen inbreng.
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Expansio

Week 1

- Leerlingen doen een eigen onderzoekje naar de 
herkomst van hun eigen straatnaam.

- Ze leren met kaarten omgaan door de locatie van 
Were Di te bestuderen op kaarten van 1950 tot 
nu en door hun fietsroute van huis naar school op 
een kaart in te tekenen.

- Een specialist van de Heemkundekring komt wat 
uitleggen over het stratenplan van Valkenswaard.
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Expansio

Week 2

- Rondleidingen door het 
sigarenmakersmuseum en het 
valkerijmuseum.

Week 3

- Rondwandeling door Valkenswaard met 
rondleidingen over de historische 
begraafplaats en in de Sint-Nicolaaskerk.
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Expansio

Week 4
- Leerlingen krijgen informatie over de diverse 

rijks- en gemeentemonumenten in Valkenswaard.
- Ze tekenen op hun eerder gemaakte fietsroute 

een omweg naar huis in langs minimaal drie van 
deze monumenten. Op weg naar huis nemen ze 
die route om selfies te maken bij die 
monumenten.

- Ze bedenken in groepjes van drie een onderwerp 
dat iets te maken heeft met Valkenswaard om zelf 
onderzoek naar te gaan doen. Ze bedenken al 
manieren om informatie in te winnen.
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Expansio

Week 5

- Deze week voeren de leerlingen hun 
onderzoek daadwerkelijk uit. Daarvoor zijn 
specialisten van de Heemkundekring en 
eventuele andere deskundigen aanwezig.
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Expansio

Week 6

- Om alles van de afgelopen weken te 
verwerken ontwerpen de leerlingen deze 
week een brochure die toeristen warm moet 
maken voor Valkenswaard. Alles wat ze 
geleerd hebben, mogen ze gebruiken. Dit is de 
in te leveren eindopdracht van dit project.



19

Producten
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Producten
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Expansio

In de Expansioprojecten die later komen ligt 
vaak alleen nog een hoofdonderwerp vast. 
Leerlingen mogen daarbinnen zelf bedenken wat 
hun deelonderwerp wordt, welke route ze naar 
een eindproduct bewandelen en wat dat 
eindproduct is. Dan kan variëren van een 
presentatie tot een zelfgemaakte maquette van 
het onderzoeksobject.
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Expansio

Projecten Expansio Leerjaar 1:

- Wat maakt Valkenswaard Valkenswaard?

- Vallende zaadjes

- Het menselijk lichaam

- Ontdek de Romein in jezelf
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Expansio



Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk: wat wil uw 

kind zelf?

27 januari 2018

Open Dag
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Atheneum / Gymnasium?

Vragen?



Bedankt voor jullie 

aandacht!


