
 

 

 

Trajectklas havo/vwo 

 

Scholen aan Zee start aankomend jaar met de Trajectklas havo/vwo. Deze Trajectklas is onderdeel 

voor het dekkend aanbod voor inclusief onderwijs in de kop van Noord Holland. 

 

Doelgroep 

De Trajectklas is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen in de eerste twee klassen van 

havo/vwo die nog niet in een reguliere klas, ook niet met extra ondersteuning, kunnen meekomen. 

Zij hebben het nodig om eerst in een kleine klas te functioneren, met weinig wisselingen van 

docenten, lokalen en intensieve begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied. Zij hebben een 

grotere behoefte aan structuur. De Trajectklas op Scholen aan Zee biedt deze voorwaarden en 

begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van leren, organiseren en 

plannen. Daarnaast worden de leerlingen extra begeleid in het versterken van vaardigheden op 

sociaal gebied. 

 

Doel 

Het doel is om de leerlingen met intensieve ondersteuning de eerste twee leerjaren van havo/vwo te 

laten doorlopen op het niveau waar zij de capaciteiten voor hebben. In maximaal twee jaar bereidt 

de Trajectklas de leerling voor op instroom in een reguliere klas. 

  

Opzet en werkwijze 

Er is aankomend schooljaar één Trajectklas waarin plek is voor maximaal 16 leerlingen. In deze 

Trajectklas wordt onderwijs geboden aan leerjaar 1 en 2 havo/vwo. De Trajectklas is zo vormgegeven 

dat het past binnen de reguliere setting van een school en afgestemd is op het volgen van regulier 

onderwijs, zodat leerlingen hieraan wennen. 

  



 

 

 

 

Aandachtspunten in de werkwijze zijn: 

• Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied. Het gaat hierbij om het leren leren; plannen en 

organiseren en ondersteuning op sociaal gebied. 

• Differentiatie op didactisch en pedagogisch gebied. 

• Leerlingen worden intensief gevolgd. 

• Een veilige en gestructureerde omgeving. Er zijn vaste docenten en mentoren. Dagelijks is er 

een vaste mentor beschikbaar voor het bieden van ondersteuning. Deze mentor is ook aanwezig 

wanneer een vakdocent de les verzorgd.  

• Kleinschaligheid binnen de grote vo school: leerlingen blijven bijna altijd op hun plek, volgen een 

klassikaal programma en hebben vast lokaal tot hun beschikking. De docenten komen naar de 

leerlingen toe in plaats van andersom. 

 

Meer informatie 

Meer informatie komt begin maart beschikbaar. Daar zal ook de aanmeldprocedure uitgelegd 

worden. Mochten er na deze aankondiging nog vragen zijn.  

Ingeborg Bobeldijk i.bobeldijk@scholenaanzee.nl  

Anneke Bouma a.bouma@scholenaanzee.nl  

 

 

Afdeling lyceum 

bezoekadres 
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder  
t 0223 540 300 
 
postadres 
Postbus 636, 1780 AP Den Helder 
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