
Honoursprogramma



Honoursprogramma Gymnasia (HPG)

Waarom? 



Hoe?

Wat moet ik verbeteren? Wat wil ik ontwikkelen?

Wat is het probleem? Waar ben ik goed in?

Wat is de oorzaak Wat zijn succesfactoren?
van het probleem?

Hoe voorkom ik dat? Welke kracht kan ik vaker 
inzetten?



Voor wie?

ll. die zichzelf binnen school willen ontwikkelen door

- naast het lesprogramma te werken aan
een (rijk) project
waarbij
- de ontwikkeling van de eigen vaardigheden
centraal staan
- ze veel leren over wat ze willen, wat ze (niet) 
kunnen, wie ze zijn (ook LOB)



Wat?

Je kiest zelf een rijk project.
Wat is een rijk project?  

wanneer
in klas 4, 5 en 6
tijdens, naast of in plaats van de lessen op school

(in overleg met de begeleiders en de coördinator)



Voorbeelden HPG projecten

• Een documentaire over familiebanden. 
• De bewerking van een boek tot een zelf 
geproduceerd toneelstuk, incl. pr, regie, 
productie
• Ontwerp van een boot. 
• Ontwikkeling van een app. 
• Onderzoek en advies over de emancipatie 
van jongeren. 
• Traject professioneel scheidsrechter



Je ontwikkelt jezelf op de gebieden

- Creëren (om bij te dragen)

- onderzoeken, kennis vergaren

- communiceren

- samenwerken & leidinggeven

- reflecteren

competenties



proces: door de HPG begeleiders op school

inhoud: een ‘relevante derde’

- Ieder jaar een eindgesprek op school waarvan je een verslag
maakt en waarin je aangeeft wat je de komende periode wil
gaan doen en gaan ontwikkelen.

Begeleiding



Op basis van een portfolio waarmee je laat zien
- wat je gedaan hebt in het HPG en 
- wat jij hiervan hebt geleerd
een Honours-eindgesprek
met twee examinatoren van andere scholen

Certificaat SHZG
(Stichting Het Zelfstandig Gymnasium) 

Afsluiting



Ieder jaar is er een leerlingendag in Utrecht,

dit jaar op 29 November,

waar we met alle HPG leerlingen naar toe gaan.

Leerlingendag



Activiteiten voor scholen

 Startdag voor alle coördinatoren
 2x per jaar regio bijeenkomsten
 Opleidingsdag voor alle begeleiders
 Landelijke eindgesprekken ( & voorbereiding)
 Digitale community



Veranderingen in de scholen

- Programma ontwikkeld met 7-20-35 scholen, dragen van 
verantwoordelijkheid

- Eeuwige pilot, leren met vallen en opstaan, speeltuin van de 
scholen

- Onderlinge contacten
- Van docent naar coach
- Overdracht naar de vaklessen



• Wanneer bent u (de sectie/ de school) succesvol in X?
• Hoe is dat gelukt?
• Vertel hoe dat precies in zijn werk gaat?
• Wat doet u dan zelf? En anderen?
• Welke kwaliteiten hebt u/ hebben zij daarbij ingezet?
• Welke factoren dragen nog meer bij aan het succes?
• Wat zijn omstandigheden die bijdragen aan het succes?
• Waar krijgt u (de sectie/de school) complimenten over?
• Wat is het effect op u? En op anderen?
• Wat hielp het meest?
• En wat nog meer?

Succesanalyse uitproberen 
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