Persoonlijk Dossier
doelstelling
Het persoonlijk dossier is een curriculum waarin door de aanpak van
maatschappelijke en/of bedrijfsmatige vraagstukken de havist zijn/haar
competenties ontwikkelt. Doel van het persoonlijk dossier is de vergroting van zijn/haar
vaardigheden en het maatschappelijk
 kapitaal van de havist, waardoor de aansluiting op het
vervolgonderwijs verbeterd en vergemakkelijkt wordt. Ultieme doel is een beter studiesucces
van de havist in het HBO.
inhoud curriculum
De beoogde vaardigheden zijn afgeleid van de HBO-instroomcompetenties en zijn ook van
belang in het maatschappelijk functioneren: p
 resenteren, samenwerken,
probleemoplossend vermogen en kritische informatieverwerking.
Op deze manier wordt het maatschappelijk kapitaal van de havist opgebouwd: de netwerken
waarvan de havist deel uitmaakt; de mate waarin hij/zij kan participeren in het maatschappelijk
verkeer; de mate waarin hij/zij zelf een weg kan vinden in de problematische situaties die op
zijn/haar pad komen; de bijdrage die hij/zij voor zichzelf ziet in de vergroting van welzijn en
welvaart voor hem/haar zelf en voor zijn/haar omgeving.
De vraagstukken die de havist worden aangeboden, hebben de volgende kenmerken:
● het vraagstuk is zo complex dat het aangepakt moet worden in een groep
● het vraagstuk wordt aangeboden door een extern bedrijf of instelling
● het vraagstuk heeft geen bekende oplossing
● het vraagstuk is relevant of is relevant te maken voor de havist
● de oplossing van het vraagstuk is van waarde voor het bedrijf of instelling
Er zijn vijf domeinen waarin een vraagstuk valt:
● Technologie & Toepassing
● Maatschappij & Meedoen
● Gezond & Duurzaam
● Overheid & Individu
● Bedrijf & Strategie
De havist voert vier vraagstukken van 30 uur per domein uit. Hij/zij pakt ten minste
vraagstukken uit twee domeinen aan. De havist houdt een portfolio bij waarin zijn/haar
ontwikkeling zichtbaar is.
De hierboven beschreven criteria van de vraagstukken zijn zo gekozen dat er eigenlijk
automatisch sprake is van maatwerk en dat de havist werkt aan vergroting zijn skills. In die zin
is het een skillsgericht curriculum.
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waardering
Het persoonlijk dossier wordt afgesloten met een assessment, wordt gewaardeerd met een
cijfer en telt mee als vak binnen het combinatiecijfer.
context
Het persoonlijk dossier is meer dan loopbaanoriëntatie. Het persoonlijk dossier is expliciet
gericht op het vergroten van het maatschappelijk kapitaal van de havist. Het in het bijzonder
goed inzetbaar om de achterstand van leerlingen met voldoende cognitie maar een
achterstand als gevolg van achtergrond, systematisch te laten werken aan vergroting van
zijn/haar maatschappelijke kapitaal: inzet op vergroting van netwerken en ondernemend
participeren in het maatschappelijk verkeer.
Het persoonlijk dossier is meer dan een groot profielwerkstuk. Een profielwerkstuk is
gekoppeld aan een vak en dus aan vakinhoud. Het persoonlijk dossier heeft andere
leerdoelen.
Het curriculum behoort ten principale niet in een plusdocument maar behoort op de cijferlijst bij
het diploma te staan omdat het gaat om de kern van een leven lang leren.
Veel scholen organiseren voor hun havisten al bewust activiteiten die hetzelfde doel hebben
als het persoonlijk dossier. Het is een stimulans en een beloning voor scholen en de havist dat
het resultaat hiervan zichtbaar is op het diploma en daarmee civiele waarde krijgt.
Vervolgopleidingen zien dan ook dat de havist beter is voorbereid op het vervolgonderwijs.
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Het havoplatform verbindt mensen die oog en hart hebben voor de havist. Het havoplatform staat voor excellent onderwijs dat de
havist voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Dit doet het havoplatform in persoonlijk contact met alle betrokkenen in het
onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het havoplatform initieert onderzoek naar goed havo-onderwijs en is gezaghebbend in zijn
standpunten. Het havoplatform is van en voor iedereen die met en voor havisten werkt.
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