
Dia 1

PRAKTIJKGERICHTE PROGRAMMA’S X11



X11 MEDIA EN VORMGEVING
Dia 2X11 - MEDIA EN VORMGEVING

• sinds 1907

• 24 jaar geleden lts – mts gesplitst

• 1100 leerlingen

• iets meer meiden dan jongens

• groeiende school in een groeiende stad

• bbl-havo (sinds 2017)

• technisch vmbo

• afgelopen 15 jaar steeds positief beoordeeld door inspectie



X11 MEDIA EN VORMGEVING
Dia 3X11 - MEDIA EN VORMGEVING

• creatief-technisch onderwijs (van letterzetten naar vr)

• een leerling doet op meerdere niveaus examen

• een leerling leert ook buiten school

• een leerling heeft veel verantwoordelijkheid/vrijheid

• een docent heeft veel verantwoordelijkheid/vrijheid

• onderwijs wordt samen met de omgeving gemaakt (ouders, culturele partners, 
PO/MBO)



CREATIEF-TECHNISCH PROFIEL

Alle uitstroomprofielen op X11 zijn creatief-technisch:
• Vmbo BB, KB
Alleen het vmbo-profiel MVI (Media, Vormgeving en ICT)
• GL (Nieuwe Leerweg)
PGP T&T (Technologie & Toepassing)
PGP MVI (Media, Vormgeving & ICT)
• Havo
Alle profielen

Dia 4X11 - MEDIA EN VORMGEVING



MVI ∙ I-LIJN ∙ KUNST

Onderbouw
• Alle leerlingen hebben de volgende ‘MIK-vakken’:
MVI, Innovatie & prototyping, drama en Kunstvakken, Fotografie

Bovenbouw
• Leerlingen kunnen kiezen voor nadruk op:
Technisch: T&T (GL), O&O (havo NT profiel)
Creatief: Kunstvakken beeldend/drama (GL/TL), Tehatex (havo)  

Dia 5DE MIK-VAKKEN



Dia 6DE I-LIJN

BIJ DE I-LIJN HOREN:
- Innovatie & Prototyping (I&P)

- PGP Technologie & Toepassing (T&T)

- Havo - PGP Technologie

- Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

O
n
d

e
rb

o
u

w
B

o
v
e

n
b

o
u

w

In onderstaand overzicht zijn de verschillende vakken binnen de I-lijn en de 

verschillende leerwegen aangegeven. Alle vakken worden afgerond met een 

Schoolexamen.

I&P = Innovatie & Prototyping

T&T = Technologie & Toepassing

O&O = Onderzoek en Ontwerpen

De ‘I-lijn’ op X11

Een doorlopende leerlijn van de creatief technische vakken

I&P 

leerjaar 1 en 2 alle leerwegen

(onderdeel van het schoolexamen MVI) 

PGP T&T 

leerjaar 3

Nieuwe Leerweg*

O&O

leerjaar 4

alleen havo NT

PGP T&T 

leerjaar 4

Nieuwe Leerweg*

O&O

leerjaar 5

alleen havo NT

Schoolexamen

Schoolexamen

Schoolexamen

PGP Technologie

leerjaar 3

havo

* GL/TL-leerlingen kiezen 2 van de volgende keuzevakken:

Technologie &Toepassing, Kunst-Beeldend/-Drama, Maatschappijkunde, Spaans

Onderdeel 

combinatiecijfer



Dia 7I&P – ONDERBOUW KEUZEVAK MVI

• Kennis en vaardigheden opdoen 
binnen 4 I&P-gebieden 
(digitale fabricage, robotica, interactieve 

technologie, mixed reality)

• Creatieve projecten met veel 
ruimte voor experimenteren met 
technologie



Dia 8PGP – MVI

PGP - MVI

• Kennis en vaardigheden van 
MVI inzetten binnen opdrachten 
voor echte opdrachtgevers.

• Leerlingen oriënteren zich in 
de beroepspraktijk en 
het vervolgonderwijs



Dia 9PGP – T&T

• Kennis en vaardigheden (uit I&P) 
inzetten binnen opdrachten voor 
echte opdrachtgevers

• Creatieve projecten waar 
technologie praktisch wordt 
ingezet

• Leerlingen oriënteren zich in de 
beroepspraktijk en het 
vervolgonderwijs



Dia 10OPDRACHTENBANK

https://youtu.be/4ntLIfAMbHw


Dia 11POSTERS

Zichtbare muziektechniek - Muziekdoos

Prototype

• - 3D printen

• - Hoe ging het proces?

Schone stadsparken - Scoop



PROJECT-TIJDLIJN

Dia 12TIJDLIJN

Projectplanning

Leg het hele proces vast in je projectmap, bewaar je bronnen  en hou een logboek bij!

Start project Delen

• De opdrachtgever pitcht

	 de	opdracht	(film 	of	live)

• Opdracht en groep kiezen

• Projectmap delen

Opstartfase

• Projectmap ordenen

•	Presentatie	maken

• Presenteren aan klas 

 en opdrachtgever

Afrondingsfase

Ontdekken

• Onderzoek naar:

 • Eigen ervaringen

 • Het probleem

 • Bestaande oplossingen

 • Inzet van technologie

Onderzoeksfase

Oplossen

• Brainstormen

• Schetsen

•	(Digitaal)	ontwerpen

• Technologie kiezen

Ontwerpfase

Maken & Testen

• 1e Prototype maken

• Uitwerking testen

• Prototype verbeteren

• Technologie kiezen

Maakfase

Technologie & Toepassing project-tijd l ijn



Dia 13O&O – HAVO PROFIEL NT

• Theoretisch én praktisch 
onderzoek doen

• Projecten waar technologie en 
onderzoek praktisch worden 
ingezet



Dia 14HAVO PGP-T

• Kennis en vaardigheden (I&P en MVI) 
inzetten binnen opdrachten voor echte 
opdrachtgevers

• Opdrachten bij Havo-P nodigen uit om 
andere vakken te betrekken

• Creatief technische projecten waar 
leerlingen zich oriënteren op de 
beroepspraktijk en vervolgonderwijs



INVULLING HAVO-P KLEIN

Dia 13HAVO-P TECHNOLOGIE

• Creatief technische opdrachten

• 4 periodes met steeds 2 verschillende opdrachten vanuit de 7 werkvelden

• Periode 1 Oriëntatie opdracht vanuit thema 'winkelcentrum

• Werkveld trekken per groepje van 4

• Werkveld onderzoeken en 'opdrachtgever' bedenken

• Opdracht en succescriteria opstellen

• Elkaars opdracht uitvoeren

• Evalueren



PGP T&T, PGP MVI EN HAVO PGP-T

Verschil tussen de Praktijkgerichte programma's Nieuwe Leerweg en Havo-P

Nadruk ligt bij Havo-P op ….

• Relatie met andere vakken

• Relatie met de maatschappelijke context

• Zelfstandige vormgeving proces

• Beargumenteren van gemaakte keuzes

Dia 12DE PRAKTIJKGERICHTE PROGRAMMA’S



OPZETTEN PGP 

Dia 17OPZETTEN

Ontwikkelgroep

• verschillende disciplines

• verbinding schoolleiding

• verbinding naar buiten

• ontwikkeltijd



OPZETTEN PGP 

Dia 18OPZETTEN

Docent profiel

• Attitude

• Kennis

• Coachvaardigheden

• Samenwerken

• Inspireren

• Professionalisering



OPZETTEN PGP 

Dia 19OPZETTEN

Opdrachten

• Verbinding

• Vanuit netwerk



OPZETTEN PGP 

Dia 20OPZETTEN

Verbinding in de school

• zichtbaar en open lab

• Kijkavonden

• Workshops aan collega’s

• Opdrachten uit het eigen netwerk vieren

• Social media en website



WAAR STAAN JULLIE?

Dia 21OPZETTEN

Breakout 15 minuten in groepen van 4

• Waar ben jij in dit proces?

• Waar gaat het goed?

• Waar heb je nog hulp nodig?



22

Dia 22DANK VOOR JULLIE AANDACHT!


