
havo-pGPhavo-pGP
Havo volgen en praktisch bezig zijn? 
Dat kan volgend schooljaar! 

Je kunt in klas 4 starten met het keuzevak 
havo-PGP dat doorloopt in havo 5. Dat kan in 
alle profielen en je hebt keuze tussen twee 
varianten: havo-PGP Business en havo-PGP 
Lifestyle. 

Zelfbewust en wereldwijsZelfbewust en wereldwijs

NIEUW bij Sevenwolden Campus: 

havo-PGP
Een praktisch keuzevak!

Havo-PGP in het kort

•  Keuzevak bij alle profielen (vrije deel)

• 4 uur (havo 4) en 3 uur (havo 5) in de week

• Examenvak dat meetelt met slaag-zakregeling

• Keuze tussen Business en Lifestyle

• Werken aan vaardigheden

•  Veel eigen inbreng mogelijk

•  Goede voorbereiding op hbo en studiekeuze

•  Contact onderhouden met externe partijen

•  En vooral: praktisch aan de slag



Sevenwolden Campus 
(bovenbouwlocatie)
Schans 100, Heerenveen
fs@sevenwolden.nl

Zelfbewust en wereldwijsZelfbewust en wereldwijs

Daarom havo-pGPDaarom havo-pGP

Praktisch bezig zijn

Kies je voor havo-PGP dan ga je een deel van de week praktisch aan 
het werk. De uren (4 uur voor havo 4 en 3 uur voor havo 5) staan als 
een blok in je rooster. Je gaat in die uren, meestal in een groepje, 
aan de slag met theorie en opdrachten van bijvoorbeeld bedrijven, 
sportclubs of instanties. Heb jij de oplossing voor hun probleem of 
weet jij hoe zij hun klanten nog beter kunnen bedienen? Je opdracht-
gevers zijn benieuwd! Bij havo-PGP zit je niet stil en leer je ook buiten 
de school. 

Werken aan je vaardigheden

Je leert bij havo-PGP in en van de praktijk en daarbij draait het vooral 
om vaardigheden: samenwerken, presenteren, schrijven, kritisch 
denken, onderzoek doen en omgaan met verschillende media. Dáár 
heb je wat aan! Je hebt er wat aan bij ons op school, maar zeker ook 
tijdens een vervolgstudie.

Goede voorbereiding op je toekomst

Doordat je kennismaakt met externe partijen en oefent met verschil-
lende vaardigheden ontdek je wat je leuk vindt, wat je goed kunt en 
wat bij je past. Dat helpt bij het maken van je studiekeuze.

Havo-PGP Business of Lifestyle

Binnen het keuzevak havo-PGP kun je kiezen uit twee varianten: 
Business en Lifestyle. Ga je voor Business, dan richt je je op de 
economische en bedrijfsmatige kant bij opdrachten. Denk aan pro-
ductverbeteringen, managementvraagstukken, marketing, toerisme, 
klantgerichtheid en duurzame oplossingen. Bij havo-PGP Lifestyle 
houd je je meer bezig met sociaal-culturele aspecten, zoals gezond-
heid, educatie, sport, kunst, muziek en theater. Lifestyle en Business 
zijn brede terreinen waarmee je veel kanten op kunt. Binnen 
Sevenwolden Campus hebben we hier al veel ervaring mee.

Jij hebt invloed!

Er is geen ander vak waarbij je zoveel invloed kunt uitoefenen als bij 
havo-PGP. Wij hebben als school contacten met organisaties, maar 
ken je een bedrijf of is er een thema waar je heel graag meer over 
wilt weten? We moedigen je aan om zelf je opdrachtgevers te zoe-
ken! Zo bepaal je zelf (deels) de invulling van dit vak!


