
HPG 

De afronding  



Het HPG bestaat omdat we 
leerlingen de kans willen bieden: 
• Jezelf beter te leren kennen 

• Je op je eigen manier te ontwikkelen in 
competenties  

• Je te verdiepen in onderwerpen die echt jouw 
hart en eigen interesse hebben 



In een HPG – project ga je dan ook 
aan de slag met: 
• Het inhoudelijke project 

• Ontwikkeling in bepaalde competenties 

• Persoonlijke groei 

Én je laat het zien in een portfolio!



De afronding van een HPG bestaat 
uit: 

• Een portfolio (waarin je het inhoudelijke 
project, je competentieontwikkeling en je 
persoonlijke groei presenteert) 

• Een honoursgesprek



De inhoud van het portfolio 

• Samenvatting project 
• Reflectie op de persoonlijke groei tijdens het HPG 
• Reflecties per competentie 
• Verslag van portfoliogesprek eind klas 4 en klas 5 
• Feedback van een relevante derde op je project 
• Een overzicht met personen bij wie je nog meer feedback 

hebt verzameld 
• Reflectie van je begeleider 

Zie afrondingsprocedure en checklist portfolio 
Voor alles geldt: je kiest zelf de vorm die bij je past én een 
duidelijk beeld geeft aan je examinatoren 



De reflectie op de competentie, je 
geeft antwoord op vragen als: 

• Wat was je leerdoel? 
• Wat heb je geleerd in deze competentie? 
• Hoe heb je dat geleerd? 
• Wat kun je nu in deze competentie? 
• Wat vind je nog moeilijk? 
• Wat zou een volgende stap voor jou zijn? 

Dit doe je voor elke competentie:  
creëren, onderzoeken, communiceren, samenwerken & 
leidinggeven, reflecteren, vrije competentie 



Verzamelde feedback 

In ieder geval in drie vormen 

• Verslagen/opnames portfoliogesprekken (eind klas 4 en 
klas 5 met je begeleider) 

• Verslag/opname/correspondentie van een ‘derde’ over je 
inhoudelijk project*  

• Overzicht van personen met wie je een feedbackgesprek 
hebt gevoerd 

*De ‘relevante derde’ is iemand van buiten je eigen school of 
familie. 



Het portfolio helpt jou en de 
examinatoren 

• Om inzichtelijk te maken wat je hebt geleerd, hoe je 
je hebt ontwikkeld (Awareness of learning) 

• Als voorbereiding op het honoursgesprek 

Daarnaast: 
Compleetheid is voorwaarde voor deelname aan het 
honoursgesprek 
Inhoud is ondersteunend voor jouw examinatoren 



Het honoursgesprek 

• Twee examinatoren van andere gymnasia 

• Je begint op je eigen manier (ongeveer 5 minuten) 

• De examinatoren (zijn ook HPG-begeleiders) vragen 
door op jouw ontwikkeling 

• Het gesprek duurt 30 minuten 





Wanneer is het HPG succesvol 
afgerond? 
Je slaagt als je:  

• Drie jaar je best hebt gedaan en hebt volgehouden 
• Aan één of meer rijke projecten hebt gewerkt voor het HPG 
• Een compleet en duidelijk portfolio hebt gemaakt 
• Project door een buitenstaander als waardevol en goed is       
beoordeeld 
• Je hebt ontwikkeld in alle competenties (de mate waarin maakt 
niet uit) 
• Daarop kunt reflecteren en erover kunt vertellen 
• Als je aan kunt tonen dat je dat ‘reflecteren’ en ‘erover vertellen’ 
ook met anderen hebt gedaan 



Praktische zaken:  

• Inleverdatum compleet portfolio: 16 januari 2023 via digitaal 
platform (informatie daarover volgt via je begeleider) 

• Uiterlijk eind februari ontvang je uitnodiging voor het 
honoursgesprek.  

• Honoursdagen: dinsdag 14 maart (regio Noord), woensdag 22 
maart (regio Midden) en donderdag 30 maart (regio Zuid) 



Tips! 

• Zorg er in elk geval voor dat je een compleet portfolio hebt 

• Maak snel een eerste begin! Het portfolio hoeft niet veel werk 
te zijn, zie er niet te veel tegenop. Achteraf is het vaak leuk ☺ 

• Wees gerust creatief: de vorm waarin je de onderdelen 
presenteert is aan jou. 

• Geef documenten een duidelijke naam waaruit blijkt om welk 
document het gaat. Bijvoorbeeld: ‘Reflectie competentie creëren’. 
Dit helpt je examinatoren enorm. 



Tips! 

• Maak een duidelijke afspraak met je begeleider wanneer hij/zij 
het portfolio kan inzien en een eindgesprek met je voert. De 
reflectie van je begeleider moet er ook op 16 januari in je 
portfolio zitten. 

• Lees je portfolio nog een keer helemaal door voor je het 16 
januari definitief inlevert. Check of alles netjes geschreven/
gemaakt is. Je portfolio is je visitekaartje aan de examinatoren. 

• Iedereen heeft begrip voor mogelijke tegenslagen. Laat vooral 
zien hoe je daarmee bent omgegaan. 




