
SPREKEND 
HAVO DUITS & FRANS 

IN DE KLAS

Inclusief 

lesmateriaal!

Keuzevrijheid maakt 
leerlingen meer betrokken

Is je lesmateriaal 
al havo-proof?



Colofon
Redactie:
Katrin Pannekeet – projectleider LinQ 
Havo-expertise groep Nuffic, Petra Dam – 
communicatieadviseur Nuffic, Marie-Louise 
Lubbers – projectmedewerker Versterkt Duits 
en Frans Nuffic, Irma Nentjes – projectleider 
Versterkt Duits en Frans Nuffic

Met medewerking van:
Sebastiaan Dönszelmann –Vakdidacticus 
en lerarenopleider, VU, Marjon Tammenga-
Helmantel – Curriculum ontwikkelaar, 
MVT SLO, Judith Herbermann – Voorzitter 
Havisten Competent, Pieter Verbeek – 
Journalist/tekstschrijver, Esther Cremers 
– Toetsdeskundige, stichting CITO, Docenten 
uit de Nuffic LinQ Havo Expertise groep: 
Kitty Zoontjes – docent Duits, Amadeus 
Lyceum Vleuten, Gerda Bosveld – docent 
Duits, Van der Capellenscholengemeenschap, 
Zwolle, Danny Kroes – docent Duits, Van 
der Capellenscholengemeenschap, Zwolle, 
Resi Kleinherenbrink – docent Frans, Beekdal 
Lyceum, Arnhem, Séverine Blache – docent 
Frans, Rijnlands Lyceum, Oegstgeest, Debby 
Giesen – docent Duits, Koning Willem II College 
Tilburg, Claudia Bastings – docent Duits, 
Koning Willem II College Tilburg, Susanne de 
Jong-van Musscher – docent Duits, Develstein 
College, Zwijndrecht, Bea Schuilenberg – 
docent Frans, CSG Willem van Oranje, Oud 
Beijerland, Jeanette Noordermeer – docent 
Frans, Carolus Borromeus College, Helmond, 
Carine Ettema – docent Duits, Emmaus College, 
Rotterdam, Dennis Kuils – docent Frans, Dr. 
Nassau College, loc. Quintus, Assen, Marloes 
de Visser – docent Frans, CSW van de Perre, 
Middelburg, Imke van Loo – docent Frans, 
Sint Ursula, Horn

Beeld
Nuffic-beeldbank, Rijnlands Lyceum, 
Carolus Borromeus College, Marjon 
Tammenga-Helmantel, Sebastiaan 
Dönszelmann

Vormgeving
OSAGE 

Drukwerk
OBT/Opmeer

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of gebruikt zonder de 
schriftelijke toestemming van Nuffic. 

Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer 
informatie over het hergebruik van 
deze publicatie.

Den Haag, januari 2022

Inhoud
EDITORIAL   03
Katrin Pannekeet

INTERVIEW 04
Keuzevrijheid maakt leerlingen 
meer betrokken 

ARTIKEL   07
Havisten competent, samen leren
op de havo

OVERZICHT 10
Vier hoekstenen havo didactiek

ONDERZOEK 12
De havist, een bonte verzameling 
profielkenmerken

COLUMN   15
Mijn havo-4

ESSAY 16
Havo en de vreemde talen

INTERVIEW 22
Een taal leren op de havo doe je
het beste in context

CHECKLIST 24
Is je lesmateriaal al havo-proof?

TIPS 26
Lesmateriaal

De havo leerling

www.nuffic.nl/ccl


Ed
it

or
ia

l
Namens Nuffic-LinQ,
Katrin Pannekeet

Duits en Frans op de havo….het zou zo leuk kunnen zijn, … maar de buurttalen 
Duits en Frans staan al jaren onder druk: minder uren, een examen dat niet 
aansluit, leerlingen die het nut van een taal niet inzien en examenresultaten die 
achteruitgaan. 

In februari 2020 werd -op basis van een rapportage opgesteld door het College 
van Toetsen en Examen (CvTE)- voorgesteld de norm van het eindexamen havo 
Duits en Frans naar beneden bij te stellen. Er ontstond het beeld dat er iets mis is 
met de lessen Frans en Duits op de havo. 

Taaldocenten worden hier niet blij van, vooral omdat veel van de oorzaken 
buiten de invloed van de docenten liggen. Hoe houd je het taalniveau op peil als 
de kinderen minder in aanraking komen met de buurtalen en de contacturen op 
school steeds minder worden? 

Docenten hebben vooral invloed op de lespraktijk. Wij hebben ons in de zoektocht 
naar een duurzaam antwoord daarom hierop gefocust. Hoe zag dit proces eruit? 

In januari 2020 zijn we met een aantal enthousiaste en ervaren docenten een 
LinQ-expertisegroep gestart. 

De volgende vragen kwamen binnen de expertise-groep aan bod: 
 ■ Wat zijn de kenmerken van een havo-leerling? 
 ■ Hoe bereiken docenten het beste resultaat in de beperkte lestijd? 
 ■ Welk lesmateriaal is geschikt om havo-leerlingen te motiveren? 
 ■ Hoe kan de lesstof het beste worden gepresenteerd? 
 ■ Welke specifieke begeleiding hebben havo-leerlingen nodig? 

De belangrijkste inzichten en een drietal voorbeeldprojecten delen we in dit 
magazine. Daarnaast organiseren we trainingen met het doel LinQ-docenten nog 
beter in staat te stelen om Duits en Frans op de havo goed neer te zetten. 

Al met al heeft onze zoektocht geleid tot een aansprekende havo-didaktiek 
voor Duits en Frans: motiverend talenonderwijs toegespitst op de toekomst 
en interesses van de havo-leerling. We wensen onze bevlogen docenten veel 
inspiratie toe.
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Keuzevrijheid 
maakt 
leerlingen 
meer 
betrokken
Interview
Carolus Borromeus College

Tekst
Pieter Verbeek



Hoe krijg je havo-leerlingen meer betrokken 
bij het onderwijs? Door ze zelf meer regie te 
geven. Dat is het idee achter de zelfontworpen 
aanpak ‘leren op de havo’, waarmee LinQ-label 
school het Carolus Borromeus in Helmond nu al 
een tijdje werkt.

Het Carolus Borromeus kreeg als 
tweede school in Nederland het LinQ 
certificaat, vertelt Noordermeer, 
docente Frans en coördinator versterkt 
talenonderwijs. Samen met initiatief-
neemster Natasja van de Wijer, 
docente geschiedenis, heeft ze 
de aanpak ‘leren op de havo’ de afge-
lopen jaren op de Helmondse school 
vormgegeven.

Wat houdt ‘leren op de havo’ precies in? 
Noordermeer: “De leerlingen krijgen 
de mogelijkheid om zelf opdrachten, 
instructie- en toetsmomenten te 
bepalen. Elke periode zijn er twee 
toetsmomenten. Ben je goed in een 
vak, doe je de toets eerder en heb je 
meer tijd voor je andere vakken. Heb je 
meer tijd nodig? Dan kies je voor extra 
uitleg en het tweede toetsmoment. 
De leerlingen hadden aanvankelijk 
moeite met deze vrijheid, maar je 
merkt dat ze inmiddels zelfstandiger 
zijn geworden en bewust kiezen.”

Van de Wijer vult aan: “Het aller-
belangrijkste van dit concept is 
dat we als docententeam samen 
nadenken over hoe we onderwijs 
vormgeven voor de havoleerling. 
Dat vind ik de kern, de basis, van 
‘leren op de havo’. We zijn met twaalf 
docenten begonnen met de aanpak. 
Hoe kun je ervoor zorgen dat de 
kin deren in de bovenbouw actiever 
worden?

Wat was precies de aanleiding?
Van de Wijer: “Ik had vijf jaar geleden 
een moment in mijn les. Ik begon te 
praten en zag al die kinderen alweer 
onderuitzakken. Hoe kan ik jullie 
er nu meer bij betrekken, dacht ik 
toen. Natuurlijk is niet iedereen zo 
enthousiast over het vak als ik ben, 
maar je wilt de leerlingen toch ergens 
raken, ze motiveren, meer betrokken 
maken bij wat ze doen. We merkten 
als we hen een tikje autonomie gaven, 
of het idee gaven dat de regie bij hen 
lag, dat hen motiveerde. Als docent 
probeer je samen dingen uit. Soms 
gaan er dingen mis, je leert van 
elkaar, je beurt elkaar soms op.”

Hoe kan 
ik jullie er 
nu meer bij 
betrekken, 
dacht ik toen.



De eerste lichting die met deze 
aanpak heeft gewerkt heeft net 
eindexamen gedaan. Wat heeft het 
opgeleverd?
Van de Wijer: “Het is super moeilijk 
om dat precies te zeggen. Je zet 
in op gedrag van leerlingen, dat is 
bijna niet te meten. We hebben wel 
verschillende enquêtes uitgezet bij de 
kinderen. Daar kwam vooral uit dat 
ze de keuzevrijheid erg waardevol 
vonden. Je merkte ook dat wanneer 
een docent die keuzevrijheid niet 
gaf, ze meteen bij de afdelingsleider 
aan het bureau stonden. Zelf merk ik 
dat kinderen creatiever zijn en meer 
keuzes maken in de bovenbouw. 
Maar het blijft moeilijk meetbaar.”

Hoe heb je de aanpak vormgegeven 
in de Franse les?
Noordermeer: “Ik ben voorstander 
van activerende didactiek, dus ik 
laat leerlingen ervaren wat je kunt 
doen met het vocabulaire. En dat 
vonden ze leuk. Je kunt ze wel alleen 
uit het boek lesgeven, maar dat is 
oersaai. Een boek is een middel, 
geen doel op zich. Ik heb in mijn les 
een menukaart met voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert. En van elk 
gerecht moet je iets kiezen. Ze mogen 
dus zelf bepalen welke ze doen. In de 
onderbouw werkte ik bij zelfstandig 
werken met kaarten: een groene, gele 
en rode kaart. Rood betekende dat 
je mijn hulp nodig had, groen was 
dat je het helemaal zelf doet en geel 
is twijfel maar je probeert het zelf. 
Bij onvoldoendes mogen leerlingen 
even geen groene kaart meer op tafel 
zetten. Dat werkte goed. Met mijn 
5 havo klas zat ik dit jaar ver boven 
het gemiddelde.”

Wat betekent deze aanpak voor 
de docenten?
Noordermeer: “In eerste instantie 
betekent het wel meer werk. Je hebt 
natuurlijk twee toetsmomenten, 
dus je moet ook twee verschillende 
toetsen opstellen. Je kunt niet twee 
weken later dezelfde toets laten 
maken. Dus dat betekent ook meer 
administratie en organisatietalent. 

Er zijn collega’s op vastgelopen. Niet 
iedereen kreeg het voor elkaar dit te 
organiseren.”

Van de Wijer: “Het allerleukste 
vond ik dat we ideeën met elkaar 
uitwisselden en uitprobeerden. 
We hebben natuurlijk een beroep 
waarbij niemand ziet wat je doet 
in je klaslokaal. Van oudsher zijn 
docenten dan ook wat huiverig 
om te delen met elkaar, bang om 
beoordeeld te worden. Dankzij deze 
aanpak gingen de deuren juist meer 
open, en je leert van elkaar. Als je 
met docenten praat over onderwijs 
is iedereen enthousiast. Het is zo leuk 
om materiaal te maken voor je eigen 
vak. Daar krijg je heel veel energie 
van. Het maakt je zelf ook alert als 
docent. De leerling is er uiteindelijk 
beter mee af. En daar doe je het voor.”

Zou je de aanpak aanraden aan 
andere scholen?
Van de Wijer: “Ja. De leerlingen 
hebben straks meer autonomie. 
Ze weten beter wat ze moeten doen, 
kennen meer verantwoordelijkheid, 
hebben beter leren plannen. Een 
deadline is een deadline. Maar ja, 
we gaan het nu pas zien. Onze eerste 
lichting gaat nu naar het hbo.”

Je kunt ze 
wel alleen 
uit het boek 
lesgeven, 
maar dat is 
oersaai. Een 
boek is een 
middel, geen 
doel op zich. 



Havisten competent, 
samen leren op 
de havo

Hoe verhogen 
we de motivatie 
van de havist en 
zorgen we voor een 
betere aansluiting 
op het hbo?
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Tekst
Caroline Herbermann
voorzitter Havisten Competent netwerk

Havisten Competent (HaCo), een 
groep scholen die voortdurend 
op zoek is naar verbetering van 
het havo-onderwijs. Bijna 20 jaar 
geleden is deze groep gestart 
met de vraag: Hoe kunnen we de 
motivatie van onze leerlingen 
verhogen en hoe kunnen we de 
aansluiting op het HBO verbeteren?

Inzetten op competenties
Bij de havo-leerlingen zagen we te 
vaak een gebrek aan motivatie voor 
schoolse zaken. Daarnaast werd op 
de hbo-instellingen zichtbaar dat voor 
veel havisten de overstap naar het 
HBO zwaar was.

De havisten competent scholen heb-
ben een profielschets gemaakt van 
de havist (lees hierover meer in het 
artikel “De havist, een bonte verzame-
ling profielkenmerken”) en onder meer 
in samenwerking met hbo-instellingen 
een competentieprofiel opgesteld 
om de overgang van havo naar hbo 
te versoepelen.

5 competenties die nodig zijn om 
een hbo-opleiding goed te kunnen 
doorlopen:

 ■ Probleemoplossend kunnen samen-
werken (systematische en oplos-
singsgericht)

 ■ Het eigen leerproces kunnen sturen 
en verantwoorden

 ■ Informatievaardigheden ontwikkelen 
(zoeken, verzamelen en uitwisselen)

 ■ Routines opbouwen en automati-
seren van vakinhoudelijke kennis en 
vaardigheden

 ■ Beroepshouding ontwikkelen (zich 
oriënteren op het vakgebied en oefe-
nen met leiding nemen)

De combinatie van havo-kenmerken 
samen met het werken aan de 5 
competenties vormen de ruggengraat 
van HaCo.

Positief pedagogisch klimaat
Alle kinderen en jongeren die leren en 
zich ontwikkelen, hebben behoefte 
aan en recht op een positief, stimule-
rend pedagogisch klimaat. Een havist 
is extra gevoelig voor de houding/ 
attitude van de docent en het enthou-
siasme van een volwassene. De relatie 
met een docent is van groot belang 
en voor de docent is ‘vertrouwd zijn 
met de belevingswereld van de havist’ 
daarbij een hulpmiddel. De docent 
kan de havist trots bijbrengen over het 
eigen talent en zelfvertrouwen bevor-
deren door hoge maar wel realistische 
verwachtingen uit te spreken naar de 
leerling. 

Het hier beschreven positieve pe-
dagogisch klimaat is onlosmakelijk 
verbonden met het creëren van een 
boeiende en uitdagende leeromge-
ving. De havist kan hier partij zijn, 
heeft een actieve inbreng, krijgt 
verantwoordelijkheid, wordt aange-
sproken op zijn verantwoordelijkheid 
voor actieve deelname en het behalen 
van resultaten en leert omgaan met 
feedback. Leeractiviteiten hebben een 
relatie met de werkelijkheid, bieden 
afwisseling en zijn betekenisvol voor 
de havist. Het actief kennismaken 
met profielen, het beroepenveld en de 
hbo-opleidingen is ook een leeractivi-
teit. Op sommige scholen gebeurt dit 
in de vak-lessen en op andere scholen 
in LOB-lessen. De leeromgeving biedt 
structuur en geeft houvast voor het 
leren en plannen. Taaldocenten zijn 

niet gebonden aan bepaalde thema’s 
of onderwerpen. Juist in de talenles is 
daarom ruimte om aandacht te be-
steden aan onderwerpen die voor de 
toekomst van de individuele leerling 
van belang zijn. 

Docenten leren van elkaar
De zojuist beschreven vorm van leren 
stelt eisen aan de lesgever. Naast de 
doceerrol is de docent ontwerper van 
leerarrangementen, begeleidt hij/zij 
leerlingen bij het leerproces en struc-
tureert hij/zij de leeromgeving voor de 
leerlingen. HaCo scholen realiseren 
zich goed dat de eisen die wij onszelf 
stellen hoog zijn en daarom wordt er 
samengewerkt en worden kennis en 
ervaringen uitgewisseld, ook met de 
hbo-instellingen. 

Er is een serie webquests gemaakt, 
leerarrangementen die gebruikt 
kunnen worden in de drie hoogste 
leerjaren van de havo waarin de 5 
HaCo-competenties aan bod komen. 
Wij zien op onze HaCo-scholen mooie 
voorbeelden van ontwikkelen van een 
HaCo leeromgeving. HaCo-scholen 
ontwikkelen eigen projecten en geven 
vorm aan portfolio’s en een groep Ha-
Co-scholen is actief betrokken bij de 
ontwikkeling van een landelijk Prak-
tijkvak op de havo. Eens per jaar or-
ganiseren wij een congres waar mooie 
ontmoetingen plaatsvinden en best 
practices worden uitgewisseld; altijd 
zijn hbo-instellingen daarbij betrok-
ken. En dankzij Corona hebben wij een 
versnelde ontwikkeling doorgemaakt 
naar het organiseren van een aantal 
webinars per jaar waar HaCo-scholen 
en hbo-instellingen van en met elkaar 
leren en uitwisselen. 



Geen havo is hetzelfde en toch streven 
we wel hetzelfde na; leerlingen die 
samen leren van ervaringen, daar 
plezier in krijgen, leren waar ze sterk 
in zijn en wat ze nog kunnen ontwik-
kelen. Als groep HaCo scholen streven 
wij ernaar met en van elkaar te leren, 
daar plezier in te houden, te leren 
waar we sterk in zijn en wat we nog 
kunnen ontwikkelen. Dat doen we via 
onderlinge visitaties.

Samen leren geldt zowel voor onze 
leerlingen als voor onze scholen! 

Wil jouw school niet alleen 
investeren in Frans en Duits, maar 
ook in motiverend havo-onderwijs? 
Word dan lid van het Havisten 
Competent. Stuur een mail naar 
info@havistencompetent.nl

Lees verder ↓

Lesmateriaal en webquests van HaCo 
zijn te vinden op de website. Je vindt 
er ook een webquest waarin leerlingen 
zelf een reis naar het buitenland (o.a. 
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland of 
Oostenrijk) organiseren. 
Webquests - Havisten Competent
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Vier hoekstenen 
voor effectief 
talenonderwijs
De LinQ-expertisegroep boog zich over de 
vraag hoe je effectief talenonderwijs op de 
havo vorm geeft. Dit heeft geresulteerd in 
vier hoekstenen die het fundament vormen 
voor succesvol leren. Als deze vier hoekstenen 
voldoende aandacht krijgen, is het fundament 
gelegd voor effectief talenonderwijs. 

Motivatie

Structuur

Relatie

Competenties



Motivatie
Motivatie is een voorwaarde om te kunnen leren. 
Het is daarom belangrijk om steeds weer aandacht te 
besteden aan het ontwikkelen van autonome motivatie. 
De leerling moet het gevoel hebben dat hij iets doet omdat 
hij het zelf wil en er baat bij heeft. De leerling moet inzien 
welke voordelen de talen hem opleveren. Dat verschilt 
uiteraard van leerling tot leerling. Terwijl de ene leerling zijn 
eten wil kunnen bestellen als hij op skivakantie is, zal een 
andere leerling een vervolgopleiding op het oog hebben 
waarvoor hij deze taal nodig heeft. Een ander doet zijn 
best omdat een tweede taal een voorwaarde is om door te 
stromen naar het vwo. De reden voor de motivatie maakt 
niet uit, maar het is wel belangrijk dat leerlingen hun eigen 
motivatie kennen. Daar ligt een rol voor de docent. 

Relatie
Havo-leerlingen zijn gevoelig voor hun omgeving. Een havo-
leerling wil gezien worden door de docent. Persoonlijk 
contact en aandacht zijn bevorderlijk voor het leerproces. 
Verder heeft een havo-leerling behoefte aan begeleiding 
door de docent. Het vertrouwen in de leraar is daarom 
belangrijk. Een consistente leraar die zich aan vooraf 
afgesproken normen en waarden houdt, bevordert deze 
relatie. Daarnaast begunstigt het samenwerken aan 
opdrachten met klasgenoten het leerproces. 

Structuur
Als je docenten vraagt om hun havo-didaktiek in een aantal 
woorden te omschrijven, komen ze met het volgende: 

 ■ Werk heel doelgericht. 
 ■ Bepaal eerst het einddoel. 
 ■ Start met bekende context.
 ■ Vervolg met de gestructureerde theorie. 

De havist heeft baat bij actief herhalen met oefenstof 
die dichtbij de uitleg blijft. Begeleiding en tussentijdse 
controle zijn onmisbaar. Door te starten met het einddoel 
voor ogen weten alle leerlingen wat van hen gevraagd 
wordt. Afhankelijk van kennis, motivatie en capaciteit van 
de individuele leerling zijn meer of minder tussenstappen 
nodig. Door de lesstof op te hangen aan een einddoel en 
daartussen deelopdrachten en tussenevaluatiemomenten 
in te bouwen, wordt differentiatie mogelijk. Dit zorgt ervoor 
dat in de heterogene havo-klassen alle leerlingen de 
nodige steun dan wel voldoende uitdaging ervaren. 

Competenties
Naast taalvaardigheid wordt van taaldocenten gevraagd 
zich ook te richten op het trainen van competenties. 
Interculturele competenties en meertalige competenties 
worden expliciet genoemd in het ERK. Maar ook het trainen 
van algemenere competenties zoals inzicht in het eigen 
leerproces, samenwerkings- en informatievaardigheden 
en het ontwikkelen van een beroepshouding kunnen de rol 
van het talenonderwijs versterken. Juist in de taalles is er 
ruimte voor projectonderwijs om bredere competenties te 
ontwikkelen en havisten voor te bereiden op hun toekomst. 

Lees verder ↓

Motiveer en leer
Hoe motiveer je de gemiddelde leerling? In dit boek lees je 
meer over motivatie en coaching van leerlingen, gedragsver-
andering, plannen, leren en concentratie. 

Wijze lessen - twaalf bouwstenen voor effectieve 
didactiek 
Hoe maak je effectieve lessen? Lesgeven is de kerntaak van 
de docent. In dit boek vind je duidelijke en wetenschappelijk 
onderbouwde bouwstenen die helpen je lessen effectief in te 
richten en het langetermijn-leren te bevorderen. 
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De havist, een 
bonte verzameling 
profielkenmerken
Wesley is een typische havo-er… Zahra 
heeft echt het inzicht van een vwo-er. 
Ervaren docenten voelen instinctief aan 
wat leerlingen op het vmbo, de havo en het 
vwo in huis moeten hebben. Er is, behalve 
een SLO-rapportage, weinig onderzoek 
waarop docenten terug kunnen vallen om 
hun oordeel te onderbouwen.



SLO-onderzoek legt verschillen bloot tussen havo 
en vwo leerlingen
SLO voerde in 2006 een onderzoek uit om de kenmerken van 
de havo-leerling beter in kaart te brengen. Het onderzoek 
leverde een gedegen werkdocument op dat nog steeds 
houvast biedt aan lerarenopleiders en docenten. Voor het 
onderzoek werden onderwijsexperts en docenten uit de 
tweede fase bevraagd. Het onderzoek heeft verschillen 
tussen havo- en vwo-leerlingen blootgelegd. Door de ver-
schillen tussen havo- en vwo-leerlingen te benoemen, is het 
duidelijker hoe het havo-onderwijs kan worden toegespitst 
op de behoeftes van deze groep leerlingen. 

In de SLO-rapportage wordt benadrukt dat op de havo 
de verschillen tussen de leerlingen onderling groter zijn 
dan op het vwo. Bij de gemiddelde vwo’er zie je namelijk 
dat capaci teiten over de verschillende schoolvakken 
evenwichtig verdeeld zijn. Bij de gemiddelde havo-leerling, 
een leerling die eveneens meer dan gemiddeld intelligent is, 

zie je een minder evenwichtige verdeling van capaci teiten. 
Dit heeft gevolgen voor de doorstroom naar het vwo: Als een 
leerling bijvoorbeeld zwakker is in talen, heeft hij minder 
slagingskans op het vwo. Daarnaast hebben door de huidige 
didactiek leerlingen met een bepaalde leerstijl: namelijk 
“denker” met mathematische en verbale intelligenties”, een 
veel grotere kans om op het vwo terecht te komen. Leerlingen 
die naar het vwo doorstromen lijken daardoor meer op 
elkaar en vormen een homogenere groep met vergelijkbare 
behoeftes qua didactische aanpak dan de havo-leerlingen. 

Op de havo komen meer verschillende soorten 
leerlingen terecht: 

 ■ Leerlingen die qua leerstijl minder goed bij 
de aangeboden didaktiek passen.

 ■ Leerlingen wier capaciteiten niet evenredig over 
de vakken zijn verdeeld.

 ■ Leerlingen die door gebrek aan inzet en werkhouding 
niet op het vwo terecht komen. 
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Gebaseerd op de SLO-rappor tage en 
het Havisten Competent netwerk.
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Een havo-klas is daardoor veel heterogener dan een vwo-
klas. Havo-docenten krijgen te maken met grotere verschil-
len voor wat betreft betreffend motivatie, capaciteiten en 
voorkennis van de leerlingen. Dit wordt beaamd door onze 
LinQ-docenten: In de havo-talenles zit een bandbreedte van 
de “Ik moest wat”-leerling tot de “Ik hou van taal”- leerling.

Dé typische vwo’er mag dan misschien bestaan, de typische 
havist bestaat dus eigenlijk niet, maar als je verder kijkt 
dan de individuele leerling, dan zijn er op klassenniveau 
wel bepaalde tendensen te herkennen die kenmerkend zijn 
voor havisten. SLO onderscheidt verschillen in persoonsken-
merken, motivatie, studievaardigheden en daadwerkelijke 
prestaties. We zoomen in op elk van deze domeinen: 

 ■ Persoonskenmerken, waaronder cognitieve 
vaardigheden en leerstijl
De typische havist is een groepsmens. Hij vindt het 
fijner om aan kleinere, overzichtelijke taken te werken. 
De havist voelt zich eerder persoonlijk aangevallen 
bij correctie en heeft behoefte aan positieve feedback. 
Hij heeft meer sturing nodig. Havo-leerlingen passen 
opgedane kennis minder makkelijk en minder snel toe in 
nieuwe theoretische situaties. Op de havo zitten minder 
“denkers”, maar meer “doeners” en “beslissers”. 

 ■ Motivatie en schoolbeleving 
Bij havo-leerlingen is de correlatie tussen schoolbeleving 
(plezier dat leerlingen hebben in hun school) en 
pres tatie motivatie groter dan bij vwo-leerlingen. 
Havo-leerlingen werken meer ‘voor de leraar’ en vwo-
leerlingen meer voor de eigen ambitie. Havisten zijn 
meer gericht op een product, een opdracht moet voor 
hun spannend zijn om gemotiveerd te raken. Ze worden 
vaak pas enthousiast als ze ergens ‘midden in’ zitten. 
Havo-leerlingen hebben behoefte aan praktische, 
toepassingsgerichte onderwerpen die, direct aansluiten 
bij hun eigen belevingswereld. Ze hebben een kortere 
spanningsboog en de neiging om ‘heen en weer’ te 
schakelen tussen diverse onderwerpen 

 ■ Studievaardigheden en huiswerkgedrag 
Havo-leerlingen werken liever taakgericht. Ze willen 
actief met de leerstof omgaan. Ze hebben een concen-
tratieboog van ca. 20 minuten. Ze hebben meer behoefte 
aan structuur en controle en willen liever meerdere 
kleine ‘stappen’ maken. Herhaling en oefening zijn 
nodig bij het inslijpen van bepaalde vaardigheden. 

 ■ Daadwerkelijke prestaties, toekomstverwachtingen en 
vervolgonderwijs 
Havisten gebruiken kortere zinnen met meer taalfouten, 
vwo’ers gebruiken langere grammaticaal correctere 
zinnen en hebben een grotere (actieve) woordenschat.
Havo-leerlingen schatten de kans dat ze slagen 
lager in dan vwo’ers. Havo- leerlingen besluiten 
eerder wat ze beroepsmatig willen gaan doen. 
De havo leidt op voor een vervolgstudie in het hbo. 
De aansluitingsproblematiek naar vervolgonderwijs 
bij havo-hbo lijkt groter dan voor vwo-wo. 

Profielschets door Havisten competent
Uit de SLO-rapportage blijkt dat de havo-leerling moeite 
heeft met de aansluiting op het vervolgonderwijs. Het 
Havisten Competent (HaCo)-netwerk houdt zich om die 
reden bezig met het verbeteren van de aansluiting naar het 
vervolgonderwijs. Om tot goede adviezen te komen heeft 
ook het HaCo profielkenmerken van de havist opgesteld. 
Deze kenmerken sluiten aan op de kenmerken benoemd 
door SLO of spreken deze in elk geval niet tegen.

Reactie vanuit de LinQ expertise groep 
De docenten uit de LinQ expertise groep hebben zich 
verdiept in zowel de SLO-rapportage als het HaCo 
platform. Ze herkennen de kenmerken die genoemd 
worden door beide partijen en konden dit aanvullen 
met voorbeelden uit de lespraktijk. Op één punt zijn zij 
het oneens met de bevindingen van SLO. Volgens de 
SLO-rapportage zijn er tussen havo en vwo geen grote 
verschillen in huiswerkgedrag meer op te merken; volgens 
onze LinQ-docenten zijn die er wel degelijk. Het advies van 
LinQ-docenten is dan ook om met je havisten al in de les 
met het huiswerk te beginnen. Dus doe je voordeel met het 
volgende advies: Zijn de leerlingen nog binnen, laat ze dan 
vast aan het huiswerk beginnen!

Lees verder ↓

Verschil moet er wezen
In het werkdocument, opgesteld door SLO, vind je uitgebreide 
informatie over het onderzoek over de verschillen tussen 
leerlingen op de havo en het vwo. Daarnaast vind je hand-
reikingen over hoe men tijdens de les met de verschillen 
om kan gaan.

← 
Scan voor 
meer informatie 



Mijn havo-4
Tekst
Marjon Tammenga
Curriculumontwikkelaar mvt bij SLO

Helemaal blanco was ik gelukkig 
niet toen ik in 2003 als LIO Duits het 
H.N. Werkmancollege binnenstapte. 
Licht nerveus en vol goede moed 
ging ik aan de slag met H4b, H4c 
en A4a. Het liep niet uit de klauwen, 
maar de goedgebekte pubers in 
havo-4 hielden me behoorlijk bezig. 
Met hun leeftijdgenoten in athe-
neum-4 kon ik daarentegen meteen 
lesen en schreiben. Een verademing!

Met de collega-LIO’s bespraken we 
onze ervaringen met havo-4. Voor-
al met de dames leek het wel of 
we in een machtsstrijd verkeerden; 
de jongens waren eigenlijk best 
coöperatief, wel in voor een geintje. 
Mijn mannelijke LIO’s hadden toch 
echt andere ervaringen, juist met de 
dames. De vraag hoe om te gaan met 
havo-4 bleef onderwerp van gesprek, 
ook na dat LIO-jaar. Een onmogelijke 
vraag?

Een blik 20 jaar terug in de tijd. 
Het was een leerproces van jaren, 
waarin mijn inzichten in havo-4 en 
de eigen handelingsbekwaamheid 
groeiden. De kern voor mij was en is 
je verdiepen in de individuele leerling. 
Je hebt te maken met H4c maar voor-
al ook met Lazar, Marieke en Petra. 
Zij moeten zich gezien voelen. En ze 
moeten zien dat jij ook maar een mens 
bent. Iemand die op kamp in Frankrijk 
om zeven uur ’s ochtends kaas staat 
te  schaven en stokbrood snijdt voor 

ruim 130 leerlingen en glasscherven 
van de dansvloer veegt tijdens de 
nachtelijke disco. En als je dan vraagt 
Was hast du am Wochenende ge-
macht? dan hoor je dat Lazar elke 
zondag in het vak van de Z-side zit 
en waarom dat een kick geeft en dat 
Petra bij haar ernstig zieke zus was. 
Het was werken in havo-4 maar als 
je ze voor je gewonnen had, werkten 
ze voor jou!

Nu houdt de vraag me bezig hoe 
de onderwijsinhouden eruit moeten 
zien voor havo-4. Welke doelen 
moeten we nastreven voor deze 
leerlingen? Welk onderwijsaanbod 
is dan passend? Ook hier verwacht 
ik dat het een proces van jaren wordt. 
Vraag me over 20 jaar nog maar eens 
weer. 

Of misschien toch al eerder.  
In 2032 ofzo.

De kern voor 
mij was en is 
je verdiepen in 
de individuele 
leerling.
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Havo en de 
vreemde talen

Over stuiter-
balgedrag, 
topografie 
en échte 
schoolvakken



Tekst
Sebastiaan Dönszelmann
vakdidacticus aan de Lerarenacademie van de VU

Goed onderwijs bevat vermoedelijk 
drie kerningrediënten: een belangrijk 
en aansprekend inhoudelijk 
programma, goede kennis van de 
leerlingpopulatie en een docent die 
de verbinding tussen deze inhouden 
en doelgroep met didactische en 
pedagogische kunde tot stand kan 
brengen. 

Wie dagelijks volle havo-klassen voor-
bij ziet komen, weet dat de optelsom 
van leerlingen, lesinhoud en didactiek 
niet altijd mooi uitkomt. Havo-leer-
lingen: een boeiende en bloeiende 
doelgroep die niet onder een noemer 
valt te plaatsen. Ze leren, met vallen 
en opstaan en geregeld met succes 
ook onze vakken, de vreemde talen. 
Dit artikel legt een vergrootglas op de 
drie genoemde domeinen: leerlingen, 
vreemdetalenonderwijs en didactiek. 
Het beschrijft en onderbouwt, en 
poogt docenten te enthousiasmeren 
om havo-leerlingen te laten ervaren 
dat talenonderwijs prachtig kan zijn.

‘De havo-leerling’
Laten we eerst eens inzoomen op ‘de 
havo-leerling’. Toen ik net voor de klas 
stond dacht ik dat havo-leerlingen 
spontaner waren en meer stuiterbal-
gedrag vertoonden dan vwo-leerlin-
gen, en dat ze meer behoefte hadden 
aan mijn ‘vaderlijke talenten’. Dat was 
toen ik nog niet doorhad dat er ook 
behoorlijk wat timide havo-leerlingen 
in mijn klassen zaten die eigenlijk 
helemaal niet zo extravert waren 
en bovendien niet altijd zaten te 
wachten op mijn vrolijk-streng-vader-
lijke docentengedrag. Ook dacht ik 
aanvankelijk dat mijn havo-leerlingen 
nog niet zo volwassen en doortastend 

waren als mijn vwo-leerlingen, en ook 
naïever dan de vmbo-leerlingen die 
ik kende. Dat bleek eveneens een 
misvatting: met mijn havo-leerlingen 
heb ik de interessantste gesprekken 
gehad over maatschappelijke thema’s 
als gerechtigheid, onderwijs, religie 
en kunst (en ik was geregeld door 
mijn argumenten heen...). Hoewel 
havo-leerlingen in de pers, de wandel-
gangen of de docentenkamer nog wel 
eens op één hoop worden gegooid, 
is het ondertussen mijn indruk dat ze 
juist zo ontzettend verschillend zijn.
 
Hoe kunnen we havo-leerlingen dan 
omschrijven? Leerlingen die cognitief 
zo’n beetje tussen het vwo en het 
vmbo-t in zitten? Leerlingen met wat 
minder motivatie? Leerlingen die toe-
werken naar hoger beroepsonderwijs 
en dus op het continuüm theorie-prak-
tijk op beide vlakken redelijk scoren? 
In principe is geen van de voorgaande 
beschrijvingen adequaat en dat is 
misschien wel heel logisch: de diver-
siteit binnen de havo-leerlingpopu-
latie is juist te verklaren vanuit het 
middenniveau-karakter van de havo. 
Havo-leerlingen hebben soms net wat 
wind mee of juist tegen. Hun achter-
grond, thuisfront, motivatie, vroege 
selectie, basisschooltype of andere 
persoonlijke dan wel contextfactoren 
hebben stimulerend dan wel remmend 
uitgewerkt, waardoor ze niet op het 
vmbo zijn terechtgekomen of juist niet 
op het vwo. 

In de literatuur vinden we nauwelijks 
onderzoek naar havo-leerlingen 
of havo-onderwijs. Maar scholen 
en docenten willen wel graag weten 
hoe ze het best met de havo-doel-

groep kunnen omgaan. En terecht, 
want bijna 20% van de Nederlandse 
leerlingen doet een havo-opleiding, 
en de diversiteit en het leergedrag 
van havo-leerlingen stelt scholen en 
docenten geregeld op de proef. Op lo-
kaal niveau stellen scholen dan ook 
vaak zelf didactische plannen op voor 
hun havo-afdelingen, soms zelfs resul-
terend in zelfstandige havo-locaties 
(Vink, 2015). Vaak zijn die initiatieven 
gebaseerd op eigen onderwijskundige 
inzichten en ervaringen en niet per se 
op uitgebreid didactisch onderzoek. 
Stevig en actueel onderzoek dat spe-
cifiek gericht is op het vreemdetalen-
onderwijs in de havo-afdeling is er op 
dit moment niet.

Dat betekent gelukkig niet dat 
vreemde talendocenten zich geen 
raad weten met hun leerlingen. 
De meeste docenten die ik spreek 
hebben wel manieren gevonden om 
hun havo-leerlingen mee te krijgen. 
In mijn beleving zetten ze daarvoor 
met name algemeen didactische 
instrumenten in, bijvoorbeeld: 

 ■ duidelijke afspraken met de klas 
maken, 

 ■ niet teveel ineens eisen, 
 ■ kleine stukjes verdieping 

aanbrengen, 
 ■ enkele speelse elementen 

invoegen om leerlingen uit 
te dagen. 

Met havo-leerlingen is het vinden 
van een goede balans een uitdaging. 
Om tot prestaties te komen hebben zij 
hun docent namelijk meer nodig dan 
leerlingen in het vwo (die de stof soms 
zonder al te veel verantwoorde 
didac tiek ook nog wel leren beheer-
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sen). Houd je havo-leerlingen echter 
teveel aan de hand en geef je de 
groep te veel stapsgewijze steun, 
zoals in veel vmbo-klassen goed zou 
werken, dan zal een deel van hen zich 
vermoedelijk niet gezien voelen, die 
kunnen meer aan.

Havo-leerlingen zijn, al met al, geen 
ongemotiveerde middenmoters. Ze 
vormen een gemêleerde groep leer-
lingen die wel wat uitgebalanceerde 
aandacht kan gebruiken en graag 
gezien wil worden. Sommige scholen 
spelen daarop in door een categorale 
havo te starten of de havo-afdeling 
een apart gebouw te geven, soms in 
combinatie met de vmbo-afdeling (in 
plaats van de bekende scholen voor 
havo en vwo, waar havo juist altijd 
het laagste niveau is). Hoewel ook 
hier gedegen onderzoek ontbreekt, 
lijkt het erop dat deze aanpak goed 
uitwerkt voor de leerlingen. Ik sprak 
onlangs docenten van Havo De Hof 
(Amsterdam) en de vmbo-havo-afde-
ling van het ’s-Gravendreef College 
(Leidschenveen) die met trots over 
hun leerlingen en school spraken. 

Binnen een gerichte aanpak voor één 
niveau is het op een categorale havo 
bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen 
meer uitdaging en keuzevrijheid te 
geven. Bovendien is havo op deze 
scholen geen onderwijs op de twee-
de rang, maar juist de core business 
van het instituut, een prima pres-

tatie waarvoor eenieder zich inzet. 
Op de innovatieve vmbo-havo van 
het ’s-Gravendreef College vormt de 
havo juist het doel van veel leerlingen; 
het diploma waarmee je het liefst van 
school gaat. En dat werkt ook door 
in het plezier waarmee de docenten 
er lesgeven: “Ik verheug me altijd wel 
op mijn 28 havo-3 leerlingen. Die gaan 
er wel voor hoor” (Chrislain Gomes, 
docente Frans). En het spreekt voor 
zich dat dit plezier ook weer positief 
uitwerkt op de leerlingen. 

Wat is het een bijzondere 
ervaring om je een taal eigen 
te maken, die nieuwe ‘code’ 
te leren begrijpen en je erin 
uit te drukken.

Topografie, plantverzorging en 
balansen invullen
Laten we eens kijken naar talenon-
derwijs aan havo-leerlingen. Onze 
leerlingen zijn dag in dag uit met taal 
en talen bezig: ze communiceren in 
een of meerdere talen, ze nemen deel 
aan jongeren- of straattaal of fabri-
ceren zelf nieuwe woorden, ze zetten 
lichaamstaal op allerlei manieren 
in, bekritiseren andermans taal en 
maken taalgrapjes, rappen, zingen of 
dichten zelfs. Taal, taal en nog eens 
taal. En wie naar het voorgaande 
rijtje kijkt, moet constateren dat taal 

lang niet alleen maar van praktisch 
nut is voor jongeren, maar zeker ook 
een interessant fenomeen is waar-
over je een mening kunt hebben. 
‘Kan niet beter’, zou je zeggen. Gek 
genoeg moeten we constateren dat 
jongeren hun interesse voor taal lijken 
te verliezen zodra het de taalvakken 

op school betreft. Deze taalvakken 
richten zich, inclusief het examen, 
vrijwel geheel op taalvaardigheid en 
leerlingen ervaren deze vakken veelal 
als ‘saai’, havo-leerlingen nog meer 
dan hun leeftijdsgenoten op andere 
niveaus (Qompas, 2019). Wat is hier 
aan de hand? En, omdat gelukkig voor 
veel problemen oplossingen bestaan: 
wat kunnen we eraan doen? 

Vooropgesteld: ik ben als docent 
Frans, vakdidacticus en onderzoe-
ker dol op taalvaardigheid. Wat is 
het een bijzondere ervaring om je 
een taal eigen te maken, die nieuwe 
‘code’ te leren begrijpen en je erin 
uit te drukken. Onderwijs in taal-
vaardigheid kan dan ook ontzettend 
leuk zijn. En lastig. En spannend. En 
saai dus... Misschien moeten we iets 
verder inzoomen en nagaan hoe ons 
taalvak er op school werkelijk uitziet. 
Daarvoor kan het helpen om het vak 
te vergelijken met de andere vakken 
uit het curriculum. Er is namelijk iets 
vreemds aan de hand: neem vakken 
als aardrijkskunde, biologie, wis-
kunde of economie. Al deze vakken 
behelzen op school een versimpelde 
versie van hun academische equiva-
lent. Anders gezegd: op school kom 
je bij biologie of wiskunde grofweg 
dezelfde subdomeinen tegen als bij 
biologie en wiskunde op de universi-
teit. Daar kun je in meer of mindere 
mate van houden, maar het zijn wel 
complete vakken. Hoe anders is dat bij 
de vreemde talen: op de universiteit 
volg je als talenstudent college over 
onder andere historische taalkunde, 
moderne letterkunde, pragmatiek, 
vergelijkende taalwetenschappen, 
semantiek en werk je vanzelfsprekend 
ook aan je taalvaardigheid. In het 
voortgezet onderwijs is het taalvak 
gemarginaliseerd tot het vaardig wor-
den in die taal. Je zou kunnen zeggen: 
vergelijkbaar met de praktische en 
reproductieve elementen topografie, 
plantverzorging of het invullen van 
balansen bij respectievelijk aardrijks-
kunde, biologie en economie. En als 
we eerlijk zijn moeten we erkennen 
dat onze leerlingen dan bovendien 



niet eens zo heel goed worden in die 
praktische vaardigheden in alle vier, 
vijf of zes jaar dat ze er onderwijs 
in krijgen. Met name de productieve 
vaardigheden spreken en schrijven 
stellen eigenlijk vaak teleur, althans: 
ik zou na honderden uren onderwijs 
wel iets meer willen kunnen. 

Ik zou trouwens niet alleen iets meer 
willen kunnen, maar ook iets meer 
inhoud wensen en ik zou het natuurlijk 
bovenal naar mijn zin willen hebben. 
Op het menu van veel regulier vreem-
detalenonderwijs staan herhalende 
woordenschat- en grammaticaoe-
feningen in combinatie met voorge-
structureerde vaardigheidstraining. 
Dat klinkt niet heel sexy. Daarbij stelt 

veel leermateriaal de leerlingen in 
de gelegenheid om in grote zelfstan-
digheid door de stof heen te werken. 
Heel handig, maar ook...: een beetje 
saai. Wel heel begrijpelijk overigens 
dat we hier zijn terechtgekomen, want 
deze werkwijze sluit goed aan bij het 
drukke bestaan van een docent en 
lijkt bovendien een logische weg naar 
het eindexamen dat inhoudelijk ook 
al best... saai is. 

Het complete vak motiveert
Zou het niet mooi zijn als leerlingen 
ook leerden over het ontstaan van 
talen, mochten deelnemen aan 
projecten over de macht van wereld-
talen, als we daar dan zelfs brokjes 
Arabisch, Latijn, Chinees, Spaans en 

Russisch aan toevoegden, gewoon 
om hun ogen te openen? Of zouden 
we ze iets kunnen leren over de 
samenhang tussen talen, over hoe al 
dat Frans eigenlijk in je hoofd terecht 
komt (en als je niet oppast zo weer 
vervliegt) en of de ondertiteling van 
je favoriete serie wel klopt en of ‘de 
juiste vertaling’ wel bestaat? Wie 
weet kunnen leerlingen daar wel 
interessante opdrachten over maken, 
experimenten mee doen of misschien, 
en daar komt het: ook nog eens veel 
taal(vaardigheid) van leren (Van den 
Broek & Kaal, 2020; Taalbewustzijn). 
Zo zouden we leerlingen in het 
vreemdetalenonderwijs dan een 
compleet vak kunnen aanbieden. 
Net als die andere vakken. 

19



Zijn leerlingen werkelijk geïnteres-
seerd in dat complete vak, onder-
wijs ‘in taal’ én ‘over taal’? Vooropge-
steld zeggen veel leerlingen nu over 
het huidige vreemdetalenonderwijs: 
‘In veel landen spreken ze gewoon 
Engels, en Engels leer je vanzelf via 
sociale media. Dus waarom zou ik 
al die talen [lees: taalvaardigheid] 
op school leren?’. Dat is een te rech te 
vraag, die bovendien benadrukt dat 
leerlingen relatief weinig motivatie 
voelen voor alleen taalvaardigheids-
onderwijs. Wereldwijd wordt er veel 
onderzoek gedaan naar motivatie; we 
weten steeds beter hoe motivatie bij 
leerders werkt. In het bijzonder voor 
taal vaardigheidsonderwijs geldt dat 
het vooral een angstige aangelegen-
heid is. Die angst kan op een aantal 
manieren worden verlaagd. Zo kan 
een docent inspelen op principes als 
relatie, competentie en autonomie 
(self determination theory, Ryan & 
Deci, 2000) door bijvoorbeeld veel te 
bekrachtigen, succes te laten beleven 
of leerlingen eigen keuzes te laten 
maken binnen het leerproces (Garet et 
al. 2001; Hattie, 2009) en speels maar 
didactisch verantwoord de doeltaal 
in te zetten (Dönszelmann, 2019). Maar 
het helpt ook wanneer docenten hun 
leerlingen de achtergronden van taal 
laten ontdekken. Dan zien we de moti-
vatie groeien en de spanning vermin-
deren. Zo kan een docent interessante 
culturele, taalkundige of herkenbare 
taalmaatschappelijke elementen 
toevoegen (lees: taalbewustzijn) of 
leerlingen laten leren over taalleer-
processen in het brein en hun eigen 
taalontwikkeling laten onderzoeken 
(Dörnyei, 2009). 

Het loont dus in elk talenonderwijs 
enorm de moeite om lessen te verrijken 
met talige achtergronden en de eigen 
interesse van de docent daarvoor: dat 
is leerzaam en versterkt de motivatie 
van de leerlingen voor het taalvak. 
Niet alleen op de hoogste niveaus, 
zoals vaak wordt gesuggereerd, maar 
juist ook op de havo, waar we de leer-
lingen en ons vak vooral ook serieus 
moeten nemen. 

Hoe pak je dat aan?
Dit artikel pleit voor een rijk vreemde-
talencurriculum voor álle niveaus, 
maar hier in het bijzonder voor de havo. 
De argumentatie daarvoor is, zoals ge-
zegd, dat we zien dat havo-leerlingen 
talen op school veelal saai vinden, dat 
ze nogal eens onder presteren en dat 
ze minder gemotiveerd overkomen dan 
leerlingen op, met name, het vwo. 

Dit terwijl havo-leerlingen eigenlijk 
een leuke, slimme en boeiende doel-
groep vormen die talen in principe 
wél interessant vindt en die nog veel 
kan (en moet!) leren over taal, media, 
cultuur en communicatie: waardevol 
voor de rest van hun leven. 

Er zijn gelukkig al veel docenten die, 
op welk schoolniveau dan ook, onver-
schrokken hun taalkundige, culturele 
en didactische vakkennis uit de kast 
halen (of in het talige domein met col-
lega’s van andere vakken samenwer-
ken) en leerlingen allerlei talige expe-
rimenten laten doen; kijk bijvoorbeeld 
eens op www.taalwijs.nu. Hier zijn 
allerlei werkvormen te vinden waar-
van leerlingen veel taal kunnen leren, 
maar die tegelijk aansluiten bij een 
veel bredere kijk op talenonderwijs: 
leren ‘over’ taal (taalbewustzijn), leren 
‘met’ taal (doeltaal-leertaal) of leren 
‘over taalleren’ (taalleerbewustzijn). 
Taaldocent en -onderzoeker Simon 
Borg (1994) beschreef al lang geleden 
uitgangspunten voor zulk talenonder-
wijs aan de hand waarvan docenten 
en leerlingen het taalleerproces meer 
onderzoekend, creatief en persoonlijk 
kunnen doorlopen. Een toelichting op 
deze uitgangspunten en een actuele 

vertaling naar de praktijk is te vinden 
in de hoofdstukken van onder anderen 
Anna Kaal en Ellen van den Broek 
(2020) in het Handboek Vreemdeta-
lendidactiek (deel 3, Vakinhoudelijk 
bewust). 

Het zou mooi zijn als alle vreemdeta-
lendocent, maar zeker zij die lesgeven 
op de havo, de vrijheid en inspiratie 

ervoeren om van taalvakken echte, 
complete vakken te maken en bo-
vendien te merken dat hun leerlingen 
zodoende ook nog eens stapels taal-
vaardigheid kunnen opdoen. 

Wat is ervoor nodig om dergelijke 
inspiratie in het hele land te laten 
vloeien? Sommige docenten zullen 
wellicht een zetje nodig hebben. 
Het zou na tuurlijk enorm helpen als 
we een ander examenprogramma 
hadden (de motivator pur sang voor 
duurzame ontwikkeling van een 
schoolvak). Ook goed voor inspiratie 
onder docenten zou een verlaging 
van de ervaren werkdruk zijn. Kleine-
re klassen en een baan met minder 
te geven lesuren per week zouden 
daarbij enorm helpen (en ons in 
lijn brengen met bijna alle andere 
Europese landen; OESO, 2019). Welnu, 
een nieuw examenprogramma komt 
er, hoogstwaarschijnlijk, aan (Curri-
culum.nu), en vermoedelijk bevat het 
taalbewustzijnselementen. Over die 
kleinere klassen en weektaken gaan 
weliswaar geruchten rond, maar niets 
formeels. Het is dé overheidsmaatre-
gel die eigenlijk gisteren al getroffen 
had moeten worden om docenten iets 
meer lucht en denkruimte te geven, 

Zou het niet mooi zijn als 
leerlingen ook leerden over 
het ontstaan van talen.

http://www.taalwijs.nu
http://Curriculum.nu
http://Curriculum.nu


Lees verder ↓

Handboek Vreemdetalendidactiek
Dit handboek gaat in op de 
verschillende facetten van het 
vreemde talenonderwijs. Het geeft 
praktische handvatten gebaseerd op 
gedegen onderzoek. Kijk in het kader 
van havo-didaktiek vooral ook naar 
het hoofdstuk over motivatie en  
differentiatie. 

Taalwijs.nu
Taalwijs.nu is een digitale 
ontmoetings plek voor taaldocenten, 
leraren opleiders en universitaire 
taalspecialisten. Je kunt lesmateriaal 
uitwisselen, praktische tips 
en handvatten krijgen voor de 
vernieuwing van het onderwijs. 
Daarbij is een aparte sectie ingericht 
voor een project over digitaal 
doeltaalonderwijs. Het lesmateriaal 
is actueel en toegespitst op de 
belevingswereld van de leerlingen. 

Sebastiaan Dönszelmann stond lang voor de klas als docent 
Frans en is vakdidacticus aan de Lerarenacademie van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij eigenaar 
van een trainings- en begeleidingsbureau voor docenten. 
In 2019 promoveerde Sebastiaan op het proefschrift 
‘Doeltaal-Leertaal’ waarin onderzoek naar een effectieve 
doeltaaldidactiek en professionalisering van docenten 
centraal stond. Sebastiaan is redacteur van het Handboek 
Vreemdetalendidactiek (Coutinho) en adviseur bij de 
vreemdetalenleergangen van Noordhoff.  
info@onderwijstraining.eu / info@doeltaal-leertaal.nl
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het beroep aantrekkelijker te maken 
en daarmee het lerarentekort po-
tentieel op te lossen. Maar tot het 
zover is zullen docenten, behalve bij 
zichzelf, vooral inspiratie bij collega’s 
en professionaliseringsprogramma’s 
moeten vinden. 

Gelukkig zien we steeds meer taalvak-
specifieke nascholing die docenten 
goed bruikbare én verantwoorde 
didactische instrumenten bieden 
(bijvoorbeeld over doeltaal-leertaal 
of adaptief evalueren bij spreekvaar-
digheid; respectievelijk Dönszelmann, 
2018; De Vrind, 2018). Dergelijke na-
scholing richt zich echter, hoe zinvol 
ook, vaak niet in het bijzonder op 
een bepaald onderwijsniveau, zoals 
de havo. Dat is eigenlijk een omissie, 
zoals mag blijken uit de bijdragen 
in deze publicatie. Met name die 
complexe maar heel interessante 
havo-doelgroep verdient aandacht, 
reden te meer om ook de docenten 
van deze doelgroep elkaar te laten 
ontmoeten en samen te laten wer-
ken en leren. Het is dan ook mooi dat 
de Nuffic LinQ Expertisegroep vier 
sterke ‘hoekstenen’ heeft opgesteld: 
didactische aandachtsgebieden 
specifiek voor de havo-doelgroep. 
Het gaat dan om motivatie, relatie, 
competenties en structuur. Het spreekt 
voor zich dat deze hoekstenen overlap 
vertonen met de eerdergenoemde 
self determination theory van Ryan 
en Deci. Sterk is het dat de genoemde 
hoekstenen verbonden zijn aan de 
profielschets van Havisten Competent 
(www.havistencompetent.nl) en aller-
hande ingangen biedt om vakdidac-
tisch in te kleuren, waarvoor dan ook 
binnen Nuffic vergevorderde plannen 
bestaan. 

Tot besluit
Laten we de komende jaren vooral 
een deel van ons prachtige taalvak 
opnieuw uitvinden, het de status 
geven die het verdient, zodat leer-
lingen die het vak volgen niet alleen 
taalvaardig worden, maar ook taal-
bewuste, geëngageerde deelnemers 
aan deze maatschappij die tijdens 

de (vreemde)talenles op z’n minst 
herkennen wat ze in hun vrije tijd zo 
leuk vinden aan het fenomeen taal. 
Om die ontwikkeling te bewerkstelli-
gen, zou het geweldig zijn als enkele 
randvoorwaardelijke zaken opgelost 
konden worden waardoor ruimte en 
tijd ontstaat voor docenten om zich 
met onderwerpen als taalbewustzijn, 
doeltaalgebruik of effectieve motiva-
tiestrategieën bezig te houden. Ook 
zouden aanzienlijke wijzigingen in het 
examenprogramma het gehele talen-
onderwijs indirect een flinke dienst 
bewijzen. Tot het zover is hoeven we 
echter niet stil te zitten: op kleine 
schaal kunnen we vanaf morgen ex-
perimenteren met een aanpak waarin, 
naast taalvaardigheid, het ‘leren 
over taal’ ook een plek krijgt in ons 
programma. Daarmee maken taaldo-
centen het zichzelf niet moeilijker; ze 
maken van het vak waarvan ze zoveel 
houden, taal, een volwaardig vak. Dat 
voelt vast en zeker goed, niet alleen 
voor de docent, ook voor leerlingen 
(van elk niveau maar zeker ook het 
havo-niveau). Die ontdekken in hun 
docent een vakspecialist en leren er, 
behalve veel aansprekende vakin-
houd, ook nog een boel taal van.

← 
Scan voor 
meer informatie 

← 
Scan voor 
meer informatie 

http://Taalwijs.nu
http://Taalwijs.nu
mailto:info@onderwijstraining.eu
mailto:info@doeltaal-leertaal.nl
http://www.havistencompetent.nl


Een taal leren op 
de havo doe je het 
beste in context
Interview
Rijnlands Lyceum

Tekst
Pieter Verbeek

Het aantal havo-leerlingen in de bovenbouw 
neemt af op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. 
Een schoolbrede werkgroep van schoolleiding, 
docenten én leerlingen heeft 
daarom een aanpak bedacht 
om de havo beter te profileren. 
Séverine Blache, docent Frans 
op deze school, vertelt meer. 

Het Rijnlands Lyceum 
Oegstgeest werkt aan 
sterke profi lering havo
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De geboren Parisienne kwam in 1994 
naar Nederland als Erasmus-studente. 
Na haar studie bleef ze hier hangen 
en ging ze werken als Frans docent. 
Ook werkte ze tien jaar eerst als 
coördinator van het LinQ-netwerk.

Wat was de aanleiding voor deze 
schoolbrede havo-aanpak?
Blache: “Met deze aanpak gaat het 
niet alleen om Frans en Duits. Het 
Rijnlands Lyceum is een havo/vwo-
school, maar de meeste leerlingen 
zitten op het vwo. In de havo-
bovenbouw hebben we nog net 
genoeg leerlingen om alle profielen 
te kunnen aanbieden.”
“Daarom zijn we gestart met deze 
denktank om te kijken hoe we meer 
leerlingen kunnen krijgen in de 
bovenbouw. Ook van andere scholen. 
We hebben bijvoorbeeld een school in 
de buurt met alleen onderbouw havo. 
Ook zijn veel leerlingen niet trots om 
havoleerlingen te zijn. Daar wilden 
we ook wat aan doen.”

Hoe komt dat?
“Omdat er bij ons meer vwo-leerlingen 
zijn, krijgen ze het idee dat ze ‘slechts’ 
havo doen. Ik word altijd boos wan-
neer leerlingen dat zeggen, of dat 
hun ouders erover teleurgesteld zijn. 
We willen niet dat havo een slappe 
versie van het vwo is. We willen echt 
havo-leerlingen met een sterk profiel.” 

Hoe willen jullie dat bereiken?
“We hebben gemerkt dat heel veel 
havo-leerlingen echte doeners zijn. 
Ze willen graag leren waarmee ze 
ook echt wat kunnen doen. Dus niet 
leren om het leren. Waarom leer ik 
Frans en Duits? Daarom kijken we 
hoe we meer context kunnen brengen 
in ons onderwijs.”

Kun je daarvan een voorbeeld geven?
“Ik kan bijvoorbeeld met mijn leer-
lingen Frans naar de bloemen veiling 
in Rijnsburg gaan. Hier werken al veel 
leerlingen, net als veel ouders. Ik heb 
vaak leerlingen die vanuit de veiling 
in de schoolvakantie in Frankrijk, 
België of Zwitserland gaan werken. 

Daar merken ze hoe nodig ze de taal 
hebben. Misschien niet meteen op 
hoog niveau maar het is toch handig 
als je wat woordjes in het Frans of 
Duits kunt zeggen.”
“En dat willen we meer ontwikkelen. 
Als mentor valt het me op hoeveel 
havo-leerlingen later een eigen bedrijf 
beginnen. Daarom is het zo belangrijk 
om de nadruk te leggen op de context 
van de talen, en niet alleen Engels. 
We hebben hier ook Frans, Duits en 
Spaans.”

Laten de havo-leerlingen Frans niet 
vallen, aangezien het niet verplicht is?
“Nee dat is heel bijzonder. Een tweede 
vreemde taal is niet verplicht, maar 
hier op de havo doen ze het bijna 
allemaal. Dat komt omdat veel van 
de leerlingen de ambitie hebben om 
door te stromen naar vwo en daar 
heb  je een tweede taal voor nodig.”

Wat houdt de aanpak verder in?
“Door de werkgroep hebben we 
waardevolle inzichten opgedaan. 
Goed havo-onderwijs begint bij de 
relatie met de leerlingen. Het cliché 
luidt dat een vwo-leerling voor 
zichzelf werkt, en de havo-leerling 
voor de docent. Zo zwartwit is het 
niet maar de relatie is wel belangrijk. 
Havo-leerlingen komen meer met 
persoonlijke dingen naar me toe.”
“Verder is sturing en structuur 
belangrijk net als vaardigheden, 
zoals zelf ontdekkend leren, waar-
mee leerlingen zelfstandiger worden. 
We zijn hiermee begonnen in de havo/
vwo brugklas. Daar gaan leerlingen 
meer oefenen met samenwerkend 
en onderzoekend leren en elk half 
jaar oefenen ze met een vaardigheid. 
We willen dat ze elk jaar met een 
project meedoen, om projectmatig 
te leren werken.”

Wat zijn de succesfactoren voor 
de aanpak?
“We zitten nu nog in de oriëntatiefase 
van de aanpak. Het is belangrijk dat 
we alle docenten meekrijgen, anders 
werkt het niet. Het wordt volgend 
schooljaar concreter. Dan hebben 

we een havo-klas erbij gekregen van 
andere scholen. De goede profilering 
krijgt vorm.”
“Nu zijn we bezig met een onderzoek 
met leerlingen wat belangrijk is 
tijdens een les. We gebruiken hun input 
om vorm te geven aan het onderwijs. 
Ook doen we veel met ouders, alles 
in context. Ouders komen op school 
en vertellen wat voor werk ze doen. 
Met de klassen bezoeken we hun 
bedrijven. Ook zijn we bijvoorbeeld 
naar een bejaardenhuis gegaan, waar 
leerlingen bewoners interviewden over 
hoe het is om daar te wonen.”

Gebruiken jullie de taal ook in 
context in het buitenland?
“Ja. Leerlingen gaan een dag naar 
België of Duitsland om daar te werken 
in projecten. Ze leren dingen vertellen, 
iemand te interviewen, en om iets te 
kopen. Het is laagdrempelig, je hebt 
maar één dag nodig. Opmerkelijk: de 
havo-leerlingen doen het beter dan 
de vwo-leerlingen. Ze hebben geen 
boeken nodig, ze willen gewoon iets 
doen. Ze zijn minder bang.”

Goed havo-
onderwijs 
begint bij de 
relatie met 
de leerlingen.



Is je lesmateriaal 
al havo-proof?

Stel jezelf 3 vragen

Is het 
moti ve-
rend? 
Sluit het materiaal 
aan bij de 
belevings wereld 
van de leerling? 
Is de opdracht 
betekenisvol?

1 2
Valt er 
iets te 
kiezen? 
Heeft de leerling 
keuze hoe hij het 
doel gaat halen? 
Is differentiate 
mogelijk?

3
Wat als 
je vast-
loopt? 
Is de uitleg 
helder? Is de 
opdracht duidelijk 
gestructureerd? 
Welke hulp-
bronnen zijn er?
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Lesmateriaal



Later als 
ik in het 
buitenland 
studeer…

In dit project laat je je leerlingen nadenken over hun toekomst na het 
behalen van hun havo-diploma. Laat je leerlingen zich voorstellen dat ze 
via Erasmus+ een semester in het buitenland studeren en een mede Erasmus-
student ontmoeten aan wie ze hun nieuwe leefomgeving laten zien. Op basis 
van verschillende opdrachten maken je leerlingen een eindpresentatie over 
hun nieuwe stad en hun nieuwe leven. Als tussentijdse opdrachten vullen 
leerlingen evaluatieformulieren in over zichzelf en over de samenwerking 
met hun klasgenoot. 

Online 
project over 
Europese 
influencers

In een aantal lessen maken de leerlingen online kennis met elkaar en met 
influencers uit elkaars land. Een project via eTwinning maakt het mogelijk 
om het doelland direct je klaslokaal binnen te halen. Als docent kun je 
kosteloos gebruik maken van het eTwinning-platform om online contact 
te leggen met andere scholen in Europa. Zo beleven jullie samen een 
buitenlandavontuur zonder daarvoor te hoeven reizen.
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Ik kies Duits 
of Frans

“Waarom moet ik dit leren? Ik heb het later echt niet nodig.” Je kunt 
als gepassioneerd docent je uiterste best doen om je leerlingen ervan 
te overtuigen dat ze in jouw vak examen moeten doen, maar je kunt het ze  
ook zelf laten onderzoeken. In dit project gaan leerlingen op ontdekkings-
tocht naar de meerwaarde van Duits of Frans. Door hen content te laten 
maken voor Tiktok, Youtube, Snapchat of Instagram overtuigen ze mede-
leerlingen ervan (en hopelijk ook zichzelf) om voor jouw vak te kiezen. 

Download de volledige projecten en 
ander kant-en-klaar lesmateriaal.

← 
Scan voor 
meer informatie 



Sluit je aan bij LinQ
Netwerk voor Duits en Frans

LinQ is een netwerk voor docenten 
Duits en Frans in het Nederlandse 
voortgezet onderwijs. LinQ-docenten 
geven luisteren en spreken een vol-
waardige plek in de les. De LinQ-
didactiek is hierbij het uitgangspunt. 
Die maakt het talenonderwijs 
efficiënter en aantrekkelijker.

Wil je meer weten over het LinQ-
netwerk? Kijk op nuffic.nl/linq of 
stuur een mail naar linq@nuffic.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
en blijf altijd op de hoogte: 
nuffic.nl/nieuwsbrieven

Schatkist 
op Pinterest 
Op zoek naar creatieve of 
afwisselende input, maar weet je 
niet waar je moet beginnen met 
zoeken? Breng dan vooral een 
bezoekje aan onze LinQ-schatkist 
op Pinterest: pinterest.com/linq8360. 

Een inspiratiebord vol met filmpjes, 
lesideeën, stencils, lesbrieven 
en allerlei andere zaken voor 
docenten Frans en Duits.

Inspiratie bord boordevol lesideeën!

http://pinterest.com/linq8360
http://nuffic.nl/linq
mailto:linq@nuffic.nl
http://nuffic.nl/nieuwsbrieven
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