
Overwegingen 

• De zoektocht naar excellentie op de 
havo is anders dan op het vwo. Op 
de havo zoeken naar excellente 
ontwikkeling en prestaties; 

• Docenten willen uit elke leerling het 
beste halen; 

• Havoleerlingen willen niet meer 
‘leren’ maar meer ‘doen’; 

• Havoleerlingen zijn minder 
gemotiveerd om te excelleren zoals 
vwo’ers dat doen; 

• Aanbod niet richten op meer 
(vak)kennis maar op ‘groeien’= 
competentieontwikkeling; 

• Aanbod moet concreet/’echt’ zijn . 

• Een persoonlijke benadering werkt 
bij havoleerlingen het beste 

• Positieve bekrachtiging van het 
leerlingengedrag in het werkproces 
werkt voor havoleerlingen zeer 
motiverend. 

 

Stellingen: 

 
• Richt je op excellente prestaties 

(growth mindset) en niet op 
excellente potentie (fixed mindset); 

• Zorg voor een breed aanbod en 
keuzemogelijkheden voor 
leerlingen, niet alleen bèta; 

• De havoleerling vraagt altijd om een 
‘beloning’ in welke vorm dan ook; 

• Havoleerlingen zijn te motiveren 
voor korte onderdelen, een 
excellentieprogramma valt of staat 
met het aanbieden van korte en 
overzichtelijke opdrachten; 

• Bij selectieprocessen werkt het bij 
havoleerlingen het beste als je hen 
voordraagt, zelf komen ze niet zo 
snel. 

• Community-vorming is bij 
havoleerlingen belangrijker dan de 
inhoud van de opdracht. 

• Havoleerlingen mogen en kunnen 
nooit vergeleken worden met 
leeftijdgenoten uit het vwo 
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Deze poster is gemaakt voor de JCU-
conferentie ‘Bouwen aan U-Talent op 
school’, 15 april 2014. 

Waarom U-Talent op de havo? 
 

• Omdat havoleerlingen binnen hun 
mogelijkheden ook bekrachtigd en 
gestimuleerd moeten worden 

• Omdat het belangrijk is dat 
havoleerlingen het gewoon vinden 
om meer te willen doen dan het 
normale 

• Omdat leerlingen die excellent 
presteren van toegevoegde waarde 
zijn in de klas 
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