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 Nederlands is voor alle profielen een verplicht vak in het 

gemeenschappelijk deel. De lesuren worden gebruikt voor 
leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en 

literatuur. Dit zijn ook de vaardigheden die op je examen getoetst 
worden.  

 

 Havo 4 is de pre-examenklas. Je zult hier repetities krijgen die te maken 
hebben met het bovengenoemde. Dit houdt in dat je tekstverklaring 

krijgt, e-mails moet schrijven, spreekbeurten moet houden maar ook 
argumentatiemappen moet maken en taalonderzoeken gaat houden. 

Voor literatuur ga je een begin maken met het lezen van literaire werken voor je boekenlijst en 
krijg je literatuurgeschiedenis, beginnend met de middeleeuwen.    

 

 Voor het schoolexamen in havo 5 krijg je een toets spreekvaardigheid (een 
voordracht/spreekbeurt/speech) en een toets schrijfvaardigheid (een artikel/opstel). Voor beide 

toetsen moet je in staat zijn een betoog of beschouwing in elkaar te zetten en te presenteren. 
Voor een betoog kies je een standpunt dat je met argumenten ondersteunt, en in een 

beschouwing laat je verschillende kanten van een onderwerp zien.  

 
 Daarnaast wordt in havo 5 één uur Nederlands gebruikt voor literatuur. Gedurende havo 5 rond je 

de boekenlijst af, waar je in havo 4 mee begonnen bent. Bovendien wordt er een vervolg gemaakt 
met literatuurgeschiedenis. Dit alles gebruik je voor een mondeling examen dat wordt afgenomen 

aan de hand van acht gelezen literaire werken.  
 
 Voor het centraal examen krijg je een toets 

leesvaardigheid. Bij zo’n toets moet je vragen 
beantwoorden over meerdere pittige, vrij lange 

teksten. Je zult daar onder andere ook 
vaardigheden op het gebied van geleidende 

samenvattingen en argumentatie moeten 

toepassen. Het cijfer van het schoolexamen en het 
cijfer van je centraal schriftelijk examen tellen 

allebei voor 
50% mee voor 

je eindcijfer. 
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