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Stel jezelf even voor!
Wij zijn Juliëtte Taken en Lina Driessen, wij wonen beiden in Wijchen en zitten in 4havo. 
Wij zijn als brugklassers ooit gestart in de eerste Maaswaal NeXT-klas
 
Welke verwachtingen hadden jullie toen jullie naar het Maaswaal College kwamen? 
J: Ik had niet persé een verwachting, omdat het iets nieuws was, maar ik wist wel voor 
mezelf dat ik naar de havo wilde. 
L: wist nog niet wat ik kon verwachten maar wilde graag naar de havo toe.
 
Hoe heb je dat uiteindelijk voor elkaar gekregen?
J: je inzetten, (wanneer je een onvoldoende haalt) reflecteren, feedback vragen bij een 
docent en bij NeXT heb je de kans om een herkansing. Verder ook goed plannen.
L: leren plannen met je coach, leren fouten maken en mogen ervaren dat als je een fout 
maakt dat het niet erg is als iets niet gelijk lukt. Toetsen inzien was heel fijn, zo zie je wat je 
fout doet en waar je aan moet werken
 
Wat heeft je het meest geholpen?
J: gesprekken hebben met je coach zijn echt heel fijn, want zo kon je goed reflecteren op 
jezelf.  Je kreeg geen cijfers maar feedback en zo zag je ook wat je wel/niet haalt. Door die 
feedback kon je leren van je fouten en daardoor ontwikkel je je ook weer. 
L: meer kansen dan normaal dan in een reguliere setting. Wanneer je een cijfer haalt dan 
staat er bijvoorbeeld een 6 en bij NeXT zag je dan in de feedback wat je daarnaast wel 
goed had gedaan. De coachgesprekken waren echt superfijn. Je besteed met je coach 
aandacht aan wat al goed gaat en wat nog wat minder gaat en hoe je hieraan kan werken. 
 
 
 



2

Interview leerlingen NeXT

Wat kun je vertellen over je profielkeuze?
L: ik wilde graag de sportkant op, ik koos het profiel CM (Cultuur en Maatschappij). Dat sloot 
het beste aan, je kon daarbij het vak BSM kiezen. Ook mocht ik hier wiskunde laten vallen en 
dat vond ik wel prettig. BSM is bewegen sport en maatschappij, vooral extra sport. Je leert 
ook organiseren, je inzet en jezelf verbeteren en daarnaast ook nog theorie, een soort van 
biologie erbij. 
J: ik wil van kleins af aan al meer weten over het menselijk lichaam en graag richting zorg 
dus dit profiel past goed. Ik heb een extra vak omdat ik in de tweede misschien wel naar het 
vwo kon maar ik heb nu gekozen om eerst havo te doen en zo blijft de mogelijkheid met het 
extra vak om naar het vwo te gaan.
J/L: filosofie als vak: voorgesteld door mijn coach, in dit vak kun je goed zaken van meerdere 
kanten belichten en het past bij mij, want ik kan zelf ook goed vanuit twee standpunten 
dingen bekijken. 
L: filosofie als vak: ik kan me goed inleven in anderen en zaken van meerdere kanten 
belichten, vind het interessant en de discussie bij het vak is ook een leuke afwisseling.
 
Heb je nog een tip/advies aan nieuwe leerlingen?
L: heb vertrouwen in jezelf, het komt goed! Kies je eigen pad, zorg dat je dat doet wat bij je 
past! Je mag best fouten maken, daar leer je ook van!
J: kies wat jij wil, laat je niet altijd leiden door je vrienden of soms ervan weerhouden door 
docenten. Als je het echt wil dan kom je er wel ook al moet je er dan soms misschien wat 
harder voor werken!


