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Vooraf 

 

In januari 2019 richtte ik VORM Tutoring op; eind februari ging de website online. Ik 

besloot vanaf het begin een blog bij te houden over het IB Nederlands. Wat me voor 

ogen staat is een bonte verzameling teksten met informatie, ervaringen en ideeën.  

 

Ik zie minstens drie goede redenen voor deze blog. 

 

Allereerst is de blog bestemd voor ouders en leerlingen bij wijze van toelichting op 

het IB- en pre-IB-programma. Immers, het betreft hier online-onderwijs dat 

inhoudelijk niet door de school van de leerling kan worden gevolgd. Daar komt bij 

dat het curriculum van Language A complex is. Ouders kunnen de behoefte voelen 

aan enige toelichting. 

 

Daarnaast kan de blog zinvol zijn voor docenten. Wereldwijd geven tientallen 

docenten les in het IB-programma Dutch A, online of op locatie. Ook voor docenten 

is het programma complex, en ik heb gemerkt dat er behoefte is aan uitwisseling 

van ideeën over tal van zaken. 

 

Ten slotte schrijf ik de blog voor mezelf. De wekelijkse tekstjes dwingen me scherp 

te blijven en mijn ideeën helder te formuleren. Bovendien is het een extra stimulans 

om de ontwikkelingen in het onderwijs, in Nederland en internationaal, te volgen. 

 

De blog verschijnt elke dinsdag, behalve in vakanties. In deze pdf zijn de eerste tien 

blogs samengebracht. 

 

 

Pieter van der Vorm, 7 mei 2019  
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Blog 1: Het nieuwe curriculum. Wat verandert er? 

 

Begin februari 2019 kwamen de nieuwe Language A: Literature guide en de 

Language A: Language and Literature guide uit. Het nieuwe curriculum zal vanaf 

augustus 2019 worden onderwezen, met een first assessment in 2021. Hierbij een 

overzicht van de belangrijkste veranderingen. 

 

1. evaluatie op basis van drie onderdelen 

Het aantal examenonderdelen wordt teruggebracht van vijf naar drie. De leerling 

heeft één mondeling examen en twee schriftelijke examens (paper 1 en paper 2). 

Het mondeling examen vindt in de regel plaats aan het einde van het eerste 

schooljaar (DP1) of het begin van het tweede schooljaar (DP2), het schriftelijk 

examen is aan het eind van het programma. Er is géén beoordeling van mondelinge 

of schriftelijke opdrachten die in de loop van de cursus worden uitgevoerd. 

 

2. areas of exploration 

De vertrouwde ‘Parts’ zijn verdwenen. Het nieuwe curriculum gaat uit van drie areas 

of exploration, namelijk: 

• Readers, writers and texts 

• Time and space 

• Intertextuality: connecting texts 

Deze areas of exploration zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan assessments. De 

leerling kan kiezen welke teksten hij/zij gebruikt voor het mondeling examen en 

voor het essay (paper 2). Het programma biedt hierin veel vrijheid. 

 

3. portfolio 

In de loop van het programma houdt de leerling een portfolio bij. De leerling 

gebruikt dit ‘learner portfolio’ voor drie dingen: (1) het bestuderen en onderzoeken 

van de teksten, (2) het reflecteren op die teksten en (3) het leggen van verbanden 

tussen teksten. 
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4. negen teksten / teksten in vertaling 

Voor het programma Language A: Literature (SL) leest/bestudeert de leerling negen 

literaire werken. Sommige eisen zijn gehandhaafd: minimaal drie genres, drie 

periodes, enz. Nieuw is de vereiste dat (minimaal) drie teksten in vertaling dienen te 

zijn. De PRL (Prescribed reading list) biedt navenant (veel) meer keuze, o.a. omdat 

de lijst niet meer gekoppeld is aan boektitels maar aan auteurs. 

 

5. Literature en Language and Literature 

De twee Language A-programma’s (Literature en Language and Literature) komen 

dicht bij elkaar te liggen. De drie hierboven genoemde areas of exploration gelden 

voor beide programma’s, en het paper 2 is voor de twee programma’s identiek. Ook 

paper 1 en het mondeling examen komen grotendeels overeen, met als verschil dat 

Language and Literature uiteraard een sterkere nadruk legt op zakelijke teksten. 

 

6. begeleiding self-taught 

Voor leerlingen die Language A: Literature als self-taught volgen, wordt het verplicht 

om een tutor te hebben. De school dient bovendien een supervisor aan te stellen 

die: 

• één keer per maand persoonlijk met elke leerling spreekt over de voortgang; 

• een wekelijkse les organiseert voor alle self-taught leerlingen in de school. 

 

Tot slot 

De areas of exploration, de invoering van het portfolio en de prescribed reading list 

nopen docenten ertoe hun programma ingrijpend aan te passen. Dat is niet erg, 

integendeel. Ik denk dat het nieuwe curriculum veel voordelen biedt: er zijn minder 

examenonderdelen, er is meer rust. Er is een ruimere aandacht voor literatuur in 

vertaling en er is bovenal veel vrijheid, zodat de gelezen teksten kunnen doen wat 

ze moeten doen: de leerling aan het denken zetten over de wereld en over zichzelf. 

Reflectie dus. En dát is misschien wel de essentie van literatuur. 

 

  



 

 6 

 

Blog 2: Over de tweede taal in het IB 

 

 

Regelmatig word ik benaderd door ouders die dwalen door de wirwar van begrippen en 

mogelijkheden: Dutch A, Dutch B, Lit, Lang & Lit, SSST… Het is inderdaad niet gemakkelijk. 

In deze blog een overzicht van ‘de basics’. 

 

Leerlingen (grade 11-12) die het IB-programma volgen, doen examen in zes vakken. Deze 

zijn gerelateerd aan zes disciplines, waaronder Studies in Language and Literature 

(Language A) en Language acquisition (Language B). Bijna altijd is Engels één van de twee 

talen. Daarnaast moet dan nog een taal worden gevolgd, als Language A of als Language B. 

 

Er is een principieel verschil tussen die twee: bij Language B gaat het om taalverwerving, 

terwijl Language A bestemd is voor leerlingen die de taal op moedertaalniveau beheersen. 

En hier ontstaan vaak de eerste twijfels. Want wat is moedertaalniveau? Leerlingen die al 

jarenlang op een Engelstalige dagschool zitten, zullen zich minder gemakkelijk in het 

Nederlands uitdrukken dan leerlingen die het voortgezet onderwijs in Nederland of 

Vlaanderen volgen. 

 

Het is goed om voor ogen te houden dat het IB programma’s ontwikkelt die expliciet 

bedoeld zijn voor leerlingen aan International Schools. En vrijwel alle leerlingen zitten nu 

eenmaal in een anderstalige context. Als een leerling flinke hiaten vertoont in zijn 

woordenschat, hoeft dit daarom nog geen belemmering te zijn om Dutch A te kiezen. Als 

Nederlands de thuistaal is en/of als de leerling Nederlandse les heeft gevolgd via een NTC, 

is Dutch A doorgaans de passende optie. 

 

Als de leerling Dutch A kiest, kan Engels worden gekozen als English B óf als tweede 

Language A. De keuze voor Dutch A levert de leerling een bilingual diploma op. 

 

Bij onderwijs op de school zelf bestaat vaak de keuze tussen Language and Literature en 

Literature. Die twee liggen in het nieuwe curriculum dichtbij elkaar. Bij het eerste is er 

meer ruimte voor bijv. taalgebruik in de media. Overigens: ook in het programma 

Literature kan ‘non-fictie’ worden gelezen. 
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Wanneer er geen docent voorhanden is, biedt het IB de mogelijkheid onderwijs op afstand 

te volgen. Dit kan uitsluitend voor het programma Language A: Literature en alleen op het 

niveau Standard Level. In dit geval wordt gesproken van SSST (school supported self 

taught) of kortweg: self taught. Het ‘school supported’ staat er niet voor niets: de school 

blijft verantwoordelijk voor alle procedures, en de school is verplicht de voortgang te 

volgen. De externe tutor stelt met de leerling de boekenlijst samen en begeleidt de leerling 

door het programma. 
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Blog 3: Over de literatuurlijst 

 

Vanaf de zomer van 2019 wordt het nieuwe curriculum van Language A onderwezen. 

Met een ander programma én een andere literatuurlijst. De Prescribed reading list 

(PRL) biedt véél meer opties. De lijst van literaire werken is namelijk vervangen 

door een lijst van auteurs; van de opgenomen auteurs zijn in principe alle werken 

toegestaan. 

 

De PRL biedt voor elke taal een ‘lange lijst’ van ongeveer 150 à 200 auteurs, vooral 

bedoeld voor leerlingen die die taal in hun pakket hebben. Daarnaast wordt per taal 

een korte lijst van recommended authors gegeven - meestal zes namen. Handig als 

je voor ‘literatuur in vertaling’ op zoek bent naar teksten in een minder bekende 

taal. Wat hierbij prettig is: ook auteurs die niet ‘recommended’ zijn, kunnen worden 

gekozen. 

 

De literatuurlijst van de leerling moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor 

Dutch A: Literature A (SL) leest de leerling in totaal negen literaire werken van 

auteurs van de PRL. Hierbij gelden de volgende criteria: 

• minimaal vier oorspronkelijk Nederlandstalige teksten 

• minimaal drie teksten in vertaling 

• minimaal drie genres (proza, poëzie, toneel, non-fictie) 

• minimaal drie periodes (periode = eeuw) 

• minimaal drie landen, minimaal twee continenten 

• minimaal twee teksten voor elke area of exploration 

 

De samenstelling van de boekenlijst wordt bovendien bepaald door inhoudelijke 

overwegingen. Want op basis van de gelezen teksten dient de leerling een 

vergelijkend essay (paper 2) te schrijven en een mondelinge presentatie te houden 

over een global issue. Beide onderdelen worden voorbereid met een portfolio, waarin 

de leerling vergelijkt en reflecteert. De gekozen werken moeten hier uiteraard 

voldoende aanknopingspunten voor bieden. 
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Het opstellen van een correcte literatuurlijst, met teksten die veel mogelijkheden 

bieden voor contrast and compare, is een hele uitdaging. Hier is absoluut de 

sturende hand van een docent bij nodig, een docent die de leerling bovendien van 

advies kan voorzien. De gekozen literaire teksten vormen immers het hart van het 

programma, en het is prettig als de leerling een lijst heeft met interessante, 

grappige, ontroerende, verrassende, kortom boeiende teksten. Teksten waar de 

leerling zich met plezier in verdiept. 
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Blog 4: Over de voor- en nadelen van afstandsonderwijs 

 

De optie afstandsonderwijs komt doorgaans pas in beeld als ter plaatse geen docent 

Nederlands voorhanden is. Begrijpelijk. Klassikaal onderwijs, in een klein groepje, 

heeft tal van voordelen. Anderzijds: een online-programma heeft óók sterke punten. 

En de bezwaren die eraan kleven zijn andere dan vaak wordt gedacht. 

 

Dat onderwijs op afstand nadelen heeft valt niet te ontkennen: er is geen discussie 

of uitwisseling met medeleerlingen, en omdat sommige lesvormen niet goed 

mogelijk zijn (bijv. iets op het bord tekenen, groepsactiviteiten) moet de docent 

ervoor waken dat de lessen te statisch worden. 

 

Ik bespeur bij ouders soms nog een ander bezwaar: de vrees dat afstandsonderwijs 

onpersoonlijk zou zijn. Maar… dát is het nu juist niet! Het contact met de docent is 

immers één-op-één, en in vergelijking met klassikaal onderwijs besteedt de docent 

veel meer tijd aan correctie en feedback. De afstand die het beeldscherm creëert 

wordt ruimschoots gecompenseerd door de persoonlijke begeleiding. Zeker wanneer 

efficiënt gebruik wordt gemaakt van Skype en mail. 

 

Wat hierbij niet mag worden onderschat, is dat een online-programma hoge eisen 

stelt aan de kwaliteit van het lesmateriaal en de feedback. Niets is zo frustrerend 

voor een leerling als een reeks invuloefeningen die hij of zij terugkrijgt met een 

verzameling rode krassen en krullen. 

 

Misschien is het grootste gevaar bij afstandsonderwijs wel ‘het breken van het 

lijntje’. Ik bedoel hier het volgende mee. Leerlingen in het voortgezet onderwijs 

hebben het druk. In het prioriteitenlijstje dat de leerling opstelt, staat de 

wiskundetoets bovenaan en ‘huiswerk Nederlands’ onderaan. Het kan gebeuren dat 

een leerling het inleveren van het huiswerk Nederlands uitstelt. En nog eens uitstelt. 

En nóg eens. Tot het lijntje breekt. Dan komt er niets meer. 

 

Een docent in het afstandsonderwijs dient een goed oog te hebben voor dat lijntje. 

Want waar afstandsonderwijs kan scoren met een hoge flexibiliteit (het huiswerk 
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mag bést ingeleverd na die toets), moet tegelijk de voortgang worden gewaarborgd. 

En dat kan alleen met een uitdagend programma en een grote betrokkenheid van de 

docent. 

 

Afstandsonderwijs kan meer zijn dan een noodoplossing en een waardig alternatief 

bieden voor klassikaal onderwijs, mits de docent optimaal gebruik maakt van de 

mogelijkheden. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor: 

1. de kwaliteit van de feedback; 

2. het lesmateriaal. 

 

De komende twee weken, in de volgende blogs, meer hierover. Dan zal het gaan 

over feedback en lesmateriaal. 
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Blog 5: Over feedback (voor docenten) 

 

Feedback is een cruciaal onderdeel van een onderwijsprogramma. Zéker wanneer 

het gaat om afstandsonderwijs. Wat is goede feedback? Het is eenvoudiger te 

zeggen wat het niet is: het is géén verzameling correcte antwoorden. Ook heeft het 

weinig zin wanneer een docent voor redacteur speelt door tik- en spelfouten te 

markeren. Hoe dan wel? 

 

Bij goede feedback staat het leereffect voorop. En om de leerling uit de feedback te 

laten leren, zijn in elk geval twee dingen nodig: 

1. de feedback moet aankomen; 

2. de leerling moet de feedback verwerken. 

 

Het eerste punt is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Leerlingen in het pre-IB 

doen Nederlands naast hun reguliere schoolwerk; leerlingen in het IB kampen met 

chronische drukte in een woud vol deadlines. Als de leerling de feedback van zijn 

docent binnenkrijgt, heeft hij negen van de tien keer dringendere dingen te doen 

(leren voor een toets, ander huiswerk, sport enz.). En het volgende huiswerk voor 

Nederlands moet óók gemaakt… 

 

In de feedback krijgt de leerling tips en verbeterpunten aangereikt. Dit is cruciaal 

om verder te komen. Maar dan moet de leerling wél de tijd nemen om die feedback 

door te nemen… Hoe zorg je ervoor dat de feedback aankomt en wordt verwerkt? 

 

Vijf tips. 

 

1. Zorg ervoor dat de leerling de feedback snel krijgt. Bijv. binnen 24 uur na 

inleveren. Als het huiswerk nog vers is, zal de leerling de feedback eerder 

bekijken. Bijkomend voordeel is dat de leerling dan sneller aan het volgende 

huiswerk kan beginnen. 
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2. Creëer een duidelijke focus. Niets is zo ontmoedigend als een Word-document 

waarin met track changes een doolhof is gecreëerd van opmerkingen op allerlei 

niveaus: inhoud, structuur, taal enz. Denk vanuit het doel van de opdracht. 

 

3. Geef persoonlijke feedback. Het antwoord van de leerling dient als basis, niet 

het voorbeeldantwoord van de docentenhandleiding. 

 

4. Zorg voor constructieve feedback. Het is zinvol om niet alleen aandacht te 

besteden aan ‘fouten’. Juist goede antwoorden, in opdrachten waar de leerling 

zijn best op heeft gedaan, verdienen een reactie. 

 

5. Bespreek de feedback mondeling na, in een Skype-gesprek. Dat biedt de 

leerling de kans om vragen te stellen, en het is een stok achter de deur om de 

feedback goed te bekijken. 

 

Ik zie de leerling graag als een sportman of sportvrouw, de docent is de trainer. 

Feedback is op twee niveaus essentieel: allereerst als training, daarnaast speelt 

feedback een belangrijke rol in de teambuilding. 
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Blog 6: Over lesmateriaal 

 

Vorige week ging de blog over feedback. Een tweede pijler in het IB is het 

lesmateriaal waarmee wordt gewerkt. (Ik denk dat er in totaal vier pijlers zijn: 

feedback, lesmateriaal, planning, keuze teksten. Op die vier rust een professionele 

begeleiding.) Er bestaan geen lesmethodes die specifiek voor het (pre-)IB 

Nederlands zijn ontwikkeld. Wat nu? 

 

In de onderbouw van het VO zijn bestaande methodes voor havo/vwo nog goed 

bruikbaar, zeker wanneer het programma wordt aangevuld met bijv. Nieuwsbegrip. 

Maar in het pre-IB en het IB wijken de doelen en eindtermen te veel af. Voeg hier 

aan toe dat Nederlands voor leerlingen in het (pre-)IB niet hun schooltaal is. 

Daardoor missen ze de input van het taalaanbod. Het lesmateriaal zal hier rekening 

mee moeten houden door de eisen aan te passen en/of gerichte opdrachten aan te 

bieden. 

 

Het valt niet te vermijden: de docent moet zélf aan de slag, waarbij hij zich kan 

laten inspireren door de lesboeken die voor IB English A bestaan. De IB guide biedt 

uiteraard een nuttige basis. 

 

Aan welke criteria voldoet geschikt lesmateriaal? Vijf belangrijke: 

 

1. Het is gebaseerd op het IB-curriculum; het behandelt de thema’s die het IB 

voorschrijft. 

2. Het speelt in op de assessments. (Welke kennis en vaardigheden zijn ‘examen-

technisch’ van belang?) 

3. Zwakkere leerlingen krijgen voldoende sturing, sterke leerlingen worden 

uitgedaagd. 

4. Het materiaal is speels opgezet en legt verrassende verbanden. 

5. Het is aantrekkelijk vormgegeven. 

 

In het programma Dutch A: Literature lezen de leerlingen negen teksten. Als docent 

zit je driftig te puzzelen, met één oog op het curriculum en het andere op de 



 

 15 

literatuurlijst: met welke boeken bereik ik mijn doelen het best? En wat voor 

opdrachten maak ik erbij? 

 

Het lesmateriaal is het visitekaartje van elke organisatie. Ik kan ouders aanraden: 

vraag dat visitekaartje op! Een organisatie stuurt graag een voorbeeldmodule toe. 

En ook zonder letterkundige achtergrond voel je als ouder goed aan: Ja, dit past bij 

mijn zoon of dochter! Hier zal hij/zij graag mee willen werken! 
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Blog 7: Over Nederlands in Nederland en in het buitenland 

 

Het gaat niet goed met het Nederlands in Nederland. In februari kopten de kranten 

dat de studie Nederlands aan de Amsterdamse VU verdwijnt, bij gebrek aan 

belangstelling. Ook andere afdelingen Nederlands kampen met een terugloop van 

het aantal studenten. Er dreigt een tekort aan leraren Nederlands. 

 

Ondertussen zijn er verontrustende geluiden over het taalniveau van studenten. Op 

26 maart verscheen in De Volkskrant een column van Marleen Kamperman. Zij is 

geen neerlandica maar hoogleraar scheikunde. Ze schrijft: “Nu al is de 

taalvaardigheid van studenten in mijn vakgebied abominabel. Van Nederlands 

hebben ze geen benul, van Engels zo mogelijk nog minder. Hoe moeten die 

studenten ooit een fatsoenlijk onderzoeksvoorstel schrijven, of aan de buitenwereld 

uitleggen, met behulp van taal dus, waar ze mee bezig zijn?” 

 

De afgelopen twintig jaar is er aan Nederlandse universiteiten heel wat veranderd. 

De komst van de bachelor heeft geleid tot tal van nieuwe, beroepsgerichte 

studierichtingen. Ook de internationalisering speelt uiteraard een rol: het merendeel 

van alle opleidingen die Nederlandse universiteiten aanbieden wordt inmiddels 

volledig in het Engels gegeven. 

 

Voeg daaraan toe dat Nederlands geen populair schoolvak is. Bij een onderzoek in 

2016 werd de populariteit gemeten onder jongens en meisjes in havo/vwo 3. Bij dat 

onderzoek eindigde Nederlands op de tiende plaats, na Engels, lichamelijke 

opvoeding, wiskunde, biologie, economie, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde 

en natuurkunde. 

 

Waar ligt dat aan, is Nederlands echt niet leuk? Ik denk dat het vak worstelt met 

‘praktische bezwaren’ (Elsschot). Wat voor leerlingen aantrekkelijk en zinvol zou 

zijn: ontwikkeling van creativiteit, begeleiding bij het ‘leren formuleren’. Maar daar 

is vaak helemaal geen tijd voor. In een rapport van het nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling (SLO) in 2013: “Omdat alle leerlingen Nederlands volgen, 

zitten de leraren vaak met relatief grote klassen en het nakijken van een 
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leerlingtekst vraagt al snel een half uur. Het leidt ertoe dat er bij Nederlands minder 

geschreven wordt dan leraren wenselijk achten.” 

 

Dit laatste is iets waar het IB op kan scoren. Leerlingen die Nederlands opnemen in 

hun IB-pakket werken een curriculum door waarin veel nadruk ligt op schrijven. Het 

kán want de klassen zijn kleiner; bij self-taught wordt de leerling zelfs individueel 

begeleid. 

 

Het curriculum voor Language A: Literature helpt, aangezien de cursus is ingebed in 

een bredere context en de docent nadrukkelijk wordt aangemoedigd taal te 

verbinden met denken. Uit de IB guide: “Thinking critically about texts, as well as 

responding to, producing or performing them, leads to an understanding of how 

language sustains or challenges ways of thinking and being.” 

 

Die brede inbedding maakt Dutch A een ander schoolvak dan Nederlands op 

havo/vwo-niveau. Creatiever en leuker, denk ik, met meer ruimte voor productieve 

vaardigheden (spreken en schrijven). Self-taught hoeft dan geen nadeel te zijn: de 

externe tutor kan juist coaching op maat aanbieden. 

 

En als een leerling na het IB bijvoorbeeld scheikunde gaat studeren? Ik denk dat 

hij/zij dan een prima onderzoeksvoorstel kan schrijven. In het Nederlands. Want dát 

is wat de leerling in Dutch A leert: kritisch, analytisch denken. En schrijven. 
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Blog 8: Over het beoordelingscriterium taal 

 

Wat leert een leerling nu eigenlijk in het programma Dutch A? Waar mensen vaak 

als eerste aan denken: correct taalgebruik. Werkwoordspelling, grammatica, 

uitbreiding van de woordenschat. Dat soort dingen. 

 

Toch is taal slechts één van de criteria waarop de leerling wordt beoordeeld. In het 

nieuwe curriculum voor Dutch A: Literature (SL) wordt 22 % van het eindcijfer 

bepaald door ‘taal’. De overige 78 % is gereserveerd voor (o.a.) kennis van de 

gelezen literaire werken, analyse en de opbouw van een tekst. Deze keuze van het 

IB vind ik goed te verdedigen. Taal wordt niet gezien als doel op zich maar als 

middel om een ander, communicatief doel te bereiken: de leerling dient ideeën van 

anderen te kunnen begrijpen en zijn eigen ideeën op een heldere, gestructureerde 

manier te kunnen presenteren. 

 

Zowel bij paper 1 als paper 2 is ‘taal’ één van de vier beoordelingscriteria. Om 

hiervoor het maximum aantal punten te behalen dient de leerling aan het volgende 

te voldoen: “Language is very clear, effective, carefully chosen and precise, with a 

high degree of accuracy in grammar, vocabulary and sentence construction; register 

and style are effective and appropriate to the task.” 

 

De omschrijving laat zien dat ‘taal’ uit verschillende componenten is opgebouwd. 

Merk op dat spelling niet expliciet wordt genoemd - al kan het wel worden 

verbonden met ‘precise’ en ‘grammar’. Woordenschat en register zijn minstens zo 

belangrijk; spelling is maar een klein stukje van die eerder genoemde 22 %. 

 

Oefening in correct taalgebruik heeft dus geen prioriteit. Of? 

 

Er zit een addertje onder het gras. Want zorgvuldig denken (analyseren, 

structureren) en zorgvuldig schrijven (woordkeuze, spelling) staan niet los van 

elkaar. Bovendien: correct taalgebruik straalt door naar andere beoordelingscriteria. 

Een examinator zal in een tekst die talig verzorgd is ook de andere kwaliteiten 

(inhoud, structuur) gemakkelijker onderkennen.  
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Zoals zo vaak is het een kwestie van de gulden middenweg. In het IB-programma 

ligt de nadruk op de ideeën bij de gelezen teksten en op het verwoorden van die 

ideeën. Taal, in al zijn facetten, speelt daarbij óók een essentiële rol. 
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Blog 9: Over leesplezier 

 

Is lezen leuk? Je hebt leerlingen die er dol op zijn, andere hebben er een 

hartgrondige hekel aan. De meeste zitten er tussenin: lezen is ‘best OK’. Tenminste, 

zolang ze een goed boek in handen hebben. Een boek waarin iets gebéúrt. 

 

In De Volkskrant van 11 mei 2018 wijdde Aleid Truijens een column aan ‘lezen voor 

de lijst’. Ze schrijft: “Boeken... nee toch hè. Saaaaii!! Het is de hopeloze missie van 

elke leraar Nederlands: leerlingen proberen te verleiden tot iets wat ze vrijwillig 

beslist nooit zullen doen: lezen. Geen appjes of Instagram, maar literatuur.” 

 

Is het met IB-leerlingen ook zo gesteld? Het prettige aan Dutch A: Literature (self 

taught) is dat boeken gelezen worden én individueel besproken. (Leraren in 

Nederland zouden dat ook wel willen, maar die kampen met overvolle klassen. 

Trouwens: literatuur maakt geen onderdeel uit van het centraal schriftelijk 

examen…) Wat verder bijdraagt aan het plezier is dat de literaire werken in het IB 

worden gelinkt aan global issues. Daarmee heb je de leerling nog niet meteen aan 

boord, maar het helpt wel. Blijft de vraag: hoe maak je Dutch A: Literature 

uitdagend voor de fervente lezer en niet ‘mega-saai’ voor de leerling die uit zichzelf 

niet snel naar een boek zal grijpen? 

 

Het begint, denk ik, bij de keuze van de boeken. De docent zal uit zijn literaire 

torentje moeten klimmen. Een leerling wordt zelden gegrepen door de literaire 

kwaliteiten van een tekst. Wat de leerling wel wil? Een pakkend verhaal rond een 

actueel thema. Dat verhaal mag best tot nadenken stemmen of ontroeren. Geen 

literair geneuzel in een stilleven van taal, maar een goede plot in een boek met veel 

‘wereld’. 

 

Aleid Truijens schreef de hierboven aangehaalde column kort na het overlijden van 

Renate Dorrestein. Ze geeft aan dat leerlingen haar romans wél waarderen, want: 

“Een hekel aan verliteratuurde literatuur, dat had Dorrestein gemeen met leerlingen. 

Aan boeken waarin iemand, om jou te treiteren, ‘thema’s’, ‘motieven’ en geheime 
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bedoelingen heeft gestopt, die jij er weer uit mag peuteren. Die afkeer beleed ze 

uitdagend als een puber.” 

 

Ik denk dat Truijens in minstens twee opzichten gelijk heeft: 

1. Wanneer leerlingen in boeken vooral ‘literaire middelen’ moeten herkennen, 

draagt dat niet bij tot het leesplezier. Dat plezier ontstaat pas als de leerling over 

de rand van de literatuur heen kan kijken. 

2. Renate Dorrestein schreef prachtige, spannende boeken, die heel geschikt zijn 

voor leerlingen in het VO. 

 

Deze week is het een jaar geleden dat Renate Dorrestein overleed. Haar roman Het 

duister dat ons scheidt staat op de literatuurlijst van VORM. 
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Blog 10: Over het pre-IB 

 

Hoe ziet het onderwijs in het pre-IB eruit? Welke eindtermen stel je op? Lastige 

vragen. Waar de eindtermen van het IB vastliggen middels de Language A: 

Literature guide, kun je je voor het pre-IB niet beroepen op zo’n gids. Hoe bepaal je 

je leerdoelen? 

 

Het kan verhelderend zijn om een blik te werpen op het hele traject dat de leerling 

doorloopt. Het programma in het basisonderwijs ligt min of meer vast; de 

eindtermen zijn doorgaans gerelateerd aan de Cito-toetsen. De eerste jaren van het 

voortgezet onderwijs kan hierop worden voortgebouwd. 

 

Voor mijn gevoel ontstaat er omstreeks VO3 een kantelpunt. Het kan zinvol zijn om 

op dat moment, of in VO4, al toe te werken naar de eindtermen van het IB. 

Wanneer je dat doet, heb je een prettige referentie. Zo is schrijfvaardigheid een 

centraal onderdeel van Dutch A - zowel bij paper 1 (analyse) als bij paper 2 (essay) 

wordt dit getoetst. In VO3 en VO4 kun je hierop inspelen. 

 

Bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor het pre-IB zijn in Nederland gebruikte 

lesmethodes voor het VO maar beperkt bruikbaar. De eindtermen voor havo/vwo 

liggen sowieso onder vuur. In oktober 2018 schreef Theo Witte in Didactief, onder 

het kopje ‘Het vak is ontzield’: “Doordat alleen leesvaardigheid in het centraal 

examen wordt getoetst en scholen hoge rendementscijfers nastreven, domineert dit 

onderdeel het lesprogramma op het havo en vwo. Dit gaat ten koste van taalkunde, 

schrijfvaardigheid en literatuur.” 

 

Het mag duidelijk zijn dat het IB dusdanig afwijkt van het havo/vwo dat je als 

docent weinig steun hebt aan een Nederlandse lesmethode op VO4-niveau. Wat ik 

wél bruikbaar vind is het ‘Manifest Nederlands op school’ dat een groep didactici 

onder leiding van Theo Witte in 2015 opstelde. Ter illustratie de tweede stelling uit 

dit manifest: “Doen maar ook denken. Het schoolvak Nederlands moet ook 

denkvaardigheidsonderwijs zijn (…). Daarbij moeten een onderzoekende houding en 

creativiteit worden gestimuleerd en ontwikkeld.” Wat de samenstellers van het 
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Manifest wenselijk achten voor het VO in Nederland, lijkt grosso modo ook heel 

bruikbaar in een pre-IB-programma. 

 

De ingrediënten van een pre-IB-programma? Veel lezen (taalaanbod!), schrijven, en 

om nogmaals naar het Manifest te verwijzen: bewuste geletterdheid. Stelling 1 luidt: 

“Bewust geletterd. Het schoolvak Nederlands moet gericht zijn op het ontwikkelen 

van een bewuste taalvaardigheid en literaire competentie. Dat betekent dat die 

vaardigheden steunen op inzicht in taal, literatuur en communicatie. Op die manier 

kunnen ze bijdragen aan de culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming van 

leerlingen.” 

 

Het klinkt misschien wat wollig en theoretisch maar het Manifest bevat in mijn ogen 

een bruikbaar didactisch kompas, dat stoelt op de gedachte dat literatuuronderwijs 

heel goed andere competenties (kritisch denken, ontwikkelen van creativiteit) kan 

integreren. Activerend onderwijs, met veel ruimte voor interdisciplinaire verbanden, 

lijkt me de sleutel om leerlingen te motiveren en voor te bereiden op het IB. 

 

 


