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NIEUWSBRIEF 6      augustus 2022 

 

 

Vooraf 

 

Het nieuwe schooljaar gaat weer van 

start! Met deze Nieuwsbrief informeren 

we u over de ontwikkelingen bij VORM. 

 

VORM begeleidt IB-leerlingen voor 

Dutch A (self-taught). Daarnaast is 

VORM een IB Kenniscentrum, waar 

ouders, leerlingen en docenten terecht 

kunnen voor tips en (kosteloos) advies 

over het IB. De afgelopen drie jaar 

heeft VORM tientallen docenten 

ondersteund en veel ouders van 

informatie voorzien. 

 

In deze Nieuwsbrief is er aandacht 

voor onze taken als IB Kenniscentrum, 

we wijzen op de samenwerking met 

Stichting INIO en we kijken vooruit 

naar het nieuwe schooljaar, waarin we 

enkele nieuwe literaire werken in ons 

programma introduceren. 

 

Ik wens iedereen een goed begin van 

het schooljaar toe! 

 

Pieter van der Vorm 

 

 

 

 
 
VORM Tutoring begeleidt leerlingen van 14 tot 

19 jaar (pre-IB en IB) op afstand. 
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Nederlands kan zó leuk zijn! 

 

 

 
Pieter van der Vorm 

 

Ik moet iets bekennen: als vwo-

leerling vond ik Nederlands geen leuk 

vak. O, ik hield van lezen, dat wel! En 

de leraar was best OK. Maar die mix 

van leesverslagen, zinsontleding en 

argumentatieschema’s… Tja. 

 

Ik sta niet alleen. Het schoolvak 

Nederlands kan niet rekenen op veel 

enthousiasme onder scholieren. En dat 

terwijl het zo leuk kan zijn!

 

Veel te vaak gaat het in de les om regeltjes, niet om taal. En als er gelezen wordt, 

ligt de nadruk doorgaans op de literaire tekst en de auteur en wordt de opgegeven 

opdracht tot een suf raadseltje: wat kan de auteur met X hebben bedoeld? Wat is de 

diepere betekenis? Zucht! 

 

Het wordt zoveel spannender als je niet de tekst of de auteur maar de leerling in het 

middelpunt stelt! Zodat de leerling denkt: hé, dit verhaal gaat over mij! En kijk, dan 

wordt Nederlands een spannend vak! Een boek is mooi als de taal ontroert, als een 

personage je wakker schudt, als het verhaal door je hoofd blijft zoemen en je aan 

het denken zet over de wereld om je heen. 

 

 

 

Geslaagd 

 

Begin juli werden de resultaten van de IB-examens (2022) bekendgemaakt. Ook dit 

jaar zijn al onze leerlingen geslaagd, met prachtige cijfers voor Dutch A: Literature 

of Dutch B (HL). Alle leerlingen: gefeliciteerd!!! 

 

De gemiddelde score die onze leerlingen de afgelopen drie jaar behaalden is: 6,23 

(op een maximum van 7). Dit is ongekend hoog. Maar liefst 85 % van de leerlingen 

sloot het vak af met een IB6 of IB7. De leerlingen zijn apetrots op hun cijfers! En 

wij, de docenten, natuurlijk ook. 
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Nederlands als pre-IB 
 
VORM begeleidt leerlingen in het IB én pre-IB. De leerlingen in ons pre-IB-

programma verbeteren hun taal (woordenschat, spelling, schrijfvaardigheid), 

daarnaast krijgen ze oefening in het kritisch lezen van teksten. Ze lezen behoorlijk 

veel: jeugdromans, krantenartikelen, enzovoort. We kiezen boeken en verhalen die 

de leerlingen aanspreken omdat ze over actuele thema’s gaan: milieu, vriendschap, 

maatschappij en techniek, enzovoort. 

 

Middels Diataal-toetsen sluiten we aan bij het leerlingvolgsysteem. Zo kan de 

voortgang van de leerling worden gemeten volgens vaste criteria; de resultaten 

kunnen worden afgezet tegen de scores van leerlingen in het voortgezet onderwijs 

in Nederland. Zo kunnen de leerlingen precies zien waar ze staan! 

 

Bij de begeleiding van leerlingen in het pre-IB maakt VORM dankbaar gebruik van 

de kennis en ervaring die Stichting INIO in de loop der jaren heeft opgebouwd. Wat 

bij INIO én VORM vooropstaat: 1) het plezier in taal, want een lesprogramma werkt 

het best als een leerling het graag doet, en 2) veel nadruk op lezen en schrijven. 

Het lezen van verhalen en het schrijven van creatieve teksten koppelen we aan 

vaardigheden en competenties, zoals het verbeteren van de woordenschat. 

 

    
 

Enkele boeken waar de leerlingen bij VORM Tutoring en Stichting INIO mee werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit najaar krijgt Stichting INIO weer bezoek van de onderwijsinspectie. Een dergelijk 

bezoek vindt eens in de vier jaar plaats. Hieronder een citaat uit het laatste rapport: 
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NIEUWS VAN HET KENNISCENTRUM 
 

De afgelopen drie jaar heeft VORM enkele tientallen docenten ondersteund en 

daarnaast veel ouders van informatie voorzien over het IB. Al jaren bestond er 

behoefte aan een dergelijk centrum, waar bijv. docenten die op locatie IB-leerlingen 

begeleiden terecht kunnen met hun vragen. 

 

Als IB Kenniscentrum krijgen we steeds meer verzoeken binnen. Soms betreft het 

ouders die een vraag hebben, bijv. over het verschil tussen Dutch A en Dutch B. In 

andere gevallen betreft het een docent die een vraag heeft over de boekenlijst, of 

die graag een aantal oude examens (past papers) zou inzien. In zulke gevallen 

helpen we graag! 

 

De service van het IB Kenniscentrum VORM Tutoring is geheel kosteloos. 

 

Tip: Op onze website zijn onder ‘Kenniscentrum’ allerlei documenten te vinden, 

waaronder diverse uitgewerkte lespakketten. Onze lespakketten bij jeugdboeken 

zijn gericht op leerlingen van 13 tot 16 jaar. 

 

 

75 blogs 

 

Op 26 februari 2019 publiceerde ik (Pieter van der Vorm) op de website van VORM 

Tutoring de eerste blog over het IB Nederlands. In ruim drie jaar tijd verschenen er 

bijna honderd. Ik heb nu een bundeling van deze blogs gemaakt, met een best of.  

 

De bundel van 75 blogs staat boordevol informatie en nuttige tips voor docenten die 

IB-leerlingen begeleiden. De bundel is hier beschikbaar als (gratis) e-book en hier 

als pdf, of kan worden gedownload van onze website. 

 

 
  

https://www.vormtutoring.com/lespakketten/
https://www.vormtutoring.com/wp-content/uploads/2022/08/blog_75blogs.epub
https://www.vormtutoring.com/wp-content/uploads/2022/08/blog_75blogs.pdf
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Syllabus paper 2 

 
In mei 2023 zal voor het eerst Paper 2 (een vergelijkend essay) in het nieuwe 

curriculum worden geëxamineerd. De leerlingen die nu aan het examenjaar (DP2) 

beginnen, zullen zich er grondig op voorbereiden. VORM Tutoring heeft een syllabus 

hiervoor ontwikkeld. Deze kan hier worden gelezen of gedownload. De syllabus kan 

vrij worden gebruikt. 

 

 

 
Nieuwe lespakketten (over Raden Adjeng Kartini) 

 
IB-leerlingen die het programma Dutch A: Literature (self-taught) volgen, dienen 

negen literaire werken te lezen. VORM Tutoring werkt met een lijst van zo’n twintig 

titels. Met elke leerling maken we, in overleg, een keuze. 

 

We denken graag out of the box en selecteren originele teksten. Zo maakten we 

lesmateriaal bij de nieuwe dichtbundel van Tjitske Jansen, Iedereen moet ergens 

zijn (2021). Het is een bundel waarin de auteur haar kindertijd en tienerjaren in 

Barneveld beschrijft, in toegankelijke, grappige, herkenbare gedichten. 

 

Vanaf dit jaar staat ook Door duisternis tot licht van Raden Adjeng Kartini op ons 

programma. Nooit van gehoord, zult u zeggen. U bent de enige niet… Toch behoort 

dit boek tot de meest gelezen werken uit de Nederlandse literatuur. Alleen Het 

achterhuis van Anne Frank is internationaal nóg vaker gelezen. 

 

     
 

Kartini (1879-1904) kwam op voor de rechten van de Javaanse vrouw. Ze schreef 

brieven (in het Nederlands, daarom behoort ze tot de Nederlandse literatuur!) aan 

vriendinnen en bevriende Nederlandse ambtenaren. Ze wilde dolgraag een schooltje 

openen voor Indonesische meisjes. Dat is haar uiteindelijk ook gelukt. 

 

Haar brieven zijn schitterend! Kartini stierf jong, bij de geboorte van haar eerste 

kind. In Indonesië groeide ze uit tot een heldin. Wie in Nederland kent haar? En kijk, 

dat vind ik nou zo spannend! Om dit met een leerling te bespreken. Om aan de hand 

van haar felle, levendige brieven, kennis te maken met Kartini’s wereld en onder te 

duiken in haar strijd om gelijkheid en rechtvaardigheid.  

https://www.vormtutoring.com/wp-content/uploads/2022/08/syllabus_paper2.pdf
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Bereikbaarheid 

 

 

Wenst u meer informatie over het IB 

Nederlands of over één van onze 

programma’s? Neemt u dan contact 

met ons op. We maken graag een 

afspraak voor een gesprek. 

 

Onze contactgegevens: 

web: www.vormtutoring.com  

e-mail: info@vormtutoring.com of 

pieter@vormtutoring.com  

telefoon: +43 (0) 676 5888955 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vormtutoring.com/
mailto:info@vormtutoring.com
mailto:pieter@vormtutoring.com

