
 

Dutch A (self-taught) 
Aangepast programma voor leerlingen met dyslexie 
 

 

VORM Tutoring begeleidt 
leerlingen van 14 tot 19 jaar 
in het pre-IB en IB. Vanaf 
het schooljaar 2023-2024 
bieden we een aangepast 

IB-programma aan voor 
leerlingen met dyslexie.  

 

 
Waarom een aangepast programma? 
 

In het IB-programma Dutch A (self-taught) leest de leerling negen literaire werken. 
Bij de schriftelijke examens aan het einde van het programma dient de leerling een 

literaire analyse en een formeel essay te kunnen schrijven. Voor een leerling met 
dyslexie kan het programma zeer uitdagend zijn. 

 
VORM vindt dat élke leerling met Nederlands als moedertaal het IB-programma 
Dutch A op zijn of haar niveau kan volgen. En dit kan ook, het IB biedt volop ruimte 

om een programma uit te werken dat rekening houdt met de interesses en behoeften 
van elke leerling. 

 

 

Hoe ziet ons aangepaste programma eruit? 
 
VORM heeft lesmateriaal ontwikkeld bij twintig literaire teksten. Er is dus veel ruimte 
voor keuze. In overleg met de leerling kan een passende leeslijst worden opgesteld. 

Onderwijs mag uitdagend zijn, maar het moet wél haalbaar zijn. En het plezier staat 
voor ons voorop. 

 



Als het lezen van een complexe roman problematisch is, kan bijv. worden gekozen 

voor korte toneelteksten, poëzie of graphic novels. Ook kan gebruik worden gemaakt 
van luisterboeken. 

 
Onze uitgebreide lespakketten bieden volop mogelijkheden om een programma op 
maat aan te bieden, waarbij opdrachten mondeling in plaats van schriftelijk kunnen 

worden gedaan. 
 

 

Wat bieden we? 
 
Als IB Kenniscentrum beschikt VORM over een goede kennis van regels en 

procedures rond bijv. het aanvragen van extra faciliteiten. Daar komt bij dat we al 
veel ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van leerlingen met dyslexie. 

 
VORM is aangesloten bij Stichting INIO, een relatief kleine organisatie die iedere 

leerling heel goed in beeld heeft. INIO heeft bijzonder veel expertise in het volgen en 
het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen. 
 

VORM staat voor ervaring, deskundigheid en flexibel onderwijs. Ons plezier in 
lesgeven vertalen we in een aangepast programma dat leerlingen met dyslexie 

optimale ondersteuning biedt. 
 

 
 

 
Voor informatie over het onderwijs van VORM Tutoring wijzen we graag op onze site 
www.vormtutoring.com. Uiteraard kunt u te allen tijde per e-mail of per Whatsapp 

contact met ons opnemen. We maken graag een Zoom-afspraak waarin we uw 
vragen kunnen bespreken. 

 
 

 

 


