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Hoe jij meer impact kan hebben  
met het vak Nederlands.



De vakvernieuwingscommissie Nederlands (VVC) werkt aan de 

uitwerking van de nieuwe examenprogramma’s voor het vak Neder-

lands. Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet bekend, maar  

een aantal zaken is al wel helder. Zo is een belangrijk uitgangspunt 

dat de domeinen van het vak Nederlands meer in samenhang moeten 

worden aangeboden: één van de pijlers van Blink Nederlands.

 

Wij volgen de discussies van de vakvernieuwingscommissie op de 

voet en lopen voorop in de implementatie ervan in ons lesmateriaal. 

En zoals de conceptexamenprogramma’s in de onderwijspraktijk  

worden getoetst, zo doen wij dat ook met onze modules. In cocreatie- 

trajecten werken we samen met docenten en leerlingen om te  

ontdekken wat in de praktijk de beste keuzes zijn in het lesmateriaal 

voor het nieuwe curriculum. Op die manier blijven onze modules 

steeds in ontwikkeling en gaan ze hand-in-hand met de ontwikkeling 

van het nieuwe examenprogramma. Met Blink Nederlands krijg je zo 

altijd lesmateriaal dat aansluit bij de inhoud van de vakvernieuwing. 

* Voorlopige ontwikkeling nieuwe examenprogramma’s: sommige stappen kunnen langer duren.
** Gedetailleerde planning staat bij de toelichting van de modules. 

Moduleplanning Blink Nederlands havo/vwo bovenbouw

Blink Nederlands sluit aan bij de vakvernieuwing

Schooljaar Planning VVC en SLO*

2023 - 2024
Opleveren concept 
examenprogramma’s

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

2024 - 2025
Beproeven examenprogramma’s 
in onderwijspraktijk

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

2025 - 2026
Beproeven examenprogramma’s 
/ Uitwerking SE

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

2026 - 2027
Uitwerking Centrale examens  
(en syllabi)

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Module 9

2027 - 2028
Mogelijk: eerste nieuwe  
Centrale examens

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Module 9 Module 10

Planning modules Blink Nederlands havo/vwo bovenbouw**



Moduleoverzicht 
Module Beschikbaar Blokken Lesstof Eindopdracht Minicursus

Scheldwoorden 
Startmodule

beschikbaar Kennismaken
• onderzoeksvaardigheden
• lezen

hekeldicht of distrack

Het merk ik© 
Thema: identiteit 

beschikbaar
• Online identiteit 
• Dromen durven doen 
• Kijken in je ziel • Schrijflab

• interviewen • informeren/uiteenzetten 
• pitchen • creatief schrijven

egodocument  
met lofdicht

publieksgericht 
communiceren

Begin van het einde 
Thema: toekomst 

beschikbaar
• Medische innovaties  
• Buitenaards leven • Scifi  
• Filosoferen over de toekomst

• onderzoeksvaardigheden • argument uitwerken • overtuigen  
• logisch redeneren • lezen van literaire en zakelijke teksten  
• omgaan met bronnen • overloopdebat/socratisch gesprek

een betogende tekst
het verwerken 
van bronnen 

Tegenpolen? 
Thema:  
genderdiversiteit 

beschikbaar

• #Kweenie • Het is niet eerlijk 
• 2050 in 250 woorden  
• Mannentaal en vrouwen-
praat • Gender in perspectief

• onderzoeken • beschouwen 
• hoofdvraag beantwoorden • lezen
• column schrijven • taalbeschouwing

een beschouwende 
podcast

samenvatten 

In lichterlaaie 
Thema: activisme

najaar 2024 
(co-creatie- 
versie: nj 2023)

• De nieuwe wereldorde 
• Op eigen kracht  
• Olie op het vuur

• overtuigend formuleren • argumentatieve vaardigheden: story-
telling en retorische middelen inzetten • beïnvloeden met framing 
en drogredenen • bronnen beoordelen 

een betogende tekst: 
petitie (SE h5) of  
Malieveld-speech

factchecken:  
inzicht in de 
kleur van teksten 

Bitterzoet 
Thema: liefde

najaar 2025
• Leve de liefde 
• Grensoverschrijdend 
• Uit naam van de liefde 

• het lezen van literaire teksten (autobiografisch) • beschouwen 
• reflecteren • een mening ontwikkelen over literaire kwaliteit  
• leesclubgesprek voeren • omgaan met recensies

literair gesprek over 
gelezen boeken, n.a.v. een 
inhoudelijke kwestie (SE h5)

omgaan met  
secundaire  
literatuur

Ontketend 
Thema: erfenis van 
het kolonialisme

voorjaar 2026
• Helden van de slavernij 
• Mooie erfenis 
• Gepeperd verleden

• beschouwen • literaire en zakelijke teksten lezen • tekststruc-
turen gebruiken • probleemoplossende gesprekken • speechen  
• inzicht krijgen in de invloed van de slavernij op taal 

probleemoplossende 
paneldiscussie  
(SE h5)

werken met  
tekststructuren 

De dood en het leven 
Thema: dood

najaar 2026
• Leve de dood? 
• Leven met de dood 
• Eeuwig leven 

• het lezen van zakelijke en literaire teksten (proza, poëzie, drama) 
• het effect van stijlfiguren (humor, ironie, etc.) • een originele visie 
formuleren • het verwerken van zakelijke en literaire bronnen

een beschouwend literair 
essay (SE v6)

formuleren  
met een  
persoonlijke stijl 

De zeven vinkjes 
Thema: ambitie  
en status

voorjaar 2027
• Ambitie en status
• Polarisatie
• Status en taal 

• verdiepende vraaggesprekken en minidebat voeren • onder-
zoeksvaardigheden • argumentatieve vaardigheden • inzicht  
in aspecten van sociolinguïstiek krijgen • monoloog houden

socratisch gesprek en 
monoloog (SE v6)

speechen:  
een onderwerp 
introduceren

Literaire tijdreis 
Thema: keuze  
voor leerling 

najaar 2027
• Het verhaal in het verhaal 
• Hokjesdenken 
• Wat is schoonheid?

• het lezen en bespreken van literaire teksten • het omgaan  
met literair-historische begrippen • beschouwen • reageren  
op secundaire literatuur • reflecteren

literair gesprek over  
gelezen boeken en/of  
een kwestie (SE v6)

intertekstualiteit 
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Wat krijg je als je werkt  
met één of meer modules? 

Een licentie op één of meer modules van Blink Nederlands geeft je toegang tot de digitale 
lesomgeving. Daarin vind je:
• Lesmateriaal van de betreffende modules (inclusief digibordlessen en werkbladen)
• Lesmateriaal van de minicursussen die horen bij de betreffende modules
• Theoriebox met alle theorie van het schoolvak Nederlands
• Tekstenbox met actuele zakelijke en literaire teksten 
• Docentenlicentie (met per module twee toetsen)

Werken leerlingen alleen digitaal? 

Nee, leerlingen kunnen ook werken met het Handboek en de Tekstenbundel. Het Handboek  
Communicatie - Taal - Literatuur is een compleet naslagwerk met alle theorie van het schoolvak 
Nederlands voor klas 4, 5 en 6. De Tekstenbundel biedt een verzameling actuele teksten uit 
de modules en de Tekstenbox van Blink Nederlands. De teksten komen uit verschillende 
bronnen en variëren van 3F tot 4F. 

Er is veel interactie: de leerlingen werken actief (samen) aan verschillende schriftelijke  
en mondelinge opdrachten. De instructies krijgen ze van de docent via het digibord of  
via de lesomgeving. 

Jij bepaalt hoe je de modules inzet
Blink Nederlands biedt jou de mogelijkheid je lessen volledig naar je hand te zetten want de 
modules zijn zowel methodisch als los inzetbaar. Methodisch houdt in dat je gedurende een 
heel schooljaar met het volledige lesmateriaal van Blink werkt. Dat betekent drie modules 
per leerjaar inclusief de bijbehorende minicursussen.  
Maar je kunt ook met één losse module werken (naast eigen lesmateriaal of je bestaande 
methode). Je kunt vrij kiezen welke module je gebruikt en het beste past bij jouw bestaande 
lesprogramma en de interesses van jouw leerlingen. De modules zijn het hele jaar door los  
af te nemen. 

Meer weten?
Wil je meer weten over Blink Nederlands? 
Dat kan. Bekijk de proeflessen op 
blink.nl/blink-nederlands-bovenbouw  
of vraag een proefaccount aan en maak  
kennis met onze digitale lesomgeving.  
Of maak een afspraak met een van onze  
ambassadeurs. Ze komen graag bij je op  
school voor een persoonlijke toelichting.

Onderwijssupport
Per mail: onderwijssupport@blink.nl 
Telefonisch: 073 85 000 22

Ontdek de wereld.
© voorjaar_2023 Wijzigingen voorbehouden. Het actuele 
moduleoverzicht vind je via bovenstaande QR-code.


