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Ook het Ichthus Lyceum vond dat het anders moest én kan. Onderzoek wees uit dat leerlingen 

onvoldoende leerplezier ervoeren tijdens de lessen Nederlands. Na verschillende brainstormsessies 

met docenten en het bestuderen van bestaand onderzoek over hoe het hart in het taalonderwijs terug 

kon komen, kwam de sectie Nederlands tot de conclusie dat een rijke leeromgeving met geïntegreerd 

taalonderwijs en betekenisvolle opdrachten nodig waren om het tij te keren. Een geïntegreerd 

taalaanbod draagt bij aan de taalvaardigheid van leerlingen (Neijt, Mantingh, Coppen, Oosterholt, De 

Glopper, Witte, 2016). Een belangrijk uitgangspunt daarbij was dat lezen en schrijven niet een doel op 

zich zijn, maar een middel om iets anders te bereiken. Leerlingen willen bijvoorbeeld weten hoe suiker 

geproduceerd wordt en die kennis vervolgens delen met anderen. Het zelf kunnen bepalen welke 

vragen de moeite waard zijn om te stellen bij een tekst, over aspecten die een leerling zelf moeilijk, 

vreemd of interessant vindt, draagt bij aan de autonomie en daarmee aan de motivatie (Janssen, 2007). 

Van de eerste tot en met de examenklassen van havo en vwo wordt daarom met concrete vragen 

gewerkt die leerlingen uitwerken. Leerlingen leren daarbij op zoek gaan naar betrouwbare bronnen. In 

de bovenbouw gebruiken ze bijvoorbeeld Google Scholar als ze onderzoek doen naar hoe het komt dat 

sommige leerlingen zich heel goed kunnen concentreren en andere juist niet. Leerlingen verzamelen 

hun bronnen, onderstrepen welke informatie zij belangrijk vinden voor de tekst die ze gaan schrijven 

en leggen dit voor aan elkaar en aan de docent. De docent bespreekt daarop met de klas hoe je kunt 

zien of bronnen betrouwbaar zijn en wijst leerlingen waar nodig op nieuwe bronnen die nuttig kunnen 

zijn voor hen. Leerlingen schrijven hun tekst in meerdere revisierondes. Klasgenoten en docenten 

geven feedback op de inhoud en de vorm. Die feedback spitst zich steeds toe op een bepaald element, 

bijvoorbeeld op hoe de schrijver de aandacht trekt van de lezer. Zo is de feedback behapbaar en kan de 

leerling er direct iets mee. Voor Nederlands hebben alle leerlingen inmiddels een portfolio, waar hun 

mooiste werk in verzameld wordt. Aan het einde van het schooljaar voeren leerlingen een 

portfoliogesprek met de docent met als onderwerp die groei in taalvaardigheid. Zo worden de 

succeservaringen bestendigd en zien leerlingen het nut van het vak Nederlands in, wat weer bijdraagt 

aan hun motivatie voor het vak. 
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