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• Vwo-niveau TTO leerlingen volgen in jaar 5 en 6 van de
bovenbouw de 2 jarige IB diploma programma cursus:
English (A): Language and Literature.

• In tegenstelling tot Cambridge Engels is de IB diploma
programma cursus English (A): Language and Literature geen
taalverwervingsprogramma, maar een programma waarin
leerlingen in het Engels op academisch niveau taal en
literatuur bestuderen.



• De IB programma cursus leidt op voor het IB examen
voor het vak Engels. Dit is een hoogwaardig examen dat
leerlingen goed traint in academische vaardigheden,
zoals het schrijven van papers en het vergelijken van
teksten.

• Het certificaat dat ze met het examen kunnen behalen
staat hoog aangeschreven op internationale en
nationale universiteiten. Leerlingen die dit certificaat
hebben behaald hoeven o.a. geen toelatingstoetsen
voor het vak Engels meer te doen wanneer zij in het
buitenland willen studeren.



Our experience is that IB diploma graduates are
incredibly well prepared for university success. The
program’s international flavour, academic rigor
and emphasis on inquiry based learning means
that IB Diploma students enter university with a
global outlook, an excellent work ethic and the
critical thinking skills to ensure they achieve.”

Margaret Fairman, director, Office of Prospective 
Students and Scholarships, University of 
Queensland, Australia



• De IB diploma programma cursus English (A): Language and 
Literature 





• Om het certificaat te behalen wordt in de bovenbouw tto door
vwo-leerlingen in leerjaar 4 een pre-IB module gevolgd in
periodes 3 en 4.

• In leerjaar 5 en 6 wordt een programma gevolgd (4 uur per
week) dat toegespitst is op de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om het certificaat te behalen.

• Vooral in jaar 5 en 6 wordt ook aandacht besteed op het
voorbereiden op het reguliere examen vwo, waaraan zij
natuurlijk ook deelnemen.



• De leerlingen moeten in het examenjaar 4
written tasks (creative schrijfopdrachten)
produceren, gelinkt aan de onderdelen 1,2,3 en
4 van het programma. Ook moeten ze een
aantal creatieve mondelingen doen, eventueel
in groepsverband, gelinkt aan de teksten die in
deel 1 en 2 bestudeerd zijn.

• Hiernaast doen zij nog een individual oral
commentary, waarin ze een niet van te voren
bekend stuk tekst van ongeveer 40 regels
moeten analyseren en becommentariëren.



• Naast deze onderdelen nemen de
leerlingen deel aan twee schriftelijke
examens van anderhalf uur in de
meivakantie. Het eerste examen is een
tekstuele analyse van twee teksten,
waarin zij de teksten vergelijken m.b.t.
inhoud, context, vorm en stijl. Het
tweede examen is een essay opdracht
waarbij ze twee literaire teksten
(boeken) die ze bestudeerd hebben in
part 3 bespreken, ook weer betreffende
inhoud, context, vorm en stijl.




