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VOORWOORD 

 
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van velen.  

Allereerst ben ik de leerkrachten van de verschillende scholen die hebben meegewerkt erkentelijk 

voor hun niet aflatende inzet. Naast dat ik bij hen in de klas mocht kijken, hebben ze ervoor 

gezorgd dat ik bijna alle materialen in kon zien. Kosten noch moeite werden daarbij gespaard. En 

natuurlijk wil ik de kinderen bedanken die me in hun schriftjes lieten kijken en me in de interviews 

vertelden wat ze fijn en minder fijn vonden in het lesmateriaal. Hun enthousiasme en openheid, 

ondanks de ervaringen die sommige van hen met zich meedragen, heeft me tot een rijker mens 

gemaakt. 

Ook de leerkrachten die meededen aan de survey bedank ik hartelijk. Net voor de 

voorjaarsvakantie vulden veel leerkrachten nog net even de digitale vragenlijst in. En als ik een 

vraag had, kon ik altijd bij ze aankloppen. 

De experts hebben me geholpen met het beter doorgronden van de theoretische achtergronden en 

het aanscherpen van de criteria om de methodes mee te beoordelen. Hartelijk dank daarvoor. 

Tot slot wil ik Boudien Bakker van de PO-raad en Janny Kappert van Kennisnet bedanken voor de 

mogelijkheden die zijn me geboden hebben om dit onderzoek uit te voeren. 

 

Juli 2018 

Hendrianne Wilkens 

CLU-Leermiddelen Adviescentrum 
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SAMENVATTING 

 
 
Voor het nieuwkomersonderwijs in het primair onderwijs zijn enkele versnellingsvragen uitgewerkt. 

Versnellingsvraag 36 is daar een van. Deze luidt: Digitaal taalonderwijs om voor nieuwkomers te 

differentiëren. Dit onderzoek moet een antwoord geven op de vraag of beschikbare leermiddelen 

voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen. Het gaat hierbij om folio en digitale leermiddelen en 

de mogelijkheden om daarmee onderwijs op maat te kunnen geven. We hebben eerst onderzocht 

waaraan leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers moeten voldoen vanuit theoretisch en 

praktisch perspectief en vervolgens gekeken naar in hoeverre de beschikbare leermiddelen die 

ingezet worden, daadwerkelijk daaraan voldoen. 

Het is een beschrijvend onderzoek geworden waarin antwoord wordt gegeven op bovengenoemde 

open vragen. Er zijn interviews gehouden met inhoudelijke experts en leerkrachten en daarnaast 

vond er een survey plaats onder leerkrachten. Het leermateriaal is gescreend op basis van criteria 

gebaseerd op literatuur en interviews met experts. 

Uit de resultaten komt naar voren dat zowel inhoudelijke experts als leerkrachten over het 

algemeen veel waarde hechten aan dezelfde aspecten wat betreft NT-2 onderwijs aan 

nieuwkomers, zoals inbedding van het taalonderwijs, de rol van de moedertaal, aandacht voor 

woordenschatontwikkeling met behulp van scaffolding en veel aandacht voor DAT en CAT, een 

didactiek die het mogelijk maakt om te kunnen differentiëren en digitale materialen die het 

leerproces effectief faciliteren. Een uitzondering op de eensgezindheid tussen experts en 

leerkrachten vormt het omgaan met meertaligheid. Experts hechten hier meer belang aan dan 

leerkrachten. 

Geconcludeerd kan worden dat de beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs voor nieuwkomers 

niet voldoen. Er wordt te weinig tegemoet gekomen aan de specifieke kenmerken van de 

doelgroep, zoals het omgaan met meertaligheid, de rol van de moedertaal, aandacht voor 

scaffolding en DAT en CAT, en ook de aandacht voor verschillende didactische principes ontbreekt 

veelal. Een belangrijk punt is dat specifieke leerlijnen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers 

ontbreken. Samen met het gemis aan kwalitatief en eenvoudig in te zetten digitale leermiddelen, 

zorgt dit ervoor dat leerkrachten de mogelijkheid missen om hun onderwijs aan te laten sluiten op 

wat hun leerlingen nodig hebben. Hierdoor kunnen leerkrachten onvoldoende onderwijs op maat 

aanbieden. Vermeld dient hierbij te worden dat veel gebruikte leermiddelen in een periode 

gemaakt zijn waarin de theoretische inzichten anders waren dan op dit moment. Daarnaast zijn er 

methodes beoordeeld die niet specifiek gemaakt zijn voor NT2-onderwijs.  

Er zijn tot slot veel aanbevelingen gedaan voor ontwikkelaars van te (her)ontwikkelen 

leermiddelen. Hiermee kunnen zij rekening houden met de specifieke eisen die gesteld worden aan 

NT2-materiaal voor nieuwkomers. 
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1. DE PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

1.1 DE AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK: LEERMIDDELEN VOOR 

NIEUWKOMERS 

In het kader van het doorbraakproject Onderwijs & ICT is er een versnellingsvraag ingediend. Het 

doorbraakproject Onderwijs & ICT is een samenwerkingsverband van het ministerie van 

Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de VO-

raad. Kennisnet is de penvoerder van het Doorbraakproject en helpt de PO-Raad bij het project 

Slimmer leren met ICT om het basisonderwijs te ondersteunen met de inzet van ict en het 

versnellen van innovatie. Daarom kunnen schoolbesturen zogenaamde  ‘versnellingsvragen’ 

indienen. Een ‘versnellingsvraag’ is een vraag over de innovatieve inzet van ICT in het primair 

onderwijs. Het gaat om een vraagstuk dat bij meerdere schoolbesturen speelt, waarvoor geen 

gemakkelijke oplossing te vinden is en dat belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs in 

Nederland (Kennisnet, 2018). 

Voor het nieuwkomersonderwijs in het primair onderwijs worden op dit moment enkele 

versnellingsvragen uitgewerkt. Versnellingsvraag 36 is daar een van. De versnellingsvraag luidt: 

Digitaal taalonderwijs om voor nieuwkomers te differentiëren. Een belangrijk knelpunt in het 

onderwijs voor nieuwkomers is dat er weinig leermiddelen zijn die eenvoudig in te zetten zijn voor 

leerlingen die het Nederlands als tweede taal gaan leren. Veel leerkrachten ontwikkelen en 

arrangeren zelf materiaal met behulp van bestaande materialen. Dit is zeer arbeidsintensief en 

leerkrachten geven aan dat de meeste bestaande methoden en materialen sterk verouderd zijn. 

Mede hierdoor laat de kwaliteit nogal eens te wensen over.  

Ook de Onderwijsraad geeft in een advies aan dat de kwaliteit van het onderwijs aan vluchtelingen 

onvoldoende is omdat er gebrek is aan expertise en aan goede lesmaterialen. De gebruikte 

onderwijsmaterialen zoals intake-instrumenten, methoden en toetsen zijn vaak verouderd (De 

Onderwijsraad, 2017). De Onderwijsraad geeft in datzelfde advies aan dat de overheid een 

sterkere rol zou kunnen spelen bij de totstandkoming van lesmethoden en toetsmaterialen als de 

markt ervoor te klein is voor commerciële uitgevers.  

Er zijn al verschillende initiatieven geweest die een bijdrage leverden aan een beter inzicht in wat 

er aan materiaal is: 

• Er is een website (www.lowan.nl) waarop informatie over nieuwkomersonderwijs te vinden 

is en waar een databank leermiddelen is opgenomen.  

• Er is, in het kader van de versnellingsvraag, een bijeenkomst geweest voor leerkrachten 

waarbij geïnventariseerd is wat er aan materialen gebruikt wordt. Tijdens deze bijeenkomst 

kwam naar voren dat er behoefte is aan lesmateriaal dat eenvoudig in te zetten is en waar 

leerlingen zelfstandig mee aan het werk kunnen. Er is een lijst van veel gebruikte 

materialen beschikbaar. 

http://www.lowan.nl/
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• Naast de website van Lowan zijn er andere hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een checklist 

waarmee materiaal beoordeeld kan worden op basis van verschillende criteria, en er zijn 

onderzoeken van de Kennisrotonde (NRO) beschikbaar.  

Kennisnet faciliteert door te zorgen voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, het adviseren van de 

sectorraden en het delen van hun kennis met het po, vo en mbo. De vier in balansmonitor geeft op 

hoofdlijnen inzicht in het gebruik van ict in het onderwijs en omvat het perspectief van leraren, 

schoolleiders, schoolbestuurders en ouders uit de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

en middelbaar beroepsonderwijs. (Kennisnet, 2016) 

De schrijfgroep Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) schreef in 

opdracht van de PO-Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de handreiking 

‘Ruimte voor nieuwe talenten. Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool.’ In deze handreiking 

stellen de auteurs dat er verfrissende wetenschappelijke inzichten zijn die vraagtekens zetten bij 

het volledig ‘onderdompelen’ van kinderen in de Nederlandse taal, die beter aansluiten bij de 

wereld van vandaag en een krachtige impuls bieden aan meer kwaliteit en betere resultaten (Hajer 

& Spee, 2017). Het is deze handreiking die de basis vormt van het theoretisch kader van dit 

onderzoek.  

Ondanks al deze inspanningen is er behoefte aan een overzicht van bruikbare leermiddelen voor 

leerlingen in het nieuwkomersonderwijs. De vraag daarbij is waar het materiaal wel aan voldoet en 

wat er ontbreekt. Enerzijds gaat het erom dat duidelijk wordt wat er al is en anderzijds om wat 

gebruikers en experts nodig achten voor leermiddelen voor nieuwkomers in het primair onderwijs. 

1.2 DE PROBLEEMSTELLING: LEERMATERIAAL VOOR NIEUWKOMERS  

Zoals we in hoofdstuk 1.1 beschreven zijn er al verschillende initiatieven geweest om meer zicht te 

krijgen op wat er nodig is voor het onderwijs aan nieuwkomers in zijn algemeenheid en ook 

toegespitst op de daarbij benodigde leermiddelen. Toch blijken leerkrachten niet tevreden met wat 

er nu is. Leerkrachten van nieuwkomersscholen willen ict zodanig kunnen inzetten dat het een 

bijdrage levert aan maatwerk.  

Tijdens het werken aan de versnellingsvragen 35 en 36 kwam het volgende naar voren. Bij 

versnellingsvraag 35 (Ict-inzet voor nieuwkomers) merkten leerkrachten op dat er weinig passend 

digitaal leermateriaal voor nieuwkomers op de markt is. Hierdoor konden zij ict niet zodanig 

inzetten dat het een bijdrage zou leveren aan groepsdifferentiatie en het werken met individuele 

leerroutes. Leerkrachten gaven hierbij aan het belangrijk te vinden dat leerlingen zelfstandig 

instructie kunnen bekijken, zelfstandig kunnen oefenen en feedback ontvangen. Ook tijdens een 

bijeenkomst in het kader van versnellingsvraag 36 (Digitaal taalonderwijs om voor nieuwkomers te 

differentiëren) kwam naar voren dat er behoefte is aan leermateriaal dat eenvoudig in te zetten is 

en waar leerlingen zelfstandig mee aan het werk kunnen om Nederlands als tweede taal te kunnen 

verwerven.  

In dit onderzoek willen we daarom zicht krijgen op hoe folio en digitale leermiddelen het leerproces 

met betrekking tot Nederlands als tweede taal (NT2) van nieuwkomers kunnen ondersteunen. De 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/migranten-kinderen-nederlands-als-tweede-taal-leren/
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wens vanuit de betrokken nieuwkomerscholen is om met name te focussen op methodes in 

verband met een doorlopende lijn en samenhangende structuur.  

Er is in de handreiking (Hajer & Spee, 2017) veel kennis bijeengebracht over welke keuzes er 

gemaakt kunnen worden in het onderwijs aan nieuwkomers. Hierin komt naar voren dat juist voor 

nieuwkomers die wellicht getraumatiseerd zijn en die schooltijd gemist hebben, de volgende drie 

behoeften van essentieel belang zijn: persoonlijkheidsvorming, sociale vorming en kwalificatie. Drie 

behoeften die Deci en Ryan beschrijven vanuit hun zelfdeterminatie theorie waarin het gaat om 

een gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie (Ryan & Deci, 2000). In dit onderzoek 

ligt de focus op leermiddelen met woordenschat als basis, bedoeld voor kwalificatie van de leerling. 

Daarnaast is de aandacht voor schoolse taalvaardigheid van cruciaal belang. Een van de 

belangrijkste stadia in de ontwikkeling van taal-en denkvaardigheden is de overgang van 

dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar cognitieve academische taalvaardigheid (CAT).  

(Hajer, 2017). Een ander aspect is het belang van de moedertaal (Hajer & Spee, 2017).  

Er is veel expertise bijeengebracht over wat er nodig is voor het (taal)onderwijs voor nieuwkomers 

maar de praktische uitwerking ervan laat te wensen over en er is onvoldoende zicht op welke 

materialen geschikt zijn en het best ingezet kunnen worden.  

De algemene probleemstelling van het onderzoek luidt: 

Voldoen de beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers? 
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2. THEORETISCH KADER 

In dit hoofdstuk gaan we in op wetenschappelijke inzichten over tweede taalverwerving van 

nieuwkomers in relatie tot wetenschappelijke inzichten over leermiddelen. Allereerst wordt 

ingegaan op het proces van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar cognitieve 

academische taalvaardigheid (CAT) (2.1). Vervolgens gaan we in op het belang van de moedertaal 

bij de verwerving van de tweede taal (2.2) Daarna gaan we in op waaraan leermiddelen in zijn 

algemeenheid moeten voldoen (2.3). In de paragraaf daarna wordt de koppeling gelegd met 

leermiddelen en tweede taalverwerving (2.4). Tot slot formuleren we criteria waaraan leermiddelen 

moeten voldoen willen ze tegemoet komen aan een effectief leerproces voor nieuwkomers bij hun 

tweede taalverwerving (2.5). 

2.1 VAN DAT NAAR CAT 

Bij de eerste opvang wordt de intake als sleutel gezien. Tijdens de intake wordt onder andere 

nagegaan hoe de schoolloopbaan van het kind is geweest, of het kind heeft leren lezen, welk 

schrift bekend is, of het Engels spreekt, welke rekenvaardigheden het beheerst, welke concepten 

bekend zijn in de moedertaal en wat het ontwikkeltempo is (Hajer & Spee, 2017).  

De leerling komt vervolgens in een klas waar het accent ligt op het vergroten van de woordenschat 

met behulp van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT). Digitale prentenboeken zijn hierbij een 

belangrijke aanvulling op het voorlezen van de leerkracht. Ze bevorderen de 

woordenschatontwikkeling en het verhaalbegrip (Wienen-van den Berg, 2016 ) 

Als de leerling zich redelijk kan redden met DAT, verschuift het accent steeds meer naar cognitief 

academisch taalgebruik (CAT) en er wordt gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis in de 

moedertaal. Luisteren en spreken blijven belangrijk en worden aangevuld met (samen) lezen en 

(samen) schrijven. De leerkracht stimuleert de interactie met Nederlandse kinderen voortdurend 

waardoor de woordenschat vergroot wordt (Hajer & Spee, 2017). Uiteindelijk zal de leerling steeds 

beter CAT kunnen toepassen. Belangrijk in deze fase is dat de leerkracht de voertaal niet 

versimpelt en dat er structurele aandacht is voor CAT.  

Scaffolding 

Steeds is er sprake van het didactische principe scaffolding. Hierbij wordt de taalontwikkeling eerst 

in de steigers gezet, waarna gaandeweg deze steigers weer afgebroken worden (Hajer & Spee, 

2017). De scaffolding is te onderscheiden in interactieve scaffolding en geplande scaffolding. In het 

eerste geval is het de leerkracht die taalbegrippen introduceert en deze subtiel verbetert. Bij 

geplande scaffolding worden veelal visuele hulpmiddelen gebruikt die ondersteuning bieden bij het 

begrijpen van de taal. Ook hierbij is een ontwikkeling te zien van DAT naar CAT. 

2.2 HET BELANG VAN DE MOEDERTAAL 

De meest recente wetenschappelijke inzichten over het verwerven van een tweede of derde taal 

laten zien dat ‘onderdompeling’ in de nieuw te leren taal niet genoeg is. Juist het gebruik maken 

van de moedertaal wordt als uiterst belangrijk gezien. Door het negeren van de moedertaal kan 
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het kind zich aangetast voelen in de eigen identiteit waardoor het zich minder goed zal ontwikkelen 

(Hajer & Spee, 2017).  

Voor het onderwijs aan nieuwkomers zijn drie behoeften te onderscheiden: 

• Persoonlijkheidsvorming: wat heeft de leerling nodig om te leven als autonoom persoon? 

• Sociale vorming: wat heeft de leerling nodig om met anderen in de maatschappij te 

functioneren en in de klas als minimaatschappij? 

• Kwalificatie: wat heeft de leerling nodig aan kennis, vaardigheden en houdingen om succes 

te hebben op school en te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Vooral om tegemoet te komen aan de eerste en de derde behoefte is de moedertaal belangrijk. Om 

als autonoom persoon te kunnen leven geeft de moedertaal steun. Als het gaat om de kwalificatie 

is het belangrijk dat de leerling concepten die al aangeleerd zijn in de moedertaal kan gebruiken bij 

de te leren cognitieve academische taalvaardigheden. 

2.3 LEERMIDDELEN 

In het volgende gaan we in op kwaliteitscriteria waaraan (digitaal) leermateriaal in zijn 

algemeenheid moet voldoen wil het leerzaam zijn en leerlingen in staat stellen met succes te leren. 

We baseren ons daarbij op het artikel Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal (Reints & 

Wilkens, 2012).  

Al het leermateriaal, zowel folio als digitaal, is ontworpen om leerlingen doelgericht te laten leren: 

kennis, vaardigheden, attitudes, competenties. Dat is de primaire functie ervan. Digitaal 

leermateriaal heeft twee eigenschappen die folio materiaal niet heeft: multimodaliteit en 

adaptiviteit. Onder multimodaliteit verstaan we dat het materiaal verschillende zintuigen 

tegelijkertijd aanspreekt. Adaptiviteit houdt in dat een programma zich automatisch aanpast aan 

het niveau van de leerling, waardoor flexibele leerroutes ontstaan.  

Bij het beoordelen van leermateriaal hanteren Reints en Wilkens (2012) onderstaande indeling. 

1. Leerstof  

1.1 Leerstof selecteren  

1.2 Leerstof ordenen  

1.3 Leerstof verpakken  

2. Didactiek  

2.1 Didactische strategieën  

2.2 Didactische werkvormen  

2.3 Leerprocessen sturen  

3. Presentatie  

3.1 Begrijpelijke teksten  

3.2 Functionele beelden  

3.3 Lay-out  

Leerstof 

Belangrijke randvoorwaarden bij de selectie van leerstof zijn eindtermen, leerlijnen en de daaraan 

gekoppelde leerdoelen. Daarnaast moet de stof aansluiten bij de voorkennis en de interesses van 

leerlingen en moeten ze zich ermee kunnen identificeren. Dit motiveert hen om zich maximaal in te 

spannen om iets te begrijpen en te leren.  

Bij het ordenen van leerstof zijn er verschillende structuren te onderscheiden: de ketting, de ster, 

de driehoek en het spinnenweb. De ketting en ster zijn daarbij minder sterke structuren in die zin 

dat als er geen herhaling plaatsvindt de kans bestaat dat de onderdelen niet gemakkelijk worden 

opgeslagen in het langetermijngeheugen. Om de informatie wel op te kunnen slaan is veel 

herhaling nodig (Reints & Wilkens, 2012). 
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Een juist gebruik van modaliteiten (tekst, muziek, beeld, film en animaties) is van essentieel 

belang om leerlingen effectief gebruik te laten maken van hun werkgeheugen en het zo min 

mogelijk te overbelasten. Mayer en Moreno (2003) geven aan dat hoe beter het werkgeheugen 

aangesproken wordt, hoe effectiever de leerling leert. Onderstaand schema laat zien hoe het 

verwerken van informatie in de verschillende fasen van het geheugen plaatsvindt. De informatie 

komt binnen via de zintuigen. In het werkgeheugen worden geluiden en beelden georganiseerd en 

omgezet in auditieve en visuele modellen. In combinatie met voorkennis uit het 

langetermijngeheugen wordt informatie, mits goed verwerkt, opgeslagen als kennis in het 

langetermijngeheugen. 

 
Informatieverwerkingsmodel van Mayer & Moreno (in: Valcke, 2010)  

 

De dual channel hypothesis speelt hierbij een belangrijke rol. De mens bezit twee parallelle kanalen 

om informatie te verwerken: visueel en auditief (Paivio, 1986). Als informatie binnenkomt via 

verschillende modaliteiten die gebruik maken van één zintuig, bijvoorbeeld geschreven tekst en 

plaatje (tweemaal visueel), dan vereist het proces van organiseren van de binnengekomen 

informatie veel inspanning. Veel effectiever is het als informatie via twee aparte kanalen wordt 

verwerkt, bijvoorbeeld in de combinatie gesproken tekst en beeld (auditief en visueel). Dit heet het 

modaliteitseffect. Het is dan van essentieel belang dat geluid en beeld hetzelfde representeren op 

hetzelfde moment. Bij het gebruik van film dient vanuit de dual channel hypothesis een te grote 

belasting van het werkgeheugen vermeden te worden. Om goed gebruik te kunnen maken van de 

verschillende zintuigen kunnen verschillende ontwerpprincipes gehanteerd worden (Mayer en 

Moreno, 2003): 

• Modaliteitsprincipe: beeld (statisch, dynamisch) en geluid 

• Multimediaprincipe: beeld (statisch, dynamisch) en tekst 

• Nabijheidsprincipe: tekst staat dichtbij het beeld waar het om gaat 

• Overbodigheidsprincipe: alleen beeld (statisch, dynamisch) en tekst en geluid als het 

perfect op elkaar aansluit en geen overbelasting geeft 

• Coherentieprincipe: geen overbodig(e) beelden, geluiden, en teksten die niets met het doel 

te maken hebben  

Didactiek 

In het voorgaande bleek dat verwerking van de binnenkomende informatie in het werkgeheugen 

ervoor zorgt dat deze informatie georganiseerd wordt. Om dit laatste te bewerkstelligen is een juist 
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gekozen didactiek nodig. Het gaat daarbij om een effectief gebruik van didactische strategieën, 

passende werkvormen en de sturing van het leerproces. 

Belangrijke didactische strategieën zijn voorkennis activeren, de aandacht richten en sturen door 

bijvoorbeeld leerdoelen te geven, oefenmogelijkheden aanreiken en het geven van feedback (van 

Beek, 2009).  

Door afwisselende en motiverende werkvormen te geven zijn leerlingen bereid hun taak vol te 

houden en af te ronden (referentie zoeken, staat niet in het artikel). Er zijn presentatievormen, 

interactievormen en opdrachtvormen te onderscheiden. Het hangt van het leerdoel en de doelgroep 

af welke vorm het best gekozen kan worden.  

Het sturen van het eigen leerproces is een belangrijke vaardigheid. Leerlingen die deze 

vaardigheden goed hebben ontwikkeld leren grondiger en effectiever (Bannert en Mengelkamp, 

2008; Georghiades, 2004). Het is daarom belangrijk dat in het lesmateriaal aandacht besteed 

wordt aan het voorbereiden, plannen, monitoren en evalueren door leerlingen door middel van 

passende opdrachten. 

Presentatie 

Bij de presentatie staan drie aspecten voorop: de teksten moeten begrijpelijk zijn, de beelden 

moeten het begrip ondersteunen en de lay-out moet in dienst staan van het leerproces.  

Begrijpelijke teksten bevatten veel bekende woorden en de samenhang in de tekst is duidelijk. Ook 

zijn er signaalwoorden die ervoor zorgen dat zinnen aan elkaar gekoppeld zijn en geen losse 

statements blijven. Samenhang een belangrijke rol bij tekstbegrip: hoe meer verbindingen er 

worden gemaakt, des te gemakkelijker is de tekst te begrijpen (Reints & Wilkens, 2012). Het 

gebruik van signaalwoorden is essentieel voor zwakkere lezers (Land, 2009). Liever wat langere 

zinnen met signaalwoorden dan korte zinnen die geen verband met elkaar hebben.  

Ondersteunende beelden in leermateriaal omvatten zowel stilstaande beelden (illustraties, foto’s en 

modellen) als bewegende (animaties, video’s en virtuele beelden). We onderscheiden de volgende 

functies van beelden: decoratief (alleen bedoeld ter decoratie), representerend (concretiseren de 

leerstof), organiserend (structureren de leerstof), interpreterend (vereenvoudigen de leerstof) en 

mnemotechnisch (ezelsbruggetjes).  

Lay-out is in twee opzichten belangrijk: voor het richten van de aandacht en voor het structureren 

van informatie (Reints & Wilkens, 2012). De aandacht van de leerling wordt beter gericht als 

typografie, kleurgebruik en markeringen goed toegepast zijn. Om de leerstof op een eenvoudige 

manier te structureren moet de auteur rekening houden met de bladspiegel, de combinatie van 

tekst en beeld en het gebruik van titels en tussenkopjes.  

Er zijn ook belemmerende aspecten die het leren juist tegenwerken: overdadig gebruik van 

hoofdletters, overdadig en verkeerd kleurgebruik (witte tekst op roze ondergrond), lange 

opsommingen en veel markeringen. 
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2.4 LEERMIDDELEN EN NT2-VERWERVING DOOR NIEUWKOMERS 

Bij taalverwerving is de leerkracht essentieel omdat hij/zij degene is die continu zorgdraagt voor 

interactie. Als eenmaal het proces van DAT in voortdurende interactie met andere leerlingen in 

gang is gezet, kunnen leermiddelen ook ingezet worden. Het gaat daarbij om zowel papieren als 

digitale leermiddelen waarmee een blend gemaakt kan worden. In deze paragraaf koppelen we de 

inzichten over waar leermiddelen in zijn algemeenheid aan moeten voldoen aan wat er bekend is 

over de inzichten van tweede taalverwerving. We houden daarbij weer de indeling aan van leerstof, 

didactiek en presentatie.  

Leerstof 

Selectie van de leerstof 

Als het gaat om de selectie van leerstof kan gebruik gemaakt worden van de eindtermen en 

leerlijnen. In paragraaf 2.3 wordt gesproken over het belang van aansluiten bij voorkennis, 

interesse en identificatie. Deze voorkennis en interesses zullen tijdens de eerste opvang al 

achterhaald moeten worden zodat daar zo snel mogelijk op ingespeeld kan worden. Wat is de 

moedertaal en welke tweede of derde taal wordt gesproken? Welke onderwerpen/concepten zijn 

bekend en hoe kan daar op ingespeeld worden met leermateriaal? Op deze manier kan tegemoet 

gekomen worden aan voorkennis en interesses en is de kans groot dat de leerling zich kan 

identificeren met de leerstof.  

Ordening van de leerstof 

Bij het ordenen van leerstof zal aanvankelijk vooral de ster centraal staan. In verband met het 

belang van woordenschatontwikkeling is dit een logische keus. Er moet daarbij veel herhaling 

plaats kunnen vinden (Wienen-van den Berg, 2016 ).  

Als het om nieuw of verder te ontwikkelen concepten gaat, kunnen beter sterkere structuren als de 

driehoek en het spinnenweb gebruikt worden. Dit kan plaatsvinden vanuit de moedertaal.  

Modaliteiten 

Uit veel literatuur over tweede taalverwerving komt naar voren hoe belangrijk het is om gebruik te 

maken van geanimeerde boeken (b.v. Takacs, Swart & Bus, 2015; Zucker, Moody & McKenna, 

2009, in: Antwoordformulier Kennisrotonde 23 september 2016). De multimediaeffecten moeten 

dan wel inhoudelijk aansluiten op het verhaal. Leerlingen profiteren van een goede aansluiting 

tussen verbale en non-verbale elementen. Het gebruik van programma’s met veel interactieve 

elementen dienen vermeden te worden omdat ze afleidend werken (b.v. Takacs et al., 2015, in: 

Antwoordformulier Kennisrotonde 23 september 2016). De ontwerpprincipes van Mayer en Moreno 

(2003) zoals beschreven in 2.3 kunnen hierbij behulpzaam zijn. 

 
Didactiek 

Zoals hiervoor aangegeven is er een aantal belangrijke didactische strategieën. Voor het NT2 

onderwijs zullen vooral het activeren van voorkennis, het geven van veel oefenmogelijkheden en 

herhaling, en het geven van feedback belangrijk zijn. Omdat het activeren van voorkennis zo’n 

belangrijke didactische strategie is (van Beek, 2009), zal de moedertaal aanvankelijk een 

belangrijke rol spelen bij het activeren van die voorkennis zo lang de leerlingen nog niet vertrouwd 
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zijn met CAT. Bij het leren van een tweede taal is herhaling belangrijk omdat dan internalisering 

plaatsvindt (Hajer & Spee, 2017). Daarom zullen er veel (herhalings)oefeningen moeten zijn. De 

feedback dient ervoor te zorgen dat leerlingen hints krijgen waarmee ze zelfstandig tot een goede 

oplossing kunnen komen. Het moet niet ingaan op gemaakte fouten maar op dat wat goed gaat 

(Reints & Wilkens, 2012).  

Een advance organizer kan behulpzaam zijn bij het richten en sturen van de aandacht en het 

ondersteunen van CAT.  

Wat betreft de werkvormen zal er veel nadruk moeten liggen op interactievormen. Het zijn de 

interactievormen in betekenisvolle en authentieke taalcontexten die ervoor zorgen dat leerlingen 

de grootste sprongen in taal- en woordenschatontwikkeling maken (Hajer & Spee, 2017). 

Daarnaast is het belangrijk dat de leerling de taak vol wil houden en daarom zijn motiverende 

werkvormen belangrijk (Ryan & Deci, 2000). Digitale prentenboeken kunnen daar een bijdrage aan 

leveren, eerst in de eigen taal en vervolgens in het Nederlands. 

Omdat leerlingen door het sturen van het eigen leerproces grondiger en effectiever leren (Bannert 

& Mengelkamp, 2008; Georghiades, 2004) zullen er werkvormen moeten zijn die ervoor zorgen dat 

de leerling zicht krijgt op de taalontwikkeling die doorgemaakt wordt. 

Presentatie 

Zoals hiervoor aangegeven in 2.3 zijn signaalwoorden essentieel in verband met de begrijpelijkheid 

van leerteksten (Land, 2009). Deze signaalwoorden zullen dan ook tijdens de DAT fase veelvuldig 

aan bod moeten komen. Vervolgens kan dit verder uitgebouwd worden als de leerling aan CAT toe 

is. Belangrijk in deze fase is dat de leerkracht de voertaal niet versimpelt (Hajer & Spee, 2017). 

Beelden kunnen de leerling ondersteunen bij het begrijpen van teksten. Zoals in 2.3 is aangegeven 

is er een onderscheid te maken in de functie van de beelden: decoratief, representerend, 

organiserend, interpreterend en mnemotechnisch (Carney & Levin, 2002).  Vooral representerende 

beelden zullen aanvankelijk belangrijk zijn omdat ze de leerstof zullen concretiseren en de leerling 

de vertaling naar de moedertaal kan maken door het beeld. Bij scaffolding kunnen representerende 

plaatjes dienst doen (Hajer & Spee, 2017). Omdat deze representerende beelden zo belangrijk zijn 

voor de leerling zullen decoratieve beelden die alleen bedoeld zijn om te decoreren zoveel mogelijk 

vermeden dienen te worden. Deze plaatjes kunnen belemmerend werken (Carney & Levin, 2002).  

Organiserende plaatjes kunnen gebruikt worden als het om opeenvolging van handelingen gaat. 

Gezien het belang dat wordt gehecht aan plaatjes bij geplande scaffolding (Hajer & Spee, 2017) 

kunnen deze plaatjes ondersteunend zijn. Ook interpreterende plaatjes kunnen hierbij behulpzaam 

zijn. Leerlingen kunnen met deze plaatjes ingewikkelde processen en abstracte of complexe 

begrippen en verschijnselen begrijpen (Reints en Wilkens, 2012). 

Voor leerlingen die een tweede of derde taal leren is een goed sturende lay-out belangrijk. Lay-out 

is in twee opzichten belangrijk: voor het richten van de aandacht en voor het structureren van 

informatie (Reints & Wilkens, 2012). Leerlingen die een tweede taal leren, hebben alle aandacht 

nodig voor het begrijpen van deze taal, daarom moeten ze niet afgeleid worden door onnodige 

teksten, icoontjes, kleuren en veel verschillende lettertypes. De aandacht van de leerling wordt 

beter gericht als typografie, kleurgebruik en markeringen goed toegepast zijn. Om de leerstof op 
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een eenvoudige manier te structureren moet de auteur rekening houden met de bladspiegel, de 

combinatie van tekst en beeld en het gebruik van titels en tussenkopjes en belemmerende factoren 

vermijden (Reints en Wilkens 2012).  

2.5 CRITERIA WAARAAN LESMATERIAAL VOOR NIEUWKOMERS MOET VOLDOEN 

In het voorgaande legden we de koppeling tussen waaraan leermiddelen in zijn algemeenheid 

moeten voldoen en de specifieke situatie van NT2 verwerving van nieuwkomers. In dit hoofdstuk 

destilleren we de criteria waaraan leermiddelen voor nieuwkomers moeten voldoen, willen ze een 

zo optimale bijdrage leveren aan de NT2-verwerving. Het gaat hier om een combinatie van de 

specifieke criteria zoals genoemd in 2.4 en algemene criteria zoals genoemd in 2.3 die nadrukkelijk 

voor de doelgroep gelden voor NT2-verwerving. De criteria uit 2.3 waaraan lesmateriaal in zijn 

algemeenheid moet voldoen zijn hier buiten beschouwing gelaten. In tabel 1 zijn de criteria 

onderverdeeld in leerstof, didactiek en presentatie. 

Tabel 1: Criteria waaraan leermiddelen voor nieuwkomers moeten voldoen. 

 Criterium 

Leerstof 
• Selectie van de leerstof vindt plaats aan de hand van de eindtermen en leerlijnen  
• De leerstof sluit aan bij de voorkennis van de leerling (concepten die reeds begrepen 

worden in de moedertaal) 
• Waar mogelijk kan de leerstof in de moedertaal gegeven worden 
• De leerling kan zich identificeren met de leerstof 
• Er zijn (aanvankelijk) veel ordeningen van de leerstof in de vorm van de ster 
• Er wordt veel herhaling aangeboden 
• Complexere concepten worden in een sterke structuur weergegeven (driehoek, 

spinnenweb) met waar mogelijk steekwoorden in de moedertaal 
• De tweede taalverwerving vindt plaats met behulp van geanimeerde boeken 
• Geanimeerde boeken kunnen in de moedertaal vertaald worden* 
• De leerstof wordt aangeboden in betekenisvolle en authentieke taalcontexten 
• Multimediapresentaties sluiten inhoudelijk goed aan op het verhaal 
• Er is een goede aansluiting tussen verbale en non-verbale elementen 
• Er zijn geen interactieve elementen die onnodig afleiden 
• De ontwerpprincipes (modaliteits-, multimedia-, nabijheids-, overbodigheids- en het 

coherentieprincipe) worden juist gehanteerd 

Didactiek 
• Voorkennis wordt geactiveerd en mogelijk (aanvankelijk) ook in de moedertaal 
• Er zijn veel (herhalings)oefeningen 
• De feedback is veelal in de vorm van hints en zet aan tot het zelf oplossen van de 

taak 
• De feedback legt geen nadruk op fouten maar op wat goed ging 
• Relaties tussen onderwerpen en concepten worden expliciet gegeven in een advance 

organizer 
• Leerlingen worden aangezet tot interactie 
• De leerling heeft de keuze uit verschillende geanimeerde prentenboeken, ook in de 

eigen taal** 
• Er zijn opdrachten waarmee de leerling aangezet wordt te reflecteren op het eigen 

leerproces 
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Presentatie 
• De teksten zijn begrijpelijk voor de leerlingen doordat er veel bekende woorden in 

voor komen 
• De samenhang tussen tekstonderdelen is duidelijk door gebruik van signaalwoorden 
• Er is geen sprake van versimpeling van de taal in de leerteksten 
• Er zijn veel representerende beelden (die geplande scaffolding ondersteunen) 
• Bij het aanleren van opeenvolgende handelingen wordt gebruik gemaakt van 

organiserende plaatjes/beelden 
• Bij het aanleren van concepten wordt er gebruik gemaakt van interpreterende 

plaatjes 
• Er zijn zeer weinig tot geen puur decoratieve plaatjes 
• Er is voldoende witruimte tussen de regels en teksten 
• Er wordt gebruik gemaakt van één lettertype 
• Er is sprake van functioneel kleurgebruik 
• De gebruikte icoontjes zijn begrijpelijk en functioneel 
• Er zijn kaders voor speciale tekstgedeelten, zoals voorbeelden 
• Kopjes en tussenkopjes helpen bij het oriënteren op de tekst en maken de structuur 

duidelijk 

* Hier is het puur gericht op de mogelijkheid om in diverse talen in te spreken 

** Hier gaat het om het bevorderen van de motivatie  
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3. DE ONDERZOEKSVRAGEN 

Uit het hiervoor gepresenteerde theoretisch kader blijkt dat er al veel bekend is over hoe 

leermiddelen het leerproces zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij leerlingen in het algemeen. 

Daarnaast is er veel expertise bijeengebracht over NT2-onderwijs aan nieuwkomers. De koppeling 

met leermateriaal dat expliciet het leerproces ondersteunt van leerlingen die een tweede taal gaan 

verwerven in het nieuwkomersonderwijs is nog niet gemaakt. Er zijn al materialen maar of deze 

materialen een optimale bijdrage leveren aan het NT-2 onderwijs voor nieuwkomers is nog niet 

onderzocht.  

Daarom willen we in dit onderzoek nagaan welke leermiddelen er al zijn die in meer of mindere 

mate voldoen aan de in hoofdstuk 2.5 opgestelde criteria en waar nieuw te ontwikkelen 

leermiddelen aan moeten voldoen. 

We maken daarbij een onderscheid tussen een theoretisch perspectief en een praktisch perspectief. 

Om op deze manier een zo uitgebreid beeld te krijgen van wat er nodig is volgens experts die 

voornamelijk vanuit de wetenschap oordelen en leerkrachten die in de praktijk vooral vanuit de 

praktijk oordelen. 

We komen tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen 

a. vanuit theoretisch perspectief? 

b. vanuit praktisch perspectief? 

2. In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel 

ingezet worden 

a. vanuit theoretisch perspectief? 

b. vanuit praktisch perspectief? 
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4. DE OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

4.1 HET ONDERZOEKSDESIGN 

In dit onderzoek beschrijven we waar leermiddelen aan moeten voldoen vanuit theoretisch en 

praktisch perspectief volgens inhoudelijke experts en leerkrachten. Tevens beschrijven we in 

hoeverre experts en leerkrachten vinden dat de leermiddelen voor NT2-onderwijs voldoen vanuit 

theoretisch en praktisch perspectief. 

4.1.1 Deelnemers en leermiddelen 

Aan het onderzoek deden drie experts uit de Schrijfgroep Lectoreninitiatief Professionalisering 

Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN), 29 leerkrachten en drie leerlingen mee. 

De leermiddelen werden gekozen uit een lijst van veelgebruikte leermiddelen die tijdens een 

werkbijeenkomst in het kader van versnellingsvraag 36 met leerkrachten uit de LOWAN werkgroep 

tot stand kwam. 

4.1.2 Beschrijvend onderzoek 

Het is een beschrijvend onderzoek waarin antwoord wordt gegeven op twee open vragen. Het gaat 

om de beschrijving van de kenmerken van de onderzoekseenheden aan de hand van een vooraf 

gegeven systematiek. Er zijn geen hypothesen die beantwoord gaan worden (Baarda en de Goede, 

2001). 

4.2 DE GEBRUIKTE INSTRUMENTEN 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende instrumenten gebruikt. Zie 

tabel 2. 

Tabel 2: De onderzoeksvragen en instrumenten 

Onderzoeksvraag Instrument 

1. Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs 

aan nieuwkomers voldoen 

a. vanuit theoretisch perspectief? 

b. vanuit praktisch perspectief? 

 

 

- Interviews experts (NT2) 

- Interviews leerkrachten, leerlingen 

- Survey leerkrachten 

2. In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die 

voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel ingezet 

worden  

a. vanuit theoretisch perspectief? 

b. vanuit praktisch perspectief? 

 

 

 

- Screening lesmateriaal  

- Interviews leerkrachten, leerlingen 

- Survey leerkrachten 
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4.2.1 Interviews met experts  

Ter validatie van het theoretisch kader en om antwoord te kunnen geven op onderzoeksvraag 1a 

vinden er drie interviews plaats met experts uit de Schrijfgroep Lectoreninitiatief 

Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN). 

De interviewvragen zijn te vinden in bijlage 1 

4.2.2 Interviews met leerkrachten 

Met drie leerkrachten van drie verschillende scholen wordt een interview gehouden. Het gaat 

hierbij om een school die verbonden is aan een asielzoekerscentrum (type 1 school), een 

taalschool (type 2 school) en een opvangklas in een basisschool (type 3 school).  

Om een beeld te krijgen en wat meer input te hebben voor de interviews vindt er eerst een 

observatie van een les plaats. De interviews zijn bedoeld om een antwoord te krijgen op hoe de 

praktische uitvoering plaatsvindt in de klas. De vragen voor de interviews zijn te vinden in bijlage 2 

4.2.3 Interviews met leerlingen 

Direct na de geobserveerde les vindt er een interview plaats met een leerling per groep, per school 

om een beeld te krijgen van wat leerlingen vinden van de ingezette leermiddelen voor NT2-

onderwijs. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld om meer input te krijgen voor de interviews 

met de leerkrachten. De resultaten van deze interviews zijn dan ook niet uitgeschreven. 

4.2.4 Survey onder leerkrachten 

Onder leerkrachten wordt een digitale vragenlijst afgenomen om antwoord te krijgen op de vragen 

waaraan leermiddelen voor NT2-onderwijs voor nieuwkomers moeten voldoen vanuit praktisch 

perspectief en in hoeverre beschikbare leermiddelen vanuit praktisch perspectief daaraan voldoen. 

De vragen van de survey zijn te vinden in bijlage 3. 

4.2.5 Screening van de meest gebruikte leermiddelen 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin veel gebruikte leermiddelen voor NT2-onderwijs voor 

nieuwkomers voldoen op basis van de criteria zoals opgesteld in het theoretisch kader wordt met 

behulp van deze criteria een screening uitgevoerd. Hierin wordt aangegeven aan welke criteria het 

materiaal wel of gedeeltelijk voldoet en aan welke criteria nauwelijks tot niet. De criterialijst is te 

vinden in bijlage 4. 

4.3 SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSEENHEDEN 

4.3.1 Selectie van de leermiddelen 

Aan leerkrachten is tijdens een werkgroepbijeenkomst in het kader van versnellingsvraag 36 

gevraagd welke leermiddelen ze vaak gebruiken. Op basis daarvan is er een lijst op gesteld met de 

tien meest gebruikte leermiddelen voor (mondelinge) taal, lezen en rekenen.  

4.3.2 Selectie van de experts 

De experts zijn op voorspraak van de opdrachtgever gekozen uit de Schrijfgroep Lectoreninitiatief 

Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN). 
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4.3.3 Selectie van de scholen, leerkrachten en leerlingen 

De scholen zijn gekozen op basis van participatie door de schoolbesturen aan de versnellingsvraag 

en daarbinnen geografische ligging: noord, midden, west. Vervolgens werd aan een leerkracht die 

participeert in de werkgroep van de versnellingsvraag op de betreffende school gevraagd om 

medewerking. De leerkracht vroeg vervolgens een leerling om een aantal vragen te beantwoorden. 

Daarnaast zijn er door de opdrachtgever leerkrachten aangeschreven met de vraag of ze bereid 

waren om een digitale vragenlijst in te vullen. 

4.4 GEGEVENSVERZAMELING 

De drie experts hebben een e-mail ontvangen met het verzoek om mee te werken aan een 

interview. Na uitvoering van de interviews zijn deze uitgeschreven en de experts hebben 

naderhand de interviews kunnen lezen en waar nodig uitspraken kunnen aanscherpen. Twee 

experts hebben dit gedaan.  

Op basis van de interviews is de lijst van criteria om leermiddelen mee te beoordelen verder 

aangescherpt. Ook deze hebben de experts in kunnen zien. Twee experts hebben feedback 

gegeven op de criterialijst. Deze criterialijst is vervolgens gebruikt om de leermiddelen mee te 

beoordelen. 

De observaties, interviews met leerkrachten en leerlingen zijn op de verschillende scholen 

uitgevoerd en aan de leerkrachten is gevraagd een les te geven zoals dat iedere dag gebeurt: een 

klassikale/groepsgewijze instructie waarna zelfstandig gewerkt wordt. Dit mocht voor ieder vak 

zijn. Aan het eind van de les heeft de leerkracht een leerling gevraagd om een kort interview te 

geven. Ook de leerkracht zelf heeft een interview gegeven. 

Andere leerkrachten hebben een link gekregen met de vraag de digitale vragenlijst in te vullen. De 

vragenlijst is door 26 leerkrachten ingevuld. Het betrof een vragenlijst met grotendeels gesloten en 

enkele open vragen. 

 

4.5 GEGEVENSVERZAMELING 

Voor het analyseren van de gegevens zijn de onderzoeksvragen richtinggevend. Hieronder 

bespreken we per onderzoeksvraag hoe we de gegevens hebben geanalyseerd.  

1. Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen 
a. vanuit theoretisch perspectief? 

b. vanuit praktisch perspectief? 

Om vraag 1a te kunnen beantwoorden zijn de interviews met de drie experts uit de Schrijfgroep 

Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) samengevat en met de 

uitspraken is de criterialijst voor het beoordelen van methodes aangescherpt. 

Voor de beantwoording van vraag 1b zijn de interviews met drie leerkrachten samengevat en zijn 

de gegevens uit de survey met behulp van SPSS geanalyseerd.  
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2. In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel 

ingezet worden  

a. vanuit theoretisch perspectief? 

b. vanuit praktisch perspectief? 

Voor het beantwoorden van vraag 2a is de criterialijst om de leermiddelen mee te beoordelen, die 

voortkwam uit het theoretisch kader, aangescherpt met de resultaten uit de interviews met de 

experts uit de Schrijfgroep (LPTN). Vervolgens zijn de leermiddelen met behulp van deze 

criterialijst beoordeeld. Hier is per leermiddel een samenvatting van gegeven en tot slot is er een 

overzicht gemaakt waarbij per aspect aangegeven wordt of het leermiddel in voldoende of in 

mindere mate voldoet aan het betreffende aspect. 

Eén leermiddel kon niet geanalyseerd worden omdat de onderzoeker onvoldoende informatie kon 

verkrijgen over deze methode. 

Voor het beantwoorden van vraag 2b zijn de interviews met leerkrachten samengevat en zijn de 

resultaten uit de survey met behulp van SPSS geanalyseerd. 
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5. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten per onderzoeksvraag gerapporteerd. 

5.1 ONDERZOEKSVRAAG 1A 

Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen vanuit theoretisch 

perspectief? (onderzoeksvraag 1a) 

Resultaten interviews experts 

De interviews met de experts hadden enerzijds tot doel het theoretisch kader te verifiëren en aan 

te scherpen, anderzijds werden de antwoorden gebruikt om de criterialijst waarmee de methodes 

werden beoordeeld, uit te breiden en aan te scherpen. 

Uit de interviews met de experts komt naar voren dat ze meertaligheid belangrijk vinden en dat 

het lesgeven plaatsvindt in voortdurende interactie. Interactie tussen leerkracht en leerlingen en 

leerlingen onderling. Een tutor/taalmaatje kan hulp bieden als de leerling nog weinig thuis is in het 

Nederlands maar wel al verschillende concepten vanuit de moedertaal kent. Hierdoor blijven 

leerlingen cognitief uitgedaagd. De moedertaal vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het 

NT2-onderwijs.  

Het is belangrijk dat leerkrachten passende professionaliseringsmogelijkheden aangeboden krijgen. 

Het kan daarbij gaan om het werken vanuit leerlijnen, het omgaan met CAT en DAT, scaffolding en 

alles rondom het onderwijs aan NT2 voor nieuwkomers. Daarnaast dient er ook nadruk te komen 

op het belang van het werken in circuitvorm. Met een circuitvorm, kunnen leerlingen al dan niet 

begeleid door de leerkracht of klasse-assistent verschillende activiteiten doorlopen waardoor er 

eenvoudig gedifferentieerd kan worden. 

Identificatie met de leerstof kan bevorderd worden door te werken vanuit authentieke contexten en 

thema’s. Hierbij kan ook aandacht voor diversiteit en meertaligheid helpen. 

Geanimeerde prentenboeken worden belangrijk gevonden. Voorwaarde is wel dat deze zijn ingebed 

in het gehele onderwijs en niet op zich zelf staan. Er dient een instructie vooraf gegeven te worden 

zodat de link gelegd kan worden met wat eraan vooraf ging. Bibliotheken zouden een rol kunnen 

spelen in het verspreiden van de prentenboeken zodat leerlingen ook thuis er gebruik van kunnen 

maken. 

Wat betreft de didactiek geven de experts aan dat het belangrijk is dat er een duidelijk 

instructiemodel is, waarbij verlengde instructie mogelijk is, zodat ingespeeld kan worden op 

verschillen tussen leerlingen. Daarnaast zijn herhaling en feedback belangrijke aspecten. Digitale 

leermiddelen kunnen hier een bijdrage aan leveren. De oefeningen die digitaal gemaakt worden, 

moeten dan wel ingebed zijn in het taalonderwijs en dienen aan te sluiten bij de klassikale 

instructie die eraan voorafging. Digitale leermiddelen bieden hulp als het gaat om het herhalen van 

de leerstof. Wat betreft de feedback hebben de experts zorgen over de kwaliteit van die feedback. 

Het mag geen simpele feedback zijn, het moet ertoe doen. Nuttige feedback bestaat uit 

bijvoorbeeld uit scaffolding met behulp van pop-ups.   
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Over hoe begrijpelijke teksten eruit zien zijn er verschillende opvattingen bij de experts: één 

expert geeft aan dat authentieke teksten daarbij belangrijk zijn en dat de leerlingen daarbij 

instrumenten nodig hebben om zich de tekst eigen te maken. Twee experts vinden het bijvoorbeeld 

belangrijk dat er bekende woorden zijn, dat er woordlijsten worden gemaakt van onbekende 

woorden, dat de tekst duidelijke (tussen)kopjes heeft, dat het aanbieden van signaalwoorden met 

behulp van scaffolding gebeurt en dat er steeds meer sprake is van concrete teksten met plaatjes 

naar meer abstractie. 

De lay-out moet sober zijn. Eén expert geeft aan dat deze instelbaar moet zijn door de leerkracht 

en niet alleen uit moet gaan van een westerse benadering. Plaatjes dienen eenduidig te zijn, 

bijvoorbeeld dat als het om de teen gaat er een pijl staat bij de teen aan een voet. 

 

5.2 ONDERZOEKSVRAAG 1B 

Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen vanuit praktisch 

perspectief? (1b) 

Resultaten uit de interviews met leerkrachten 

Algemeen 

In het volgende valt te lezen wat de drie leerkrachten in de interviews aangaven wat betreft 

leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers. Als de antwoorden veelal overeenkwamen 

wordt daar geen melding van gemaakt en als een geheel beschreven. Als er verschillende 

opvattingen zijn wordt dit aangegeven. 

De leerkrachten geven aan dat volgens hen essentiële onderdelen in NT2-materiaal zijn: 

differentiatiemogelijkheden, dat er een combinatie van gesproken woord, beeld en uitleg is en 

vooral eerst gericht op mondeling taalgebruik. 

De leerkrachten vinden dagelijkse algemene taalvaardigheden (DAT) en  cognitief academische 

taalvaardigheden (CAT) belangrijk en daarbij vinden ze met name het omgaan met CAT moeilijk. 

De rol van de leerkracht is daarbij belangrijk. Er is bijvoorbeeld behoefte aan meer woordspinnen 

en meer informatie over CAT. 

De leerkrachten vinden dat ze zelf een belangrijke rol hebben als het gaat om scaffolding. 

Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er door goede feedback in het materiaal sprake kan zijn van 

scaffolding. Bij herhalingsoefeningen zou dit ook mogelijk moeten zijn. 

Leerstof 

Wat betreft de leerstof geven de leerkrachten het volgende aan: 

- Leerlijnen zouden in de methodes verweven moeten zijn, zodat ze kunnen zien welke 

stappen bij leerlingen overgeslagen kunnen worden en ze kunnen versnellen waar nodig. 

- De rol van de moedertaal vinden leerkrachten belangrijk. Het is fijn als andere leerlingen 

dingen uit kunnen leggen in de moedertaal. Ook Google translate helpt daarbij. 

- Leerlingen moeten zich met de stof kunnen identificeren. 
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- Geanimeerde boeken zijn belangrijk. Voor oudere kinderen is het lastig om zich met de 

onderwerpen te kunnen identificeren. Het is een goed idee om deze prentenboeken in de 

moedertaal te vertalen. 

- Authentieke contexten zijn belangrijk. Het zou fijn zijn als dit met filmpjes gebeurt. 

- Multimediapresentaties moeten zodanig zijn dat leerlingen er zelfstandig mee kunnen 

werken en dat ze er snel mee aan de slag kunnen. Is nog moeilijk om te realiseren. Tablets 

met klankondersteuning zijn daarbij belangrijk, zodat leerlingen niet te veel hoeven te 

lezen. 

Didactiek 

Over de didactiek zeggen leerkrachten het volgende: 

- Het kan soms goed zijn om voorkennis in de moedertaal te activeren. 

- Het is belangrijk dat de leerstof herhaald wordt zodat leerlingen zich de woorden eigen 

kunnen maken. Het zou fijn zijn als ouders dit ook zouden kunnen doen 

- Feedback in digitale programma’s is belangrijk en dan in de vorm van directe feedback met 

daarbij de mogelijkheid tot het geven van een tweede antwoord. 

- Het inleiden van nieuwe onderwerpen kan het best door afwisseling: een combinatie van 

een filmpje, vragen, een advance organizer, etc. 

- Eén leerkracht geeft aan dat met boekjes werken niet aanzet tot interactie en dat ze 

behoefte heeft aan coöperatieve werkvormen. 

- Reflectieopdrachten kunnen een bijdrage leveren aan het zelfbeeld. 

Presentatie 

Over de presentatie geven de leerkrachten het volgende aan: 

- Begrijpelijke teksten bevatten korte zinnen, bekende woorden, plaatjes en concreet 

materiaal. 

- Eén leerkracht geeft aan dat het belangrijk is dat er teksten zijn waarbij leerlingen mee 

kunnen luisteren en dat dan bepaalde termen opkleuren, b.v. persoonlijk voornaamwoord 

in het rood. Ook dat er plaatjes in de vorm van pop-ups bij verschijnen. 

- Er moeten veel beelden zijn, voorbeelden en duidelijke icoontjes. Er moet een duidelijke 
bladspiegel zijn en de lay-out moet rustig zijn. 

De leerkrachten hebben tips voor uitgevers: 

- Meer mogelijkheden tot differentiatie. 

- Meer software met materiaal voor zelfstandige verwerking (10 minuten). 

- Boekjes die aansluiten bij de klassikale instructie waarmee leerlingen zelfstandig aan het werk 

kunnen. 

- Extra materiaal voor leerlingen die klaar zijn. 

- Beter digibordmateriaal (vgl. Veilig leren lezen, Staal, Alles telt). 

- Educatieve spelletjes. 

- Materiaal dat meer aansluit bij eigen culturen. 
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- Adaptief materiaal waarbij duidelijk wordt op welke leerlijn de leerlingen werken en welke stof 

er nodig is om leerlingen op de volgende leerlijn te krijgen. Er moet een mogelijkheid zijn voor 

andere verwerkingsmogelijkheden en een andere manier van instructie. 

 

Resultaten uit de survey 

In het volgende bespreken we eerst de resultaten die een antwoord moeten geven op vraag 1b.  

Leerkrachten konden op een vierpuntsschaal (onbelangrijk, enigszins belangrijk, belangrijk en zeer 

belangrijk) aangeven hoe belangrijk ze bepaalde aspecten vinden in hun NT2-onderwijs aan 

nieuwkomers. 

In tabel 3 is te zien dat er eensgezindheid is over het kunnen inspelen op verschillen tussen 

leerlingen. Dit aspect wordt door bijna alle respondenten zeer belangrijk gevonden (m=3,80; 

sd=0,41). Ook geanimeerde prentenboeken worden over het algemeen als zeer belangrijk ervaren 

(m=3,58; sd=0,64). Alle andere aspecten worden over het algemeen belangrijk tot zeer belangrijk 

gevonden.  

Het minst belangrijk wordt het gebruik van dezelfde icoontjes gevonden (m=2,62; sd=1,06), daar 

is echter minder eensgezindheid over, wat te zien is aan de standaarddeviatie.  

Tabel 3 : Gemiddelde scores op het belang dat gehecht wordt aan verschillende aspecten in NT2-materiaal  

 

 

  

aandacht 
voor 

meertalig
heid 

aandacht 
voor de 

moedertaal 

explicie-
te 
koppe-
ling 
tussen 
methode  
en 
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mate-

riaal dat 
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bij de 
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me-
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icoontjes 
gebrui-

ken 

één 
inlog-
code 
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geani-
meerde 
prenten-
boeken 

geani-
meerde 
prentenb

oeken 
ook in 

de 
moedert

aal 

in hand-
leiding tips 

voor co-
öperatieve 

werk-
vormen 

 in hand-
leiding 

aandacht 
voor DAT 
en CAT 

kunnen 
inspelen 

op 
verschill

en 
tussen 
leer-

lingen 

N 
Valid 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 25 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mean 3,4615 3,1538 3,4231 3,4231 2,6154 3,3462 3,5769 3,3462 3,5 3,16 3,80 

Std. 
Deviation 0,64689 0,78446 0,57779 0,50383 1,0612 0,74524 0,64331 0,74524 0,64807 0,6245 0,40825 

Minimum 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 

Maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

In bijlage 6 zijn de resultaten per aspect in cirkeldiagrammen weergegeven. 

 

5.3 ONDERZOEKSVRAAG 2A 
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In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel 

ingezet worden vanuit theoretisch perspectief? 

Resultaten uit de screening van de leermiddelen 

In paragraaf 2.5 is in tabel 1 een criterialijst voor leermiddelen voor NT2-onderwijs voor 

nieuwkomers gegeven die op basis van het theoretisch kader is samengesteld. Na de interviews is 

deze lijst verder uitgewerkt en is de uiteindelijke criterialijst ontstaan. De criteria gelden zowel 

voor papieren als digitaal materiaal. Indien het alleen geldt voor specifieke criteria die alleen voor 

digitaal materiaal gelden, zijn deze geel gearceerd. De criterialijst is te vinden in bijlage 4 

De resultaten uit de screening zijn te zien in tabel 4 

Algemeen 

Weinig leermiddelen besteden aandacht aan meertalig leren en er is vaak geen aandacht voor de 

moedertaal. Alleen ‘Zien is snappen’ en ‘Woorden in prenten’ besteden daar wel expliciet aandacht 

aan in de handleiding. Voor DAT en CAT is niet expliciet aandacht in de handleidingen. Dit is alleen 

het geval bij ‘Woorden in prenten’. 

Ook is er nauwelijks expliciete aandacht voor scaffolding. Alleen ‘Woorden in prenten’ en 

‘Nieuwsbegrip’ doen dit. 

Wat betreft de aandacht voor het werken in circuitvorm en het werken in thema’s is meer 

aandacht. Bijna alle methodes, met uitzondering van ‘Zien is snappen’ besteden hier aandacht aan. 

Leerstof 

Door het gebrek aan verwijzingen naar leerlijnen is het moeilijk te beoordelen of er een logische 

opbouw in de leerstof is aangebracht. Hierdoor was het moeilijk om te bepalen of de leerstof 

aansluit bij noodzakelijke voorkennis. 

Methodes die eerst aandacht besteden aan de woordenschat sluiten in hun volgende lessen redelijk 

aan bij de voorkennis van leerlingen. Niet iedere methode gaat uit van de aanwezige woordenschat 

bij de leerlingen. Bij ‘Nieuwsbegrip’ zijn het soms erg moeilijke onderwerpen voor leerlingen die 

pas in Nederland zijn, zowel taalkundig als wat betreft de onderwerpen.  

De leerstof is over het algemeen in alle methodes ingebed in een functionele context.  

In de leerstof wordt, met uitzondering van ‘Woorden in prenten’, niet gerefereerd aan de 

moedertaal.  

Als er digitale middelen worden ingezet, zijn ze ingebed in het taalonderwijs, met uitzondering van 

‘Zien is snappen’. 

Alleen bij ‘Woorden in prenten’ wordt gebruik gemaakt van geanimeerde boeken die ook in de 

moedertaal vertaald kunnen worden.  

De ontwerpprincipes worden vaak niet juist gehanteerd. Dit kan leiden tot overbelasting van het 

werkgeheugen. Alleen ‘Kwint’ vormt hier een uitzondering op.  

De volgende ontwerpprincipes zijn belangrijk: 
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- Het modaliteitsprincipe: beeld en geluid gaan gelijk op 

- Multimediaprincipe: beeld en tekst sluiten goed op elkaar aan en ondersteunen elkaar 

- Redundantieprincipe: vermijd een teveel aan overbelasting door een effectieve combinatie 

van beeld, geluid en tekst  

- Nabijheidsprincipe: bij elkaar horende elementen zoals beeld en tekst staan dicht bij elkaar 

- Coherentieprincipe: precies dat wat nodig is in tekst, beeld, geluid en de combinatie 

daarvan; less is more 

Didactiek 

Alle methodes activeren voorkennis bij de leerlingen. Dit gebeurt niet in de moedertaal. Alleen 

‘Woorden in prenten’ vormt hier een uitzondering op. In deze methode wordt het belang hiervan 

aangegeven. 

Enkele methodes geven de leerlingen een overzicht van de onderwerpen met behulp van een 

advance organizer. 

Alle methodes zorgen voor voldoende herhalingsoefeningen.  

In alle methodes worden leerlingen aangezet tot interactie. Ook zetten veel methodes, met 

uitzondering van ‘Mondeling Nederlands nieuw’ en ‘Zien is snappen’, aan tot samenwerking waarbij 

echter vaak niet gedacht wordt aan de inzet van een taalmaatje. Dit laatste is wel het geval bij 

‘Woorden in prenten’, ‘Horen, zien en schrijven’ en ‘Kwint’. 

De inzet van digitale leermiddelen waarmee leerlingen individueel kunnen werken is niet bij alle 

methodes mogelijk. Bij sommige methodes gebeurt dit redelijk vaak.  

Het aanbieden van eenvoudige reflectieoefeningen gebeurt bij sommige methodes wel, bij andere 

niet en het geven van feedback gebeurt bijna niet, met uitzondering van ‘Nieuwsbegrip’. 

Presentatie 

De begrijpelijkheid van de teksten is bij sommige methodes redelijk tot goed en bij andere 

methodes kan er getwijfeld worden of de teksten begrijpelijk genoeg zijn doordat er veel 

onbekende woorden in voor komen bijvoorbeeld. Dit laatste geldt vooral voor ‘Veilig leren lezen’ en 

‘Nieuwsbegrip’.  

Er wordt in geen enkele methode aandacht besteed aan verschillende schriftsystemen.  

In sommige digitale materialen, zoals bij ‘Woorden in prenten’, Logo 3000’ en ‘Nieuwsbegrip’ 

worden pop-ups gebruikt voor b.v. scaffolding en uitbreiding van de woordenschat.  

In ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Kwint’ wordt gebruik gemaakt van authentieke teksten. Hoewel dat leerlingen 

kan aanspreken, komt het in dit geval de begrijpelijkheid niet altijd ten goede. De teksten in de 

meeste methodes zijn functioneel, met uitzondering van ‘Veilig leren lezen’. Bij sommige andere 

methodes zoals ‘Mondeling Nederlands nieuw’ moeten leerkrachten soms keuzes maken in thema’s 

om de teksten echt functioneel te laten zijn. 

De kwaliteit van de plaatjes is over het algemeen redelijk tot goed. Het gaat er daarbij om dat het 

juiste type plaatje is gebruikt en dat het plaatje eenduidig is. De volgende typen plaatjes zijn te 

onderscheiden: 
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- Representerende plaatjes: zijn bedoeld om begrippen, verschijnselen en objecten te 

verhelderen en inzichtelijk te maken. 

- Organiserende plaatjes: zijn bedoeld om ordening aan te brengen en opeenvolgende 

handelingen te laten zien. 

- Interpreterende plaatjes: zijn bedoeld om ingewikkelde processen, abstracte of complexe 

begrippen en verschijnselen duidelijk te maken. 

- Decoratieve plaatjes: zijn bedoeld om de aandacht te trekken en leiden daardoor snel af. 

Soms zijn er te veel decoratieve plaatjes. Vooral bij ‘Veilig leren lezen’ is dat het geval. 

De kwaliteit van de lay-out is over het algemeen goed bij alle methodes.  

In tabel 4 is te zien of methodes in mindere (3e en 4e kolom) of voldoende mate (1e en 2e kolom) 

voldoen wat betreft de aspecten uit de criterialijst. Niet voor iedere methode is ieder aspect 

ingevuld. Dit heeft ermee te maken dat het niet van toepassing was of dat de kwaliteit van dit 

aspect moeilijk vastgesteld kon worden. 

Tabel 4: Beoordeling van de methodes op aspecten uit de criterialijst 

MNN = Mondeling Nederlands nieuw 

ZIS = Zien is snappen 

WIP = Woorden in prenten 

Logo = Logo3000 

HZS = Horen, zien en schrijven 

VLL = Veilig leren lezen 

NB = Nieuwsbegrip 

Kwint = Kwint 

MSV = Met sprongen vooruit 

 
Aspect Beoordeling 
Algemeen In voldoende mate In mindere mate 
Meertalig leren ZIS 

WIP 
 MNN 

Logo 
HZS 
VLL 

NB 
Kwint 
MSV 

Moedertaal WIP  MNN 
ZIS 
Logo 
HZS 

VLL 
NB 
Kwint 
MSV 

Scaffolding  WIP 
NB 

 MNN 
ZIS 
Logo 
HZS 

VLL 
Kwint 
MSV 

DAT en CAT WIP 
 

 MNN 
ZIS 
Logo 
HZS 

VLL 
NB 
Kwint 
MSV 

Werken in circuitvorm MNN 
WIP 
Logo 
HZS 

Kwint 
MSV 

ZIS  

Thema’s MNN 
ZIS 
WIP 
Logo 

HZS 
VLL 
NB 
MSV 

  

Leerstof     
Voorkennis MNN 

ZIS 
WIP 
Logo 

HZS 
VLL 
Kwint 
MSV 

NB  

Moedertaal  WIP  MNN 
ZIS 
Logo  
HZS 
MSV 

VLL 
NB 
Kwint  

Functionele context MNN 
ZIS 

HZS 
VLL 

NB  
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WIP 
Logo 

Kwint 
MSV 
 

Geanimeerde boeken ingebed WIP  MNN 
ZIS 
Logo 
HZS 

VLL 
NB 
Kwint 
MSV 

Digitale middelen ingebed MNN 
WIP 
Logo 

HZS 
VLL 
NB 

ZIS  

Ontwerpprincipes juist gehanteerd Kwint  MNN 
Logo 
HZS 

VLL 
NB 

Didactiek     
Voorkennis activeren MNN 

ZIS 
WIP 
Logo 

HZS 
VLL 
NB 
Kwint 
MSV 

  

Moedertaal WIP  MNN 
ZIS 
Logo 
HZS 

VLL 
Kwint 
MSV 
NB 

Advance organizer Logo 
ZIS 

VLL 
NB 

Kwint 
MSV 

 

Herhaling MNN 
ZIS 
WIP 
Logo 

HZS 
VLL 
NB 
Kwint 
MSV 

  

Aanzetten tot interactie MNN 
ZIS 
WIP 
Logo 

HZS 
VLL 
Kwint 
MSV 

  

Samenwerking WIP 
Logo 
HZS 

VLL 
NB 
Kwint 
MSV 

MNN 
ZIS 

 

Inzet taalmaatje WIP 
HZS 
Kwint 

 MNN 
ZIS 
Logo 

VLL 
NB 

Inzet digitale leermiddelen WIP 
Logo 
HZS 

VLL 
NB 

MNN 
ZIS 
MSV 

 

Reflectie  MNN 
Logo 

VLL 
NB 

ZIS 
Kwint 

MSV 

Feedback NB  MNN 
Logo 
HZS 

VLL 
MSV 

Presentatie     
Begrijpelijke teksten ZIS 

WIP 
Logo 
HZS 

VLL* VLL* 
NB 
Kwint 

 

Verschillende schriftsystemen   ZIS 
WIP 
Logo 
NB 

VLL 
MNN 
HZS 

Gebruik van pop-ups WIP 
Logo 

NB HZS 
VLL 

 

Authentieke teksten NB 
Kwint 

 Logo 
HZS 

VLL 

Functionele teksten ZIS 
WIP 
Logo 

MNN 
NB 
Kwint 

VLL  

Kwaliteit plaatjes ZIS 
WIP 
Logo 

HZS 
MSV 
MNN 
 

VLL 
NB 
Kwint 

 

Kwaliteit lay-out ZIS VLL   
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*Twijfel over de begrijpelijkheid van de teksten, het zal sterk van het onderwerp afhangen of leerlingen de 
teksten kunnen begrijpen 

 

 

 

 

  

WIP 
Logo   
HZS 

NB 
Kwint 
MSV 
MNN 
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5.4 ONDERZOEKSVRAAG 2B 

In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel 

ingezet worden vanuit praktisch perspectief? (2b) 

Resultaten uit de interviews met leerkrachten 

Algemeen 

In zijn algemeenheid geven leerkrachten aan dat er te weinig differentiatie mogelijk is en er een 

gemis aan software is. Dat Mondeling Nederlands nieuw moeilijk inzetbaar in verband met de 

thema’s. Ze geven aan dat ze de thema’s zelf anders in willen delen. Logo 3000 werkt heel fijn 

i.v.m. de combinatie woord, beeld en uitleg. 

Als het gaat om DAT en CAT komt dit wel aan de orde maar te beperkt. Leerkrachten moeten 

daarbij te veel zelf doen. Ze hebben er behoefte aan te weten hoe je DAT en CAT opbouwt. Wat 

DAT betreft geeft een leerkracht aan dat er vaak geen goede woorden zijn, b.v. ‘want’ in plaats van 

‘handschoen’. Leerkrachten hebben behoefte aan aparte lijsten/spinnen voor vaktaal. 

Vaak gaat het te snel met verschillende begrippen. Zeker bij rekenen, daar moet veel meer 

herhaling komen.  

In leermiddelen is te weinig aandacht voor scaffolding. Ze voldoen daar niet aan of het zit minimaal 

in het materiaal. 

Leerstof 

Wat betreft de leerstof geven leerkrachten het volgende aan: 

- In sommige methodes zijn leerlijnen duidelijk te herkennen zoals bijvoorbeeld in Taal 

actief. In veel andere methodes zijn de leerlijnen niet te herkennen. 

- Alleen bij Horen, zien en schrijven wordt er aandacht besteed aan de moedertaal. Het zou 

goed zijn als dit in meer methodes gebeurt. 

- Het is niet altijd gemakkelijk voor leerlingen om zich te identificeren met de leerstof. Bij 

Mondeling Nederlands nieuw kan het wel, maar dit is sterk verouderd. Leerstof is vaak te 

talig waardoor het lastig is. 

- Er zijn te weinig geanimeerde boeken.  

- Het is lastig dat leerlingen de context vaak niet begrijpen, dus het werken met authentieke 

contexten dient beter opgebouwd te worden. Als leerkracht moet je er veel zelf omheen 

bouwen en de koppeling leggen met de contexten. 

- Er zijn meer filmpjes nodig bij MNN en wat er is, is verouderd. 

Didactiek 

Over de didactiek in het materiaal zeggen leerkrachten het volgende: 

- Het materiaal zet niet aan tot het activeren van voorkennis in de moedertaal.  

- Over de mate van herhaling in het materiaal wordt wisselend gedacht. Eén leerkracht vindt 

het niet voldoende en geeft aan dat collega’s daar anders over denken. Eén leerkracht 
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geeft aan dat als het om digitale leermiddelen gaat het niet genoeg is en mist de software 

daarvoor. 

- Er wordt weinig feedback gegeven in het materiaal. In Staal is dit het geval. Digitaal 

gebeurt het wel maar de programma’s moeten tips kunnen geven hoe een leerling zich kan 

verbeteren (b.v. hand-handen). 

- Eén leerkracht geeft aan dat het materiaal niet aanzet tot interactie. 

Presentatie 

Over de presentatie geven de leerkrachten het volgende aan: 

- Eén leerkracht vindt de teksten niet begrijpelijk en ziet te weinig terug dat de teksten korte 

zinnen, bekende woorden, plaatjes en concreet materiaal hebben. In Mondeling Nederlands 

nieuw wordt wel goed gebruik gemaakt van b.v. signaalwoorden. 

- De lay-out is vaak te druk. Het voordeel van sommige programma’s voor het digibord is 

dat je drukke elementen eruit kunt knippen. Er zijn ook veel te talige programma’s (Alles 

telt). Icoontjes moeten hetzelfde zijn (Staal). 

Beschikbaarheid materiaal 

Hier wordt enigszins wisselend over gedacht. Eén leerkracht geeft aan dat ze een eind komt voor 

de jongere leerlingen maar dat het voor de oudere leerlingen lastiger wordt. Ook geeft ze aan dat 

ze voor Mondeling Nederlands nieuw al veel moeten kunnen lezen en dat de overstap naar de 

stamgroep groot is. Eén leerkracht geeft aan dat ze veel zelf moet maken en dat het materiaal 

beter op elkaar aan moet sluiten. 

Er wordt vooral met bestaande methodes gewerkt. Soms wordt er zelf materiaal gemaakt.  

Het individueel werken met digitale middelen wordt niet zoveel gedaan. Eén leerkracht geeft aan 

dat er te weinig is. Eén leerkracht geeft aan dat voor sommige leerlingen boekjes beter werken.  

De verhouding tussen folio materiaal van uitgevers, digitaal materiaal van uitgevers en zelf 

gemaakt materiaal dat gebruikt wordt is wisselend. Dit hangt mede af van de ervaren kwaliteit van 

het materiaal. Eén leerkracht geeft aan dat er bij Staal en Alles telt een goede balans is tussen 

folio en digitaal materiaal. Alles telt ervaart ze daarbij als te talig. 

Het is niet eenvoudig om digitale leermiddelen in te zetten. Er moet veel hulp geboden worden. 

Eén leerkracht geeft aan dat vooral bij Mondeling Nederlands nieuw veel hulp geboden moet 

worden. Bij ‘Staal’ is veel hulp nodig maar door de sterren is er goed mee te differentiëren.  

Eén leerkracht geeft aan dat er meer met plaatjes gewerkt moet worden om leermiddelen er 

zelfstandig mee te laten werken. 

Hiaten in het materiaal 

Hier zijn verschillende antwoorden gegeven door de betreffende leerkrachten: 

- Vooral gemis aan differentiatiemogelijkheden. 

- De mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken. 

- Er worden te weinig lidwoorden gebruikt in het materiaal. 
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- Leerlingen moeten te snel overgaan tot toepassen; geeft ze meer tussenstappen. 

- Er mogen meer keuzemogelijkheden komen in het materiaal maar het moet niet te divers 

worden. Laat taallectoren in combinatie met experts en leerkrachten input geven. 

- Digitaal materiaal moet werkelijk adaptief zijn en met behulp van leerlijnen moet zichtbaar 

worden welke stappen de leerling kan maken. 

- Graag apps die speciaal ontwikkeld zijn voor NT2-onderwijs. 

Resultaten uit de survey 

Om een antwoord te kunnen geven op vraag 2b is eerst gekeken naar welke methodes 

leerkrachten vooral gebruiken. Vervolgens konden leerkrachten voor verschillende aspecten 

aangeven wat ze van de methodes die ze het meest gebruiken vinden. Ze konden daarbij 

aangeven hoe tevreden ze zijn over de methode, in hoeverre ze vinden dat ze in kunnen spelen op 

verschillen, of er genoeg bruikbaar digitaal materiaal is, of er voldoende aanwijzingen in de 

handleiding zijn over DAT en CAT en of ze de methode als gebruiksvriendelijk ervaren. 

Leerkrachten gebruiken veel verschillende methodes naast elkaar. De taalmethodes Mondeling 

Nederlands nieuw, Horen, zien en schrijven en Zien is snappen worden het meest in combinatie 

met elkaar gebruikt. In mindere mate wordt Woorden in prenten er bij gebruikt. Soms wordt ook 

Logo 3000 gebruikt in combinatie met de hiervoor genoemde methodes. Daarnaast gebruiken 

leerkrachten ook nog andere methodes. 

Veel leerkrachten gebruiken voor lezen Veilig leren lezen en soms wordt daar ook Estafette bij 

gebruikt. Nieuwsbegrip wordt redelijk vaak gebruikt voor begrijpend lezen.  

Voor rekenen wordt Kwint maar een keer gebruikt en Met sprongen vooruit wordt redelijk vaak 

gebruikt. Daarnaast gebruiken leerkrachten ander materiaal. 

In tabel 5 is te zien welke methodes de leerkrachten gebruiken. 

Tabel 5: Methodegebruik door leerkrachten 

  

Mon-
deling  
Neder-
lands 
nieuw 

Horen, 
zien 
en 

schrijv
en Logo 3000 

Zien is 
snap-
pen 

Woor-
den in 

prenten 

Veilig 
leren 
lezen 

Estafet
te 

Nieuws-
begrip Kwint 

Met 
spron-

gen 
vooruit Anders 

1 MNN HZS Logo 3000 Zis   VLL   NB   Msv anders 

2 MNN   Logo 3000 Zis Wip VLL       Msv anders 

3   HZS Logo 3000 Zis Wip VLL   NB   Msv anders 

4 MNN HZS   Zis Wip           anders 

5 MNN HZS   Zis   VLL       Msv anders 

6 MNN HZS Logo 3000 Zis Wip     NB   Msv anders 

7 MNN HZS   Zis   VLL       Msv anders 

8     Logo 3000 Zis Wip         Msv anders 
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9     Logo 3000 Zis Wip         Msv   

10 MNN HZS Logo 3000 Zis Wip VLL   NB     anders 

11 MNN HZS   Zis   VLL   NB Kwint   anders 

12 MNN HZS Logo 3000     VLL Estafet
te 

NB     anders 

13 MNN HZS   Zis   VLL Estafet
te 

    Msv   

14   HZS   Zis Wip VLL   NB   Msv anders 

15 MNN HZS   Zis     Estafet
te 

NB     anders 

16 MNN HZS       VLL   NB     anders 

17 MNN HZS   Zis   VLL   NB   Msv anders 

18 MNN HZS   Zis   VLL   NB     anders 

19       Zis Wip         Msv anders 

20 MNN HZS Logo 3000     VLL   NB     anders 

21 MNN HZS       VLL         anders 

22   HZS Logo 3000 Zis Wip VLL Estafet
te 

NB     anders 

23 MNN HZS   Zis Wip VLL Estafet
te 

NB   Msv anders 

24 MNN HZS   Zis Wip VLL   NB   Msv anders 

25   HZS Logo 3000 Zis   VLL         anders 

26   HZS Logo 3000 Zis   VLL   NB     anders 

Total N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 

Leerkrachten konden op een vierpuntsschaal (helemaal mee oneens, enigszins mee oneens, mee 

eens, helemaal mee eens) aangeven wat ze van verschillende aspecten in de door hen gebruikte 

methodes vinden. Ze moesten daarbij de meest gebruikte methode in hun achterhoofd houden. In 

het volgende zijn de resultaten te lezen. 

Tevredenheid 

In tabel 6 is te zien dat leerkrachten niet zo tevreden zijn over de gebruikte taalmethodes (m=2,4; 

sd=0,82). Er zijn, gezien de standaarddeviatie, wel grote verschillen onderling. Wat betreft de 

leesmethodes zijn leerkrachten over het algemeen iets meer tevreden (m=2,6; sd=0,76). Wat 

betreft rekenen zijn leerkrachten nog iets meer tevreden (m=2,75; sd=0,68) en zijn de meningen 

wat minder sterk verdeeld. 

Inspelen op verschillen 
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Over het kunnen inspelen op verschillen in de taalmethodes zijn de leerkrachten niet zo tevreden. 

(m=2,39; sd=0,75). Ook over de leesmethodes zijn leerkrachten niet zo tevreden (m=2,52; 

sd=0,87). Over de rekenmethodes geven leerkrachten aan dat ze iets meer tevreden zijn wat 

betreft het kunnen inspelen op verschillen (m=2,69; sd=0,84). 

Genoeg bruikbaar digitaal materiaal 

Leerkrachten vinden dat er onvoldoende digitaal materiaal bij de taalmethodes is (m=1,71; 

sd=0,86). Wat betreft de leesmethodes zijn de leerkrachten iets positiever, maar niet tevreden 

(m=2,20; sd=0,87). Ook over bruikbaar digitaal materiaal bij rekenen zijn leerkrachten weliswaar 

iets positiever maar niet echt tevreden (m=2,58; sd=0,86).  

Aanwijzingen voor DAT en CAT in de handleiding 

Leerkrachten vinden dat de handleiding voor taalmethodes onvoldoende ingaat op hoe ze om 

kunnen gaan met DAT en CAT (m=1,62;sd=0,75). Bij de leesmethodes is dit bijna hetzelfde 

(m=1,82; sd=0,82). Voor de rekenmethodes is deze vraag niet gesteld. 

Gebruiksvriendelijkheid methodes 

De tevredenheid over de gebruiksvriendelijkheid van de taalmethodes is niet zo groot (m=2,46; 

sd=0,78). Voor wat betreft de leesmethodes is dat niet veel anders (m=2,52; sd=0,83). Bij de 

rekenmethodes ligt de tevredenheid hoger (m=2,85; sd=0,83).  

Tabel 6: Tevredenheid over taal-, lees- en rekenmethodes 

 

In bijlage 7 is met behulp van cirkeldiagrammen te zien wat leerkrachten per aspect terugvinden in 

de gebruikte methodes. 

Leerkrachten konden in open vragen aangeven wat ze verbeterd willen en wat ze missen in het 

leermateriaal. De antwoorden zijn gecategoriseerd en de volgende categorieën kwamen daaruit: 

- Beter in kunnen spelen op verschillen 

- Betere thema’s 

- Meer digitaal materiaal 

- Meer visueel materiaal 

- Minder talige instructie/opdrachten 
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- Meer automatiseringsoefeningen bij rekenen 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit slothoofdstuk beantwoorden we allereerst in concluderende zin de onderzoeksvragen en 

beantwoorden we de probleemstelling en de versnellingsvraag. Tot slot bespreken we de 

aanbevelingen voor het (her)ontwikkelen van leermiddelen voor NT2-onderwijs voor nieuwkomers. 

6.1 CONCLUSIES PER ONDERZOEKSVRAAG 

In deze paragraaf presenteren we de conclusies uit het onderzoek per onderzoekvraag.  

Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen vanuit theoretisch 

perspectief? (onderzoeksvraag 1a) 

De resultaten uit de interviews met de experts laten zien dat er een flink vergrootglas nodig is als 

het gaat om criteria voor leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers. Dat wat voor alle 

leermiddelen zou moeten gelden, geldt zeker voor de leermiddelen van deze doelgroep. Een 

voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het omgaan met decoratieve plaatjes. Voor veel leerlingen zijn 

deze plaatjes al gauw afleidend, maar voor deze doelgroep is dit nog sterker omdat er al zoveel 

informatie te verwerken is en als je dan een plaatje ziet dat je niet begrijpt, zal het werkgeheugen 

onnodig belast worden. Daarnaast zijn er nog zeer specifieke criteria te noemen, willen de 

leermiddelen het leerproces van de doelgroep zo effectief mogelijk ondersteunen. Een voorbeeld 

daarvan is het omgaan met de rol van de moedertaal. 

Er is een aantal sleutelbegrippen te onderscheiden: inbedding, meertaligheid, professionalisering 

op essentiële NT2-onderdelen voor nieuwkomers, een didactiek die het mogelijk maakt om te 

kunnen differentiëren en digitale materialen die het leerproces effectief faciliteren. In het volgende 

wordt hier dieper op ingegaan.  

Volgens de experts is het uitgaan van meertaligheid erg belangrijk bij het ontwikkelen van 

leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers. Dit is in overeenstemming met de laatste 

wetenschappelijke inzichten (Hajer & Spee, 2017). De moedertaal dient een belangrijke rol te 

spelen, zowel als het gaat om de inhoud als om de vergelijking tussen het Nederlands en de 

moedertaal.  

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze goed ondersteund worden, zowel in de vorm van 

professionaliseringsmogelijkheden als door een goede handleiding bij de methode waarin ze 

informatie krijgen over hoe om te gaan met het werken vanuit leerlijnen, het aanleren van DAT en 

CAT, scaffolding, het werken in thema’s en alles rondom het aanleren van NT2 aan nieuwkomers. 

Goed in kunnen spelen op verschillen kan op diverse manieren bewerkstelligd worden. Allereerst 

door te kiezen voor een goed instructiemodel. Het is daarbij belangrijk dat er de mogelijkheid is tot 

verlengde instructie zodat leerlingen die meer aandacht nodig hebben, extra instructie krijgen. Dit 

dient vorm te krijgen in zowel de handleiding als in het leerlingenmateriaal. Want op het moment 

dat de ene groep de verlengde instructie krijgt, moeten de andere leerlingen zelfstandig aan het 

werk kunnen. Dit kan zowel op papier als met digitale programma’s. Dit leermateriaal dient dan 

zodanig ingericht te zijn dat leerlingen er gemakkelijk hun weg in kunnen vinden: weinig talige 
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instructie en oefeningen en opdrachten die ingebed zijn in de klassikale of groepsgewijze instructie 

die eraan vooraf ging. 

Wat betreft het digitale materiaal is het ook belangrijk dat het goede feedback geeft. Dat wil 

zeggen dat de feedback niet bestaat uit alleen maar ‘goed’ of ‘fout’, maar dat het leerlingen hints 

geeft om tot het goede antwoord te komen. Daarnaast kan scaffolding bewerkstelligd worden door 

bijvoorbeeld pop-ups die laten zien wat een woord betekent of wat een bepaalde spellingsregel 

inhoudt.  

Geanimeerde prentenboeken worden belangrijk gevonden met daarbij de vermelding dat ze dan 

wel goed ingebed moeten zijn in het gehele taalonderwijs en voorzien dienen te zijn van goede 

instructie vooraf. Bibliotheken zouden een rol kunnen spelen bij het kunnen verspreiden van de 

geanimeerde prentenboeken. 

Over de begrijpelijkheid van teksten hebben de experts verschil van mening. Dit heeft vooral te 

maken met het accent op het omgaan met authentieke teksten. Waar de ene expert veel belang 

hecht aan authentieke teksten, hechten de andere experts meer belang aan teksten met veel 

bekende woorden. Dit is lang niet altijd te realiseren met authentieke teksten. Verder hechten de 

experts belang aan de tekstkenmerken die voor alle leerlingen gelden, zij het dat het voor NT2-

leerlingen nog sterker geldt. Ditzelfde geldt voor de lay-out. Waarbij nog wel vermeld moet worden 

dat experts vinden dat decoratieve plaatjes nauwelijks tot niet gebruikt moeten worden. 

De resultaten uit de interviews zorgden ervoor dat de criterialijst waarmee leermiddelen voor NT2-

onderwijs voor nieuwkomers zijn beoordeeld nog een flinke verandering heeft ondergaan. 

Allereerst is er een onderdeel bijgevoegd waarin criteria voor de handleiding zijn geformuleerd en 

daarnaast zijn er criteria toegevoegd en aangescherpt. De criterialijst is te vinden in bijlage 4 

 

Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers voldoen vanuit praktisch 

perspectief? (1b) 

Wat opvalt aan de uitkomsten van de interviews met en de survey onder leerkrachten is dat hun 

antwoorden grotendeels overeenkomen met wat de experts aangaven. Leerkrachten hechten aan 

bijna alles wat de experts belangrijk vinden en zij zijn in staat om dit om te zetten in praktische 

invullingen. In het volgende enkele voorbeelden van deze praktische invullingen.  

- Leerkrachten zouden graag leerlijnen in de methodes willen zien zodat ze weten wat ze 

over kunnen slaan bij bepaalde leerlingen.  

- Het belang van DAT en CAT zien leerkrachten, maar zij vinden dit soms lastig. Daarom 

zouden ze graag meer informatie over DAT en CAT willen en kant en klare woordspinnen, 

belangrijk bij het vergroten van de woordenschat.  

- Leerkrachten willen graag geanimeerde prentenboeken voor oudere leerlingen. 

- Tablets met klankondersteuning zodat leerlingen niet zelf veel hoeven te lezen. 

Wat niet overeenkomt met de antwoorden van de experts is de aandacht voor meertaligheid. Dit 

wordt door de leerkrachten niet expliciet genoemd.  
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In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel 

ingezet worden vanuit theoretisch perspectief? (onderzoeksvraag 2a) 

Uit de screening komt naar voren dat de beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs aan 

nieuwkomers enerzijds voldoen op bepaalde aspecten en anderzijds tekort schieten.  

Wat betreft de aspecten die in voldoende mate te vinden zijn, is er het volgende te concluderen. 

Veel leermiddelen schenken aandacht aan belangrijke aspecten zoals het werken in circuitvorm en 

het werken met thema’s. Ook is er aandacht voor het activeren van voorkennis, herhaling en wordt 

interactie gestimuleerd. In tabel 4 zijn deze aspecten per methode terug te vinden. 

Uit de screening komt naar voren dat een aantal leermiddelen op bepaalde aspecten die door 

experts en leerkrachten belangrijk worden gevonden in mindere mate voldoet. Het gaat daarbij om 

de volgende aspecten: aandacht voor meertalig leren, aandacht voor de moedertaal, het omgaan 

met scaffolding en DAT en CAT. 

Ook wat betreft andere aspecten kunnen aanpassingen ervoor zorgen dat de leermiddelen beter 

aansluiten bij wat de doelgroep nodig heeft. Het gaat daarbij om het juist hanteren van de 

ontwerpprincipes, de inzet van een taalmaatje/tutor, de inzet van digitale leermiddelen waarmee 

leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen en eenvoudige feedbackopdrachten. In tabel 4 en in 

bijlage 5 zijn de resultaten uit de screening te vinden.  

Deze uitkomst is logisch te verklaren uit het feit dat er enerzijds leermiddelen zijn gescreend die 

niet specifiek voor NT2 voor nieuwkomers zijn geschreven en anderzijds dat met name de 

handreiking van de Schrijfgroep Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers 

(LPTN) heeft geleid tot voortschrijdend inzicht dat nog niet vertaald is in de gescreende 

leermiddelen. 

Het verdient daarom aanbeveling om de nieuwste inzichten met elkaar te combineren zodat 

belangrijke aspecten voor leermateriaal voor NT2-onderwijs voor nieuwkomers ook daadwerkelijk 

in het leermateriaal komen. 

In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers veel 

ingezet worden vanuit praktisch perspectief? (2b) 

De uitkomsten uit de interviews en de survey en de uitkomsten uit de screening komen 

grotendeels overeen.  

De leerkrachten geven aan dat er methodes zijn die het goed doen op bepaalde aspecten en 

methodes die het minder goed doen. Ze gebruiken veel verschillende methodes naast elkaar. Ze 

geven aan niet erg tevreden te zijn over de verschillende methodes. Verder geven ze aan dat ze 

niet goed in kunnen spelen op verschillen, dat er te weinig digitaal materiaal is en dat er 

onvoldoende in gegaan wordt op hoe ze om kunnen gaan met DAT en CAT. Over de 

gebruiksvriendelijkheid zijn ze iets positiever, maar echt gebruiksvriendelijk worden de taal- en 

leesmethodes niet gevonden. Bij rekenen is dit iets meer het geval. 
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6.2 TERUG NAAR DE PROBLEEMSTELLING EN VERSNELLINGSVRAAG 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van versnellingsvraag 36: Digitaal taalonderwijs om 

voor nieuwkomers te differentiëren.  

Om een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van deze vraag werd de volgende 

probleemstelling geformuleerd: 

Voldoen de beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers?  

Uit dit onderzoek blijkt dat de beschikbare leermiddelen voor NT2-onderwijs voor nieuwkomers niet 

voldoen. Enerzijds omdat er te weinig tegemoet gekomen wordt aan de specifieke kenmerken van 

de doelgroep, zoals het omgaan met meertaligheid, de rol van de moedertaal, aandacht voor 

scaffolding en DAT en CAT, en ook wat betreft verschillende didactische principes. Anderzijds 

omdat er te weinig ingespeeld kan worden op verschillen tussen leerlingen door een gemis aan 

digitale leermiddelen en de digitale middelen die ingezet kunnen worden, laten nogal eens te 

wensen over. Leraren missen de mogelijkheid om leermiddelen eenvoudig aan te laten sluiten bij 

wat hun leerlingen nodig hebben. Leraren kunnen hierdoor onvoldoende onderwijs op maat 

verzorgen. 

De screening, die uitgevoerd is met behulp van tientallen criteria die gedestilleerd zijn uit 

wetenschappelijke literatuur en de interviews met experts, liet zien dat er veel te weinig van deze 

criteria terug te vinden zijn in leermiddelen. 

Daarnaast ervaren leerkrachten in de dagelijkse praktijk dat ze onvoldoende ondersteund worden 

in het lesgeven aan nieuwkomers. Dit geldt zowel voor wat betreft hun eigen vaardigheden zoals 

het omgaan met scaffolding en DAT en CAT als het gemis aan digitale middelen.  

Het is hierbij belangrijk om in te gaan op de context waarin de meeste van de leermiddelen waar 

het in dit onderzoek over gaat, gemaakt zijn. Veel leermiddelen zijn in een periode gemaakt waarin 

de theoretische inzichten anders waren dan op dit moment. Het is dan ook begrijpelijk dat een en 

ander niet matcht. Daarnaast zijn er methodes beoordeeld die niet specifiek gemaakt zijn voor 

NT2-onderwijs. 

De inzichten die in de handreiking van de Schrijfgroep Lectoreninitiatief Professionalisering 

Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) opgetekend zijn, de inzichten die leerkrachten hebben over wat 

nodig is voor hun doelgroep en de uitkomsten uit screening, kunnen een bijdrage leveren aan het 

(her)ontwikkelen van leermiddelen. Zie ook de aanbevelingen in paragraaf 6.3. 

Het antwoord op de versnellingsvraag Digitaal taalonderwijs om voor nieuwkomers te differentiëren 

formuleren we naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek als volgt. Differentiatie voor 

nieuwkomers kan met ICT vorm krijgen als de digitale leermiddelen voldoen aan de eisen die nodig 

zijn voor deze specifieke doelgroep. Dit betekent bijvoorbeeld dat er weinig talige instructie is, dat 

de digitale leermiddelen waarmee leerlingen zelfstandig aan het werk gaan, ingebed zijn in de 

klassikale instructie die vooraf ging en dat er passende feedback is. Zie ook de aanbevelingen in 

paragraaf 6.3.  

Daarnaast is het belangrijk dat leerkrachten professionaliseringsmogelijkheden aangeboden krijgen 

waarbij ze kunnen leren hoe om te gaan met metadatering. Het gaat daarbij allereerst om het 
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vinden van het passende materiaal zodat aangesloten kan worden bij de te behalen leerdoelen van 

individuele leerlingen. Daarbij biedt variëren de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden. Het 

volgen van leerlingen zorgt ervoor dat de leraar kan zien welke leerdoelen de leerling gehaald heeft 

en waar de leerling nog moeite mee heeft. En tot slot dienen leerkrachten te kunnen 

verantwoorden hoe er gewerkt is en welk resultaat behaald is. 

Voor bovenstaande genoemde 4 v’s is het nodig dat leerkrachten inzicht in leerlijnen en leerdoelen 

hebben. Het verdient aanbeveling dat er op de doelgroep gerichte leerlijnen geformuleerd worden. 

Er zijn al initiatieven ontplooid wat dit betreft door de Hesselanden. Wellicht dat samenwerking met 

de SLO ervoor kan zorgen dat er een breed gedragen set aan leerlijnen kan worden geformuleerd. 

Het verdient tot slot aanbeveling om een werkgroep samen te stellen waarin 

leermiddelenontwikkelaars, leerkrachten, leerlingen, inhoudelijke experts, en leermiddelenexperts 

vertegenwoordigd zijn. 

6.3 AANBEVELINGEN VOOR TE (HER)ONTWIKKELEN LEERMIDDELEN 

In het volgende gaan we in op hoe ontwikkelaars van te (her)ontwikkelen leermiddelen rekening 

kunnen houden met de specifieke eisen die gesteld worden aan NT2-materiaal voor nieuwkomers. 

We hebben dit geformuleerd in de vorm van aanbevelingen met per aanbeveling een korte 

toelichting.  

1. Meertalig leren als uitgangspunt 

Gezien het belang van meertalig leren voor leerlingen die een tweede taal leren, dient er in de 

handleiding expliciet aandacht geschonken te worden aan hoe meertalig leren vorm kan krijgen. 

2. Besteed aandacht aan de moedertaal zowel in de handleiding als in 

leerlingenmateriaal 

Moedertaal geeft leerlingen steun en houvast om als autonoom persoon te kunnen leven. Het is 

daarom belangrijk aandacht aan de moedertaal te besteden. Dit kan door bijvoorbeeld in het land 

van herkomst al aangeleerde concepten vanuit het Nederlands in de moedertaal te laten vertalen 

door een leerling met dezelfde moedertaal zodat leerlingen op conceptueel niveau uitgedaagd 

worden.  

Ook in het leerlingenmateriaal dient op verschillende manieren aandacht te zijn voor de 

moedertaal, bijvoorbeeld door opdrachten waarin leerlingen termen in de moedertaal kunnen 

vertalen of overeenkomsten en verschillen aan kunnen geven tussen het Nederlands en de 

moedertaal. 

3. Besteed expliciet aandacht aan hoe leerkrachten om kunnen gaan met scaffolding en 

DAT en CAT  

Leerkrachten geven aan behoefte te hebben aan handreikingen wat betreft scaffolding en hoe om 

te gaan met DAT en CAT om hiermee de woordenschat te kunnen vergroten. Daarom is het 

belangrijk dat hier in de handleiding expliciet aandacht voor is. Daarnaast dienen de woorden voor 

DAT logisch te zijn (liever ‘handschoen’ dan ‘want’). 
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4. Geef leerlingen opdrachten die CAT stimuleren 

Vooral voor oudere leerlingen is het direct stimuleren van CAT belangrijk. Geef leerlingen daarom 

opdrachten waarin dit mogelijk is, bijvoorbeeld door concepten vanuit de moedertaal te beschrijven 

en dan termen in het Nederlands te laten vertalen en laat leerlingen woordenlijsten aanleggen. 

5. Maak gebruik van pop-ups en directe feedback zodat scaffolding plaatsvindt 

Het gebruik van pop-ups kan ervoor zorgen dat scaffolding ook in het leermateriaal plaatsvindt. 

Door plaatjes te laten verschijnen in pop-ups zullen leerlingen minder moeite hebben met het 

begrijpen van bepaalde termen. Directe feedback die bijvoorbeeld hints geeft, kan op deze manier 

ook bijdragen aan scaffolding. 

6. Leerlijnen en de methode 

Tijdens de screening kwam naar voren dat de leerlijnen nauwelijks terug te vinden zijn. Daarnaast 

geven leerkrachten aan dat ze zicht willen hebben op hoe de leerstof in de methode zich verhoudt 

tot de leerlijnen. Ook willen ze zien welke stappen ze kunnen maken met leerlingen. Er zijn al 

leerlijnen door de SLO ontwikkeld en er zijn toetslijnen ontwikkeld door De Hesselanden. Het 

verdient aanbeveling om te kijken hoe deze lijnen geherformuleerd kunnen worden tot bruikbare 

leerlijnen die ontwikkelaars kunnen gebruiken. Een samenwerking tussen de Hesselanden en de 

SLO zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. 

7. Zorg voor een adequate metadatering  

Om onderwijs op maat mogelijk te maken dient leermateriaal adequaat gemetadateerd te zijn. 

Leerkrachten kunnen hierdoor eenvoudiger materiaal vinden dat past bij de ontwikkeling van hun 

leerlingen. Tevens biedt dit de mogelijkheid om beter te kunnen variëren met verschillende 

materialen en leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. 

8. Kies voor een duidelijk instructiemodel 

Aan het werken in circuitvorm wordt al vaak aandacht besteed in de methodes. Het is daarbij 

belangrijk dat de handleiding aangeeft welk instructiemodel nagestreefd wordt en dat er een 

koppeling gemaakt is naar hoe er vervolgens gedifferentieerd kan worden.  

Het leerlingenmateriaal moet zodanig zijn ontwikkeld dat leerlingen snel zelfstandig aan het werk 

kunnen, terwijl de leerkracht verlengde instructie geeft aan leerlingen die wat meer begeleiding 

nodig hebben. 

9. Zorg voor voldoende adaptief materiaal om te kunnen differentiëren 

Naast het instructiemodel met behulp waarvan gedifferentieerd kan worden, is het belangrijk dat er 

op verschillende manieren ingespeeld kan worden op verschillen tussen leerlingen. Juist digitaal 

materiaal kan hieraan een bijdrage leveren. Digitale leermiddelen hebben vooral meerwaarde als er 

sprake is van een goede toepassing van multimodaliteit en adaptiviteit. Met multimodaliteit kunnen 

meerdere zintuigen aangesproken worden waardoor het goed kan aansluiten bij bijvoorbeeld de 

verschillende leervoorkeuren van leerlingen en daarnaast biedt het de mogelijkheid om de 

woordenschat uit te breiden met behulp van verschillende afbeeldingen in de vorm van pop-ups. 

Met adaptiviteit die verder gaat dan alleen het doorsturen van leerlingen naar een ander niveau, 

kan tegemoet gekomen worden aan verschillen tussen leerlingen. Door ervoor te zorgen dat er 
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bijvoorbeeld andere instructie gegeven wordt, of dat de leerling hints krijgt om zo zelf te komen tot 

de juiste oplossing, is er echt sprake van adaptiviteit. Het is belangrijk dat ontwikkelaars de laatste 

wetenschappelijke inzichten hierover raadplegen.  

10. Sluit aan bij voorkennis en gebruik daarbij de moedertaal 

Het is lastig om goed aan te sluiten bij de voorkennis van leerlingen omdat de achtergrond van 

leerlingen zo enorm verschillend is. Daarnaast gaat het om leerlingen in verschillende leeftijden. 

Daarom zal het helpen om aandacht te besteden aan de moedertaal. Door leerlingen in de 

moedertaal te laten vertellen wat ze al weten, zal het voor de leerling gemakkelijker zijn om zich 

een voorstelling te maken van de te behandelen onderwerpen in het Nederlands en zo kan hun 

voorkennis duidelijk worden. 

11. Stimuleer het werken met taalmaatjes/tutoren 

Het werken met een taalmaatje/tutor is onontbeerlijk. Een taalmaatje kan helpen met allerlei 

taalaspecten en ook inhoudelijke aspecten waarbij de moedertaal een bijdrage kan leveren aan het 

begrip. Daarnaast kan een taalmaatje/tutor helpen bij het opstarten van digitale programma’s. Dan 

kan het ook een Nederlandstalige leerling zijn. Het moet bij de opdrachten door gebruik van een 

icoontje duidelijk zijn wanneer het taalmaatje/de tutor ingeschakeld kan worden. 

12. Niet iedere context is te begrijpen: besteed daar aandacht aan 

Over het algemeen zijn de contexten in de gescreende methodes redelijk functioneel maar ook 

hiervoor geldt dat er zoveel verschillende achtergronden zijn dat het niet voor iedere leerling 

functioneel zal zijn. Het is daarom belangrijk dat in de handleiding aangegeven wordt dat bepaalde 

contexten voor leerlingen niet te begrijpen zijn. Een voorbeeld hiervan is de dierentuin. Sommige 

leerlingen zullen niet begrijpen waar het over gaat omdat ze wel bepaalde dieren kennen, maar 

deze nooit in een ‘tuin’ hebben gezien. 

Daarnaast dient er aandacht te zijn voor zeer confronterende spelletjes. In een aantal methodes 

komt het spel ‘galgje’ voor. Daarvoor een andere term met tips voor bijbehorende tekening zal 

voor leerlingen prettiger zijn.  

13. Inzet van geanimeerde prentenboeken 

Alleen in de methode ‘Woorden in prenten’ komen geanimeerde boeken voor. De vraag is in 

hoeverre deze methode uitgebreid kan worden en meer ingebed kan worden in het gehele 

taalonderwijs of dat ook andere methodes geanimeerde prentenboeken in kunnen zetten. Het is 

dan belangrijk dat er ook prentenboeken zijn die aansluiten bij de belevenissen van oudere 

leerlingen. 

14. De juiste blend: zorg voor een goede combinatie van klassikale instructie en 
bijpassende individuele digitale en papieren werkvormen 

Leerkrachten geven aan dat ze behoefte hebben aan korte klassikale instructie met het digibord  

waarbij er veel interactie plaats kan vinden met de leerlingen. Daarna willen leerkrachten de 

leerlingen graag kort met digitale leermiddelen zelfstandig laten werken. Deze digitale oefeningen 

moeten dan ingebed zijn in wat tijdens de klassikale instructie aan de orde kwam. Ook is er 

behoefte aan materiaal op papier omdat er de angst bestaat dat leerlingen te lang met een 

koptelefoon in hun eentje door een programma gestuurd worden zonder dat ze zelf in interactie 
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zijn. Er is dan ook behoefte aan digitaal en papieren materiaal met coöperatieve werkvormen die 

aanzetten tot interactie.   

15. Geef in digitale leermiddelen zo min mogelijk talige instructie 

Er is vaak teveel talige instructie, zowel auditief als visueel in het digitale materiaal waardoor 

leerlingen niet snel zelfstandig aan het werk kunnen. Het verdient daarom aanbeveling om te 

zoeken naar mogelijkheden waardoor leerlingen eenvoudig kunnen begrijpen wat het doel is van 

de oefeningen die ze gaan doen en hoe ze dit moeten doen.  

Een mogelijke oplossing is het geven van instructie met behulp van korte filmpjes die op zeker 

moment overgeslagen kunnen worden als het om een herhaling gaat, of waarbij een keus gemaakt 

kan worden voor een meer talige instructie. 

16. Hanteer de ontwerpprincipes van Mayer en Moreno zeer strak 

Juist voor leerlingen die in korte tijd veel moeten leren is het belangrijk dat ze niet afgeleid worden 

door bijvoorbeeld decoratieve plaatjes en dat ze zeer gericht door het materiaal gestuurd worden. 

Daarbij moeten beeld en geluid perfect op elkaar aansluiten zodat er zo min mogelijk kans ontstaat 

van overbelasting van het werkgeheugen. 

17. Maak gebruik van een advance organizer in combinatie met de moedertaal 

Een aantal methodes geeft af en toe in een advance organizer weer wat de onderwerpen zijn die 

aan de orde gaan komen. Door hierbij aandacht te besteden aan de moedertaal zullen leerlingen 

zich sneller een voorstelling kunnen maken van de onderwerpen die aan bod gaan komen. Ook 

biedt dit bijvoorbeeld een kans om meertaligheid te integreren door een advance organizer in alle 

aanwezige moedertalen te vertalen.  

18. Geef niet alleen feedback in de vorm van ‘knowledge of response’ 

Het geven van feedback in digitaal leermateriaal is minimaal en gebeurt vaak alleen in de vorm van 

‘knowledge of response’, wat wil zeggen dat de leerlingen een signaal horen als ze het goed of fout 

gedaan hebben. Dit is een soort feedback die niet effectief is. Beter is het om in elk geval 

‘knowledge of correct response’ te geven. Bij deze vorm krijgt de leerling te zien wat het goede 

antwoord is. Elaborated feedback laat ook zien waarom een antwoord goed of fout is, of geeft een 

hint om tot het goede antwoord te geven. Voor ontwikkelaars is het belangrijk zich te verdiepen in 

wat iedere keer de meest haalbare vorm van feedback is.   

19. Besteed aandacht aan woordenschatontwikkeling voorafgaand aan de te behandelen 
onderwerpen 

In de handleiding kunnen leerkrachten ervan bewust gemaakt worden dat enkele woorden die 

wellicht onbekend zijn kort besproken worden voorafgaand aan het lezen van de tekst. 

Ook kunnen er opdrachten in het leermateriaal zijn die aanzetten tot het opzoeken van onbekende 

woorden. Vooral als het gaat om authentieke teksten zal dit vaker nodig zijn. 

20. Gebruik de meest passende plaatjes 

In de verschillende methodes zijn veel representerende plaatjes te vinden. Dit zijn plaatjes die de 

betekenis van een woord of begrip duidelijk maken. Er kan meer gebruik gemaakt worden van 

organiserende en interpreterende plaatjes. Organiserende plaatjes geven bijvoorbeeld processen 
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en relaties aan en interpreterende plaatjes vereenvoudigen de werkelijkheid. Vooral voor oudere 

leerlingen bruikbaar om ze processen en concepten te laten zien. Ook hierbij kunnen dan weer 

steekwoorden in de moedertaal geschreven worden. Voor ontwikkelaars belangrijk om na te gaan 

of er een ander soort plaatje nodig is dan alleen maar een eenduidig representerend plaatje. 

Gebruik nauwelijks tot geen decoratieve plaatjes. 

21. Zorg voor een rustige lay-out die de leerling goed door het materiaal stuurt 

Voor ontwikkelaars is het belangrijk rekening te houden met wat hierboven over plaatjes gesteld 

is; voor leerlingen die in korte tijd veel leerstof te verwerken hebben kan de lay-out niet strak 

genoeg zijn. Eenduidige icoontjes zijn daarbij zeer belangrijk, evenals een rustige bladspiegel, een 

goed gebruik van kopjes en geen afleidende decoratieve plaatjes. 
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BIJLAGE 1 INTERVIEWVRAGEN LEERKRACHTEN 

 

Welke methodes gebruik je voor je leerlingen? 

 

Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers 

voldoen? 

 

1. Wat zijn volgens jou essentiële onderdelen in het NT2-lesmateriaal?  

a. In zijn algemeenheid 

b. Als het gaat om DAT en CAT 

c. Scaffolding of kan dat alleen in interactie met de leerling en doet het 

leermateriaal daar niet in mee? (Denk aan feedback in digitaal 

leermateriaal.) 

In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan 

nieuwkomers veel ingezet worden?  

 

1. Komen essentiële onderdelen voldoende terug in het gebruikte NT2-materiaal?  

a. In zijn algemeenheid 

b. Als het gaat om DAT en CAT 

c. Scaffolding. Of is dat niet van toepassing? Of juist wel met de juiste digitale 

tools? 

Leerstof 

d. Welke rol spelen leerlijnen? Wil je deze in de methode verweven hebben of 

wil je zelf kunnen kiezen welk gedeelte uit de methode je gebruikt? 

e. Wat zou de rol van moedertaal moeten zijn volgens jou? Vind je bv dat de 

mogelijkheid er moet zijn dat leerlingen concepten in de moedertaal 

aangeleerd moeten krijgen? 

f. Moeten leerlingen zich gemakkelijk kunnen identificeren met de 

aangeboden leerstof in het leermateriaal? 

g. Wat is het belang van geanimeerde boeken volgens jou? Vind je dat deze 

er ook in de moedertaal zouden moeten zijn? 

h. Vind je het belangrijk dat de leerstof in betekenisvolle authentieke 

Leerstof 

d. Zijn leerlijnen gemakkelijk te herkennen in het materiaal? Kun je 

gemakkelijk aansluiten bij wat individuele leerlingen nodig hebben? 

e. Wordt er een relatie gelegd met de moedertaal in het materiaal? 

 

 

f. Kunnen leerlingen zich gemakkelijk identificeren met de aangeboden 

leerstof in het leermateriaal? 

g. Zijn er voldoende goede geanimeerde boeken? Zijn deze er ook in de 

moedertaal? 
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contexten wordt aangeboden?  

i. Wat is het belang van multimediapresentaties volgens jou? 

 

Didactiek 

j. Vind je dat voorkennis ook in de moedertaal moet worden geactiveerd? 

k. Vind je herhaling van de leerstof belangrijk? Wanneer wel/niet? 

l. Hoe belangrijk vind jij dat een digitaal programma feedback kan geven? Zo 

ja, hoe moet deze feedback gegeven worden?  

m. Hoe kunnen nieuwe onderwerpen het best ingeleid worden: filmpje, een 

aantal vragen, een advance organizer, …. 

n. Vind je het nodig dat leerlingen door het materiaal aangezet worden tot 

interactie of is dit niet te doen door het materiaal? 

o. Denk je dat geanimeerde prentenboeken de motivatie van de leerlingen 

verhogen? 

p. Vind je het belangrijk dat leerlingen opdrachten krijgen waarmee ze na 

moeten denken over wat ze in de nieuwe taal geleerd hebben en wat ze 

nog te leren hebben? 

 

Presentatie 

q. Hoe zien volgens jou begrijpelijke teksten eruit voor NT2-leerlingen (denk 

aan veel bekende woorden, signaalwoorden, zinslengte, versimpeling van 

de taal, gebruik van kopjes en tussenkopjes, gebruik van representerende, 

organiserende en interpreterende plaatjes/decoratieve plaatjes). 

r. Hoe moet de lay-out eruit zien volgens jou (lettertype, witruimte, 

kleurgebruik, gebruikte icoontjes). 

h. Wordt de leerstof in betekenisvolle authentieke contexten aangeboden?  

 

i. Wat is de kwaliteit van multimediapresentaties in het materiaal? 

 

Didactiek 

j. Wordt voorkennis ook in de moedertaal geactiveerd? 

k. Is er voldoende herhaling voor de leerlingen? 

l. Wordt er voldoende en goede feedback gegeven. Waar bestaat deze 

feedback uit?  

m. Hoe worden nieuwe onderwerpen ingeleid in het materiaal: filmpje, een 

aantal vragen, een advance organizer, …. 

n. Worden leerlingen door het materiaal aangezet tot interactie? Zo ja, hoe? 

 

o. Heb je het idee dat de geanimeerde prentenboeken de motivatie verhogen? 

Zo nee, wat is ervoor nodig om dit wel te doen? 

p. Zijn er reflectieopdrachten in het materiaal waarmee leerlingen na moeten 

denken over wat ze in de nieuwe taal geleerd hebben en wat ze nog te 

leren hebben? 

 

Presentatie 

q. Vind je de teksten in het materiaal begrijpelijk voor de doelgroep (zi veel 

bekende woorden, signaalwoorden, zinslengte, versimpeling van de taal, 

gebruik van kopjes en tussenkopjes, gebruik van representerende, 

organiserende en interpreterende plaatjes/decoratieve plaatjes). 

r. Vind je de lay-out in het materiaal voldoende ondersteunend? (lettertype, 

witruimte, kleurgebruik, gebruikte icoontjes). 

2. Wat moeten leermiddelenmakers/uitgevers doen om jou en je leerlingen het beste materiaal te geven dat er is?  
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Beschikbaarheid en inzetbaarheid leermiddelen 

3. Vind je dat je genoeg leermiddelen voor NT2-onderwijs tot je beschikking hebt?  

4. Werk je vooral met bestaande methodes? 

5. Werk je vooral met eigen gemaakt materiaal? 

6. Werk je vooral met digitaal leermateriaal? 

7. Werk je met geanimeerde boeken? 

8. Hoe is de verhouding tussen materiaal van uitgevers folio, materiaal van uitgevers digitaal, zelf gemaakt materiaal?  

9. Vind je dat de leermiddelen eenvoudig in te zetten zijn, of moet je veel hulp bieden?  

10. Wat is er nodig om leermiddelen zodanig in te kunnen zetten dat leerlingen er gemakkelijk mee aan de slag kunnen? 

Hiaten 

11. Wat mis je in het materiaal dat je gebruikt?  

12. Zou je meer keus willen hebben in het NT2-aanbod, zo ja wat mis je? 

13. Wat is je wens wat betreft digitaal materiaal? 

14. Wat zou je zelf nog toe willen voegen dat niet aan de orde is geweest? 
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BIJLAGE 2 INTERVIEWVRAGEN EXPERTS 

 

Interviewvragen Leerkracht 

Welke methodes gebruik je voor je leerlingen? 

 

 

 

 

 

Waaraan moeten leermiddelen voor NT2-onderwijs aan nieuwkomers 

voldoen? 

 

1. Wat zijn volgens jou essentiële onderdelen in het NT2-lesmateriaal?  
a. In zijn algemeenheid 

 

 

 

b. Als het gaat om DAT en CAT 

 

 

c. Scaffolding of kan dat alleen in interactie met de leerling en doet het 

leermateriaal daar niet in mee? (Denk aan feedback in digitaal 

In hoeverre voldoen beschikbare leermiddelen die voor NT2-onderwijs aan 

nieuwkomers veel ingezet worden?  

 

1. Komen essentiële onderdelen voldoende terug in het gebruikte NT2-materiaal?  
a. In zijn algemeenheid 

 

 

b. Als het gaat om DAT en CAT 

 

 

c. Scaffolding. Of is dat niet van toepassing? Of juist wel met de juiste digitale 
tools? 
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leermateriaal.) 

 

 

 

Leerstof 

d. Welke rol spelen leerlijnen? Wil je deze in de methode verweven hebben of 

wil je zelf kunnen kiezen welk gedeelte uit de methode je gebruikt? 

 

 

e. Wat zou de rol van moedertaal moeten zijn volgens jou? Vind je bv dat de 

mogelijkheid er moet zijn dat leerlingen concepten in de moedertaal 

aangeleerd moeten krijgen? 

 

 

f. Moeten leerlingen zich gemakkelijk kunnen identificeren met de 

aangeboden leerstof in het leermateriaal? 

 

 

g. Wat is het belang van geanimeerde boeken volgens jou? Vind je dat deze 

er ook in de moedertaal zouden moeten zijn? 

 

 

h. Vind je het belangrijk dat de leerstof in betekenisvolle authentieke 

Leerstof 

d. Zijn leerlijnen gemakkelijk te herkennen in het materiaal? Kun je gemakkelijk 
aansluiten bij wat individuele leerlingen nodig hebben? 

 

 

e. Wordt er een relatie gelegd met de moedertaal in het materiaal? 

 

 

 

 

f. Kunnen leerlingen zich gemakkelijk identificeren met de aangeboden leerstof in 
het leermateriaal? 

 

 

g. Zijn er voldoende goede geanimeerde boeken? Zijn deze er ook in de 
moedertaal? 
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contexten wordt aangeboden?  

 

 

i. Wat is het belang van multimediapresentaties volgens jou? 

 

Didactiek 

j. Vind je dat voorkennis ook in de moedertaal moet worden geactiveerd? 

 

 

k. Vind je herhaling van de leerstof belangrijk? Wanneer wel/niet? 

 

 

l. Hoe belangrijk vind jij dat een digitaal programma feedback kan geven? Zo 

ja, hoe moet deze feedback gegeven worden?  

 

 

m. Hoe kunnen nieuwe onderwerpen het best ingeleid worden: filmpje, een 

aantal vragen, een advance organizer, …. 

 

 

n. Vind je het nodig dat leerlingen door het materiaal aangezet worden tot 

interactie of is dit niet te doen door het materiaal? 

h. Wordt de leerstof in betekenisvolle authentieke contexten aangeboden?  
 

 

 

 

 

i. Wat is de kwaliteit van multimediapresentaties in het materiaal? 

 

Didactiek 

j. Wordt voorkennis ook in de moedertaal geactiveerd? 

 

 

k. Is er voldoende herhaling voor de leerlingen? 

 

 

l. Wordt er voldoende en goede feedback gegeven. Waar bestaat deze feedback 

uit?  

 

 

m. Hoe worden nieuwe onderwerpen ingeleid in het materiaal: filmpje, een aantal 

vragen, een advance organizer, …. 

 

 

n. Worden leerlingen door het materiaal aangezet tot interactie? Zo ja, hoe? 
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o. Denk je dat geanimeerde prentenboeken de motivatie van de leerlingen 

verhogen? 

 

 

p. Vind je het belangrijk dat leerlingen opdrachten krijgen waarmee ze na 

moeten denken over wat ze in de nieuwe taal geleerd hebben en wat ze 

nog te leren hebben? 

 

 

 

Presentatie 

q. Hoe zien volgens jou begrijpelijke teksten eruit voor NT2-leerlingen (denk 

aan veel bekende woorden, signaalwoorden, zinslengte, versimpeling van 

de taal, gebruik van kopjes en tussenkopjes, gebruik van representerende, 

organiserende en interpreterende plaatjes/decoratieve plaatjes). 

 

 

 

 

r. Hoe moet de lay-out eruit zien volgens jou (lettertype, witruimte, 

kleurgebruik, gebruikte icoontjes). 

 

 

 

o. Heb je het idee dat de geanimeerde prentenboeken de motivatie verhogen? Zo 

nee, wat is ervoor nodig om dit wel te doen? 

 

 

p. Zijn er reflectieopdrachten in het materiaal waarmee leerlingen na moeten 

denken over wat ze in de nieuwe taal geleerd hebben en wat ze nog te leren 

hebben? 

 

 

 

Presentatie 

q. Vind je de teksten in het materiaal begrijpelijk voor de doelgroep (zi veel 

bekende woorden, signaalwoorden, zinslengte, versimpeling van de taal, 

gebruik van kopjes en tussenkopjes, gebruik van representerende, 

organiserende en interpreterende plaatjes/decoratieve plaatjes). 

 

 

 

 

r. Vind je de lay-out in het materiaal voldoende ondersteunend? (lettertype, 

witruimte, kleurgebruik, gebruikte icoontjes). 
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2. Wat moeten leermiddelenmakers/uitgevers doen om jou en je leerlingen het beste materiaal te geven dat er is?  

Beschikbaarheid en inzetbaarheid leermiddelen 

3. Vind je dat je genoeg leermiddelen voor NT2-onderwijs tot je beschikking hebt?  
4. Werk je vooral met bestaande methodes? 
5. Werk je vooral met eigen gemaakt materiaal? 
6. Werk je vooral met digitaal leermateriaal? 
7. Werk je met geanimeerde boeken? 
8. Hoe is de verhouding tussen materiaal van uitgevers folio, materiaal van uitgevers digitaal, zelf gemaakt materiaal?  
9. Vind je dat de leermiddelen eenvoudig in te zetten zijn, of moet je veel hulp bieden?  
10. Wat is er nodig om leermiddelen zodanig in te kunnen zetten dat leerlingen er gemakkelijk mee aan de slag kunnen? 

Hiaten 

11. Wat mis je in het materiaal dat je gebruikt?  
12. Zou je meer keus willen hebben in het NT2-aanbod, zo ja wat mis je? 
13. Wat is je wens wat betreft digitaal materiaal? 

14. Wat zou je zelf nog toe willen voegen dat niet aan de orde is geweest? 
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BIJLAGE 3 VRAGEN SURVEY 
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BIJLAGE 4 CRITERIALIJST VOOR HET BEOORDELEN VAN METHODES 

Methode:        

Criteria bij het beoordelen van de verschillende methodes 
1 = helemaal niet mee eens 
2 = nauwelijks mee eens 
3 = enigszins mee eens 
4 = helemaal mee eens 
5 = n.v.t. 

 
Geef aan in hoeverre je het met onderstaande uitspraken eens bent 

1 2 3 4 5 

Algemeen       
 • Er is aandacht voor functioneel meertalig leren, zowel in de handleiding als in het materiaal voor de leerlingen.      
 • Er wordt, in het kader van meertaligheid, aandacht geschonken aan overeenkomsten en verschillen tussen talen.      
 • Er wordt aandacht geschonken aan de moedertaal, zowel op taalgebied als op conceptueel niveau.      
 • Er is in de handleiding expliciet aandacht voor geplande scaffolding.      
 • In de handleiding worden tips gegeven over hoe om te gaan met DAT en CAT.      
 • Er is in de handleiding aandacht voor een organisatie in circuitvorm.      
 • In de handleiding is aandacht voor het belang van thema’s waardoor de taalactiviteiten ingebed kunnen worden.      
 • Zo mogelijk worden taal en andere vakken binnen thema’s geïntegreerd.       
 • In de handleiding staan suggesties voor het uitvoeren van functionele taaltaken.      
Leerstof       
 • Selectie van de leerstof vindt plaats aan de hand van de eindtermen en leerlijnen.       
 • De leerstof sluit aan bij de voorkennis van de leerling.      
 • Zo nodig worden concepten die al bekend zijn in de moedertaal gegeven.      
 • Waar wenselijk kan de leerstof in de moedertaal gegeven of ondersteund worden.      
 • De leerstof is ingebed in een herkenbare, functionele context.      
 • De leerling kan zich identificeren met de leerstof.      
 • Er zijn (aanvankelijk) ordeningen van de leerstof in de vorm van de ster.      
 • Er wordt voldoende herhaling aangeboden.      
 • Complexere concepten worden in een sterke structuur weergegeven (driehoek, spinnenweb)       
 • Waar wenselijk zijn er steekwoorden in de moedertaal in voorgaande structuur gegeven.      
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 • De tweede taalverwerving vindt o.a. plaats met behulp van geanimeerde boeken.      
 • Geanimeerde boeken kunnen in de moedertaal vertaald worden.      
 • Geanimeerde boeken hebben een begrijpelijke instructie vooraf. 

 
     

  1 2 3 4 5 
 • Geanimeerde boeken zijn ingebed in het taalonderwijs.      
 • Multimediapresentaties sluiten inhoudelijk aan op de taalcontext.      
 • Bij herhalingsoefeningen kunnen digitale middelen ingezet worden.      
 • Digitale leermiddelen zijn in samenhang met en ingebed in het taalonderwijs.       
 • Er is een goede aansluiting tussen verbale en non-verbale elementen in multimediapresentaties.      
 • Er zijn geen interactieve elementen die onnodig afleiden.      
 • De ontwerpprincipes (modaliteits-, multimedia-, nabijheids-, overbodigheids- en het coherentieprincipe) worden 

juist gehanteerd. 
     

Didactiek       
 • Voorkennis wordt geactiveerd.       
 • Voorkennis wordt (aanvankelijk) ook in de moedertaal geactiveerd (b.v. met taalmaatje)      
 • Relaties tussen onderwerpen en concepten worden expliciet gegeven in een advance organizer.      
 • Er zijn voldoende herhalingsoefeningen mogelijk.       
 • Leerlingen worden aangezet tot interactie.      
 • Er zijn opdrachten die met een tutor/taalmaatje gedaan kunnen worden.      
 • Er zijn functionele, meertalige opdrachten.      
 • Er zijn opdrachten waarin leerlingen kunnen samenwerken.      
 • Er zijn opdrachten waarin expliciet wordt aangezet tot samenwerking met leerlingen met dezelfde moedertaal.      
 • Er zijn opdrachten waarin expliciet wordt aangezet tot samenwerking met leerlingen die Nederlands als 

moedertaal hebben. 
     

 • Digitale leermiddelen staan in dienst van wat er aan vooraf ging in de groep en staan niet op zichzelf.      
 • De feedback geeft taalsteun (scaffolding).      
 • De feedback legt geen nadruk op fouten maar op wat goed ging.      
 • De leerling heeft de keuze uit verschillende geanimeerde prentenboeken.      
 • Er zijn geanimeerde prentenboeken in de moedertaal.      
 • Er zijn eenvoudige reflectieopdrachten waarmee de leerling aangezet wordt te reflecteren op wat geleerd is.      
Presentatie       
 • De teksten zijn begrijpelijk voor de leerlingen doordat er veel bekende woorden in voorkomen.       



 61 

 • De woordenschat wordt uitgebreid met behulp van pop-ups (foto’s, tekeningen, eigen taal, etc.).      
 • Er zijn authentieke teksten die er toe doen voor de leerlingen.      
 • Er worden synoniemen gegeven in de tekst met behulp van pop-ups.      
 • Er zijn functionele teksten.      
 • Er is taalsteun bij de teksten met behulp van b.v. pop-ups, geplande, interactieve scaffolding, woordenboek in 

het materiaal, foto’s, tekeningen 
     

  1 2 3 4 5 
 • De samenhang tussen tekstonderdelen is duidelijk door gebruik van signaalwoorden.      
 • Er is geen sprake van versimpeling van de taal in de leerteksten.      
 • Er is aandacht voor verschillende soorten schriftsystemen.      
 • Er zijn veel representerende beelden (die geplande scaffolding ondersteunen).      
 • Plaatjes zijn eenduidig (b.v. met pijl naar teen als hele voet in beeld is).      
 • Plaatjes sluiten aan bij de ervaringen van de leerlingen.       
 • Plaatjes zijn (gematigd) multicultureel.      
 • Er zijn geen stigmatiserende plaatjes.      
 • Bij het aanleren van opeenvolgende handelingen wordt gebruik gemaakt van organiserende plaatjes/beelden.      
 • Bij het aanleren van concepten wordt er gebruik gemaakt van interpreterende plaatjes.      
 • Er zijn zeer weinig tot geen puur decoratieve plaatjes.      
 • Er is voldoende witruimte tussen de regels en teksten.      
 • Er wordt aanvankelijk gebruik gemaakt van één lettertype.      
 • Er is sprake van functioneel kleurgebruik.      
 • De gebruikte icoontjes zijn begrijpelijk en functioneel.      
 • Er zijn kaders voor speciale tekstgedeelten, zoals voorbeelden.      
 • Kopjes en tussenkopjes helpen bij het oriënteren op de tekst en maken de structuur duidelijk.      
 • De lay-out kan door de leerkracht ingesteld worden.      
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BIJLAGE 5 SAMENVATTING BEOORDELING METHODES  

Beschrijving methodes met behulp van de criterialijst 

In het volgende is per methode te lezen wat voldoet en wat niet voldoet in de betreffende 

methode. Uitgangspunt hierbij is de criterialijst bij het beoordelen van verschillende methodes(zie 

bijlage 4). 

Mondeling Nederlands nieuw 

Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is enige aandacht voor het werken in circuitvorm  Er is geen aandacht voor functioneel meertalig leren 

Er is enige aandacht voor werken in thema’s Er is geen aandacht voor de moedertaal (taal, 

conceptueel) 

 Er is geen expliciete aandacht voor scaffolding 

 Er is geen expliciete aandacht voor omgaan met DAT 

en CAT 

 Er is geen integratie met taal en andere vakken 

 Er is geen expliciete aandacht voor functionele 

taaltaken 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof ingebed in herkenbare, functionele 

context 

Er is geen aandacht voor de moedertaal  

De leerling kan zich redelijk identificeren Er is onvoldoende aansluiting tussen verbale en non-

verbale elementen in multimediapresentatie 

De leerstof sluit aan bij voorkennis van de leerling Hantering van de ontwerpprincipes laat te wensen 

over 

Multimediapresentaties passen bij de taalcontext  

Individuele oefeningen sluiten aan op klassikale 

instructie 

 

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt geactiveerd Geen aandacht voor activeren van voorkennis in de 

moedertaal  

Er zijn voldoende herhalingsopdrachten Geen functionele, meertalige opdrachten 

Leerlingen worden aangezet tot interactie Weinig samenwerkingsopdrachten ook niet met een 

taalmaatje 

Leerlingen worden aangezet tot eenvoudige reflectie Er wordt geen feedback gegeven in het digitale 

leermateriaal 



 63 

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

Redelijk begrijpelijke teksten Geen aandacht aan verschillende schriftsystemen 

Veel representerende beelden en redelijk eenduidige 

plaatjes 

 

Weinig decoratieve plaatjes  

Er zijn functionele teksten  

 

Zien is snappen 

Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is enige aandacht voor functioneel, meertalig leren 

en er wordt aandacht geschonken aan verschillen 

tussen talen 

Geen aandacht voor de moedertaal 

Er is enige aandacht voor het belang van thema’s en 

het inbedden van taalactiviteiten daarin 

Geen expliciete aandacht voor geplande scaffolding 

 Geen expliciete aandacht voor DAT en CAT 

 Geen aandacht voor organisatie in circuitvorm 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof sluit redelijk aan bij de voorkennis van de 

leerlingen 

Geen aandacht voor de moedertaal 

De leerstof is goed ingebed in een herkenbare context Er zijn geen digitale mogelijkheden  

Leerlingen kunnen zich goed identificeren met de 

leerstof 

 

Er zijn veel ordeningen in de vorm van een ster 

(woordwebben) 

 

Er is voldoende herhaling mogelijk  

  

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Er ligt veel nadruk op het belang van het activeren 

van voorkennis bij de leerlingen 

Voorkennis wordt niet in de moedertaal geactiveerd 

Relaties tussen onderwerpen worden expliciet met 

elkaar in verband gebracht met een advance 

organizer 

Er zijn geen meertalige opdrachten 

Er zijn voldoende herhalingsoefeningen Er zijn geen eenvoudige reflectieopdrachten 
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Leerlingen worden vaak aangezet tot interactie  

Opdrachten kunnen met taalmaatje gedaan worden  

  

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

De teksten zijn over het algemeen redelijk begrijpelijk Geen aandacht voor verschillende schriftsystemen 

De teksten zijn redelijk functioneel  

Er is weinig sprake van versimpeling van leerteksten  

Het gebruik van plaatjes is over het algemeen 

redelijk; eenduidig, sluiten aan bij de ervaringen van 

leerlingen, er zijn veel representerende beelden 

 

De lay-out ondersteunt goed door duidelijke 

icoontjes, kaders en (tussen)kopjes 

 

  

 

Woorden in prenten 

Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is aandacht voor functioneel, meertalig leren Er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan 

verschillen tussen talen 

Er is aandacht voor de moedertaal, zowel op 

taalgebied als op conceptueel niveau 

 

In de handleiding is redelijk expliciet aandacht voor 

geplande scaffolding 

 

In de handleiding wordt vaak expliciet aandacht 

geschonken aan DAT en CAT 

 

Er is in de handleiding aandacht voor het werken in 

circuitvorm 

 

Er is in de handleiding aandacht voor het belang van 

het werken in thema’s en de integratie van taal een 

andere vakken 

 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof sluit redelijk aan bij de voorkennis van 

leerlingen en ze kunnen zich er redelijk mee 

identificeren 

 

Concepten kunnen in de moedertaal gegeven worden  

Leerstof is goed ingebed in een herkenbare, 

functionele context 
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De leerstof is in de vorm van een ster (woordweb) 

geordend 

 

Er is voldoende herhaling mogelijk  

Er zijn verschillende geanimeerde prentenboeken die 

goed ingebed zijn in het taalonderwijs 

 

Geanimeerde boeken kunnen in de moedertaal 

vertaald worden 

 

Er zijn veel digitale herhalingsoefeningen die zijn 

ingebed in het taalonderwijs 

 

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt goed geactiveerd Er is een beperkt aantal geanimeerde prentenboeken 

Voorkennis kan ook in de moedertaal geactiveerd 

worden met behulp van een taalmaatje 

Er is een beperkt aantal geanimeerde prentenboeken 

in de moedertaal 

Er zijn veel opdrachten waarbij leerlingen kunnen 

samenwerken, ook met een taalmaatje 

 

Digitale leermiddelen staan in dienst van andere 

taalactiviteiten die eraan vooraf gingen 

 

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

Er staan redelijk wat bekende woorden in de teksten Er is geen aandacht voor verschillende 

schriftsystemen 

Er zijn pop-ups waarmee de woordenschat uitgebreid 

kan worden 

 

De teksten zijn redelijk functioneel  

Het gebruik van plaatjes is over het algemeen 

redelijk; eenduidig, sluiten aan bij de ervaringen van 

leerlingen, er zijn veel representerende beelden 

 

De lay-out kan door de leerkracht ingesteld worden  

 

Logo 3000 

Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er wordt goed aandacht besteed aan een organisatie 

in circuitvorm 

Er is in de handleiding geen aandacht voor functioneel 

meertalig leren 

Er is in de handleiding aandacht voor het belang van 

thema’s en de inbedding van taalonderwijs daarin 

Er is in de handleiding geen aandacht voor de 

moedertaal 

Er is in de handleiding aandacht voor de integratie Er is in de handleiding niet expliciet aandacht voor 
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van taal en andere vakken geplande scaffolding 

 Er is in de handleiding niet expliciet aandacht voor 

DAT en CAT 

 Er is in de handleiding geen aandacht voor het 

uitvoeren van functionele taaltaken 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof sluit redelijk aan bij de voorkennis van 

leerlingen 

Er is geen aandacht voor de moedertaal 

De leerstof is redelijk ingebed in een herkenbare, 

functionele context waardoor de leerling zich redelijk 

kan identificeren 

De aansluiting tussen verbale en non-verbale 

elementen in multimediapresentaties is niet altijd 

even sterk 

De leerstof is gordend in de vorm van een ster Er zijn te veel elementen die afleiden in de 

multimediapresentaties 

Er is voldoende herhaling De ontwerpprincipes worden niet altijd juist 

gehanteerd 

Complexe structuren worden redelijk vaak in een 

sterke structuur gegeven 

 

Multimediapresentaties sluiten goed aan bij de 

taalcontext 

 

Er zijn veel mogelijkheden tot inzet van digitale 

leermiddelen en deze zijn ingebed in het 

taalonderwijs 

 

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt over het algemeen redelijk 

geactiveerd 

Voorkennis wordt niet in de moedertaal geactiveerd 

Relaties tussen onderwerpen worden in een advance 

organizer getoond 

Er zijn geen opdrachten die met een taalmaatje 

gedaan kunnen worden 

Er zijn voldoende herhalingsoefeningen Er zijn geen functionele, meertalige opdrachten 

Leerlingen worden redelijk vaak aangezet tot 

interactie en samenwerking 

Er wordt geen feedback gegeven 

Digitale middelen staan in dienst van wat er 

klassikaal aan vooraf ging  

 

Er zijn goede en eenvoudige reflectieopdrachten  

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

De teksten zijn redelijk begrijpelijk voor de leerlingen 

en vertonen een redelijke samenhang met behulp van 

Er zijn nauwelijks authentieke teksten 
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signaalwoorden 

De woordenschat wordt regelmatig uitgebreid met 

behulp van pop-ups 

Er is nauwelijks taalsteun met behulp van pop-ups, 

geplande scaffolding, etc. 

De teksten zijn redelijk functioneel en er is geen 

sprake van versimpeling 

Er is geen aandacht voor verschillende 

schriftsystemen 

Er zijn veel representerende beelden De lay-out kan in beperkte mate ingesteld worden 

door de leerkracht 

Het gebruik van plaatjes is over het algemeen 

redelijk; eenduidig, sluiten aan bij de ervaringen van 

leerlingen, er zijn veel representerende beelden 

 

Er wordt goed gebruik gemaakt van organiserende en 

interpreterende plaatjes 

 

Er zijn niet veel decoratieve plaatjes  

De witruimte tussen de regels en teksten is redelijk  

De lay-out is over het algemeen redelijk; redelijk 

functioneel kleurgebruik, kaders voor speciale 

tekstgedeelten en (tussen)kopjes 

 

 

Horen, zien en schrijven 

Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is in de handleiding expliciet enige aandacht voor 

geplande scaffolding 

Er is weinig aandacht voor functioneel, meertalig 

leren 

Er is in de handleiding aandacht voor een organisatie 

in circuitvorm 

Er wordt weinig aandacht geschonken aan de 

moedertaal 

Er is in de handleiding aandacht voor thema’s waar 

taalactiviteiten in ingebed kunnen worden 

Er wordt in de handleiding geen aandacht geschonken 

aan overeenkomsten en verschillen tussen talen 

De leerstof is redelijk ingebed in een herkenbare, 

functionele context waardoor de leerling zich redelijk 

kan identificeren 

Er is in de handleiding weinig aandacht voor DAT en 

CAT 

De ordening van de leerstof is in de vorm van een 

ster 

In de handleiding staan geen suggesties voor het 

uitvoeren van functionele taaltaken 

Er is voldoende herhaling  

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof sluit redelijk aan bij de voorkennis van de 

leerling 

Er is nauwelijks aandacht voor de moedertaal 

Multimediapresentaties sluiten inhoudelijk goed aan 

op de taalcontext 

Verbale en non-verbale sluiten onvoldoende aan op 

elkaar 

Er zijn veel digitale herhalingsoefeningen Er zijn interactieve elementen die onnodig afleiden 

Digitale middelen zijn in samenhang en ingebed in De ontwerpprincipes worden niet altijd juist 



 68 

het taalonderwijs gehanteerd 

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt steeds redelijk geactiveerd Er is geen tot nauwelijks aandacht voor meertaligheid 

en de moedertaal 

Er zijn voldoende herhalingsoefeningen Er zijn geen opdrachten die een beroep doen op 

meertaligheid of de moedertaal 

Leerlingen worden aangezet tot interactie Er wordt geen feedback gegeven in het digitale 

materiaal 

Er zijn voldoende samenwerkingsopdrachten, ook met 

een taalmaatje  

 

Digitale middelen staan in dienst van wat vooraf ging 

tijdens de klassikale instructie 

 

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

De teksten zijn begrijpelijk en redelijk functioneel en 

worden nauwelijks versimpeld 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van pop-ups om 

taalsteun te geven 

Het gebruik van plaatjes is over het algemeen 

redelijk; plaatjes zijn eenduidig, sluiten aan bij de 

ervaringen van leerlingen en er zijn veel 

representerende beelden 

Er zijn geen authentieke teksten 

Er zijn weinig decoratieve plaatjes Er wordt weinig gebruik gemaakt van signaalwoorden 

De lay-out is over het algemeen redelijk; redelijk 

functioneel kleurgebruik en kaders voor speciale 

tekstgedeelten  

Er is geen aandacht voor verschillende 

schriftsystemen 

 Er zijn niet veel representerende beelden  

 Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van 

(tussen)kopjes 

 

Veilig leren lezen 
Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is in de handleiding aandacht voor het belang van 

thema’s zodat taalactiviteiten  ingebed kunnen 

worden 

Er is geen aandacht voor functioneel meertalig leren 

en de moedertaal 

 Er wordt in de handleiding niet expliciet aandacht 

geschonken aan geplande scaffolding 

 Er wordt in de handleiding niet expliciet ingegaan op 

DAT en CAT 
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Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof zal redelijk aansluiten bij de voorkennis 

van leerlingen 

Er is geen aandacht voor de moedertaal 

De leerstof is ingebed in een redelijk herkenbare en 

functionele context 

De aansluiting tussen verbale en non-verbale 

elementen in multimediapresentaties laten hier en 

daar te wensen over. 

De ordening van de leerstof is in de vorm van een 

ster 

 

Er is voldoende herhaling  

Multimediapresentaties sluiten inhoudelijk aan op de 

taalcontext 

 

Er zijn digitale herhalingsoefeningen die redelijk zijn 

ingebed in het taalonderwijs 

 

De ontwerpprincipes worden redelijk gehanteerd.  

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt steeds geactiveerd Voorkennis wordt niet in de moedertaal geactiveerd 

Er is vaak sprake van een advance organizer waarin 

relaties tussen onderwerpen worden weergegeven 

Er zijn geen functionele meertalige opdrachten 

Er zijn veel herhalingsmogelijkheden Er zijn weinig opdrachten die met een taalmaatje 

gedaan kunnen worden 

Leerlingen worden vaak aangezet tot samenwerking 

en interactie 

De feedback geeft geen taalsteun 

Digitale middelen staan in dienst van wat vooraf ging 

tijdens de klassikale instructie 

 

Er zijn eenvoudige reflectieopdrachten  

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

De teksten bevatten soms signaalwoorden De teksten zijn niet altijd functioneel of authentiek. 

Het is de vraag in hoeverre de teksten begrijpelijk 

zijn voor de leerlingen 

Er is geen sprake van versimpeling van de teksten Er wordt weinig gebruik gemaakt van pop-ups om zo 

taalsteun te geven 

Er zijn veel representerende beelden Er is geen aandacht voor verschillende 

schriftsystemen 

De gebruikte icoontjes zijn redelijk functioneel 

evenals de (tussen)kopjes 

Het gebruik van plaatjes is niet altijd even sterk; ze 

zijn soms niet eenduidig en sluiten niet altijd aan bij 

de ervaringen van de leerlingen 

 Er zijn te veel decoratieve plaatjes 
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Nieuwsbegrip 
Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is in de handleiding expliciet aandacht voor 

geplande scaffolding 

In de handleiding is geen aandacht voor functioneel, 

meertalig leren 

In de handleiding is aandacht voor thema’s waar 

taalactiviteiten in ingebed kunnen worden 

Er wordt in de handleiding geen aandacht geschonken 

aan de moedertaal 

Taal en andere vakken worden zo mogelijk 

gecombineerd 

Er worden niet expliciet tips gegeven over DAT en 

CAT 

In de handleiding staan suggesties voor het uitvoeren 

van taaltaken 

 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof heeft de ordening van een ster De leerstof zal lang niet altijd aansluiten bij de 

voorkennis van de leerling 

Er is redelijk wat herhaling mogelijk Er wordt geen koppeling gelegd met concepten in de 

moedertaal 

Complexe concepten worden weergegeven in een 

sterke structuur 

De leerstof zal voor veel leerlingen niet ingebed zijn 

in een herkenbare, functionele context, waardoor het 

moeilijk kan zijn voor leerlingen zich te identificeren 

met de leerstof 

Er zijn digitale herhalingsoefeningen  De multimediapresentaties zijn niet altijd even sterk; 

er is soms sprake van onnodige afleiding en ze zijn 

niet in samenhang met het gegeven taalonderwijs. 

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt redelijk geactiveerd Er is geen aandacht voor meertaligheid 

Relaties tussen onderwerpen worden weergegeven in 

een advance organizer 

Leerlingen worden onvoldoende aangezet tot het 

werken met een taalmaatje 

Er zijn voldoende herhalingsoefeningen  

Er zijn samenwerkingsopdrachten en leerlingen 

worden redelijk vaak aangezet tot interactie 

 

Digitale leermiddelen staan in dienst van de klassikale 

instructie die vooraf ging 

 

De feedback geeft taalsteun  

De feedback benadrukt dat wat goed ging  

Er zijn goede, eenvoudige reflectieopdrachten  

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

Er wordt redelijk gebruik gemaakt van pop-ups 

waarmee leerlingen hun woordenschat kunnen 

uitbreiden  

De teksten zullen vaak te moeilijk zijn voor de 

leerlingen omdat er soms weinig bekende woorden in 

voor komen 
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Er zijn veel authentieke en functionele teksten Het gebruik van signaalwoorden is wat mager 

Er is redelijk wat taalsteun met behulp van pop-ups, 

foto’s en tekeningen 

Plaatjes zijn niet altijd eenduidig en zullen ook niet 

altijd aansluiten bij de ervaringen van de leerlingen 

De lay-out is over het algemeen redelijk tot goed; er 

is voldoende witruimte tussen de regels, 

(tussen)kopjes brengen structuur, er zijn icoontjes en 

teksten in kaders 

Er zijn wat te veel decoratieve plaatjes 

 

 

Kwint 
Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is in de handleiding aandacht voor een organisatie 

in circuitvorm met daarbij de mogelijkheid van 

verlengde instructie 

Er is in de handleiding geen aandacht voor 

functioneel, meertalig leren 

 Er is geen aandacht voor de moedertaal 

 Er is in de handleiding te weinig aandacht voor 

scaffolding 

 Er is in de handleiding niet expliciet aandacht voor 

DAT en CAT 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof sluit aan bij de voorkennis van de leerling Er is geen aandacht voor meertaligheid en de 

moedertaal 

De leerstof is ingebed in een functionele context  

De leerling kan zich identificeren met de leerstof  

Er is voldoende mogelijkheid tot herhaling  

De ontwerpprincipes worden redelijk gehanteerd  

  

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt geactiveerd Er worden vooraf geen relaties tussen de 

onderwerpen gegeven met behulp van een advance 

organizer 

Leerlingen worden redelijk aangezet tot interactie Er is geen aandacht voor de moedertaal 

Er zijn redelijk wat samenwerkingsopdrachten Er zijn geen eenvoudige reflectieopdrachten 

Er zijn opdrachten die met een taalmaatje gedaan 

kunnen worden 

 

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

Er zijn authentieke en functionele teksten  De teksten zullen niet zo begrijpelijk zijn voor de 
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leerlingen 

Er is geen sprake van versimpeling van de teksten Het gebruik van plaatjes is niet zo sterk; er zijn niet 

zoveel plaatjes die aansluiten bij de ervaringen van 

de leerlingen, ze zijn niet zo eenduidig en er zijn te 

veel decoratieve plaatjes 

Er is redelijk wat witruimte tussen de teksten en 

(tussen)kopjes helpen bij het structureren 

 

 

Met sprongen vooruit 
Algemeen 

Voldoet  Voldoet niet 

Er is aandacht voor een organisatie in circuitvorm 

waardoor verlengde instructie mogelijk is 

Er is geen aandacht voor functioneel, meertalig leren 

Er is aandacht voor het belang van thema’s Er is geen aandacht voor de moedertaal 

 Er is in de handleiding niet expliciet aandacht voor 

scaffolding 

 Er is in de handleiding niet expliciet aandacht voor 

DAT en CAT 

 

Leerstof 

Voldoet  Voldoet niet 

De leerstof sluit redelijk aan bij de voorkennis van de 

leerlingen 

Er is geen aandacht voor de moedertaal 

De leerstof is redelijk ingebed in een herkenbare, 

functionele context 

 

De leerling zal zich redelijk kunnen identificeren met 

de leerstof 

 

Er zijn veel herhalingsoefeningen  

 

Didactiek 

Voldoet  Voldoet niet 

Voorkennis wordt redelijk geactiveerd Er is geen aandacht voor meertaligheid en de 

moedertaal 

Er zijn redelijk veel herhalingsoefeningen Relaties tussen onderwerpen worden niet 

weergegeven in een advance organizer 

Leerlingen worden veel aangezet tot interactie Er zijn geen reflectieopdrachten 

Er zijn veel samenwerkingsopdrachten  

  

  

 

Presentatie 

Voldoet  Voldoet niet 

Het gebruik van plaatjes is over het algemeen goed; 

plaatjes sluiten aan bij de ervaringen van leerlingen, 
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ze zijn eenduidig en er zijn veel representerende 

beelden 

Er is sprake van redelijk functioneel kleurgebruik  

Icoontjes zijn over het algemeen redelijk begrijpelijk 

en functioneel 
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BIJLAGE 6 BELANG DAT LEERKRACHTEN HECHTEN PER ASPECT 

 

Aandacht voor meertaligheid in leermateriaal wordt 

belangrijk tot zeer belangrijk gevonden door veel 

leerkrachten. 

 

 
Aandacht voor de moedertaal in leermateriaal wordt 

over het algemeen belangrijk tot zeer belangrijk 

gevonden. 

 

 
De meeste leerkrachten vinden het belangrijk tot zeer 

belangrijk dat er een expliciete koppeling is tussen de 

leerlijnen en dat wat in de methode aan de orde komt. 

 
Alle leerkrachten vinden het belangrijk tot zeer 

belangrijk dat digitale materialen aansluiten op de 

klassikale instructie 
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Over het gebruik van dezelfde icoontjes in 

verschillende methodes lopen de meningen uiteen. De 

meeste leerkrachten vinden het onbelangrijk of 

enigszins belangrijk.  

Eén inlogcode voor alle materialen wordt door veel 

leerkrachten als zeer belangrijk tot belangrijk 

beoordeeld. 

 
 

Geanimeerde prentenboeken worden door veel 

leerkrachten als zeer belangrijk tot belangrijk ervaren. 

 
 

Geanimeerde prentenboeken in de moedertaal 

worden door veel leerkrachten als zeer belangrijk tot 

belangrijk ervaren. 

 

 
Aandacht in de handleiding voor coöperatieve 

werkvormen vinden veel leerkrachten zeer belangrijk 

tot belangrijk. 

 
Aandacht in de handleiding voor DAT en CAT vinden 

veel leerkrachten belangrijk tot zeer belangrijk. 
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Alle leerkrachten vinden het zeer belangrijk tot 

belangrijk dat ze in kunnen spelen op verschillen 

tussen leerlingen. 
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BIJLAGE 7 OORDELEN VAN LEERKRACHTEN OVER METHODES 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 
 



 79 

 
 

 

 
 

 



 80 
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