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10 De leergang bevat 

prachtig, actueel 
materiaal. 

Het is geen leergang 
waarin je direct je weg 
vindt. 

De leergang biedt 
erg veel 
ondersteunend 
materiaal. 

Het enorme aanbod aan actueel 
materiaal, zowel in teksten als in 
beeldmateriaal. 

Ik vind de leergang 
rommelig overkomen, er 
moet voortdurend 
doorgeklikt worden. Niet 
zo gebruiksvriendelijk voor 
een beginner. 

2 Deze leergang daagt 
leerlingen op een 
creatieve, doordachte 
en positieve manier uit 
zich te verdiepen in de 
Nederlandse taal. 

Als ik een 
wetenschappelijk artikel 
lees over didactiek bij 
het schoolvak 
Nederlands, dan vind ik 
die altijd terug bij deze 
leergang. 

Toevoegingen van 
leerlingen en 
docenten worden 
gewaardeerd en 
zichtbaar getoond 
op de site. Dit 
werkt zeer 
uitnodigend. 

Transfer van vaardigheden, 
leerling worden actief aangezet 
tot denken, nodigt uit tot 
activerende didactiek. 21st -
eeuwse vaardigheden komen 
veel aan bod, actualiteit is veel 
aanwezig, laatste theoretische 
inzichten zowel op het gebied 
van didactiek Nederlands als 
onderwijskundig (formatief 
evalueren, eigenaarschap 
leerling) zijn opgenomen. Het 
werken aan en met taal wordt 
aantrekkelijk gemaakt. Ruimte 
voor creatieve inbreng leerling. 
Site is inspirerend voor docent 
en geeft ruimte voor eigen inzet 
materiaal. 

Site oogt niet meteen 
overzichtelijk. Docent moet 
stof zelf ordenen en 
structureren en een 
tijdsplanning opzetten. 

16 De leergang 
ondersteunt je in het 
geven van je lessen en 
maakt je geen slaaf van 
je leergang. 

De leergang zorgt ervoor 
dat je relatief eenvoudig 
kunt differentiëren in je 
lessen. 

de leergang 
bereidt leerlingen 
voor op hun 
verdere leven. 

Veel aanbod, als docent heb je 
veel vrijheid om je lessen in te 
richten zoals jij dat wil. 

Het overzicht raak je soms 
kwijt doordat er zoveel 
aanbod is. 

14 Deze leergang heeft 
veel vertrouwen in 
docent en leerlingen 

Deze leergang gaat 
ervanuit dat leren 
betekenisvol, met 

Zeer creatieve 
insteek bij het 
ontwerp van 

De creativiteit, het inspelen op 
de actualiteit, de mogelijkheid 
tot differentiëren voor 

Als je een wat 
conservatievere insteek 
hebt is het lastig met het 



plezier en gemotiveerd 
dient plaats te vinden. 

opdrachten. leerlingen de gerichtheid op het 
leren en het plezier daarin van 
de leerling. 

materiaal werken (dan 
begin je er natuurlijk ook 
niet aan). -zaken 
inoefenen/inslijten is 
misschien wat ingewikkeld 
met deze leergang. Al zijn 
er wel weer mogelijkheden 
genoeg om achter je 
ontwikkelpunten te komen 
en daarmee aan de slag te 
gaan. 

9 Moderne technologie 
helpt feedback geven 

Gebruiksonvriendelijk 
omdat je nog veel moet 
printen 

Leuk die actuele 
teksten 

Doorklikmogelijkheden online Geheel digitaal (ik ben 
gewoon van het papier en 
vind het erg 
onoverzichtelijk, sorry) 

3 motiverend, 
inspirerend, eigenwijs 

  
De toegankelijkheid van de 
theorie en de actualiteit van 
teksten 

Taalbeschouwing is minder 
sterk vertegenwoordigd 

1 Deze leergang 
verwerkt recente 
inzichten in 
grammatica- en 
formuleeronderwijs. 

Een leergang die wat 
leesvaardigheid doet 
wat veel leergangen 
laten liggen: interactie 
over de inhoud van de 
tekst stimuleren 

 
Integratie taalkunde/formuleren 
met schrijven, aandacht voor 
effecten van keuzes. 

Onoverzichtelijk wat 
leerlijnen en leerstof 
betreft, lay-out 

 


