
Talent  
   

Analist Typeringen  Sterk Zwak       
8 Zeer uitgebreide 

leergang met (zelfs) 
aandacht voor PWS 
(impliciet), retorica en 
grammatica 

Vakboek goed als 
basis en naslagwerk. 
Overzichtelijk en 
gestructureerd. 

Een leergang die 
afwisseling biedt in 
vakonderdelen en 
werkvormen. 

werkboek 
(onderstrepen/arceren 
mogelijk), vakboek als 
naslagwerk, verschillende 
vakonderdelen 
gecombineerd (transfer), 
herhaling grammatica 

x 

15 Mooie leergang: 
integratie domeinen, 
boeiende teksten en 
opdrachten. 
gebruiksvriendelijk 

  
transfer en integratie Kansen: meer aandacht 

voor creatief schrijven, 
verdeling opdrachten 
rondom teksten nu vaak 
2/3 over structuur, analyse 
etc, 1/3 over de 
daadwerkelijke inhoud. Die 
verhouding mag andersom.  
En meer aandacht voor 
fictieteksten. 

9 Fijne scheiding tussen 
theorie en oefeningen. 

Door het Vakboek 
heeft de docent veel 
ruimte om zelf 
materiaal te 
ontwikkelen, maar 
voor leesvaardigheid 
is een hoop materiaal. 

Vakonderdelen 
worden geïntegreerd, 
zo heeft ieder 
hoofdstuk een optie 
voor 
spreken/schrijven. 

Vrijheid docent, teksten die 
aansluiten bij 
belevingswereld, actuele 
teksten, goede voorbeelden, 
theorie in tekst en kaders, 
4V-gericht, 

Oefentoetsen, PWS, 
taalkunde ontbreken 

16 Dit is een actuele 
leergang waarin de 
vaardigheden 
geïntegreerd aan de 
orde komen. 

Deze leergang maakt 
gebruik van actuele 
en authentieke 
teksten waardoor 
leerlingen zich 
ontwikkelen tot 
kritische lezers. 

 
Authentieke en actuele 
teksten, geïntegreerde 
aanpak 

Online omgeving is wat 
karig. Hier valt meer uit te 
halen. 



2 Deze leergang biedt 
veel creatieve goed 
uitgewerkte 
opdrachten. 

Deze leergang is zo 
uitgebreid uitgewerkt 
dat er te weinig 
invloed nodig is van 
de docent en/of 
leerling. 

 
Creatieve afwisselende 
opdrachten. Theorie duidelijk 
uitgewerkt. Opdrachten 
gedetailleerd uitgewerkt. 

Weinig keuzevrijheid. 
Uiteraard kan een keuze 
gemaakt worden voor 
opdrachten, maar de 
leerling wordt weinig aan 
het denken gezet over het 
eigen leerproces. 

onbekend De theorie is helder, 
compact en 
overzichtelijk. Het 
vakboek is een prettig 
en werkbaar boekje. 

De jaarkatern oogt 
wat mager / beperkt 
en voelt niet als een 
leergang die het hele 
schooljaar mee kan 
gaan. 

 
Het overzichtelijke, helder en 
zeer complete vakboek. 

De hoeveelheid 
oefenmateriaal in de 
jaarkatern. 

17 Een handzaam en 
overzichtelijk 
theorieboek voor de 
gehele bovenbouw. 

Het oefenboek is (erg) 
sterk gericht op 
leesvaardigheid. 

De teksten zijn leuk, 
goed gekozen, maar 
gaan soms nog teveel 
over willekeurige 
onderwerpen. 

Het handboek met theorie is 
erg prettig. De theorie is 
beknopt opgenomen, 
waardoor het theorieboek 
(erg) volledig is.  

De nadruk ligt heel erg op 
leesvaardigheid en er 
wordt veel gewerkt met 
het lezen en verwerken van 
teksten. Er is teveel 
aandacht voor 
structuurvragen bij 
teksten.  

12 Bevat basale kennis en 
is puur functioneel. 

  
Compacte en duidelijke 
uitleg 

Weinig aandacht voor 
creativiteit en 
enthousiasme voor het 
vakgebied 

 


