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Opzet doorlopende leerlijn Nederlands Calvijn Beroepscollege 

 

Uitgangspunten  

 

Basismateriaal  

Werkboek Deviant: in de 3e klas 1F, in de 4e klas 2F. De volgorde van de beroepsthema’s is gewijzigd om beter aan te sluiten bij de activiteiten 

voor de stage. Waar mogelijk wordt het sectorgerichte werkboek gebruikt. (75 minuten per week) In het 5e leerjaar (2 x 75 minuten): materiaal 

Ladenkast De Vries. 

 

Studiemeter 

De studiemeterlessen bestaan naast het werken aan de computer uit een korte klassikale uitleg en een actieve toepas-opdracht, zoals een quiz, 

een dictee, een woordweb maken e.d. (75 minuten per week) 

 
Project - aansluiting bij beroepsvakken 

Elke periode wordt een opdracht / project uitgevoerd samen met een ander vak, voor oefening in en feedback op beroepsgerichte 

taalvaardigheid. Het product komt in het portfolio. (75 minuten per week, samen met extra materiaal) 

 

Extra materiaal 

Het materiaal van Deviant voor het mbo gaat uit van één, hooguit twee klokuur Nederlands per periode. In het Beroepscollege wordt twee jaar 

lang flink ingezet op Nederlands (3x 75 minuten), zodat we extra tijd kunnen gebruiken voor projecten en oefeningen. Per periode staat één 

taalvaardigheid extra in de aandacht. Daar worden aanvullende materialen voor ingezet.  

Startbaan, beeldmateriaal van Deviant, korte beeldfragmenten rondom communicatie (vergaderen, telefoneren). Te bereiken via de inlog 

Studiemeter, gebruik de link naar docentenhandleiding (rechtsonder). 

 Checklists Schrijven, Presenteren, Gesprekken met opdrachten en handleiding, van www.campagneleersucces.nl.  

 Vakgerichte opdrachten van www.Vakbegrip.nl (het Nieuwsbegrip voor mbo, geschikt voor 1F-2F). Gratis inlog aanvragen. 

http://www.campagneleersucces.nl/
http://www.vakbegrip.nl/
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 www.TaaldeBaas.nl, webbased materiaal voor diagnose en oefening van lezen en luisteren (geschikt voor 1F-2F). Gratis inlog aanvragen. 

 Andere inzetbare producten van www.campagneleersucces.nl, zoals: 

o Opdracht vakteksten lezen (voorbeelden in ‘Teksten lezen in beroepsgerichte vakken’). 

o Feedback op gesprek door praktijkbegeleider. 

o Opdracht luisteren op stage. 

o Woordenschrift / woordposter. 

 Werkvormen uit het boek ‘Actief met taal’ (Coutinho, 2011), zoals de gegeven werkvormen voor lezen. Ook de luisterwerkvormen 

Slangentekst, Foutentekst, Gatentekst zijn geschikt. Voor woordenschat bijvoorbeeld Welk woord bedoel ik?, Raadspelletje, Taboe. 

Spreken: Lagerhuis, Spreekbeurt in een notendop. Schrijven: Dictoglos, Kernwoorden gebruiken, Lieve Mona, Geef je mening, Schrijfplan 

maken, Allemaal expert. 

 

Globaal overzicht per periode 

 
Klas Periode Basismateriaal Studie-

meter 
Project Extra materiaal Afronding 

III 1 
Deviant 
werkboek 1F 
thema 3 

1F  
Schrijven: sollicitatiebrief + cv 
in overleg met SLB 

Checklist ITTA schrijven + 
opdracht 

(Deel v.d.) toets Deviant schrijven 1F 
Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje 
Portfolio: sollicitatiebrief + cv 

III 2 
Deviant 
werkboek 1F 
thema 4 

1F 
Lezen (+ schrijven) 
Boekverslag of schrijfopdracht 
bij vaktekst  

Vakbegrip.nl  

Boekverslag / schrijfopdracht bij 
vaktekst  
Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje 
(Deel v.d.) toets Deviant Lezen 1F 

III 3 
Deviant 
werkboek 1F 
thema 1 

1F 
Spreken / gesprekken 
Feedback op gesprek op stage 
 

Startbaan 
Checklist ITTA 
Presenteren 

Presentatie 
Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje Feedback op 
gesprek op stage 

III 4 
Deviant 
werkboek 1F 
thema 2 

1F 
Luisteren  
Stageverslag 

Taal de baas, luisteren  
(zo nodig ook lezen)  

(Deel v.d.) toets Deviant Luisteren 1F 
Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje 

http://www.taaldebaas.nl/
http://www.campagneleersucces.nl/
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Klas Periode Basismateriaal Studie-
meter 

Project Extra materiaal Afronding 

IV 1 
Deviant 
werkboek 2F 
thema 3 

2F  
Schrijven: sollicitatiebrief + cv 
in overleg met SLB 
Evt. ook sollicitatiegesprek 

Checklist ITTA 
Schrijven 

(Deel v.d.) toets Deviant schrijven 2F 
Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje 
Portfolio: sollicitatiebrief + cv  

IV 2 
Deviant 
werkboek 2F 
thema 4 

2F 
Lezen (+ schrijven) 
Schrijfopdracht bij vaktekst 

Vakbegrip.nl 
Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje 
(Deel v.d.) toets Deviant Lezen 2F 

IV 3 
Deviant 
werkboek 2F 
thema 1 

2F 
Spreken / gesprekken 
Feedback op gesprek op stage 

Startbaan 
Checklist ITTA 
Presenteren 

Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje Feedback op 
gesprek op stage 

IV 4 
Deviant 
werkboek 2F 
thema 2 

2F 
 

Luisteren 
Stageverslag 

Startbaan  
Opdracht luisteren op 
stage 

Studiemeter, controle 
voortgang/toetsje 
(Deel v.d.) toets Deviant Luisteren 1F 

       

V 1 

Selectie 
opdrachten 
Ladenkast De 
Vries  

2F 
(herh) 

Project 1. Verhalen   

V 2 

Selectie 
opdrachten 
Ladenkast De 
Vries 

2F 
(herh) 

Project 2. Individu  
Examen (1e gelegenheid - versneld) 
Toetsen De Vries 

V 3 

Selectie 
opdrachten 
Ladenkast De 
Vries 

2F 
(herh) 

Project 3. Samenleving   

V 4 

Selectie 
opdrachten 
Ladenkast De 
Vries 

2F 
(herh) 

Project 4. Arbeid  
Examen (2e gelegenheid) 
Toetsen De Vries 

 


