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Voorwoord 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van een voorstudie van het SLO-project voor Moeilijk lerenden in de 
ISK (die gepubliceerd is in de reeks Studie en Onderzoek als nr. 31 en ook op de 
website www.slo.nl/isk te vinden is) hebben we docenten en taalcoördinatoren van 
ISK’s gevraagd waaraan zij prioriteit geven bij het uitwerken van de conclusies uit die 
studie. Het hoogst scoorde toen een ‘gebruiksaanwijzing van doelbeschrijvingen 
(tussen- en eindtermen) in lesmateriaal, KSE, enzovoort, opdat de hanteerbaarheid 
ervan toeneemt en de communicatie met vo, bo en ve optimaliseert’. Met dit rapport 
proberen we aan die behoefte tegemoet te komen. 
 
Voor zo’n ‘gebruiksaanwijzing’ hebben we Renske Valk van het Bureau ICE benaderd. 
Zij had in die tijd net haar ‘Taal in vakken’ gepubliceerd waarin zij het taalgebruik bij 
zaakvakken in het voortgezet onderwijs relateert aan de NT2-niveaus. Op ons verzoek 
heeft zij vervolgens de voorliggende notitie uitgewerkt. Hierin verheldert zij hoe NT2-
toetsen, haar publicatie Taal in vakken en de Modulaire leerlijn NT2 (“Blokkendoos”) 
zich verhouden tot de NT2-niveaus van het Referentiekader NT2. Dit laatste is een 
uitwerking van Europese ontwikkelingen om te komen tot een gemeenschappelijk 
referentiekader voor taalvaardigheid. In het middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie hebben deze ontwikkelingen al ingang gevonden. In de 
publicatie die voor u ligt geeft Renske Valk ook concreet aan hoe docenten kunnen 
proberen een idee te krijgen op welk NT2-niveau een bepaald deel van de lesstof 
(bijvoorbeeld uit Zebra) zich bevindt, en welke lesstof het beste aansluit bij een 
bepaald NT2-niveau. Zij doet dit in de vorm van een handleiding met voorbeelden. 
 
We hopen en denken dat hiermee een stap is gezet die het werk op ISK’s kan 
verbeteren en de communicatie van de ISK’s met de scholen waar de leerlingen naar 
toe gaan, kan verhelderen. Op die wijze kan de publicatie bijdragen aan een betere 
afstemming van het onderwijs op het taalniveau van de leerlingen. Dat lijkt ons met 
name van belang voor de moeilijk lererenden onder hen. 
 
Theun Meestringa 
Projectgroep Nederlands vo 
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1. Inleiding 
 
 
 
 
 
Deze notitie is bedoeld voor iedereen die op gezette tijden overvallen wordt door de 
behoefte meer te willen weten over de relatie tussen NT2-toetsen, NT2-niveaus, KSE-
niveaus en lesmateriaal. 
Dat kunnen ISK-docenten zijn, ervaren of minder ervaren, en alle andere betrokkenen 
die zich met regelmaat in de uitoefening van hun vak of studie geconfronteerd zien 
met de termen NT2-niveau, KSE-niveau, op weg naar NT2-niveau 2, et cetera. 
Het doel van de notitie is om bondig en helder een uitleg te geven van termen als 
NT2-niveau, KSE-niveau en andere gangbare begrippen omtrent taalniveau. Aan de 
orde komen respectievelijk: KSE-niveaus, het Referentiekader NT2, IAV-niveaus of 
Cito-niveaus, de niveaus uit de huidige generatie NT2-toetsen, de Citogroep  
ISK-toetsen, de niveaus uit Taal in vakken, en de Modulaire Leerlijn NT2 
(Blokkendoos). De notitie heeft reeds bestaande maar niet altijd even gemakkelijk 
toegankelijke informatie overzichtelijk bijeen gebracht. 
Een tweede, wellicht nog relevanter deel van de notitie illustreert hoe je een brug kunt 
bouwen tussen lesmateriaal, waarin geen NT2-niveau expliciet is aangegeven, en een 
NT2-niveau, zoals geoperationaliseerd in toetsen. Hiertoe worden twee stappenplannen 
gepresenteerd, die een leidraad kunnen vormen voor werkgroepen binnen een school 
of bij schooloverstijgende initiatieven. Als voorbeeld wordt de leergang Zebra 
genomen, maar feitelijk zijn de onderscheiden stappen methode-onafhankelijk: je kunt 
de systematiek toepassen op elke methode of elk lesmateriaal. 
Bij het schrijven van de notitie is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 
 
Toetsen 
- Intaketoets NT2, NT2-toetsen voor intake en plaatsing, Bureau ICE, 1997. 
- ISK-toetsen, Citogroep, 1999. 
- Trajecttoetsen NT2, NT2-toetsserie voor het meten van voortgang, Bureau ICE, 

1996, 1997, 2000. 
 
Andere documenten 
- Eindtermen Educatie, coördinatie-eenheid PROVE (eindredactie), Amersfoort, 

1996. 
- Modulaire Leerlijn Nederlands als Tweede Taal, concept 2, C. Raymakers-Volaart, 

E. Leenders, B. Buvelot, CINOP, 1998. 
- Referentiekader NT2, concept 2, E. Liemberg, J. Hulstijn, PROVE, 1996 
- Taal in vakken, R. Valk, K. Heesters, Bureau ICE, 2001. 
- De wet educatie en beroepsonderwijs, themabrochure 10: de Kwalificatiestructuur 

Educatie, ICO/BVH. 
- Zebra, F. Kuiken, Thieme-Meulenhoff, 1999. 
 
Mocht de lezer behoefte hebben aan meer gedetailleerde en/of uitgebreidere informatie 
is het raadzaam één van deze documenten te raadplegen. 
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2. De kwalificatiestructuur 
Educatie (KSE) en het 
Referentiekader NT2 

 
 
2.1 Kwalificatiestructuur Educatie (KSE) 
 
In 1996 is de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) in werking getreden. Een van 
de consequenties van de WEB is dat er voor het gehele opleidingsaanbod binnen de 
educatie, net als binnen het beroepsonderwijs, eindtermen geformuleerd zijn, die 
geordend worden naar niveau. De Kwalificatie Structuur Educatie (ofwel KSE) vormt 
het ordeningskader.  
De KSE (en de KSB: Kwalificatie Beroepsonderwijs) zijn ontwikkeld om inzichtelijk te 
maken hoe de opleidingen en trajecten binnen de educatie en het beroepsonderwijs 
zich tot elkaar verhouden, vooral wat betreft niveau. De KSE en de KSB zijn feitelijk 
'onderwijsgebouwen' van respectievelijk zes en vier 'verdiepingen' waarin elk traject 
en elke beroepsopleiding te plaatsen moeten zijn. De verdieping waarop een traject of 
opleiding geplaatst is, geeft aan welk uitstroomniveau de betreffende opleiding beoogt.  
 

KSE KSB 

 
6 
 

Voortgezette kwalificatie 
 
(vergl: vwo-niveau) 

Middenkaderfunctionaris 
Specialist 

 
4 

 
5 
 

Start 2 Kwalificatie 
 
(vergl: havo-niveau) 

Vakfunctionaris  
3 

 
4 
 

Start 1 Kwalificatie 
 
(vergl: mavo-niveau; tegenwoordig 
vmbo theoretische leerweg) 

Basisberoepsbeoefenaar  
2 

 
3 
 

Basis Kwalificatie 
 
  

Assistent  
1 

 
2 
 

Drempel Kwalificatie   

 
1 
 

Redzaamheid Kwalificatie   

Figuur 1: De relatie tussen de KSE-niveaus en de KSB-niveaus 
 
NT2, als vak binnen de educatie, vormt in dit geheel een wat vreemde eend in de bijt. 
NT2 is in veel gevallen namelijk geen doel op zich, maar meer een voorwaarde om 
vervolgens een opleiding te kunnen volgen. Desalniettemin dienen ook 
onderwijstrajecten die betrekking hebben op het aanleren van NT2 in dit 
onderwijsgebouw te worden ondergebracht. 
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In 1996 verscheen het advies van het PROVE (Programma-eenheid 
rendementsverbetering volwasseneneducatie) omtrent de invulling van de eindtermen 
van de educatie in het kader van de Kwalificatiestructuur Educatie en voor het 
onderdeel Nederlands als tweede taal werd het Referentiekader NT2 voorgesteld. 
 
 
2.2 Referentiekader NT2 
 
Het Referentiekader NT2 is een raamwerk van vijf NT2-niveaus voor elke 
deelvaardigheid lezen, schrijven, luisteren en spreken.  
Na een oriënterende periode van een aantal jaren, werken nu de meeste BVE-
instellingen met dit raamwerk. De niveaus zijn gebaseerd op de hoofdstructuur 
waarvoor in de Raad voor Europa is gekozen (PROVE, 1996). Deze hoofdstructuur 
bestaat uit drie beheersingsniveaus, met elk twee vertakkingen.  
 

 
Figuur 2: Hoofdstructuur Raad van Europa-model 
 
Het Referentiekader NT2 heeft de eerste vijf niveaus uitgewerkt. Het hoogste niveau, 
het 'mastery' niveau van de 'proficient user', is niet uitgewerkt, waarschijnlijk omdat 
het niveau zo hoog is dat dat slechts door weinigen wordt bereikt. 
 

 
Figuur 3: Hoofdstructuur Referentiekader NT2 
 
PROVE zegt hierover: 'Vooralsnog hebben we de vijf niveaus niet van namen 
voorzien; we beperken ons tot een numerieke aanduiding, waarbij 1 het laagste te 
onderscheiden niveau van algemene taalvaardigheid is, en 5 een hoog beheersings-
niveau dat vlot en efficiënt opereren op het professionele niveau mogelijk maakt.' 
(PROVE, 1996)1

 
In de eindtermen educatie (PROVE, 1996) worden de NT2-niveaus als volgt 
beschreven: 
 
 

 
1 Formeel zijn 4 van deze 5 niveaus vastgesteld in het kader van de Kwalificatiestructuur Educatie. De 

eindtermen Nederlands als tweede taal voor de Staatsexamenniveaus NT2 (vergelijkbaar met niveau 3 

van NT2) en NT2 II (vergelijkbaar met niveau 4 van NT2) zijn door de minister vastgesteld. Daarnaast 

zijn de niveaus 1 en 2 van NT2 door de minister vastgesteld. (In serie: Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs, deel 10 Kwalificatiestructuur Educatie, ministerie OCenW, 1998). 
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NT2 5 
Beheersing van het Nederlands op dit niveau betekent dat iemand het Nederlands 
vloeiend en bijna accentloos beheerst. 
 
NT2 4 
Dit niveau is vergelijkbaar met dat van de eindtermen voor het NT2-Staatsexamen 
programma II. Beheersing van het Nederlands op dit niveau betekent dat iemand kan 
deelnemen aan een vakopleiding, middenkader- of specialistenopleiding van het 
secundair beroepsonderwijs, aan het hoger beroepsonderwijs en aan het 
wetenschappelijk onderwijs. Tevens is op dit niveau sprake van een taalvaardigheid 
die iemand geschikt maakt voor het uitoefenen van middelbaar en hogere functies op 
de arbeidsmarkt. 
 
NT2 3 
Dit niveau is vergelijkbaar met dat van de eindtermen voor het NT2-Staatsexamen 
programma I. Beheersing van het Nederlands op dit niveau betekent dat iemand kan 
deelnemen aan een basisberoepsopleiding in het secundair beroepsonderwijs, of aan 
een daarmee vergelijkbaar opleidingstraject vanwege arbeidsvoorziening of op de 
werkplek. Tevens is op dit niveau sprake van een taalvaardigheid die iemand geschikt 
maakt voor het uitoefenen van lagere functies op de arbeidsmarkt. Dit niveau van 
taalbeheersing NT2 geldt binnen het inburgeringsbeleid als streefniveau. 
 
NT2 2 
Beheersing van het Nederlands op dit niveau betekent dat iemand zich minimaal kan 
redden in de Nederlandse samenleving en in staat is tot deelname aan een 
assistentenopleiding of aan een daarmee vergelijkbaar leertraject vanwege 
arbeidsvoorziening of op de werkplek. Dit op voorwaarde dat de opleiding in zodanige 
mate voorzien is van taalcomponenten dat de deelnemer bij afronding van de 
opleiding de Nederlandse taal beheerst op het niveau dat past bij het eindniveau van 
de betreffende opleiding. 
 
NT2 1 
Beheersing van het Nederlands op dit niveau is zeer elementair en levert hooguit een 
aanwijzing voor de wenselijkheid van doorstroming naar een opleiding NT2 van het 
tweede niveau. 
 
De beschreven niveaus worden op de volgende manier in het onderwijsgebouw KSE-
KSB geplaatst. 
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1 

 
2 
 

Drempel Kwalificatie  
 
NT2 niveau 2 

  

 
1 
 

Redzaamheid Kwalificatie  
 
NT2 niveau 1 

  

Figuur 4: De relatie tussen de NT2-niveaus van het Referentiekader NT2 en de KSE- 
en KSB-niveaus 
 
De beschrijving van elk onderscheiden niveau (per deelvaardigheid lezen, schrijven, 
luisteren en spreken) bestaat uit: 
- een globale inhoudelijke beschrijving van het beheersingsniveau 

(De cursist kan eenvoudige routineschrijftaken die hij tegenkomt in het dagelijks 
leven, op school en op het werk, uitvoeren. Hij kan schriftelijk bedanken, zich 
verontschuldigen, uitnodigen, een persoon of een gebeurtenis beschrijven, 
emoties en voorkeuren uitdrukken, een mening of een oordeel geven. Hij kan de 
meest voorkomende conventies in persoonlijke en eenvoudige zakelijke brieven 
toepassen. De cursist kan woorden en zinnen die hij mondeling beheerst, ook 
opschrijven. De gemiddelde Nederlandse lezer begrijpt het geschrevene zonder 
moeite. (Et cetera). 

- een uitwerking in tekstkenmerken, kenmerken van de taakuitvoering, tekstsoorten 
en taalgebruikssituaties 
(bijvoorbeeld: taakuitvoering: Bij eenvoudige routinetaken, voornamelijk 
bestaande uit standaardformuleringen, is het taalgebruik over het algemeen 
correct. Als er meer gebruik gemaakt wordt van eigen formuleringen, zoals 
bijvoorbeeld in een brief om een klacht te uiten, komen grammaticale fouten en 
spelfouten veelvuldig voor, maar de tekst is zonder moeite te begrijpen voor de 
gemiddelde Nederlandse lezer. 
Handschrift, verdeling van de tekst over het papier, interpunctie, zijn 
vergelijkbaar met dat van Nederlanders van een vergelijkbaar opleidingsniveau). 

 
Zie verder bijlage 1 voor een 'Algemeen profiel van taalgebruikers op de niveaus 1 tot 
en met 5 Referentiekader NT2', en bijlage 2 voor een 'Voorbeeld van een NT2- 
niveaubeschrijving uit het Referentiekader NT2' (Niveau 3: Schrijven). 
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3. NT2-toetsen en NT2-niveaus 
 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
De meeste toetsen NT22 refereren ook aan NT2-niveaus. In deze toetsen wordt de 
beheersing van deelvaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken aangegeven in 
termen van NT2-niveau: 'beheerst NT2-niveau 2', 'is op weg naar NT2-niveau 3'. 
 
Die aanduiding in termen van niveau is al veel ouder dan het Referentiekader NT2: de 
eerste gestandaardiseerde NT2-toets, waarin voor het eerst sprake was van vijf 
taalniveaus, stamt uit 1988: de Instaptoets Anderstalige Volwassenen (IAV). De term 
Cito-niveaus of IAV-niveaus die nog regelmatig circuleert refereert aan deze toets. De 
toets had als doel het vaststellen van de taalvaardigheid (verdeeld in lezen, schrijven, 
luisteren en spreken) bij het instromen in een NT2-cursus. Vervolgens kon je met de 
deeltoetsen de vorderingen per vaardigheid bijhouden. De toets is gedateerd en 
'versleten' en het heeft weinig zin om het instrument in detail te bespreken. De vijf 
NT2-niveaus die uit de toets zijn voortgekomen, bestaan echter nog steeds en hebben 
de norm gezet voor het vastleggen van de huidige NT2-niveaus.  

 
De generatie NT2-toetsen die daarna is gekomen heeft er werk van gemaakt de 
niveaus uit de IAV verder uit te bouwen, zowel inhoudelijk als psychometrisch. 
 
 
3.2 Inhoud van niveau 
 
Daar waar de inhoud van elk niveau nog slechts summier werd beschreven in 1988, 
bevatten de huidige NT2-toetsen een uitgebreide beschrijving van taalhandelingen, 
tekstkenmerken et cetera (zie bijlage 3 'Inhoudelijk model Schrijven NT2-niveau 3'). 
Deze beschrijvingen worden -tenminste in de NT2-toetsen van Bureau ICE- het 
inhoudelijk model genoemd. In het inhoudelijk model staat beschreven wat er op het 
betreffende niveau allemaal gekend en gekund moet worden. NT2-toetsen die een 
uitspraak doen over dat niveau horen een representatieve steekproef uit de beschreven 
vaardigheden et cetera te bevatten. 
Overigens, de inhoudelijke modellen zijn sterk afgestemd op de doelgroep volwassen 
NT2-leerders. Deelvaardigheden, taalhandelingen en operationalisaties worden 
benaderd vanuit het perspectief sociale redzaamheid (dagelijks leven), professionele 
redzaamheid (op de werkvloer) en educatieve redzaamheid (in de schoolse situatie). 
 
 

 
2 Intaketoets NT2 (ICE, 1997), Trajecttoetsen NT2 (ICE, 2000), Nivor (Cito, 1999), Profieltoetsen NT2 

(ICE, Cito) 
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3.3 Statistische moeilijkheidsgraad 
 
Ook in psychometrisch opzicht zijn de NT2-niveaus volwassen geworden: na jaren van 
data-verzameling en bijstelling van de inhoud zijn de NT2-niveaus ook in termen van 
statistische moeilijkheidsgraad vastgelegd: op een schaal van makkelijk naar moeilijk 
zijn vijf gebieden afgetekend die respectievelijk NT2-niveau 1 tot en met 5 
representeren. Elke opgave die een bepaald NT2-niveau vertegenwoordigt moet een 
statistische moeilijkheidsgraad hebben die valt binnen het betreffende gebied op de 
schaal. 
 
 
3.4 Relatie met het Referentiekader NT2 
 
Wat is de relatie tussen de NT2-niveaus zoals in de toetsen geoperationaliseerd en de 
niveaus NT2 uit het Referentiekader NT2? 
In de toetsen NT2 van Bureau ICE staat aangegeven: 'Het model van de IAV is voor de 
Intaketoets NT2 (1993) aangepast en uitgebreid daar waar daar inhoudelijk en 
psychometrisch aanleiding voor was. De aanvulling is gebaseerd op de Doelen 
Nederlands als Tweede taal zoals die in 1991 door het toenmalige SVE zijn vastgesteld 
(Liemberg & Tholen, 1991). (...) De op bovenstaande wijze tot stand gekomen 
inhoudelijke modellen zij geïntegreerd in het Referentiekader NT2. Door gebruik te 
maken van de Trajecttoetsen is aansluiting bij de niveaus zoals die in het 
Referentiekader NT2 zijn vastgesteld -en daarmee bij de Kwalificatiestructuur Educatie- 
gegarandeerd.' 
Met andere woorden, toen het Referentiekader NT2 werd ontwikkeld is  
-vanzelfsprekend eigenlijk- nadrukkelijk gekeken naar de NT2-niveaus en 
niveaubeschrijvingen die toen in gebruik waren en daarop is nauwkeurig aangesloten. 
 
Als je de NT2-niveaus uit de toetsen en de NT2-niveaus uit het Referentiekader NT2 op 
inhoud vergelijkt, moet je concluderen dat de verschillen minimaal zijn. Deze 
conclusie wordt ondersteund door de wet waarin wordt aangegeven dat beheersing 
van een NT2-niveau uit het Referentiekader NT2 mag worden aangetoond met de 
resultaten uit op één van de NT2-toetsen van Bureau ICE. 
 
 
3.5 ISK-toetsen Citogroep 
 
In 1999 heeft Citogroep een NT2-toetsserie voor de ISK op de markt gebracht. De 
toetsserie bestaat uit plaatsingstoetsen, een aantal voortgangstoetsen en 
uitstroomtoetsen. De toetsserie wordt uitgebreid beschreven in LES (nummer 110, april 
2001, Verschillende NT2-toetsen, één meetlat. Uriël Schuurs). Op de implementatie van 
deze toetsserie wordt verder ingegaan in een artikel in Levende Talen Tijdschrift 
(jaargang 2, nummer 2, juni 2001, Implementatie van de isk-toetsen. Schuurs en 
Elshout). 
 
In het ideale geval zouden de NT2-niveaus 1 tot en met 5 als kapstok fungeren voor 
zowel de toetsen als het lesmateriaal. In dat geval zouden resultaten op de ISK-toetsen 
via de NT2-niveaus direct te vertalen zijn naar delen van het lesmateriaal, zoals Zebra. 
Helaas is dit bij de methode Zebra niet het geval omdat daarbij geen duidelijk en 
gegrond verband gelegd wordt met de NT2-niveaus (zie verder hoofdstuk 5 Over de 
methode Zebra en NT2-niveaus).  
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Citogroep refereert de ISK-toetsen uit 1999 aan slechts één niveau van de Instaptoets 
Anderstalige Volwassenen uit 1988 (naast een aantal andere standaarden). Dit 
betekent dat je van een leerling met een ISK-toetsscore lager of hoger dan dit punt, 
slechts kon zeggen dat hij/zij de Nederlandse taal minder goed of juist op een hoger 
niveau beheerst. Maar op welk niveau dat dan was, bleef onduidelijk. 
Dit voorjaar heeft Citogroep een aanvullende proeftoets gedaan om meer duidelijkheid 
te kunnen geven over de relatie tussen de ISK-toetsen en de bestaande NT2-niveaus 
(Uriël Schuurs, Eindrapport van het onderzoek: Vaardigheidstoesting in de 
volwasseneneducatie versus integratieve toetsing op ISK-niveau. Arnhem: Citogroep, 
2002, interne publicatie). In het rapport van onderzoek worden verschillende scores op 
de ISK-toets geplaatst naast niveaus 1, 2 en 3 van de vaardigheden Lezen en Luisteren 
van de Instaptoets Anderstalige Volwassenen. Met behulp van de score op de ISK-toets 
kun je daarmee een indicatie krijgen van het NT2-niveau Lezen en Luisteren dat daar 
waarschijnlijk mee correspondeert. Het gaat hier nadrukkelijk om een indicatie omdat 
de score op de ISK-toetsen bestaat uit een optelling van scores van opgaven die 
verschillende vaardigheden meten (spelling, dictee, lezen, schrijven, klankherkenning). 
Dit in tegenstelling tot de NT2-toetsen die lezen, luisteren, spreken en schrijven in 
aparte toetsen hebben opgenomen.  
Het is prettig dat er nu een verwijzing is naar de NT2-niveaus Lezen en Luisteren, 
maar het is verstandig er voorzichtig mee om te gaan. Zoals Schuurs ook stelt: “Met 
name bij NT2-leerders kunnen de prestaties per vaardigheid nogal verschillen: te 
denken valt bijvoorbeeld aan neveninstromers die al enige tijd in Nederland verblijven 
(en daardoor de mondelinge vaardigheden redelijk ontwikkeld hebben), terwijl ze nog 
geen Nederlands onderwijs hebben gevolgd (en dus in schriftelijke vaardigheden flink 
achterblijven).” (ibid, p. 9). En via de ISK-toetsen kun je over de NT2-niveaus spreek- 
en schrijfvaardigheid van de leerlingen geen enkele uitspraak doen. 
Het gebruik van de ISK-toetsen in de praktijk zal op den duur moeten uitwijzen welk 
deel van een methode als Zebra het best past bij een bepaalde toetsscore op de ISK-
toetsen. 
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4. Taal in vakken en de 
Modulaire Leerlijn NT2 
(Blokkendoos) 

 
 
4.1 Inleiding 
 
Naast niveau-beschrijvingen uit het Referentiekader NT2 en de inhoudelijke modellen 
van de NT2-toetsen, zijn er nog een aantal niveau-beschrijvingen die de laatste 
10 jaar de terminologie hebben bepaald. De belangrijkste daarvan zijn Doelen 
Nederlands als Tweede Taal (1991) van het SVE, tegenwoordig opgegaan in het Cinop, 
de Blokkendoos (1999), van de hand van het Cinop en de meest recente publicatie Taal 
in vakken (2001) van Bureau ICE. 
 
 
4.2 Taal in vakken, taalniveaus in het voortgezet onderwijs 
 
De op dit moment voor de doelgroep meest passende niveau-beschrijving wordt 
gepresenteerd in de publicatie Taal in vakken, taalniveaus in het voortgezet onderwijs. 
De publicatie beschrijft de Nederlandse taal die gebruikt wordt in het voortgezet 
onderwijs en die leerlingen dus moeten beheersen om in het voortgezet onderwijs te 
kunnen functioneren. Deze publicatie presenteert een eerste niveau-indeling 
Nederlands als Tweede taal (NT2) voor het voortgezet onderwijs. 
 
De niveaus zijn tot stand gekomen door de inhoud van de bestaande NT2-niveaus uit 
de NT2-toetsen te vergelijken met het lesmateriaal waarmee leerlingen in het reguliere 
onderwijs vmbo, havo, vwo worden geconfronteerd. Op basis van die analyse is de 
inhoud van de drie hoogste NT2-niveaus uit de volwasseneneducatie waar nodig 
aangepast. De twee laagste NT2-niveaus zijn niet beschreven: een dergelijk 
taalvaardigheidsniveau komt nauwelijks voor binnen het reguliere vo-onderwijs. 
 
 
4.3 Globale karakterisering van de NT2-niveaus 
 
Hieronder volgt een globale karakterisering van de NT2-niveaus voortgezet onderwijs. 
Een voorbeeld van een complete niveau-beschrijving staat in bijlage 4 (Beschrijving 
van NT2-niveau 3 lezen voortgezet onderwijs) en bijlage 5 (Beschrijving van NT2-
niveau 3 schrijven voortgezet onderwijs). 
 
Leerlingen met een leesvaardigheid op niveau 3 beheersen de basisvaardigheden om 
eenvoudige teksten te kunnen lezen. Lang nog niet altijd in detail, en vaak blijven er 
door gebrek aan woordenschat veel onduidelijkheden, maar niet-aangepaste, dus 
authentieke teksten, zoals een nieuwsbericht over een eenvoudige gebeurtenis in de 
krant behoren tot de mogelijkheden. Vragen over de tekst worden eenvoudig 
geformuleerd, de antwoorden waaruit leerlingen mogen kiezen, liggen inhoudelijk niet 
dicht bij elkaar. 
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Niveau 4 kenmerkt zich door het ingewikkelder worden wat betreft alle facetten van 
de tekst: ingewikkelder woorden en zinnen, meer tekstmateriaal, specialistischer 
onderwerpen en cognitief wat veeleisender. Een voorbeeld uit een krant zou kunnen 
zijn een uitgebreider achtergrondartikel waarin verschillende kanten van de zaak 
worden belicht. Ook de vragen over de tekst zijn wat moeilijker, maar de verschillende 
antwoordmogelijkheden blijven redelijk duidelijk onderscheiden.  
 
Het verschil tussen niveau 4 en niveau 5 tenslotte, is minder prominent terug te 
vinden in de taaltaken, maar meer in de talige kenmerken (nog specialistischer 
woordgebruik, nog complexere zinnen) die horen bij cognitief complexere 
taalhandelingen: teksten en bijbehorende vragen zijn cognitief veeleisendheid. Op dit 
niveau gaat het bijvoorbeeld om artikelen uit een wetenschapsbijlage van een 
landelijke krant, toegankelijk gemaakt voor 'leken'.  
 
Een leerling met een schrijfvaardigheid op niveau 3 kan zich op een eenvoudig 
niveau schriftelijk redelijk uitdrukken. Hij maakt alleen nog steeds veel fouten, 
formuleert dingen op een manier die een moedertaalspreker net anders zou 
uitdrukken, vergeet nog wel eens woorden in een zin, et cetera. Toch slaagt hij er (al) 
in om in briefjes en in antwoorden op vragen de essentie uit te drukken van wat hij 
bedoelt. De lezer moet echter behoorlijk coulant zijn ten aanzien van het 'talige jasje'. 
 
Op niveau 4 kan de leerling zich al een stuk beter uitdrukken; de geschreven tekst is 
nog zeker niet foutloos, maar het aantal vorm- en spellingsfouten is aanzienlijk 
afgenomen. De leerling kan ook veel vaker de passende woorden of uitdrukkingen 
vinden.  
 
Het verschil tussen niveau 4 en niveau 5 ten slotte, is terug te vinden in zowel de 
formele als inhoudelijke kant van het geschrevene. De leerling maakt zo hier en daar 
nog wat onschuldige foutjes tegen woordgeslacht of fouten met lastige tijdsrelaties (als 
... gehad zou hebben, was er nooit om gevraagd). Ook is de leerling in staat het 
geschrevene beter te ordenen, denkstappen duidelijker te kenmerken, kortom, een tekst 
met een goed herkenbare structuur te schrijven. 
 
Leerlingen met een luistervaardigheid op niveau 3 kunnen het radiojournaal redelijk, 
vaak globaal, volgen, zolang de onderwerpen tenminste bekend zijn. Ook alledaagse 
gesprekjes worden begrepen, evenals eenvoudige en duidelijke instructies in de klas. 
Toch wordt nog veel informatie gemist, en zal de gesprekspartner duidelijk, wat 
langzamer moeten praten en vaak zaken moeten herhalen.  
 
Op niveau 4 is de luistervaardigheid al een stuk verbeterd; discussies in de klas, mits 
over bekende onderwerpen, kunnen goed worden gevolgd en een programma als 'Jules 
Unlimited' wordt voldoende begrepen. Aanpassen van de spreker aan de luisteraar is 
dan ook niet meer echt nodig. Instructies of aankondigingen die op niveau 3 globaal 
begrepen werden, kunnen nu in de meeste gevallen in detail worden verstaan. 
 
Niveau 5 tenslotte staat voor een hoge luistervaardigheid. Complexere discussies over 
redelijk veelkleurige onderwerpen (euthanasie, drugs, opvoeding) kunnen goed worden 
gevolgd. Programma's als Het Lagerhuis waarin mensen snel en vaak snedig 
standpunten innemen, worden goed begrepen. Op dit niveau leveren schoolse 
luistertaken (luisteren naar de docent, luisteren naar je klasgenoten, luisteren naar 
schooltelevisie) nauwelijks problemen op. 
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Leerlingen met een spreekvaardigheid op niveau 3 maken nog allerlei fouten in 
woordkeuze en grammatica, maar zijn toch redelijk zelfredzaam. Ze kunnen met al 
hun beperkingen voldoende duidelijk maken wat ze bedoelen of wat ze willen vragen. 
Ze zijn in staat standaardcommunicatie te voeren bijvoorbeeld in een winkel, bij 
openbare instanties en op school. Ook de communicatie met de medescholieren zal 
doorgaans voldoende vloeiend verlopen, maar de gesprekspartners zullen wel 
regelmatig om verduidelijking moeten vragen. Langere uitingen, zoals een spreekbeurt 
of een langere beschrijving, leveren problemen op. 
 
Op niveau 4 kan een leerling de taken, die hij op niveau 3 ook al uitvoerde, een stuk 
beter aan. Hij maakt veel minder fouten, ook minder 'ernstige', en is vaardiger in het 
opbouwen van wat langere antwoorden. Echt foutloos is het zeker niet, maar de 
gesprekspartner hoeft zich niet meer wezenlijk in te spannen om een en ander te 
kunnen volgen.  
 
Niveau 5 staat voor een mondelinge taalvaardigheid die door iedereen weliswaar als 
'tweede taal' wordt herkend, maar in veel opzichten vergelijkbaar is met die van een 
moedertaalspreker. Er komen zeker foutjes voor en ook de woordkeuze is soms nog 
niet helemaal adequaat, maar al met al kan de spreker in vrijwel alle voor hem 
gangbare situaties prima uitdrukken wat hij wil zeggen. 
 
 
4.4 Welk niveau voor welk onderwijs? 
 
Zoals bij het Referentiekader NT2 is aangegeven welke NT2-niveaus in principe 
toegang geven tot vormen van onderwijs, kan ook bij de NT2-niveaus voortgezet 
onderwijs (vo) worden aangegeven waar deze zich ongeveer bevinden in het 
voortgezet onderwijs. Hierbij wordt verschil gemaakt in schooltype, 
onderbouw/bovenbouw, en vak. De onderstaande afbeeldingen nuanceren feitelijk de 
globale indicaties uit het Referentiekader NT2. 
 
Op de y-as staan de NT2-niveaus weergegeven. Op de x-as staan de zaakvakken die 
zijn geanalyseerd. In grafiek staat h/v voor 'havo/vwo', ob voor 'onderbouw' en bb 
voor 'bovenbouw'. 
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Figuur 6: Indicatie van het NT2-niveau per zaakvak vmbo 
 
 
4.5 Relatie met de andere NT2-niveaus 
 
Hoe verhouden deze niveaus zich tot de NT2-niveaus uit het volwassenenonderwijs 
(Referentiekader NT2, NT2-toetsen)? De NT2-niveaus vo komen voort uit de NT2-
niveaus van het volwasseneneducatie en hebben onderling meer overeenkomsten dan 
verschillen. Belangrijk hierbij is om vast te stellen dat de verschillen vooral in de 
invulling van de NT2-niveaus zitten, namelijk in de operationalisatie in de (vo-) 
schoolse context. De grenzen in de moeilijkheidsgraad per niveau zijn gehandhaafd, 
hetgeen betekent dat opgaven op NT2-niveau 3 voortgezet onderwijs of NT2-niveau 3 
volwasseneneducatie in theorie even moeilijk zijn. Voor een verdere vergelijking 
wordt verwezen naar de publicatie zelf. 
 
 
4.6 De Modulaire leerlijn NT2 
 
De Modulaire Leerlijn NT2 is een document uit 1998 (Cinop, 1998) dat de eindtermen 
educatie zoals geformuleerd in het Referentiekader NT2 onderverdeelt in modulen of 
afgeronde leerdoeleenheden. De Modulaire Leerlijn NT2 is bij de meeste lezers bekend 
onder de term Blokkendoos NT2, welke ook aangeeft wat het doel van deze 
leerdoelbeschrijving is: het aanleveren van blokken of modulen waarmee je een 
leertraject kan bouwen, dat naar behoefte op maat gesneden is. Een voorbeeld van een 
blok/module en een overzicht van de verschillende modulen per NT2-niveau zijn 
opgenomen in respectievelijk bijlage 6 (Voorbeeld van een blok of module Modulaire 
Leerlijn NT2: Correspondentie I) en bijlage 7 (Overzicht van de modulen Modulaire 
leerlijn NT2 per niveau). 
 
Zoals gezegd sluiten de niveaus zoals ze worden onderscheiden in de Blokkendoos 
NT2 aan bij de niveaus van het Referentiekader NT2: een lesaanbod dat opgebouwd is 
met de blokken die horen bij niveau 2 'dekken' het NT2-niveau 2 van het 
Referentiekader NT2. 
Daarbij is het ook nog wel zinvol om te vermelden dat de Blokkendoos NT2 en de 
Cursusplanner NT23 ook nauwkeurig bij elkaar aansluiten. De Cursusplanner NT2 is 

 
3 Voor informatie over de Cursusplanner NT2 raadpleeg de SLOwebsite (zoek op term 'cursusplanner') 

www.slo.nl (onder Educatie) of raadpleeg de webbased versie http://cursusplanner.slo.nl 
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een geautomatiseerd programma waarmee passende scholingstrajecten kunnen worden 
geformuleerd op basis van invoergegevens van de cursist (cursistprofiel).  
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5. De methode Zebra en NT2-
niveaus 

 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Of het nu gaat om NT2-niveaus zoals geformuleerd in het Referentiekader NT2, of om 
NT2-niveaus die de basis vormen van NT2-toetsen, NT2-niveaus zijn geformuleerd 
onafhankelijk van lesmateriaal. In de beschrijvingen van elk niveau staan aspecten 
als: 
- de taalhandelingen ('om hulp roepen', 'iets uitleggen', et cetera); 
- het materiaal waarop de taalhandelingen betrekking hebben (kenmerken van de 

lees- of luistertekst); 
- de situatie waarin de taak moet worden uitgevoerd (educatieve redzaamheid, 

redzaamheid op de werkvloer, et cetera); 
- de eisen die worden gesteld aan de taakuitvoering (eisen aan de schrijf- en 

spreekproducten). 
 
Maar met niveau-beschrijvingen in de hand kun je nog steeds geen les geven: het is 
geen lesmateriaal. Ook staat in de niveaubeschrijvingen niets aangegeven over: 
- de volgorde waarin aan de deelvaardigheden en taalhandelingen dient te worden 

gewerkt; 
- de snelheid waarin men voortgang in vaardigheid mag verwachten; 
- de didactische aanpak;  
- lesmateriaal en hun geschiktheid met betrekking tot de NT2-niveaus. 
 
In de laatste generatie lesmateriaal, zoals Zebra, staat meestal wel vrij uitgebreid aan 
welke leerdoelen wordt gewerkt. Soms is ook aangegeven welke NT2-niveaus 
nagestreefd worden (of 'gedekt' worden). Maar het is niet altijd even duidelijk waarop 
die aanduidingen zijn gebaseerd. Meer helderheid omtrent de verhouding NT2-niveau 
en lesmateriaal is welkom, bijvoorbeeld ten behoeve van het ontwikkelen van 
leerplannen en/of het invullen van onderwijstrajecten. 
Ook in minder beleidsmatig opzicht, doen zich situaties voor waarbij de relatie tussen 
lesmateriaal en de NT2-niveaus duidelijk moet zijn. 
Stel je voor dat je een nieuwe leerling in de klas krijgt van wie gezegd is dat hij op 
NT2-niveau 2 zit. Waar moet je dan ongeveer beginnen met de methode Zebra? Of: je 
hebt twee fasen Zebra doorgewerkt. Welk niveau zouden je leerlingen nu beheersen? 
Het vervolgonderwijs vraagt als startniveau NT2-niveau 3. Ben je daar aangeland? 
 
Uit het onderzoek dat vooraf ging aan de publicatie Taal in vakken blijkt dat NT2-
niveau 3 misschien (net) genoeg is om in te stromen in het voortgezet onderwijs, maar 
dat veel vakken van de bovenbouw vmbo en de gehele bovenbouw van havo en vwo 
een hoger NT2-niveau vragen. Er zijn maar weinig leerlingen die tijdens een ISK-
traject van twee jaar van 'geen beheersing' naar NT2-niveau 4 gebracht kunnen 
worden: daarvoor is de tijd eenvoudigweg ontoereikend, zeker als er ook nog aandacht 
aan andere instrumentele vaardigheden gegeven moet worden. Daarom zal het 
voortgezet onderwijs in de meeste gevallen moeten zorgdragen voor een voortzetting 
van NT2-verwerving. Ook in deze situatie is het van belang om lesmateriaal te kunnen 
relateren aan NT2-niveau.  
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Docenten kunnen NT2-methoden, in dit geval Zebra, gebruiken om 'bij te spijkeren'. 
Maar dan moet je wel kunnen selecteren uit de methode: de benodigde leerdoelen 
kiezen op het gewenste NT2-niveau. 
 
Om lesmateriaal te kunnen hangen aan de kapstok van de NT2-niveaus, zul je dus als 
docent (of werkgroep) beide -niveaus en lesmateriaal- moeten vergelijken. Maar hoe? 
Je kunt natuurlijk toetsen aan het einde van de rit, maar de resultaten daarvan kunnen 
zich aandienen als mosterd na de maaltijd. Het zou prettig zijn om al een redelijk 
betrouwbare inschatting te kunnen maken, lang voordat de methode wordt afgesloten 
en de lestijd op is. 
 
Hieronder volgen achtereenvolgens een stappenplan om erachter te komen op welk 
NT2-niveau een bepaald deel van de lesstof zich bevindt (5.2), een stappenplan om 
erachter te komen welke lesstof het beste aansluit bij een bepaald NT2-niveau (5.3) en 
een voorbeelduitwerking op basis van de in 5.2 en 5.3 genoemde stappenplannen. 
 
 
5.2 Stappenplan ter bepaling van het NT2-niveau van een deel van 

de lesstof 
 
Je behandelt een bepaald gedeelte van de lesstof: een hoofdstuk in één van de vier 
fasen van Zebra, of gerichter, een bepaald leerdoel in een fase van Zebra. Als je wilt 
weten met welk NT2-niveau de leerstof het meest vergelijkbaar is, kun je de volgende 
stappen uitvoeren. 
 

1. Selecteer de vaardigheid waarover je een uitspraak wilt doen. 

 
Omdat de NT2-niveaubeschrijvingen een vrij traditionele verdeling naar de vier 
vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken kennen en omdat beheersing van 
een bepaald spreekniveau niet alles zegt over beheersing van een schrijfniveau  
-iemand die spreekt op NT2-niveau beheerst niet automatisch NT2-niveau 2 wat 
betreft schrijven- is het raadzaam om eerst de deelvaardigheid te selecteren waarover 
je een uitspraak wilt doen. Gaat het om alle deelvaardigheden, dan moet je deze 
afzonderlijk behandelen hetgeen resulteert in een niveau-uitspraak per vaardigheid. 
 

2. Selecteer de leerdoelen (in termen van taalhandelingen of anderszins) die aan de 
orde zijn in het betreffende gedeelte. 

 
Om te weten of de lesstof een geheel NT2-niveau 'dekt', is het raadzaam om de 
leerdoelen waaraan wordt gewerkt (of waaraan tot dan toe is gewerkt) te noteren. Je 
kunt die dan later vergelijken met de toetsdoelen uit het inhoudelijk model van het 
NT2-niveau dat je uiteindelijk 'selecteert'. 
Het is hierbij handig om een overzicht te raadplegen (of, in geval van een andere 
methode, te maken) van de leerdoelen en de lesstofonderdelen waarbinnen aandacht 
wordt besteed aan die leerdoelen. In bijlage 8 vind je een overzicht gemaakt door 
Laura Vernooy, nu werkzaam bij het ROC in Den Haag. (Overzicht van de leerdoelen, 
per niveau en per Zebra-deel.) 
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3. Selecteer enkele opdrachten of teksten die je representatief vindt voor dit deel van 
de lesstof. 

 
Uitgaande van een consequente opbouw in moeilijkheidsgraad binnen de methode, 
kun je bij het kiezen van een NT2-niveau bij een deel van de lesstof meestal beperken 
tot de tweede helft/laatste 'portie' van de lesstof, namelijk tot het gedeelte dat 
grotendeels bepaalt bij welk niveau een leerling ongeveer is gearriveerd. 
Selecteer dan opdrachten en teksten die exemplarisch zijn voor hetgeen de leerling in 
die fase aan moet kunnen, bijvoorbeeld wat betreft aanpak (bijvoorbeeld mate van 
introductie en instructie), wat betreft vorm (bijvoorbeeld lay-out van de tekst, mate 
van visuele ondersteuning) en inhoud (bijvoorbeeld het soort vragen of taken, de 
lengte van de tekst). 
 

4. Analyseer de teksten/opdracht met behulp van de inhoudelijke modellen van de 
NT2-niveaus. 

 
Het is nu van belang om van elke tekst/opdracht vast te stellen bij welke inhoudelijke 
beschrijving van een NT2 niveau deze opdracht het beste past. Dat doe je door de 
lesstof te screenen volgens de aandachtspunten uit de inhoudelijke modellen van de 
NT2-niveaus:  
- manieren van lezen (respectievelijk luisteren, schrijven, spreken) zoals 'intensief 

lezen', 'zoekend lezen', et cetera; 
- deelvaardigheden: hierin worden de taalhandelingen, taaltaken of 

deelvaardigheden beschreven; 
- tekstsoorten (lezen, luisteren) en onderwerpen of soorten schrijf-/spreekproduct; 
- tekstkenmerken (lezen, luisteren) of kenmerken van het product (schrijven, 

spreken). 
 
Het belangrijkst hierbij zijn: 
- vaardigheden: 

Zoek de taalhandelingen (leerdoelen, deelvaardigheden) uit de lesstof op in de 
inhoudelijke modellen van de NT2-niveaus. Deze zul je vaak op meerdere niveaus 
tegenkomen. Noteer deze niveaus. 

- kenmerken van de leestekst of luistertekst: 
Vergelijk de lees- of luisterteksten met de tekstkenmerken bij de verschillende 
NT2-niveaus. Selecteer het NT2-niveau dat het meest vergelijkbaar is. 

- eisen aan het schrijf- of spreekproduct (let op: beschrijvingen onder vrije 
opdrachten): 
Vergelijk de eisen aan de productie die in het lesmateriaal staan beschreven met 
die van de NT2-niveaus. Als de methode dat niet expliciet aangeeft -en helaas is 
dat vaak zo- ga dan uit van je eigen criteria en eisen. Noteer welk NT2-niveau het 
meest vergelijkbaar is. 

 
NB De inhoudelijke modellen van niveau 3, 4 en 5 kun je vinden in de publicatie Taal 
in vakken, te bestellen bij Bureau ICE (www.bureau-ice.nl). Voor een vergelijking met 
NT2-niveau 1 en 2 kun je het beste de inhoudelijke modellen gebruiken uit de 
Trajecttoetsen NT2 (Bureau ICE, 2000).  
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5. Geef aan wat overeenkomt met het gevonden niveau. 

 
Leg vast welke zaken in ieder geval sporen met de inhoudelijke beschrijving van het 
gekozen NT2-niveau.  
 

6. Geef aan wat niet overeenkomt met het gevonden niveau. 

 
Leg ook vast welke zaken niet overeenkomen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld 
taalhandelingen die wel voorkomen, maar geoperationaliseerd in andere settings dan 
die, die zijn aangegeven in een NT2-niveau. Of het kan gaan om zaken die wel 
voorkomen in het lesmateriaal, maar niet in het NT2-niveau. Of andersom, zaken die 
wel in een NT2-niveau worden beschreven maar niet of nauwelijks voorkomen in 
lesmateriaal. 
 

7. Kies de meest overeenkomende niveaubeschrijving.  

 
Maak een keuze voor een NT2-niveau, ook al zullen niet alle aandachtspunten altijd 
naadloos overeenkomen. 
 
 
5.3 Stappenplan ter bepaling van welke lesstof het beste aansluit 

bij een bepaald NT2-niveau 
 
Je krijgt een leerling binnen, van wie wordt gezegd dat hij/zij NT2-niveau 2 beheerst. 
De adequaatheid van die uitspraak daargelaten, is de vraag: waar in de methode start 
ik? 
Als je zoveel mogelijk wilt aansluiten bij het NT2-niveau van een leerling, kun je de 
volgende korte analyse uitvoeren. 
 

1. Selecteer de vaardigheid waarover je een uitspraak wilt doen. 

 
Dit is dezelfde stap als bij het stappenplan in paragraaf 5.2. 
Omdat de NT2-niveaubeschrijvingen een vrij traditionele verdeling naar de vier 
vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken kennen en omdat beheersing van 
een bepaald spreekniveau niet alles zegt over beheersing van een schrijfniveau  
-iemand die spreekt op NT2-niveau beheerst niet automatisch NT2-niveau 2 wat 
betreft schrijven- is het raadzaam om eerst de deelvaardigheid te selecteren waarover 
je een uitspraak wilt doen. Gaat het om alle deelvaardigheden, dan moet je deze 
afzonderlijk behandelen hetgeen resulteert in een niveau-uitspraak per vaardigheid. 
 

2. Maak de koppeling tussen leerdoelen uit de methode en taalhandelingen/ 
deelvaardigheden uit het NT2-niveau. 

 
In de beschrijving van een NT2-niveau (Taal in vakken) staat onder 
'(deel)vaardigheden' welke taalhandelingen/taaltaken/deelvaardigheden op dat niveau 
worden verwacht van een leerling. Zoek deze taalhandelingen op in de leerdoelen van 
het lesmateriaal en noteer welke leerdoelen je gelijkstelt met de 
taalhandelingen/taaltaken/deelvaardigheden uit de NT2-niveaus. 
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3. Ga op zoek in de leergang in welke delen er aan deze leerdoelen aandacht wordt 
besteed. 

 
Bekijk van elk leerdoel waar in de methode aan dat leerdoel wordt gewerkt. Dat kan 
door een overzicht te raadplegen (of, in geval van een andere methode, door een 
overzicht te maken) van de leerdoelen en de lesstofonderdelen waarbinnen aandacht 
wordt besteed aan die leerdoelen. In bijlage 8 (Overzicht van de leerdoelen, per niveau 
en per Zebra-deel) vind je een overzicht met betrekking tot de leerdoelen Zebra 
gemaakt door Laura Vernooy, nu werkzaam bij het ROC in Den Haag. Noteer in welke 
onderdelen van de methode aan de betreffende leerdoelen wordt gewerkt. 
 

4. Zoek de concrete lesstof op die hoort bij het werken aan deze leerdoelen.  

 
Zoek op welke concrete taken, teksten, opdrachten, et cetera horen bij de door jou 
geselecteerde leerdoelen. 
 

5. Vergelijk deze concrete lesstof met de kenmerken van het betreffende NT2-niveau. 
Wat kun je hierover concluderen: wat komt wel en niet overeen? 

 
Vergelijk deze taken met de beschrijvingen van het NT2-niveau, waarnaar je op zoek 
bent. Het zal vaak zo zijn dat er aan geselecteerde leerdoelen op verschillende plekken 
in de methode wordt gewerkt. Zaak is te vinden welke concrete operationalisaties van 
zo'n leerdoel het beste passen bij de beschrijving van het gezochte NT2-niveau. 
 

6. Maak een keuze met welk gedeelte uit de lesstof het beste begonnen (of doorgegaan) 
kan worden.  

 
Als je weet welke lesstofonderdelen (taken, opdrachten, et cetera) het dichtst liggen bij 
het beheerste NT2-niveau, dan kun je een keuze maken met welke lesonderdelen je het 
beste verder kunt gaan. Ook hier is een naadloze overgang uitgesloten. Er valt niet aan 
te ontkomen dat, als je besluit om bijvoorbeeld met fase twee van Zebra te beginnen, 
er een aantal deelvaardigheden of taalhandelingen op een iets lager of hoger niveau 
aan de orde komen dan zou moeten. Mochten de verschillen, vooral wat betreft 
deelvaardigheden, te groot worden, dan kun je het werken met Zebra hierop 
aanpassen. Mocht iemand bijvoorbeeld zeer matig schrijven, maar op een veel hoger 
niveau spreken, dan kun je de spreekonderdelen binnen Zebra aanpassen, uitbreiden, 
overslaan of op een andere manier verantwoord mee omgaan. Belangrijk is dat je het 
in ieder geval in kaart hebt gebracht. 
 
 
5.4 Voorbeelduitwerking volgens de stappenplannen 
 
Hieronder volgt een voorbeelduitwerking volgens de stappenplannen zoals hierboven 
beschreven. Laten we eens uitgaan van de onderstaande casus. 
 
Renna Koenen is docent bij ISK de Molenwiek, afdeling van de scholengemeenschap 
Kinderdijk. De leerlingcoördinator heeft gevraagd of Renna een bijspijkertraject wil 
verzorgen voor een aantal leerlingen, die wat betreft hun leesvaardigheid wat tekort 
blijken te schieten. Mustafa is één van hen. Op de intaketoets NT2 haalt hij een score 
op de leestoets die aangeeft dat hij net NT2-niveau 3 beheerst. Dat zou voldoende 
moeten zijn, maar het blijkt dat Mustafa erg langzaam leest, te langzaam. Hij leest 
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namelijk ook alles. Hij heeft er grote moeite mee om tekststructuren te doorzien en om 
in een tekst aan te geven wat belangrijke informatie is. Gezien de tijd die hen gegeven 
is besluit Renna om te gaan werken aan 'halen van belangrijke informatie uit een 
tekst'. Op welke manier kan ze Zebra hierbij inzetten? 
 
Renna moet weten waar, in de methode, aan dit leerdoel op zo'n manier wordt 
gewerkt dat het aansluit bij NT2-niveau 3. We kiezen het stappenplan ter bepaling van 
welke lesstof het beste aansluit bij een bepaald NT2-niveau. 
 

1. Selecteer de vaardigheid waarover je een uitspraak wilt doen. 

 
Deelvaardigheid lezen. 
 

2. Maak de koppeling tussen leerdoelen uit de methode en taalhandelingen/ 
deelvaardigheden uit het NT2-niveau. 

 
Renna constateert dat de terminologie van toetsen, niveaus en lesmateriaal nooit 
helemaal overeenkomt, hetgeen vergelijken lastig maakt. Maar haar eigen ervaring als 
docent NT2 doet haar besluiten de remediëring vooral te zoeken in het leerdoel 
'voorspellend lezen op tekstniveau' zoals dat geformuleerd staat in de 
docentenhandleiding van Zebra. 
 

3. Ga op zoek in de leergang in welke delen er aan deze leerdoelen aandacht wordt 
besteed. 

 
Het leerdoel voorspellend lezen op tekstniveau zit in Zebra 3 en 4. Zie ook bijlage 8 
'Overzicht van de leerdoelen, per niveau en per Zebra-deel' van Laura Vernooy. Renna 
besluit Zebra 3 als uitgangspunt te nemen. Mocht dit te makkelijk of te moeilijk 
blijken, zal ze verder zoeken. 
 

4. Zoek de concrete lesstof op die hoort bij het werken aan deze leerdoelen.  

 
In vrijwel alle thema's/hoofdstukken van deel 3 van Zebra wordt aandacht besteed aan 
het leerdoel 'voorspellend lezen'. Nu moeten er nog twee kleine vertaalslagen worden 
gemaakt, want ook de terminologie binnen de leergang zelf is niet consequent. 
- In het overzicht van de leerdoelen van Zebra zelf wordt onder 'voorspellend lezen' 

geformuleerd: hoofdzaken bepalen. 
- In het lesmateriaal (docentenhandleiding) wordt 'hoofdzaken bepalen' 

geherformuleerd als: belangrijke informatie uit een tekst halen (taak en doel). 
Renna besluit om lesstof (belangrijke informatie uit een tekst halen) uit het eerste 
hoofdstuk en het laatste hoofdstuk te selecteren: 
Thema 21.1, oefening 11/15, teksten op pagina 4 (zie bijlage 10) 
Thema 21.3, oefening 4/8, teksten op pagina 9/10 (zie bijlage 10) 
Thema 29.3, oefening  2/5, teksten op pagina 101/102 (zie bijlage 11) 
Dat geeft goed inzicht in het bereik in niveau van deel 3 van Zebra. 
 

5. Vergelijk de concrete lesstof met het betreffende NT2-niveau. Wat kun je hierover 
concluderen: wat komt wel en niet overeen? 

 
Het is handig om de teksten (opgenomen in bijlage 10 en 11) te beschrijven volgens de 
NT2-niveaubeschrijving. Renna neemt de beschrijving van niveau 3 uit Taal in 
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vakken. Ze legt de niveaubeschrijving, met name de tekstkenmerken naast het 
geselecteerde lesmateriaal en komt tot de volgende conclusie. Zie bijlage 9 voor haar 
analyse. 
 
Conclusies 
Zebra deel 3 begint met teksten die eenvoudiger lijken door hun lengte, onderwerp en 
stijl. Het zijn korte tot zeer korte teksten, ze gaan over een zeer alledaags onderwerp 
en zijn spreek-achtig van stijl. Nauwelijks te vergelijken met informatieve vakteksten, 
waarover in NT2-niveau 3 gesproken wordt. 
Zebra deel 3 eindigt met teksten met een sterk informatief karakter, waarbij het 
'alledaagse' verlaten is. De teksten zijn in veel opzichten vergelijkbaar met NT2-niveau 
3, behalve wat betreft de expliciete aanduiding van de opbouw: het gebruik van niet-
textuele signalen om de opbouw en inhoud van de tekst inzichtelijk te maken, 
ontbreken veelal. 
 

6. Maak een keuze met welk gedeelte uit de lesstof het beste begonnen (of doorgegaan) 
kan worden.  

 
Renna besluit om te starten met Zebra deel 3, vanaf het begin. De teksten zijn van een 
lager niveau dan NT2-niveau 3 en liggen waarschijnlijk onder het beheersingsniveau 
van Mustafa. Maar omdat het bij Mustafa vooral gaat om datgene wat hij met de 
teksten moet doen, is het zinvol om wat gemakkelijker te beginnen. Als Renna deel 3 
met Mustafa kan uitwerken, dan is de kans dat Mustafa ook deze subvaardigheid 
(leerdoel) beheerst op het noodzakelijke NT2-niveau 3 groot. 
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Bijlage 1 
 
 
Algemeen profiel van taalgebruikers op de niveaus 1 tot en met 5 
Referentiekader NT2 
 
 
Niveau 1 
De taalgebruiker begrijpt standaardcommunicatie in situaties die veel voorkomen in 
het dagelijks leven. Hij kan zich uitdrukken in losse woorden en korte, eenvoudige 
zinnen over onderwerpen uit het dagelijks leven. Hij is sterk afhankelijk van de hulp 
van een welwillende gesprekspartner. 
Van niet aan zijn niveau aangepaste teksten verstaat hij een enkel detail als een naam 
of een tijdstip. Hij kan informatie halen uit eenvoudige standaardteksten en elementen 
als namen, tijden, et cetera. opzoeken in moeilijker teksten. Hij kan losse woorden 
zoals personalia in formulieren invullen en een woord dat gespeld wordt opschrijven. 
 
Niveau 2 
De taalgebruiker kan met redelijk gemak korte gesprekken voeren in standaardsituaties 
mits de gesprekspartners waar nodig hulp bieden. Hij kan vragen stellen en 
beantwoorden en ideeën en informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen in 
voorspelbare, alledaagse situaties. 
Van radio- en tv-berichten begrijpt hij de essentie, mits het spreektempo laag is en 
onderwerp en context vertrouwd zijn. 
Hij kan eenvoudige duidelijk gestructureerde teksten lezen voor informatie en 
instructie. Hij kan korte, informele briefjes schrijven en boodschappen noteren in 
telegramstijl. 
 
Niveau 3 
De taalgebruiker kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken met 
moedertaalsprekers, gericht op het onderhouden van sociaal contact en op het regelen 
van zaken. Het taalgebruik is eenvoudig, en redelijk correct in korte zinnen en 
standaarduitdrukkingen. Onder druk (een moeilijk onderwerp, emoties) worden veel 
grammaticale fouten gemaakt, maar niet van dien aard dat de communicatie in gevaar 
komt. 
Van radio- en tv-programma's over concrete onderwerpen begrijpt hij hoofdzaken en 
specifieke informatie, mits het spreektempo rustig is en de visuele ondersteuning goed. 
Van teksten gericht op een algemeen publiek van een vergelijkbaar kennisniveau 
begrijpt hij de hoofdzaken en van belangrijke gedeeltes ook de details. Hij kan 
eenvoudige routineschrijftaken in het dagelijks leven, op opleiding of werk met een 
redelijke mate van correctheid uitvoeren. 
 
Niveau 4 
De taalgebruiker kan op effectieve wijze deelnemen aan (semi-)formele en informele 
gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard. Het 
taalgebruik is redelijk gevarieerd en, met inachtneming van het algemene 
opleidingsniveau van de spreker, over het algemeen correct. 
Hij begrijpt ook meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven 
en de wereld van opleiding en beroep in voldoende mate om de draad van het betoog 
te volgen. 
Radio- en tv-programma's kan hij goed volgen, mits gepresenteerd in een normaal 
spreektempo door goed articulerende sprekers. 
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Hij begrijpt praktisch alle teksten die voor een algemeen publiek van vergelijkbaar 
opleidingsniveau geschreven zijn. Teksten over specialistische onderwerpen begrijpt 
hij als hij voldoende basiskennis heeft van het desbetreffende vakgebied. Hij kan meer 
uitgebreide en moeilijker schrijftaken in het dagelijks leven, in het beroepsleven en in 
opleidingen uitvoeren. Zijn beheersing van grammatica en spelling is over het 
algemeen goed; fouten komen voor. 
 
Niveau 5 
De taalgebruiker kan zich vlot en spontaan uitdrukken. Hij begrijpt bijna alle idioom 
en spreektaal en kan dat ook gebruiken. Zijn taalgebruik is gevarieerd en, met 
inachtneming van zijn vooropleidingsniveau, in hoge mate correct. 
Hij kan een breed scala aan teksten begrijpen ook als die complex zijn en niet 
duidelijk gestructureerd. Teksten bestemd voor een lezerspubliek met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau kan hij vlot en met gemak lezen. Hij kan alle gangbare soorten 
teksten in werk, opleiding en privé-leven adequaat en accuraat schrijven. 
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Bijlage 2 
 
 
Voorbeeld van een NT2-niveaubeschrijving uit het 
Referentiekader NT2 
 
 
Niveau 3: schrijven 
 
Globale omschrijving van het beheersingsniveau 
De cursist kan eenvoudige routineschrijftaken die hij tegenkomt in het dagelijks leven, 
op school en op het werk, uitvoeren. Hij kan schriftelijk bedanken, zich 
verontschuldigen, uitnodigen, een persoon of een gebeurtenis beschrijven, emoties en 
voorkeuren uitdrukken, een mening of een oordeel geven. Hij kan de meest 
voorkomende conventies in persoonlijke en eenvoudige zakelijke brieven toepassen. 
De cursist kan woorden en zinnen die hij mondeling beheerst, ook opschrijven. 
De gemiddelde Nederlandse lezer begrijpt het geschrevene zonder moeite. 
De teksten die geproduceerd worden zijn kort en eenvoudig qua opbouw en 
woordgebruik. Er komen veel standaardformuleringen in voor. De meest frequente 
grammaticale structuren worden correct toegepast. De spelling van frequente woorden 
is over het algemeen correct. De cursist kan de spelling van woorden corrigeren met 
behulp van de spellingcontrole op een tekstverwerker. 
De cursist beheerst voldoende woorden om zich adequaat uit te drukken in de 
tekstsoorten en taalgebruikssituaties en met de tekstkenmerken van dit niveau. 
Hoeveel en welke woorden dat zullen zijn is niet precies aan te geven. 
 
 
Uitwerking 
 
Tekstkenmerken 
Teksten die de cursist op niveau 3 kan produceren hebben de volgende kenmerken: 
 
Woordgebruik  Het woordgebruik is eenvoudig, maar voldoende om 

zaken met betrekking tot allerlei onderwerpen uit de 
dagelijkse levenssfeer of de eigen specifieke werk- of 
interessesfeer te kunnen verwoorden. Fouten in 
woordkeuze komen nog veel voor. 

Samenhang De zinnen zijn langer, ook samengesteld. Relaties tussen 
zinnen worden aangegeven door frequente 
verbindingswoorden. 

Stijl Voor persoonlijke en semi-formele zakelijke briefjes wordt 
een passend register gebruikt met betrekking tot aanhef, 
groet, aanspreekvormen en woordgebruik. 

Grammaticale correctheid Grammaticale fouten en spelfouten komen voor, maar 
brengen begrip bij de lezer niet in gevaar. De meest 
frequente grammaticale structuren worden correct 
toegepast. De spelling van frequente woorden is over het 
algemeen correct. 

 
Kenmerken van de taakuitvoering 
Bij eenvoudige routinetaken, voornamelijk bestaande uit standaardformuleringen, is 
het taalgebruik over het algemeen correct. Als er meer gebruik gemaakt wordt van 
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eigen formuleringen, zoals bijvoorbeeld in een brief om een klacht te uiten, komen 
grammaticale fouten en spelfouten veelvuldig voor, maar de tekst is zonder moeite te 
begrijpen voor de gemiddelde Nederlandse lezer. 
Handschrift, verdeling van de tekst over het papier, interpunctie, zijn vergelijkbaar 
met dat van Nederlanders van een vergelijkbaar opleidingsniveau. 
 
Tekstsoorten en taalgebruikssituaties 
De hierboven beschreven kenmerken (van teksten en van taakuitvoering) kunnen van 
toepassing zijn op bijvoorbeeld de volgende soorten situaties en teksten: 
*(md/ad/vo) 
- het invullen van diverse formulieren, waarbij men kan volstaan met aankruisen en 

dergelijke, het opschrijven van losse woorden op een vraag of als toelichting. 
Voorbeelden: een schadeformulier voor een verzekering, een sollicitatieformulier; 

- persoonlijke briefjes aan vrienden en kennissen, vakantiekaarten; 
- kaarten met een vaste vorm: felicitaties, condoléances; 
- eenvoudige zakelijke brieven: verzoek om informatie, een bestelling, een klacht; 
- deelnemen aan het girale betalingsverkeer; 
- het opstellen van advertenties bijvoorbeeld voor tweedehands goederen; 
- aantekeningen maken, bijvoorbeeld tijdens een gesprek bij een instantie; 
- uitleg of instructie geven, bijvoorbeeld aan iemand die iets komt repareren. 
*(ad) 
- bonnen en opdrachtformuliertjes invullen; 
- een telefonisch doorgegeven boodschap noteren; 
- bestellingen (op voorgedrukte formulieren) aannemen; 
- een memootje voor chef of collega schrijven; 
- een routinematige korte brief produceren. 
*(vo; alleen van belang voor cursisten met een vooropleiding op midden of hoog niveau) 
- aantekeningen maken; 
- tabellen en schema's invullen; 
- antwoorden op open vragen opschrijven; 
- een kort en eenvoudig verslag (bijvoorbeeld van een stage of werkbezoek) of 

werkstuk schrijven. 
 
Onderwerpen 
De onderwerpen vallen binnen de ervaringswereld en interessesfeer van personen met 
een vergelijkbaar niveau van algemene ontwikkeling en vooropleiding als dat van de 
cursist. 
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Bijlage 3 
 
 
Inhoudelijk model Schrijven NT2-niveau 3 (Trajecttoetsen, 2000) 
 
 

 
Niveau 3 

 
Algemeen 

 
Definitie 

 
De cursist beschikt over de schriftelijke taalmiddelen om zich in schoolse situaties, in 
situaties in de directe omgeving en in beroepssituaties uit te kunnen drukken op een manier 
zoals dat onder ‘kenmerken van het schrijfproduct’ beschreven staat. 

 
Deelvaardig-
heden 

 
Inhoudelijk
 
- Informatie geven/vragen. 
- Beschrijven van 

voorwerpen, personen, 
situaties, handelingen, 
functies en 
gebeurtenissen. 

- Een samenhangende 
tekst schrijven naar 
aanleiding van een 
eenvoudige tabel, 
grafiek of andere visuele 
stimulus. 

- Een proces beschrijven 
naar aanleiding van een 
serie plaatjes. 

 
Conventies
 
- Brief- en 

formulierconventies 
toepassen: personalia en 
inhoudelijke informatie 
invullen op de juiste 
plaatsen op een 
formulier; informele en 
enigszins formele 
brieven schrijven met 
aanhef, afzender op de 
juiste plaatsen. 

 
Spelling
 
- Mondeling aangeboden 

dicteewoorden correct 
schrijven. 

- Herkennen en verbeteren 
van opzettelijk verkeerd 
geschreven woorden in 
zinnen. 

 
Soort schrijf- 
product 

 
- Losse (aanvul)zinnen. 
- Korte samenhangende teksten over informele en formelere onderwerpen. 
- Brieven met conventies. 
- Meer complexe formulieren. 

 
Kenmerken 
van / eisen 
aan het 
schrijfproduct 

 
VOORGESTRUCTUREERDE OPDRACHTEN 
 
Inhoud
Adequaatheid   Het geschrevene is een plausibele/voorstelbare uitwerking van de 
      opdracht. 
Samenhang   Er is in het geschrevene enige samenhang te herkennen. 
Opbouw    Niet van toepassing. 
Woordgebruik  Het woordgebruik sluit aan bij de opdracht. 
Stijl     Er is gebruik gemaakt van een passend register (formeel/informeel). 
 
Vorm
Grammaticale correctheid. Correct gerealiseerd is: 
      • de woordvolgorde in hoofd- en bijzinnen; 
      • de woordvolgorde in zinnen met inversie; 
      • de vorm van frequente onregelmatige werkwoorden; 
      • het gebruik van tijd in werkwoorden; 
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      • het gebruik van een lidwoord (maar dit hoeft niet het juiste  
       lidwoord te zijn); 
      • de congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm; 
      • het gebruik van een voorlopig onderwerp/plaatsbepaling (dus  
       fout is: 'buiten is koud' en 'ik ga niet heen'). 
       Overige grammaticale fouten mogen voorkomen, mits de  
       begrijpelijkheid niet ernstig aangetast wordt. 
Spelling     Van het schrijfproduct is 80% correct gespeld. Wanneer het  
       product voldoet aan deze voorwaarde MAAR de gemaakte   
       spelfout(en) tast(en) de begrijpelijkheid van de geschreven tekst 
       aan, moet het product worden afgekeurd. 
(Brief)conventies   De benodigde brief- en formulierconventies zijn correct  
       gerealiseerd (zie deelvaardigheid 'conventies' hierboven). 

 
Kenmerken 
van / eisen 
aan het 
schrijfproduct 

 
VRIJE OPDRACHTEN 
 
Inhoud
Adequaatheid    Het geschrevene is een plausibele/voorstelbare uitwerking van de  
       opdracht. 
Samenhang    Er is in het geschrevene een behoorlijke samenhang te herkennen.  
       Er is waar nodig op adequate wijze gebruik gemaakt van frequente  
       verbindingswoorden (bijvoorbeeld: 'en', 'want', 'omdat', 'maar'). 
Opbouw     Er is in het geschrevene is een logische opbouw te herkennen. 
Woordgebruik   Het woordgebruik sluit aan bij de opdracht. 
Stijl      Er is gebruik gemaakt van een passend register (formeel/informeel). 
 
Vorm
Grammaticale correctheid. Over het algemeen (dat wil zeggen voor circa 80%) is correct  
        gerealiseerd: 
      • de woordvolgorde in hoofd- en bijzinnen; 
      • de woordvolgorde in zinnen met inversie; 
      • de vorm van frequente onregelmatige werkwoorden; 
      • de congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm. 
      Overige grammaticale fouten mogen voorkomen, mits de  
      begrijpelijkheid niet ernstig aantast wordt. 
Spelling    Van het schrijfproduct is 80% correct gespeld. Wanneer het product  
      voldoet aan deze voorwaarde MAAR de gemaakte 
      spelfout(en) tast(en) de begrijpelijkheid van de geschreven tekst 
      aan, moet het product worden afgekeurd. 
(Brief)conventies  De benodigde brief- en formulierconventies zijn correct gerealiseerd  
      (zie deelvaardigheid 'conventies' op de vorige pagina). 

 
Onderwerpen 

 
Onderwerpen waarmee de cursist met name op school, in het dagelijks leven en in de 
beroepssituatie in aanraking kan komen. 
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Bijlage 4 
 
 
Beschrijving van NT2-niveau 3 lezen voortgezet onderwijs 
 
 
Niveau 3 
 
Leesvaardigheden 
 
Intensief lezen 
- studerend lezen: het lezen van de tekst om stof te begrijpen en te kunnen 

reproduceren: herkennen en begrijpen van de inhoudelijke betekenis / functie van 
tekstdelen, van (impliciete) verbanden tussen tekstdelen zoals: definitie, uitleg, 
verwijzing, vergelijking ,verschil, oorzaak-gevolg, voorbeeld. 

 
Extensief lezen 
- globaal lezen: herkennen en begrijpen van de essentie van een tekst, 

bijvoorbeeld: het belangrijkste onderwerp, de belangrijkste conclusie / 
aanbeveling; 

- analyserend lezen: relateren / combineren van tekst en illustraties (zoals 
tekeningen, grafieken, tabellen, formules); 

- zoekend lezen: snel opzoeken waar de benodigde informatie staat. 
 
Tekstsoorten 
- eenvoudige instructieve teksten 
- inleidende teksten, gerelateerd aan de belevingswereld van de leerling 
- eenvoudige studieteksten met een redelijke mate van informatiedichtheid (met 

schema’s tabellen, grafieken, topografische kaarten, formules, etc.) 
- verhalende teksten 
- stripverhalen 
- semi-authentieke en eenvoudige authentieke teksten (Nederlands: literatuur, 

herschreven krantenartikelen; aardrijkskunde: bronteksten; geschiedenis: 
(herschreven) bronteksten) 

- verwerkingsteksten (redactiesommen, vragen, opdrachten e.d.). 
 
Onderwerpen 
De onderwerpen van de teksten zijn gerelateerd aan een specifiek vakgebied. Bij 
Nederlands komen ook algemeen informatieve en literaire teksten voor. 
 
 
Kenmerken van de tekst 
 
Schoolboekteksten/leerteksten 
 
Lengte 
De hoofdstukken zijn vrij kort (1-2 pagina’s), en opgedeeld in kleinere teksten (korte 
paragrafen van maximaal een halve tekstkolom). Er is sprake van korte alinea’s (2-4 
zinnen). 
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Woordgebruik 
De teksten bevatten veel vakgebonden termen, nieuwe termen worden expliciet 
uitgelegd.  
 
Zinsbouw 
Er wordt over het algemeen gebruik gemaakt van enkelvoudige en eenvoudige 
samengestelde zinnen. Relaties zijn expliciet aangegeven met frequente 
signaalwoorden. Complexe en laagfrequente zinsstructuren komen incidenteel voor. 
 
Opbouw en samenhang 
De teksten hebben een duidelijk herkenbare structuur, expliciet ondersteund door de 
lay-out. 
 
Invalshoek 
De teksten bevatten regelmatig expliciete aansprekingen van de lezer. De teksten 
bieden over het algemeen feitelijke informatie op een directe manier aan. 
 
Lezeraanwijzingen 
De teksten bevatten veel lezeraanwijzingen om de lezer door de tekst te loodsen 
(kopjes, kleuren, lettertype, expliciete aankondiging van conclusies, enzovoort). 
 
Semi-authentieke teksten 
De semi-authentieke teksten zijn over het algemeen herschreven voor de doelgroep. Ze 
kunnen wat complexer zijn dan de schoolboekteksten/leerteksten. De teksten kunnen 
langer zijn (tot 1 A4) en minder lezeraanwijzingen bevatten. 
 
 
Hieronder volgt een voorbeeld van een semi-authentieke tekst. 
 

Lees de tekst. 
Geef antwoord op de vragen. 

 
Water 
 
De eigenschappen van water 
Bij kamertemperatuur is water een kleur-, reuk- en smaakloze vloeistof. Water is een 
goed oplosmiddel. Veel stoffen lossen in water op, vandaar dat zuiver water in de 
natuur bijna niet meer voorkomt. De oplosbaarheid van gassen in water neemt af bij 
stijgende temperatuur. De oplosbaarheid van zouten neemt toe bij stijgende 
temperatuur. Water verdampt bij iedere temperatuur. Bij stijgende temperatuur 
verdampt water sneller. 
 
Het voorkomen van water 
Water komt op aarde en in de dampkring in drie vormen voor, namelijk. in vaste 
toestand (ijs), in vloeibare toestand (water) en in gasvormige toestand (waterdamp). 
Het feit dat water drie verschillende vormen kent, heeft tot gevolg dat water in de 
natuur een kringloop kan volgen. 
Zonder water is er op aarde geen leven mogelijk. Alle levende wezens bestaan voor 
een groot deel uit water. Een kwal bestaat voor 99% uit water en een mens bestaat 
voor 64% uit water. Alle levende wezens hebben water nodig voor hun stofwisseling. 
Water komt behalve in de atmosfeer ook voor als grondwater en oppervlaktewater. 
Ongeveer 75% van het aardoppervlak is met water (oceanen, zeeën) bedekt. In de 
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poolstreken drijven enorme ijsbergen in zee terwijl het land van de Zuidpool met een 
dikke ijslaag is bedekt. De Noordpool bestaat alleen uit ijs. 
 

 
 
1. Zouten kunnen oplossen in water. Wat gebeurt er als het water warmer wordt, 

volgens de tekst? 
A Dan gaat het oplossen van zouten gemakkelijker. 
B Dan gaat het oplossen van zouten moeilijker. 
C Het warmer worden van water heeft geen gevolgen. 

 
2. Op de figuur is de kringloop van water te zien. Wat maakt zo’n kringloop 

mogelijk, volgens de tekst? 
A Het feit dat veel verschillende stoffen in water kunnen oplossen. 
B Het feit dat water bij een stijgende temperatuur sneller verdampt. 
C Het feit dat water drie verschillende verschijningsvormen heeft. 
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Bijlage 5 
 
 
Beschrijving van NT2-niveau 3 schrijven voortgezet onderwijs 
 
 
Niveau 3 
 
Schrijfvaardigheden 
 

Schrijfvaardigheden 
- informatie geven, informatie vragen: puntsgewijs, eenvoudig 
- uitdrukken van semantische relaties, bijvoorbeeld functie en werking, oorzaak en 

gevolg, verschillen en overeenkomsten 
- uitdrukken van mening en argument 
- beschrijving geven (statisch): van voorwerpen (vaak in de vorm van een 

definitie), van personen, van situaties, van waarnemingen 
- beschrijving geven (dynamisch): van gebeurtenissen, van (een serie) handelingen, 

van processen (bijvoorbeeld op basis van een serie afbeeldingen). 
 

 
Soort schrijfproduct 
- enkele woorden: bijvoorbeeld een kort antwoord op een vraag 
- enkele zinnen: bijvoorbeeld een kort antwoord op een vraag 
- eenvoudige formulieren 
- korte samenvatting schrijven over een beperkt deel van de lesstof 
- eenvoudig onderzoeks- of practicumverslag: bijvoorbeeld een korte rapportage 

(feitelijk) 
- eenvoudig en kort betoog. 
 
Onderwerpen 
Onderwerpen waarmee de cursist met name in situaties op school in aanraking kan 
komen. De onderwerpen zijn zeer divers, maar vrijwel altijd gerelateerd aan het 
vakgebied. 
 
 
EISEN AAN HET SCHRIJFPRODUCT 
 
Algemeen 
De schrijver is in staat de gevraagde inhoudselementen in zijn tekst te verwerken. 
 
Woordgebruik en register 
Het woordgebruik mag eenvoudig zijn maar moet redelijk adequaat zijn; het register 
past bij het soort tekst dat gevraagd wordt. 
 
Op woordniveau 
Overwegend correct gerealiseerd is in ieder geval: 
- het gebruik van een lidwoord, waar dat nodig is (maar de keuze van het lidwoord 

hoeft niet correct te zijn) 
- meervoudsvorming van frequente woorden 
- de vergrotende trap en overtreffende trap. 
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Op zinsniveau 
Overwegend correct gerealiseerd is in ieder geval: 
- de woordvolgorde in hoofdzin (ook met inversie) en bijzin 
- de congruentie in onderwerp en persoonsvorm (indien aanwezig) 
- de vorm van regelmatige werkwoorden 
- de +vorm van frequente onregelmatige werkwoorden (hebben, zijn, gaan, 

enzovoort) 
- de keuze van de tijd (verleden, heden, toekomst) en eenvoudige tijdsrelaties 
- overeenstemming tussen gebruikte lidwoorden en bijvoeglijk naamwoorden en 

verwijswoorden 
- gebruik van voorlopig onderwerp/plaatsbepaling (‘buiten is koud’/ ‘ik ga niet 

heen’ is fout). 
 
Samenhang 
Er is redelijk adequaat gebruik gemaakt van: 
- frequente verbindingswoorden 
- verwijswoorden die samenhang aanbrengen tussen zinsdelen en zinnen. 
 
Opbouw 
Alinea-/tekstniveau: de inhoud van de tekst kent een basale organisatie/opbouw. 
 
Spelling 
- Het schrijfproduct is overwegend (80%) correct gespeld. 
- De belangrijkste betekenisdragers van het schrijfproduct (en daarmee het begrip 

van de boodschap) blijven ondanks eventuele spelfouten begrijpelijk. 
 
Conventies 
De gangbare (formulier-)conventies zijn adequaat gerealiseerd. 
 
 
Hieronder volgt voorbeeld 1. Woningen beschrijven 
 
Voor aardrijkskunde maak je een werkstuk over woningen in verschillende landen. Op 
het eerste plaatje staat een huis in een klein dorpje in Indonesië. Op het tweede plaatje 
staat een huis in de bossen in Canada. 
 
Opdracht • Beschrijf hoe de huizen eruitzien.  
   • Beschrijf ook waarom je denkt dat ze zo gebouwd zijn. 
   • Wat zijn de grootste verschillen tussen de huizen? 
   • Wat zijn de overeenkomsten? 
 

 
Schrijf je antwoord op de volgende bladzijde. 
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Voorbeeld schrijfproduct op niveau 3 
 

 
 
Voorbeeld 2: Informatie over een beroepsopleiding 
 
Je hebt in de krant deze advertentie gezien waarin informatie wordt gegeven over een 
voorlichtingsdag voor beroepsopleidingen. Dat is onderwijs waar je terecht kunt voor 
het leren van bepaalde beroepen. 
 
Je wilt graag de voorlichtingsdag bezoeken. Je schrijft daarom een briefje naar 
mevrouw Franken. 
 

 
 
DENK JE AAN EEN 
BEROEPSOPLEIDING? 

 
Voor meer informatie over deze 
voorlichtingsdag en voor een 
routebeschrijving, schrijf naar: 
 

 
Kom dan zaterdag 24 september a.s. 
naar onze grote voorlichtingsdag. 
Je kunt tijdens die dag informatie 
krijgen over alle opleidingen. 
Je bent van 10.00 tot 15.00 uur van 
harte welkom op de Tafelbergweg 
51 in Amsterdam Zuidoost. 

Mevr. J. Franken 
ROC Westervoort 
Postbus 333 
1083 CZ Amsterdam 
 
Als je niet kunt komen, dan kun 
je een informatiepakket van de 
verschillende opleidingen 
aanvragen. Je kunt deze ook 
aanvragen op bovengenoemd 
adres. 

 
 
Opdracht Schrijf op de volgende bladzijde je briefje. In dat briefje vraag je om: 
   • meer informatie 
   • een routebeschrijving 

Zorg ervoor dat mevrouw Franken de informatie naar het goede adres kan 
sturen. 
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Voorbeeld schrijfproduct op niveau 3 
 
 

aan: Mevr. J. Franken
ROC Westervoort
Postbus 333
1083 CZ Amsterdam

2 september 2000

Geachte mevrouw Franken,

Met vriendelijke groeten,
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Bijlage 6 
 
 
Voorbeeld van een blok of Module Modulaire Leerlijn NT2 
 
 
Bloknaam  Correspondentie I 
 
Leergebied NT2 schrijven 
 
Niveau  3 
 
Begintermen Memo's en Formulieren I (schrijven 2) 
 
Eindtermen De cursist kan persoonlijke en eenvoudige zakelijke brieven schrijven. 
 
Inhouden 

Taalgebruikssituaties Onderwerpen 
Openbare instanties - verzoek om informatie 
Privé - verzoek om informatie 

- bestelling 
- klacht 
- advertentie 
- brieven aan vrienden en kennissen 
- vakantiekaarten, felicitaties,  
     condoléances 

Werk - routinematige korte brief 
Opleiding - verzoek om informatie 

 
 
Tekstkenmerken 
- Het woordgebruik is eenvoudig. 
- De zinnen zijn langer, ook samengesteld. Relaties tussen zinnen worden 

aangegeven door frequente verbindingswoorden. 
- Er wordt een passend register gehanteerd. 
- De meest frequente grammaticale structuren worden correct toegepast. De spelling 

van frequente woorden is over het algemeen correct. 
 
Taakuitvoering 
De gemiddelde Nederlandse lezer begrijpt het geschrevene zonder moeite. 
 
Vaardigheden 
De cursist kan: 
- eenvoudige routine schrijftaken uitvoeren; 
- schriftelijk bedanken, zich verontschuldigen, uitnodigen; 
- een persoon of gebeurtenis beschrijven; 
- emoties en voorkeuren uitdrukken; 
- een mening of een oordeel geven; 
- de meest voorkomende briefconventies toepassen. 
 





1C Standaardteksten Korte eenvoudige 
boodschappen 

1B Woorden lezen in 
standaardteksten 

Elementair schrijven 

1A Woorden herkennen Schrijfvoorbereiding 

 51 
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Overzicht van de modulen Modulaire leerlijn NT2 per niveau 
 
 
NT2 niveau 
 

Luisteren Spreken Gesprekken Lezen Schrijven 

5 - Uiteenzettingen en 
 toespraken II 

- Presentatie II - Discussies en vergaderingen II 
- Contacten leggen en onderhouden 

- Informatieve teksten III 
- Studerend lezen III 

- Schriftelijke presentatie 

4 - Radio- en tv- 
 programma's II 
- Uitleg en instructie II 
- Uiteenzetting en 
 toespraken I 

- Presentatie I - Contacten leggen en onderhouden II 
- Discussie en vergaderingen I 
- Afspreken en Regelen II 

- Informatieve teksten II 
- Instructies en 
 voorschriften II 
- Studerend lezen II 

- Samenvattingen en 
 verslagen 
- Correspondentie II 

3 - Radio- en tv- 
 programma's I 
- Uitleg en instructie I 
- Voorlichting 

- Korte boodschap of 
 uiteenzetting 

- Afspreken en Regelen I 
- Contacten leggen en onderhouden I 
- Groepsgesprekken II 

- Informatieve teksten I 
- Instructies en 
 voorschriften I 
- Studerend lezen I 

- Formulieren II 
- Correspondentie I 
- Boodschappen en teksten 

2 - Korte bondige 
 boodschappen 

 - Korte gesprekken 
- Groepsgesprekken I 

- Korte instructieve teksten 
- Korten informatieve 
 teksten 

- Memo's 
- Formulieren I 

1B   - Korte dialogen II - Standaardteksten - Korte eenvoudige 
 boodschappen 

1A   - Korte dialogen I - Borden en opschriften - Elementair schrijven 
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Overzicht van de leerdoelen, per niveau en per Zebra-deel 
 
 

DEELVAARDIGHEID LUISTEREN 
Leerdoelen per niveau Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Betekenis toekennen aan vragen X    
Begrip van eenvoudige instructiewoorden X    
Vertrouwd raken met Nederlands X    
Betekenis toekennen aan bevel, instructie X X X  
Begrip van basiswoordenschat X X   
Taal/denkrelaties begrijpen en kunnen verwoorden X X X X 
Typen vragen begrijpen en passend beantwoorden X X X X 
Niet talige middelen gebruiken X X   
Betekenis toekennen aan mededelende en ontkennende 
zinnen 

X    

Verschil in taalgebruik passend bij de context begrijpen en 
kunnen hanteren 

X  X X 

Sociale conventies begrijpen en kunnen gebruiken X X   
Actieve luisterhouding X X   
Betekenis toekennen aan verwijzingen X X  X 
Voorspellend luisteren op woordniveau X X   
Betekenis toekennen aan tijdrelaties  X  X 
Precies luisteren   X X 
Afleiden van impliciete informatie   X X 
Variatie in woordgebruik herkennen   X X 
Voorspellend luisteren op tekstniveau   X X 
Kernwoorden herkennen   X X 
Onderwerp van een tekst herkennen   X X 
Signaalwoorden herkennen   X X 
Globaal luisteren   X X 
Zoekend luisteren   X X 
Opbouw van een tekst herkennen   X X 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden    X 
Begrip van algemene schooltaalwoorden    X 
Begrip van complexe instructietaalwoorden    X 

 
 

DEELVAARDIGHEID LEZEN 
Leerdoelen per niveau Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
Betekenis toekennen aan vragen X    
Begrip van eenvoudige instructiewoorden X X   
Vertrouwd raken met Nederlands X    
Betekenis toekennen aan bevel, instructie X X X  
Begrip van basiswoordenschat X X   
Taal- /denkrelaties begrijpen en kunnen verwoorden X X X X 
Typen vragen begrijpen en passend beantwoorden X X X X 
Betekenis toekennen aan mededelende en ontkennende X    
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zinnen 
Betekenis toekennen aan verwijzingen X X  X 
Voorspellend lezen op woordniveau X    
Betekenis toekennen aan tijdrelaties  X  X 
Precies lezen   X X 
Verschil in taalgebruik passend bij de context begrijpen en 
kunnen hanteren 

 X X X 

Bewust worden van gesprekspartner   X  
Afleiden van impliciete informatie   X X 
Variatie in woordgebruik herkennen   X X 
Voorspellend lezen op tekstniveau   X X 
Kernwoorden herkennen   X X 
Signaalwoorden herkennen   X X 
Globaal lezen   X X 
Zoekend lezen   X X 
Opbouw van een tekst herkennen   X X 
Onderwerp van een tekst herkennen    X 
Hoofd- en bijzaken onderscheiden    X 
Samenvatting herkennen    X 
Begrip van algemene schooltaalwoorden    X 
Begrip van complexe schooltaalwoorden    X 

 
 

DEELVAARDIGHEID SPREKEN 
Leerdoelen per niveau Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Typen vragen begrijpen en passend beantwoorden X X X X 
Gespreksregels toepassen: vragen om verduidelijking X X X X 
Niet talige middelen gebruiken X X X  
Sociale conventies begrijpen en kunnen gebruiken X X X X 
Actief meedoen (aan gesprek) X X X  
Om hulp vragen als de boodschap niet overgebracht kan 
worden 

X X   

Boodschap begrijpelijk kunnen verwoorden  X   
Boodschap fonologisch correct kunnen verwoorden  X   
Boodschap overbrengen d.m.v. woord-(groep)en  X   
Eenvoudige formulering en vaste patronen kiezen  X   
Boodschap correct kunnen overbrengen  X  X 
Taal/denkrelaties begrijpen en kunnen verwoorden  X X X 
Verschil in taalgebruik passend bij de context begrijpen en 
kunnen hanteren 

 X X X 

Bewust woorden van gesprekspartner overnemen  X X  
Gesprek beginnen, op gang houden en beëindigen  X X X 
Gespreksregels toepassen  X X X 
Relevante informatie kunnen geven   X X 
Boodschap overbrengen door middel van zinnen  X X X 
Kennis van bekende taalmiddelen gebruiken   X X 
Taalfuncties kunnen verwoorden    X 
Boodschap overbrengen d.m.v. korte teksten    X 
Globale lijn kunnen vertellen    X 
Boodschap samenhangend kunnen verwoorden    X 
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DEELVAARDIGHEID SCHRIJVEN 
Leerdoelen per niveau Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Typen vragen begrijpen en passend beantwoorden X X X X 
Niet talige middelen gebruiken X X X  
Boodschap begrijpelijk kunnen verwoorden  X   
Boodschap overbrengen d.m.v. woord-(groep)en  X   
Boodschap correct kunnen overbrengen  X  X 
Taal/denkrelaties begrijpen en kunnen verwoorden   X X 
Verschil in taalgebruik passend bij de context begrijpen en 
kunnen hanteren 

  X X 

Sociale conventies begrijpen en kunnen gebruiken   X X 
Relevante informatie kunnen geven   X X 
Boodschap overbrengen door middel van zinnen   X X 
Kennis van bekende taalmiddelen gebruiken   X X 
Boodschap samenhangend kunnen verwoorden   X X 
Taalfuncties kunnen verwoorden    X 
Boodschap overbrengen d.m.v. korte teksten    X 
Kernwoorden en zinnen opschrijven    X 

 
2001-03-01 
Laura Vernooij © 
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Bijlage 9 
 
 
Uitwerking van stap 5: Voorbeelduitwerking volgens de 
stappenplannen: van vergelijking tekstkenmerken en lesstof 
 
 
Schoolboekteksten/leerteksten 
Lengte 
De hoofdstukken zijn vrij kort (1-2 pagina’s), en opgedeeld in kleinere teksten (korte 
paragrafen van maximaal een halve tekstkolom). Er is sprake van korte alinea’s (2-4 
zinnen). 
 
Zebra start: De teksten zijn kort: inclusief illustratie maximaal een halve 

bladzijde. Er staan plaatjes bij voor de ‘verlevendiging’.  
 
Zebra eind: De teksten zijn een halve tot driekwart A4 lang. Illustraties zijn 

verstrooiend maar ook informatief (doorsnede van een molen, 
uitbeelding van een in de tekst beschreven proefje) 

 
Woordgebruik 
De teksten bevatten veel vakgebonden termen, nieuwe termen worden expliciet 
uitgelegd.  
 
Zebra start: De gebruikte woorden zijn alledaags en nauwelijks vakgeboden. 

Door de vele citaten bevatten de teksten nogal wat 
spreektaalwoorden (voor de gein, hartstikke pijn, dat ligt eraan, 
stomme rotkop, die ene, nou, zoiets zou ik nooit doen) 

 
Zebra eind: De teksten bevatten veel woorden die horen bij een thema/vak, 

zonder echt vakidioom te zijn. De woorden behoren tot de 
‘klantenkant’ van het vak.  

 
Zinsbouw 
Er wordt over het algemeen gebruik gemaakt van enkelvoudige en eenvoudige 
samengestelde zinnen. Relaties zijn expliciet aangegeven met frequente signaalwoorden. 
Complexe en laagfrequente zinsstructuren komen incidenteel voor. 
 
Zebra start: De zinnen bestaan meestal uit kernachtige hoofdzinnen, soms met 

één of meerdere bijzinnen. Bijzinnen zijn aan de hoofdzin 
verbonden met frequente verbindingswoorden (hoofdzakelijk: want, 
maar). Daarnaast worden er veel opsommingen gebruikt (Een echte 
vriend is iemand die je kunt vertrouwen, met wie je overal over kunt 
praten, met wie je van alles samen doet, met wie je een hoop plezier 
kunt hebben). 

 
Zebra eind: De zinnen zijn wat langer en zijn vaker samengesteld. Er wordt 

vaker gebruik gemaakt van verbindingswoorden. 
Verbindingswoorden zijn nog wel frequent maar gevarieerder (maar, 
want, omdat, als). Ook worden andere signaalwoorden gebruikt die 
een relatie weergeven met vorige/volgende zinnen (zo, toch, wel, 
ook).  
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Opbouw en samenhang 
De teksten hebben een duidelijk herkenbare structuur, expliciet ondersteund door de 
lay-out. 
 
Zebra start: Er zijn teksten met tussenkopjes. Soms blijft de structuur van de 

teksten impliciet: er wordt geen gebruik gemaakt van tussenkopjes 
of van een expliciete aanduiding van verandering van perspectief 
(van citaat naar beschrijving van een onderzoek). 
Ook de lay-out is dan nauwelijks behulpzaam. 

 
Zebra eind: Tussenkopjes of witregels  komen nog steeds niet veel voor. De 

teksten zijn wel in alinea’s verdeeld. Deze alinea’s zijn herkenbaar 
doordat de eerste zin van de alinea op een nieuwe regel begint. De 
opbouw van de teksten is wat ondoorzichtig. 

 
Invalshoek 
De teksten bevatten regelmatig expliciete aansprekingen van de lezer. De teksten bieden 
over het algemeen feitelijke informatie op een directe manier aan. 
 
Zebra start: De teksten bestaan voor een deel uit beschrijvingen en voor een deel 

uit (impliciete) citaten. Die laatste maken de teksten nogal 
‘spreektaal-achtig’. Informatie wordt ook ‘verpakt’ in meningen en 
citaten.  

 
Zebra eind: De teksten bevatten regelmatig aansprekingen van de lezer door 

voorbeeldmatig te werk te gaan: “als je zus-of-zo doet/wilt, dan kan 
het gebeuren dat…” Vanuit het specifieke voorbeeld wordt 
overgegaan naar de algemene ‘theorie’. 
De teksten zijn informatief en veel minder alledaags en spreektaal-
achtig. 

 
Lezeraanwijzingen 
De teksten bevatten veel lezeraanwijzingen om de lezer door de tekst te loodsen (kopjes, 
kleuren, lettertype, expliciete aankondiging van conclusies, et cetera). 
 
Zebra start: Er staan nauwelijks lezersaanwijzingen in de tekst. Daar is het 

karakter van de teksten ook nauwelijks naar en daar zijn de teksten 
ook wat kort voor. 

 
Zebra eind: Er staan nauwelijks lezersaanwijzingen in de tekst, behalve het 

spaarzame gebruik van tussenkopjes, die gericht zijn op de inhoud 
van de informatie en niet op de opbouw/structuur van de tekst.  

 
 
Semi-authentieke teksten 
De semi-authentieke teksten zijn over het algemeen herschreven voor de doelgroep. Ze 
kunnen wat complexer zijn dan de schoolboekteksten/leerteksten. De teksten kunnen 
langer zijn (tot 1 A4) en minder lezeraanwijzingen bevatten. 
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Zebra start: ‘Ruzie hoort er ook bij' is een semi-authentieke tekst. Deze tekst is 
herschreven voor de doelgroep. De tekst is wat langer dan de andere 
teksten maar lijkt juist eenvoudiger door gebruik van tussenkopjes 
en van kortere zinnen. 

 
Zebra eind: Er wordt veel gebruik gemaakt van semi-authentieke teksten, die 

zijn herschreven voor de doelgroep. Deze teksten zijn taalkundig 
echter niet moeilijker dan de niet-authentieke teksten. 

 
 
Wat moeten ze ermee doen? 
 
Van de leerlingen wordt over het algemeen gevraagd om: 
- snel de teksten door te lezen  
- voorspellingen over de teksten te doen 
- passief of actief kernzinnen over de tekst te kiezen/op te schrijven/te markeren 
- terug te kijken naar hun eigen aanpak/strategieën. 
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Bijlage 10 
 
 
Teksten uit Zebra 3 t.b.v. 5.4 Voorbeelduitwerking: Start Zebra 
 
 
Thema 21  Vriendschap 
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Thema 21  Vriendschap 
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Bijlage 11 
 
 
Teksten uit Zebra 3 t.b.v. 5.4 Voorbeelduitwerking: Einde Zebra  
 
 
Thema 29  Water en wind 
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