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Op de materialenmarkt presenteren de volgende uitgevers nieuwe en/of herziene lesmaterialen: 

Bureau ICE  TOA Toetsplatform, TOA Connect 

Coutinho  Woordenstroom - Werkvormen voor woordenschat 

CPS  Leeskilometers maken op school, Verdiepend lezen 

Deviant  Studiereader 

Malmberg  Taalblokken Nederlands/Duits/Engels 

Muiswerk Educatief Numo 

Noordhoff  Deel 1F/2F van Nu Nederlands en een vernieuwde digitale omgeving 

Thieme Meulenhoff DoorNederlands  

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de methodes die zullen worden gepresenteerd door de 
uitgeverijen. 

Bureau ICE  TOA Toetsplatform, TOA Connect 
 
TOA Toetsplatform biedt een online aanbod van ruim 950 toetsen en examens: 

- Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink 
- Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK) 
- Loopbaan en Burgerschap 

De TOA-instellingsexamens zijn op basis van een representatieve steekproef gevalideerd. De 
toetsresultaten in TOA geven direct inzicht in hoe de student ervoor staat in relatie tot de doelen. De 
resultaten maken ook de ontwikkeling van de student zichtbaar. 
Nieuw! Het is sinds kort mogelijk om binnen het TOA Toetsplatform een steekproef op de 
beoordelingen uit te voeren. 

In TOA Toetsplatform wordt een extra toetspakket aangeboden: TOA Connect. Samen met mbo-
scholen wordt binnen TOA Connect gewerkt aan een rijk gevuld platform met examens in de 
beroepscontext. Door de vakexpertise van mbo’s te bundelen met de examenexpertise van Bureau 
ICE, wordt samen gewerkt aan een kwalitatief hoogwaardig en breed examenaanbod. 
 
Coutinho  Woordenstroom – Werkvormen voor woordenschat 
Woorden leren gaat niet vanzelf. Een nieuw woord moet ongeveer zeven keer voorbijkomen voordat 
een student het goed kan onthouden. Herhaling van nieuwe woorden is dus essentieel, maar schiet 
er tijdens de les vaak bij in.  
 
Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een actieve en speelse 
manier terug te laten komen in de taalles. De werkvormen kunnen gebruikt worden door iedere 
taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk taalniveau, in welk leerjaar en met behulp van welke 
leergang hij of zij lesgeeft. De werkvormen betrekken studenten actief bij het herhalen van woorden, 
vergen weinig voorbereidingstijd van de docent en zijn gemakkelijk in elke taalles in te passen. Met 
het overzicht voorin het boek kan makkelijk de juiste werkvorm gezocht worden aan de hand van 
eigenschappen als de benodigde lestijd en voorbereidingstijd, het ERK-niveau en of de werkvorm zich 
richt op receptief of productief gebruik van de woorden. 
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CPS   Leeskilometers maken op school, Verdiepend lezen 
 
Is lezen iets wat moet? Of iets wat mag? Plezier in lezen is het beste startpunt voor leerlingen om 
veel leeskilometers te gaan maken en zo hun leesvaardigheid bijna moeiteloos te verbeteren. In de 
aanpak Vrij lezen staat leesplezier centraal. Scholen die deze aanpak hebben ingevoerd, zien de 
leesmotivatie van hun leerlingen opvallend toenemen. In Leeskilometers maken op school wordt stap 
voor stap beschreven hoe u de aanpak Vrij lezen op school kunt invoeren, inclusief inspirerende 
ervaringsverhalen van andere scholen. 
 
Alle leerlingen zouden complexe teksten moeten lezen. Complexe teksten zijn teksten die moeilijk 
zijn door bijvoorbeeld de structuur, het taalgebruik, de diepere laag of de achtergrondkennis die 
nodig is. Als leerlingen complexe teksten begrijpend - ofwel verdiepend - kunnen lezen, verbetert hun 
leesvaardigheid. Ze zijn in staat dat wat ze leren van de tekst daadwerkelijk te gebruiken. Zo kunnen 
ze een actieve en kritische bijdrage leveren aan de kennismaatschappij. Verdiepend lezen helpt 
bovendien de referentieniveaus te halen. Maar hoe werk je met complexe teksten in je les? Hoe 
begeleiden leraren leerlingen goed? De auteurs beschrijven hoe leraren in het basis- en voortgezet 
onderwijs hun instructie zo vormgeven dat leerlingen – op alle niveaus en bij alle vakken – niet alleen 
vlot en vloeiend, maar ook verdiepend lezen.  
 
Deviant   Studiereader 
 
Studiereader is de vernieuwende digitale leeromgeving voor effectief taal- en rekenonderwijs. 
Studenten gaan in Studiereader aan de slag in een interactieve online variant van de leerwerkboeken 
Starttaal op 2F- en 3F-niveau. Tijdens uitgebreide pilots zocht Uitgeverij Deviant uit hoe de 
uitkomsten van toegepast wetenschappelijk onderzoek zich verhouden tot de toepassing ervan in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. Dit resulteerde in een online leeromgeving die écht werkt. 
De belangrijkste functionaliteiten en hulpmiddelen van Studiereader op een rij: 

-  eenvoudig notities maken en tekst markeren in uitleg en opdrachten 
- videofragmenten blijven in beeld tijdens het maken van een opdracht 
- directe feedback op gegeven antwoorden 
- open vragen zelf nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden 
- structureel aandacht voor procesgericht leren onder andere door online samenwerken 
- functionaliteiten voor (peer)feedback om taalproducten te verbeteren 

 
 
Thieme Meulenhoff DoorNederlands 
 
De nieuwe taalmethode DoorNederlands laat mbo-studenten zien hoe relevant de Nederlandse taal 
is. Om te kunnen zeggen wat ze écht bedoelen. Te laten zien wie ze zijn. En te begrijpen wat de ander 
wil. Juist straks, als taal het verschil kan maken tussen wel of niet die baan. Tussen fijne en 
frustrerende vergaderingen. Tussen precies het juiste of juist het verkeerde zeggen tegen die klant of 
patiënt.  
De methode leert ze hoe ze met de Nederlandse taal kunnen werken. En hoe de taal voor ze kan 
werken. DoorNederlands biedt afwisseling in vaardigheden, leerroutes op maat en eenvoudig in te 
zetten niveaudifferentiatie op 2F en 3F.  

- digitaal portfolio om voortgang mee aan te tonen 
- overzichtelijk docentenportaal 
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Malmberg  Taalblokken Nederlands/Duits/Engels 
 
Taalblokken Nederlands/Duits/Engels is een eigentijdse methode vol beroepsgericht materiaal die 
het beste uit uw studenten haalt. De docent bepaalt hoe er gewerkt wordt: kies uit, of combineer 
digitaal en folio. U kunt gemakkelijk differentiëren en er is volop ondersteuning voor de docent. 
 
Vernieuwingen 2018-2019: Er is een substantiële update doorgevoerd in de online leeromgeving van 
Taalblokken Nederlands. Een groot deel van deze aanpassingen geldt ook voor Taalblokken Engels. 

- aanpassing naar een duidelijkere en consistente structuur 
- onderscheid tussen boeken en online 
- thematische samenhang met nieuwe en actuele bronnen 
- woordenschatverwerving toegevoegd 
- automatisch een persoonlijke leerroute na 0-meting (de docent kan hierop interventies 

plegen) 
- meer aandacht voor toetsen inclusief gedidactiseerde examentraining 
- leerlijn Spelling & Grammatica helemaal opnieuw ontwikkeld 

 
Vernieuwingen 2019-2020: Taalblokken Nederlands krijgt nieuwe leerwerkboeken, die na de 
zomervakantie beschikbaar zullen zijn voor docenten en studenten. De nieuwe leerwerkboeken 
krijgen dezelfde opbouw als de Bouwstenen online. Doel is dat het boek en de online leeromgeving 
los van elkaar kunnen worden ingezet als extra materiaal voor de student. 

Muiswerk Educatief Numo 
In deze tijd van gebruiksvriendelijkheid kun je geen praktisch en geloofwaardig leerplatform bouwen 
zonder de gebruikers intensief bij het proces te betrekken. Vanuit die gedachte ontwikkelde 
Muiswerk Numo. Docenten en leerlingen van vier schoolgemeenschappen werkten drie jaar en vijf 
onderzoeksfases lang mee aan de ontwikkeling. Deze intensieve samenwerking leidde tot een online 
leermiddel waarmee leerlingen het oefenen écht volhouden en waarmee docenten exact de juiste 
informatie over hun leerlingen ontvangen.  
Numo is specialist in het aanleren en in de praktijk brengen van basisvaardigheden taal en rekenen. 
Van niveau ‘op weg naar 1F’ tot en met 4F. Numo vindt uit wat de leerling beheerst en voor welke 
onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Iedere leerling krijgt een persoonlijk programma, om 
zelfstandig aan te werken, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en oefenmateriaal op maat. 

Numo verschijnt 1 augustus 2019 officieel op de markt. De komende maanden bieden wij scholen 
door middel van een gratis proeflicentie de kans om Numo te ervaren en om mee te beslissen over 
functies die vanaf augustus beschikbaar zullen zijn. Ontwikkelaar en uitgever Muiswerk Educatief 
geeft docenten en leerlingen tijdens de proefperiode de kans om Numo te ervaren en ervaringen te 
delen. 

Noordhoff  Deel 1F/2F van Nu Nederlands en een vernieuwde digitale omgeving 
 

In april 2018 verscheen deel 1F/2F van NU Nederlands. Dit schooljaar is dit nieuwe deel, dat speciaal 
bedoeld is voor niveau 2, voor het eerst in gebruik. U krijgt te zien wat de belangrijkste verschillen 
zijn met deel 2F (voor niveau 3).  

Ook op digitaal gebied zijn er allerlei ontwikkelingen. Er is een vernieuwde digitale omgeving van NU 
Nederlands (en NU Engels - gereed voor het nieuwe schooljaar 2019-2020) waarbij het 
gebruiksgemak wordt verbeterd door onder andere minder klikken en meer overzicht. Hierbij is 
ingespeeld op de online behoeften van docenten en studenten. Waar liepen ze tegenaan en hoe ziet 
hun ideale omgeving eruit? Vanaf 1 augustus ziet u een volledig nieuwe online mbo-omgeving. voor  
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