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In dit document vindt u de best practices die verzameld zijn naar aanleiding van de LOWAN-dag 2015.
De best practices zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:

1. Woordenschat van het thema
2. Niveaubepaling van de leerling
3. Differentiëren in de klas
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1. Woordenschat van het thema
Hoe zorgt u ervoor dat de leerlingen de woordenschat van het thema goed onder knie krijgen?

Instrument/werkvorm Best practice
Toets aan het eind van het thema

Aan het eind van het thema wordt een leerling
getoetst met een verzameling van oefeningen uit de
bouwstenen.

 Laat de leerling de toets een keer op een lager niveau
maken. Hiervoor moet u als docent tijdelijk het niveau van
de leerling aanpassen.

 Laat de leerling nog eens een toets maken van een thema
(evt op een ander niveau) dat een tijdje terug al gedaan is,
om te kijken of hij de woordenschat nog beheerst.

Woordenschatoefeningen via ingang
basisvaardigheden

De woordenschatoefeningen bij halfgevorderde en
gevorderde leerlingen moeten ook op de lagere
niveaus gemaakt moeten worden. Dit kan via de
ingang basisvaardigheden op het overzichtsscherm in
DISK.
Een leerling krijgt per thema namelijk alleen de
woordenschatoefeningen aangeboden die horen bij
het huidige niveau van de leerling. Leerlingen op
halfgevorderd en gevorderd niveau moeten echter
ook de woordenschatoefeningen maken van de
lagere niveaus.

Heeft een leerling de woordenschatoefeningen op zijn niveau
al gedaan binnen het eigen thema maar wilt u de leerling
extra laten oefenen? Laat de leerling dan opnieuw de
woordenschatoefeningen maken op zijn eigen niveau.

Lesideeën Nieuwe woorden aanpakken en Woorden,
woorden, woorden

Er zijn twee Lesideeën die zich in het bijzonder richten
op het eigen maken van de woordenschat. U kunt
deze Lesideeën standaard bij ieder thema inzetten,
deze afwisselen of ze van tijd tot tijd weer inzetten
ter ondersteuning.

Bij het leren van nieuwe woorden kunt u het beste
beginnen met het Lesidee: Nieuwe woorden
aanpakken. Als de nieuwe woorden geïntroduceerd
zijn, moeten ze worden ingeoefend en herhaald.
Ideeën daarvoor vindt u in Lesidee Woorden,
woorden, woorden.

Lesidee: Nieuwe woorden aanpakken:
 Woordenschrift
 Woordencarrousel
 Afbeelding zoeken of tekening maken bij
 Nieuwe woorden markeren in tekst
 Etc.

Lesidee: Woorden, woorden, woorden
 Woordveld maken
 Woorden plakken
 Woordmuur
 Woordketting
 Wat betekent …?
 Etc.

Drillster: extra oefenen van de woorden uit DISK Drillster is een interactief online leer- en testprogramma.
Leerlingen kunnen in Drillster extra oefenen met de DISK-
woordenschat. Laat ze een account aanmaken op
www.drillster.com

Alle woorden uit het DISK-woordenboek komen aan bod,
inclusief de voorbeeldzinnen.

Dictee aan de hand van de themawoordenlijsten Uitgeverij Boom NT2 denkt erover om woordenlijsten in pdf
per thema, per niveau, met vertaling en voorbeeldzinnen
beschikbaar te stellen. Ideaal om in te zetten voor een dictee.
We houden u via de DISK nieuwsbrief op de hoogte.

Best practices DISK, © uitgeverij Boom NT2

1. Woordenschat van het thema
Hoe zorgt u ervoor dat de leerlingen de woordenschat van het thema goed onder knie krijgen?

Instrument/werkvorm Best practice
Toets aan het eind van het thema

Aan het eind van het thema wordt een leerling
getoetst met een verzameling van oefeningen uit de
bouwstenen.

 Laat de leerling de toets een keer op een lager niveau
maken. Hiervoor moet u als docent tijdelijk het niveau van
de leerling aanpassen.

 Laat de leerling nog eens een toets maken van een thema
(evt op een ander niveau) dat een tijdje terug al gedaan is,
om te kijken of hij de woordenschat nog beheerst.

Woordenschatoefeningen via ingang
basisvaardigheden

De woordenschatoefeningen bij halfgevorderde en
gevorderde leerlingen moeten ook op de lagere
niveaus gemaakt moeten worden. Dit kan via de
ingang basisvaardigheden op het overzichtsscherm in
DISK.
Een leerling krijgt per thema namelijk alleen de
woordenschatoefeningen aangeboden die horen bij
het huidige niveau van de leerling. Leerlingen op
halfgevorderd en gevorderd niveau moeten echter
ook de woordenschatoefeningen maken van de
lagere niveaus.

Heeft een leerling de woordenschatoefeningen op zijn niveau
al gedaan binnen het eigen thema maar wilt u de leerling
extra laten oefenen? Laat de leerling dan opnieuw de
woordenschatoefeningen maken op zijn eigen niveau.

Lesideeën Nieuwe woorden aanpakken en Woorden,
woorden, woorden

Er zijn twee Lesideeën die zich in het bijzonder richten
op het eigen maken van de woordenschat. U kunt
deze Lesideeën standaard bij ieder thema inzetten,
deze afwisselen of ze van tijd tot tijd weer inzetten
ter ondersteuning.

Bij het leren van nieuwe woorden kunt u het beste
beginnen met het Lesidee: Nieuwe woorden
aanpakken. Als de nieuwe woorden geïntroduceerd
zijn, moeten ze worden ingeoefend en herhaald.
Ideeën daarvoor vindt u in Lesidee Woorden,
woorden, woorden.

Lesidee: Nieuwe woorden aanpakken:
 Woordenschrift
 Woordencarrousel
 Afbeelding zoeken of tekening maken bij
 Nieuwe woorden markeren in tekst
 Etc.

Lesidee: Woorden, woorden, woorden
 Woordveld maken
 Woorden plakken
 Woordmuur
 Woordketting
 Wat betekent …?
 Etc.

Drillster: extra oefenen van de woorden uit DISK Drillster is een interactief online leer- en testprogramma.
Leerlingen kunnen in Drillster extra oefenen met de DISK-
woordenschat. Laat ze een account aanmaken op
www.drillster.com

Alle woorden uit het DISK-woordenboek komen aan bod,
inclusief de voorbeeldzinnen.

Dictee aan de hand van de themawoordenlijsten Uitgeverij Boom NT2 denkt erover om woordenlijsten in pdf
per thema, per niveau, met vertaling en voorbeeldzinnen
beschikbaar te stellen. Ideaal om in te zetten voor een dictee.
We houden u via de DISK nieuwsbrief op de hoogte.

Best practices DISK, © uitgeverij Boom NT2

1. Woordenschat van het thema
Hoe zorgt u ervoor dat de leerlingen de woordenschat van het thema goed onder knie krijgen?

Instrument/werkvorm Best practice
Toets aan het eind van het thema

Aan het eind van het thema wordt een leerling
getoetst met een verzameling van oefeningen uit de
bouwstenen.

 Laat de leerling de toets een keer op een lager niveau
maken. Hiervoor moet u als docent tijdelijk het niveau van
de leerling aanpassen.

 Laat de leerling nog eens een toets maken van een thema
(evt op een ander niveau) dat een tijdje terug al gedaan is,
om te kijken of hij de woordenschat nog beheerst.

Woordenschatoefeningen via ingang
basisvaardigheden

De woordenschatoefeningen bij halfgevorderde en
gevorderde leerlingen moeten ook op de lagere
niveaus gemaakt moeten worden. Dit kan via de
ingang basisvaardigheden op het overzichtsscherm in
DISK.
Een leerling krijgt per thema namelijk alleen de
woordenschatoefeningen aangeboden die horen bij
het huidige niveau van de leerling. Leerlingen op
halfgevorderd en gevorderd niveau moeten echter
ook de woordenschatoefeningen maken van de
lagere niveaus.

Heeft een leerling de woordenschatoefeningen op zijn niveau
al gedaan binnen het eigen thema maar wilt u de leerling
extra laten oefenen? Laat de leerling dan opnieuw de
woordenschatoefeningen maken op zijn eigen niveau.

Lesideeën Nieuwe woorden aanpakken en Woorden,
woorden, woorden

Er zijn twee Lesideeën die zich in het bijzonder richten
op het eigen maken van de woordenschat. U kunt
deze Lesideeën standaard bij ieder thema inzetten,
deze afwisselen of ze van tijd tot tijd weer inzetten
ter ondersteuning.

Bij het leren van nieuwe woorden kunt u het beste
beginnen met het Lesidee: Nieuwe woorden
aanpakken. Als de nieuwe woorden geïntroduceerd
zijn, moeten ze worden ingeoefend en herhaald.
Ideeën daarvoor vindt u in Lesidee Woorden,
woorden, woorden.

Lesidee: Nieuwe woorden aanpakken:
 Woordenschrift
 Woordencarrousel
 Afbeelding zoeken of tekening maken bij
 Nieuwe woorden markeren in tekst
 Etc.

Lesidee: Woorden, woorden, woorden
 Woordveld maken
 Woorden plakken
 Woordmuur
 Woordketting
 Wat betekent …?
 Etc.

Drillster: extra oefenen van de woorden uit DISK Drillster is een interactief online leer- en testprogramma.
Leerlingen kunnen in Drillster extra oefenen met de DISK-
woordenschat. Laat ze een account aanmaken op
www.drillster.com

Alle woorden uit het DISK-woordenboek komen aan bod,
inclusief de voorbeeldzinnen.

Dictee aan de hand van de themawoordenlijsten Uitgeverij Boom NT2 denkt erover om woordenlijsten in pdf
per thema, per niveau, met vertaling en voorbeeldzinnen
beschikbaar te stellen. Ideaal om in te zetten voor een dictee.
We houden u via de DISK nieuwsbrief op de hoogte.



Best practices DISK, © uitgeverij Boom NT2

Eigengemaakte oefeningen

Een aantal scholen zet eigen gemaakte oefeningen in.
Lees hiernaast welke ideeën ze hebben.

Zelf zinnen maken
Prisma college en RVC de Hef laten leerlingen zelf zinnen
maken met de woorden van de woordenlijst, waaruit de
betekenis van het woord blijkt.

Mindmap
Op het Prisma college maken ze gebruik van een mindmap:
een woordspin met meer vertakkingen. Dit kan op het bord,
waarna de leerlingen er een foto van kunnen maken. Of het
kan op papier.

Woordposters
Bij RVC de Hef maken leerlingen woordposters waarbij ze het
woord tekenen, uitleggen en het meervoud en een
voorbeeldzin erbij zetten.

Omschrijvingen laten maken
Het Prisma college laat leerlingen zelf omschrijvingen bij
woorden maken die al bekend zijn.

Andere werkvormen Woordflitsen
Woordflitsen is een werkvorm om de spelling van woorden te
oefenen. Dit kan met behulp van kaartjes, maar het kan ook
makkelijker; digitaal via bijvoorbeeld de site www.wrts.nl of
www.bloon.nl. Voer de themawoorden in en laat de
leerlingen ermee oefenen.

Kahoot
Het Canisius college maakt gebruik van Kahoot! Wat is het
precies? Kahoot! is een webtool waarmee heel snel een quiz,
discussie of peiling gehouden kan worden in de klas. De
leerlingen gaan met hun eigen device (mobiele telefoon,
tablet, computer) naar kahoot.it en voeren daar de game-pin
in. Voor iedere activiteit genereert Kahoot! een nieuwe game-
pin. De vragen verschijnen niet op de device van de leerling,
maar op het scherm in de klas. Op hun device zien de
leerlingen alleen de symbolen van de antwoorden die op het
scherm te zien zijn; door hier binnen de tijd op te klikken
wordt er antwoord gegeven. Wanneer alle leerlingen hun
antwoord gegeven hebben, of de tijd om is, verschijnt er een
overzicht van de gegeven antwoorden. Het is daarna aan de
leraar om de volgende vraag te kiezen. U vindt meer
informatie op www.getkahoot.com
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2. Niveaubepaling van de leerling
Hoe bepaalt u het niveau van de leerling?

Instrument/werkvorm Best practice
Taken en Lesideeën
De gemaakte producten die voortkomen uit de
opdrachten van de Taken en de Lesideeën laten zien
hoe de leerlingen aan de slag gaan met schrijven,
spreken, de woordenschat, luisteren en lezen.

Extra opdracht bij een thema
Op het Da Vinci college maken de docenten weleens extra
opdrachten bij een thema, zoals bijvoorbeeld bij het thema
uiterlijk. Bij deze opdracht laten we ze een presentatie geven
over uiterlijk in het land van herkomst van de leerling.

Het ISK Portfolio
Het ISK Portfolio is een fysieke map waarin de leerling
zijn gemaakte opdrachten kan bewaren om zo een
prachtig overzicht te krijgen van zijn vorderingen. De
map heeft tabbladen op de drie niveaus A1, A2 en B1
en verder gecategoriseerd op de vaardigheden lezen,
luisteren, schrijven en spreken. In de map zitten
tevens beoordelingslijsten om de opdrachten te
kunnen beoordelen.

Hoe verzamel je spreekopdrachten in de map?
Voor de vaardigheid spreken bewaren de
leerlingen de feedback op hun
spreekopdracht in de map. Je kunt hierbij
gebruik maken van de beoordelingslijsten
voor spreken.

De beoordelingslijsten
Om de opdrachten van uw leerlingen te beoordelen
op ERK-niveau A1 (beginner), A2 (halfgevorderd) en
B1 (gevorderd) zijn er beoordelingslijsten
uitgeschreven voor de volgende vier vaardigheden:
lezen, luisteren, schrijven, spreken.
U kunt de beoordelingslijsten gebruiken bij het
beoordelen van de Taken, de Lesideeën en de
Vaardigheidstoetsen in DISK. Per vaardigheid en
niveau is beschreven:
- wat voor type opdrachten een leerling moet

maken volgens het Raamwerk NT2
- aan welke vereisten deze opdrachten moeten

voldoen

Leerlingen beoordelen zichzelf of elkaar
De auteur heeft de eisen die aan de verschillende ERK-
taalniveaus en vaardigheden worden gesteld vertaald naar
voor leerlingen begrijpbare taal, zodat ze goed snappen wat er
precies van ze verwacht wordt en hoe ze dat kunnen
bereiken. Leerlingen met ongeveer A2 taalniveau hebben
voldoende woordenschat opgebouwd om kunnen de
beoordelingslijsten zelfstandig te lezen.
Laat de leerlingen hun eigen of elkaars
Taken een keer beoordelen aan de hand
van een aantal criteria op de
beoordelingslijst. Hiermee krijgen de
leerlingen inzage in wat de niveaus
betekenen, wat ze al kunnen en wat ze
nog kunnen bereiken.

De DISK vaardigheidstoetsen
De vaardigheidstoetsen voor spreken en schrijven zijn
ontwikkeld om de docenten en leerlingen inzicht te
kunnen geven in de mate van beheersing van de
taalniveaus. Er zijn 12 toetsen ontwikkeld:

De toetsen kunnen onafhankelijk van elkaar worden
afgenomen.

Gebruik verschillende toetsinstrumenten
Het inzetten van verschillende toetsinstrumenten vergroot de
betrouwbaarheid. De combinatie van werken met een
(taal)portfolio en het afnemen van vaardigheidstoetsen
verdient dan ook de voorkeur.

Op welk moment in te zetten?
Er zijn twee redenen om de toetsen af te nemen: om de
overgang naar een hoger niveau te bevestigen of als
diagnostisch model om te bekijken aan welke onderdelen de
leerling nog moet werken.
1. Overgang naar een hoger niveau. De toetsen kunnen

worden afgenomen als de docent vermoedt dat het
beoogde taalniveau is behaald, bijvoorbeeld als de docent
een positieve beoordeling in het ISK Portfolio heeft
gegeven en met de toets dat beeld wil bevestigen. Het
kan ook dat de docent denkt dat de leerling een hoger
niveau in DISK aan zou kunnen en met het afnemen van
een toets deze keuze kan verantwoorden.

2. Diagnostisch model. De docent en de leerling krijgen zicht
op de beoordelingsaspecten waar de leerling nog aan
moet werken om het beoogde niveau te kunnen behalen.
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gegeven en met de toets dat beeld wil bevestigen. Het
kan ook dat de docent denkt dat de leerling een hoger
niveau in DISK aan zou kunnen en met het afnemen van
een toets deze keuze kan verantwoorden.

2. Diagnostisch model. De docent en de leerling krijgen zicht
op de beoordelingsaspecten waar de leerling nog aan
moet werken om het beoogde niveau te kunnen behalen.
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2. Niveaubepaling van de leerling
Hoe bepaalt u het niveau van de leerling?

Instrument/werkvorm Best practice
Taken en Lesideeën
De gemaakte producten die voortkomen uit de
opdrachten van de Taken en de Lesideeën laten zien
hoe de leerlingen aan de slag gaan met schrijven,
spreken, de woordenschat, luisteren en lezen.

Extra opdracht bij een thema
Op het Da Vinci college maken de docenten weleens extra
opdrachten bij een thema, zoals bijvoorbeeld bij het thema
uiterlijk. Bij deze opdracht laten we ze een presentatie geven
over uiterlijk in het land van herkomst van de leerling.

Het ISK Portfolio
Het ISK Portfolio is een fysieke map waarin de leerling
zijn gemaakte opdrachten kan bewaren om zo een
prachtig overzicht te krijgen van zijn vorderingen. De
map heeft tabbladen op de drie niveaus A1, A2 en B1
en verder gecategoriseerd op de vaardigheden lezen,
luisteren, schrijven en spreken. In de map zitten
tevens beoordelingslijsten om de opdrachten te
kunnen beoordelen.

Hoe verzamel je spreekopdrachten in de map?
Voor de vaardigheid spreken bewaren de
leerlingen de feedback op hun
spreekopdracht in de map. Je kunt hierbij
gebruik maken van de beoordelingslijsten
voor spreken.

De beoordelingslijsten
Om de opdrachten van uw leerlingen te beoordelen
op ERK-niveau A1 (beginner), A2 (halfgevorderd) en
B1 (gevorderd) zijn er beoordelingslijsten
uitgeschreven voor de volgende vier vaardigheden:
lezen, luisteren, schrijven, spreken.
U kunt de beoordelingslijsten gebruiken bij het
beoordelen van de Taken, de Lesideeën en de
Vaardigheidstoetsen in DISK. Per vaardigheid en
niveau is beschreven:
- wat voor type opdrachten een leerling moet

maken volgens het Raamwerk NT2
- aan welke vereisten deze opdrachten moeten

voldoen

Leerlingen beoordelen zichzelf of elkaar
De auteur heeft de eisen die aan de verschillende ERK-
taalniveaus en vaardigheden worden gesteld vertaald naar
voor leerlingen begrijpbare taal, zodat ze goed snappen wat er
precies van ze verwacht wordt en hoe ze dat kunnen
bereiken. Leerlingen met ongeveer A2 taalniveau hebben
voldoende woordenschat opgebouwd om kunnen de
beoordelingslijsten zelfstandig te lezen.
Laat de leerlingen hun eigen of elkaars
Taken een keer beoordelen aan de hand
van een aantal criteria op de
beoordelingslijst. Hiermee krijgen de
leerlingen inzage in wat de niveaus
betekenen, wat ze al kunnen en wat ze
nog kunnen bereiken.

De DISK vaardigheidstoetsen
De vaardigheidstoetsen voor spreken en schrijven zijn
ontwikkeld om de docenten en leerlingen inzicht te
kunnen geven in de mate van beheersing van de
taalniveaus. Er zijn 12 toetsen ontwikkeld:

De toetsen kunnen onafhankelijk van elkaar worden
afgenomen.

Gebruik verschillende toetsinstrumenten
Het inzetten van verschillende toetsinstrumenten vergroot de
betrouwbaarheid. De combinatie van werken met een
(taal)portfolio en het afnemen van vaardigheidstoetsen
verdient dan ook de voorkeur.

Op welk moment in te zetten?
Er zijn twee redenen om de toetsen af te nemen: om de
overgang naar een hoger niveau te bevestigen of als
diagnostisch model om te bekijken aan welke onderdelen de
leerling nog moet werken.
1. Overgang naar een hoger niveau. De toetsen kunnen

worden afgenomen als de docent vermoedt dat het
beoogde taalniveau is behaald, bijvoorbeeld als de docent
een positieve beoordeling in het ISK Portfolio heeft
gegeven en met de toets dat beeld wil bevestigen. Het
kan ook dat de docent denkt dat de leerling een hoger
niveau in DISK aan zou kunnen en met het afnemen van
een toets deze keuze kan verantwoorden.

2. Diagnostisch model. De docent en de leerling krijgen zicht
op de beoordelingsaspecten waar de leerling nog aan
moet werken om het beoogde niveau te kunnen behalen.
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De TOA-toets
De TOA-toetsen zijn leerstofonafhankelijke toetsen
die gebruikt kunnen worden om de taalvaardigheid
Nederlands die de niveaus van het Europees
Referentiekader (ERK/CEF) te meten. Deze toetsen
kunt u zowel gebruiken voor de intake van leerlingen
als voor de voortgang en afsluiting. U heeft de keuze
uit zo’n 40 toetsen, variërend van A1 tot en met C1.

Uitslag TOA-toets
Het Berlage Lyceum heeft de DISK klassen getoetst met de
TOA A1/A2 combinatie toetsen om te kijken of de leerroutes
van DISK kloppen voor hun leerlingen. Ze hebben goede
resultaten teruggekregen. De meeste leerlingen zaten
inderdaad op de niveaus die DISK in de leerroutes aangeeft
(snelle leerling: thema 1-5 A1, thema 5-10 A2) (langzame
leerling thema 1 - 10 A1).

Zelfgemaakte toetsen
Een aantal scholen zet eigen gemaakte toetsen in.

Zelfgemaakte toetsen
RVC de Hef maakt zelf toetsen met daarin de volgende
onderdelen: woordenschat, werkwoordsvervoegingen en een
dictee.

Het Da Vinci college maakt aan de hand van het thema zelf
nog een toets waarin de woordenschat van het thema,
synoniemen, vervoegingen en gatenteksten voorkomen.

Ook het Berlage Lyceum gebruikt gebruikt naast de
thematoets eigengemaakte woordenschattoetsen.

Het Prisma college heeft juist toetsen ontwikkeld gericht op
grammatica, spelling, schrijven en lezen.
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3. Differentiëren in de klas
Hoe differentieert u in de klas als het gaat om: niveau, leerstijl en instroommoment?

Instrument/werkvorm Best practice
Homogene klassen
Scholen met grote leerlingaantallen kunnen hun DISK
klassen indelen op niveau. Het voordeel hiervan kan
zijn dat u de Taken en Lesideeën niet hoeft voor te
bereiden voor de verschillende niveaus. Taken en
Lesideeën zijn namelijk niet per niveau gedefinieerd.

RVC de Hef deelt hun klassen in op taalniveau en werken dus
met homogene klassen. Als het niveau niet aansluit bij een
leerling, wordt de leerling verplaatst naar een andere klas.

Heterogene klassen
Scholen met kleinere leerlingaantallen zullen
waarschijnlijk werken met heterogene klassen. Het
kan ook de keuze zijn van een school om klassen te
maken op basis van instroommoment in plaats van
niveau.

Scholen die met heterogene klassen werken zullen de Taken
en Lesideeën moeten voorbereiden voor de verschillende
niveaus. Bij grote niveauverschillen zult u daarnaast als docent
rekening moeten houden met meer of minder
begeleiding/instructie bij opdrachten.

Differentiëren in de klas
Of u nu met homogene of heterogene klassen werkt,
er zullen altijd kleine of grote niveauverschillen
bestaan tussen leerlingen. Bij het beoordelen van de
Taken en de Lesideeën kunt u hier op maat rekening
mee houden. Misschien scoort een leerling in een
opdracht op bepaalde onderdelen wel op A2 niveau,
maar op andere nog niet.

Eisen aanpassen aan niveau leerling
RVC de Hef maakt binnen de klas onderscheid in het niveau
waarop de leerlingen het werk maken, of dit nou een
presentatie, werkstuk of schrijfproduct is.

Snelle leerlingen
Sommige leerlingen gaan sneller door de stof heen
dan andere leerlingen. Dit kan problemen opleveren
wanneer er een vaste planning is gemaakt voor het
aantal weken dat er aan een thema wordt besteed.
Het voordeel van gelijktijdige wisseling van het thema
met de klas, is dat u als docent meer overzicht hebt
en dat u een gelijktijdig moment voor de
samenwerkingsopdrachten bij de Taken en de
Lesideeën kunt inplannen. Samenwerken is namelijk
ook een belangrijke vaardigheid die de leerlingen
moeten ontwikkelen.

Wat kunt u doen met snelle leerlingen?
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen even lang over het
thema doen, kunt u een aantal opdrachten geven aan snelle
leerlingen:

• uitbreiding op een Taak geven (presenteren,
vastleggen, uitleggen aan anderen)

• extra leeskilometers laten maken met Nieuwslezer
• extra laten werken aan grammatica

Hou er rekening mee dat het feit dat leerlingen snel door de
digitale oefeningen bij de bronnen en de bouwstenen gaan,
niet per se een indicatie is van het leertempo van de leerling.
Deze oefeningen zijn echt bedoeld als inslijpoefeningen van
de woordenschat. De opdrachten bij de Taken en de
Lesideeën geven een vollediger beeld van het niveau en het
leertempo van de leerling.

Langzame leerlingen
Ook langzame leerlingen kunnen het ritme uit de
themaplanning halen. Het kan een teken zijn dat het
ingestelde niveau te hoog is, maar het kan ook een
aanwijzing zijn dat er iets anders aan de hand is.

Wat kunt u doen met langzame leerlingen?
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen even lang over het
thema doen, kunt u een aantal punten overwegen:

• uitzoeken waarom een leerling langzaam door de stof
gaat

• luisteren en spreken extra aandacht geven in les
• extra aandacht geven aan de instructie
• een selectie maken binnen een opdracht (bij de Taken

en Lesideeën)
• tijdelijk huiswerk opgeven voor langzame leerlingen
• motiveren van de leerling door het verloop van zijn

ontwikkeling te laten zien en de mogelijkheden om
verder te komen (bijvoorbeeld met behulp van de
beoordelingslijsten)
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Instromers
Veel ISK’s krijgen gedurende het jaar te maken met
instromers.

Waar begint een instromer?
Om met DISK te beginnen moeten leerlingen gealfabetiseerd
zijn. Instromers kunnen daarna meteen aan de slag met DISK
met het thema Naar school. Dit thema bestaat vooral uit
taalopdrachten om instromers laten wennen aan een
basiswoordenschat en het programma. Neem hier de tijd
voor. Bij dit thema, maar ook het thema Kennismaken moet
de instromer stevig worden begeleid door de docent. Er zijn
overigens scholen die gebruik maken van hun al bestaande
‘voorprogramma’ voordat ze met DISK aan de slag gaan.

Wanneer aansluiten?
Idealiter doorloopt een instromer de eerste zes thema’s. Dit is
te realiseren als u een groepje of klas kan maken. In
heterogene klassen met een enkele instromer kan het echter
interessant zijn de leerling sneller te laten meedoen met het
thema waar de rest van de klas mee aan de slag is, in verband
met de samenwerkingsopdrachten. In dat geval kan de docent
de leerling de wind uit de zeilen nemen door de volgende
maatregelen:

• Taken en Lesideeën vereenvoudigen door slechts een
deel te laten doen, of milder te beoordelen.

• Taken en Lesideeën alleen receptief laten doen
• extra aandacht geven aan de instructie en begeleiding
• de instromer laten samenwerken met een meer

ervaren leerling
• eerst flink laten oefenen met de woordenschat van

een thema (in bouwstenen), voordat er met de Taken
wordt gewerkt

Wel instromer, geen beginner
Leerlingen die al een aardig taalniveau hebben of die op een
andere school al met DISK hebben gewerkt kunnen uiteraard
direct of veel sneller meedraaien met het thema waar de rest
van de klas mee bezig is.
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4.Technische uitdagingen
Hoe zorgt u dat DISK technisch goed draait op school?

Instrument/werkvorm Best practice
Voldoende laptops en computers
Aangezien het lesmateriaal in DISK digitaal
aangeboden wordt, is het van belang dat leerlingen
gebruik kunnen maken van een laptop, computer of
tablet.
Het is aan de school om een keuze te maken in het
organiseren van laptops, computers of tablets. Een
aantal mogelijkheden is:

 Als school zorgen voor tablets/laptops/computers
in de klas.

 De ouders informeren dat alle leerlingen op de ISK
een tablet/laptop/computer nodig hebben om te
kunnen studeren.

 Een uitleen- of verhuursysteem van laptops of
tablets via de school.

In het meest ideale geval beschikt iedere leerling over een
computer, laptop of tablet om DISK ten volle te kunnen
benutten. Dit is echter niet altijd haalbaar. U kunt in dat geval
denken aan de volgende constructies:

 Het computerlokaal inroosteren: tijdens deze uren gaat de
klas aan de slag met de onderdelen van DISK die een
computer vereisen.

 Klas opdelen: De klas opdelen in groepen, bijvoorbeeld
met een deel van de klas op de computer werken en met
een ander deel van de klas aan de slag met de Taken en
de Lesideeën.

 Meer gebruik maken van het lesmateriaal dat zonder
computer kan worden uitgevoerd:
de Taken en de Lesideeën. Er is ook een DISK Takenboek
waar alle Taken uit DISK in zijn verzameld.

Inloggen
Scholen die via NT2School in DISK werken, moeten
eerst inloggen. Voor deze scholen is het van groot
belang om een lijst bij te houden van de leerlingen,
hun e-mailadressen en de wachtwoorden. Mocht een
leerling een keer een wachtwoord vergeten, dan
heeft de docent deze altijd nog bij de hand en hoeft
er niet nog een nieuw wachtwoord aangevraagd te
worden.

De eerste keer voor de leerlingen inloggen
Het Prisma college logt de eerste keer als de leerling in en
voert dan de toegangscode in. Hierdoor kunnen de leerlingen
de eerste DISK les direct aan de slag.

Handleiding wachtwoord aanvragen/wijzigen
Er is een handleiding geschreven voor het wijzigen van het
wachtwoord of het aanvragen van een nieuw wachtwoord. Ga
hiervoor naar www.diskmethode.nl. De handleiding is zowel
bij de Veelgestelde vragen als bij het kopje Over DISK te
vinden.

Verwijderen van leerlingen en klassen
In DISK via NT2school en Entree kunnen docenten
geen leerlingen en oude klassen verwijderen.
Hiervoor wordt nu contact opgenomen met uitgeverij
Boom NT2.

Nieuwe tool in DISK
Boom NT2 is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe
‘tool’ waarbij de docent klassen en leerlingen kan verwijderen.
De inzet is om dit binnen een paar maanden afgerond te
hebben, om zo de start van het nieuwe schooljaar soepeler te
laten verlopen.

Technische storingen
Aangezien DISK een online lesprogramma is, is het
handig om een netwerkbeheerder bij de hand te
hebben, wanneer zich problemen voordoen met:
- inloggen
- het internet
- popupblokkeringen
- updates

Technische ondersteuning op school
Het Prisma College zegt hierover: Wij hebben een fantastische
netwerkbeheerder die altijd voor ons klaarstaat en met ons
meedenkt bij problemen.

Contactpersoon technische problemen
Bij ISK Utrecht inventariseert het hoofd van de administratie
welke problemen zich voordoen en speelt deze zo nodig weer
door aan uitgeverij Boom NT2.

Diskmethode.nl
Op de site www.diskmethode.nl staan diverse handleidingen
en tips om technische problemen op te lossen, zoals
wachtwoord vergeten/wijzigen en popupblokkeringen
opheffen in verschillende browsers.
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5. Overige best practices
Hieronder is een aantal overige best practices beschreven.

Instrument/werkvorm Best practice
Dictoglos
Dictoglos is een van de werkvormen
die beschreven staat bij de Lesideeën.
Het kan een terugkerende werkvorm
zijn om aan de slag te gaan met
grammatica.

Dictoglos
Op het Prisma College proberen ze de dictoglosteksten inhoudelijk te laten
aansluiten op het thema en het NT2-niveau.
Soms oefenen ze ook grammaticale aspecten door bijvoorbeeld een tekst te
kiezen waarin veel voltooid deelwoorden voorkomen, zodat leerlingen het
kofschip kunnen oefenen. Het nabespreken van een dictoglos-opdracht
gebeurt zowel op het proces:

 Hoe ging de samenwerking?
 Hoe kun je die verbeteren?
 Hoe kun je aantekeningen maken?

als op het product:
 Klopt de inhoud?
 Klopt de grammatica?

Er wordt meestal geen beoordeling gegeven: Het is echt een oefening in
samenwerken, luisteren, aantekeningen maken, schrijven en grammatica.

Starten met DISK
Waar moet u als school aan denken
als u gaat starten met DISK?
Hiernaast de eerste 4 stappen.

Heeft u vragen over het starten met
DISK?
Neem contact op met Tessa Boff
Tonella:
t.bofftonella@uitgeverijboom.nl

Stap 1: Planning
Start met een planning:
- Maak een klassenindeling en verbind daaraan de thema’s, zodat er geen

overlap in thema’s tussen de klassen ontstaat.
- Bepaal in het team wie welke onderdelen van een thema gaat doen (bij

samen werken aan 1 thema), of beslis dat u als docent een heel thema
zelf doorwerkt met de klas.

- Maak een jaarplanning: hoeveel weken willen we over een thema doen?
DISK gebruikt het uitgangspunt van 2 weken per thema op basis van 15
uur les in de week. Er zijn echter scholen die drie of zelfs vier weken
gebruiken per thema (RVC de Hef). De keuze hierin hangt af van de mate
waarin u gebruik maakt van alle lesstof uit het thema, maar uiteraard ook
het aantal uur dat u ter beschikking hebt voor het vak Nederlands.

- Maak een lesrooster waarin u zorgt voor een afwisseling in individueel
werken, samenwerken en klassikaal werken. Hou zo nodig rekening met
de beschikbaarheid van computers.

Stap 2: Beoordeling afstemmen
Hoe houd ik overzicht over waar de leerlingen mee bezig zijn? Spreek met
collega’s af hoe jullie de opdrachten in DISK gaan beoordelen:
- Wanneer: invoeren aan het eind van thema of per opdracht?
- Hoe zwaar weegt elk cijfer? Zie 2. Niveaubepaling van de leerling en het

document Beoordelingslijst DISK op www.diskmethode.nl.
- Spreek met het team een moment af om samen een gemaakte opdracht

van een leerling te beoordelen aan de hand van de beoordelingslijsten.
Dit is een mooie manier om te kijken of jullie dezelfde inschatting hebben
van de niveaus.

Stap 3: Voorbereiding per docent
- Bereidt u voor op de eerste twee of drie thema’s die u als docent gaat

geven. Dat kan dus ook thema 6 en 7 zijn. Denk alvast na over hoe u de
Taken wilt inzetten.

- Neem de Lesideeën goed door en bepaal alvast welke u de eerste weken
wilt inzetten.

Stap 4: Technisch
- Overweeg de punten die genoemd worden bij 4.Technische uitdagingen.
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5. Overige best practices
Hieronder is een aantal overige best practices beschreven.

Instrument/werkvorm Best practice
Dictoglos
Dictoglos is een van de werkvormen
die beschreven staat bij de Lesideeën.
Het kan een terugkerende werkvorm
zijn om aan de slag te gaan met
grammatica.

Dictoglos
Op het Prisma College proberen ze de dictoglosteksten inhoudelijk te laten
aansluiten op het thema en het NT2-niveau.
Soms oefenen ze ook grammaticale aspecten door bijvoorbeeld een tekst te
kiezen waarin veel voltooid deelwoorden voorkomen, zodat leerlingen het
kofschip kunnen oefenen. Het nabespreken van een dictoglos-opdracht
gebeurt zowel op het proces:

 Hoe ging de samenwerking?
 Hoe kun je die verbeteren?
 Hoe kun je aantekeningen maken?

als op het product:
 Klopt de inhoud?
 Klopt de grammatica?

Er wordt meestal geen beoordeling gegeven: Het is echt een oefening in
samenwerken, luisteren, aantekeningen maken, schrijven en grammatica.

Starten met DISK
Waar moet u als school aan denken
als u gaat starten met DISK?
Hiernaast de eerste 4 stappen.

Heeft u vragen over het starten met
DISK?
Neem contact op met Tessa Boff
Tonella:
t.bofftonella@uitgeverijboom.nl

Stap 1: Planning
Start met een planning:
- Maak een klassenindeling en verbind daaraan de thema’s, zodat er geen

overlap in thema’s tussen de klassen ontstaat.
- Bepaal in het team wie welke onderdelen van een thema gaat doen (bij

samen werken aan 1 thema), of beslis dat u als docent een heel thema
zelf doorwerkt met de klas.

- Maak een jaarplanning: hoeveel weken willen we over een thema doen?
DISK gebruikt het uitgangspunt van 2 weken per thema op basis van 15
uur les in de week. Er zijn echter scholen die drie of zelfs vier weken
gebruiken per thema (RVC de Hef). De keuze hierin hangt af van de mate
waarin u gebruik maakt van alle lesstof uit het thema, maar uiteraard ook
het aantal uur dat u ter beschikking hebt voor het vak Nederlands.

- Maak een lesrooster waarin u zorgt voor een afwisseling in individueel
werken, samenwerken en klassikaal werken. Hou zo nodig rekening met
de beschikbaarheid van computers.

Stap 2: Beoordeling afstemmen
Hoe houd ik overzicht over waar de leerlingen mee bezig zijn? Spreek met
collega’s af hoe jullie de opdrachten in DISK gaan beoordelen:
- Wanneer: invoeren aan het eind van thema of per opdracht?
- Hoe zwaar weegt elk cijfer? Zie 2. Niveaubepaling van de leerling en het

document Beoordelingslijst DISK op www.diskmethode.nl.
- Spreek met het team een moment af om samen een gemaakte opdracht

van een leerling te beoordelen aan de hand van de beoordelingslijsten.
Dit is een mooie manier om te kijken of jullie dezelfde inschatting hebben
van de niveaus.

Stap 3: Voorbereiding per docent
- Bereidt u voor op de eerste twee of drie thema’s die u als docent gaat

geven. Dat kan dus ook thema 6 en 7 zijn. Denk alvast na over hoe u de
Taken wilt inzetten.

- Neem de Lesideeën goed door en bepaal alvast welke u de eerste weken
wilt inzetten.

Stap 4: Technisch
- Overweeg de punten die genoemd worden bij 4.Technische uitdagingen.
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5. Overige best practices
Hieronder is een aantal overige best practices beschreven.

Instrument/werkvorm Best practice
Dictoglos
Dictoglos is een van de werkvormen
die beschreven staat bij de Lesideeën.
Het kan een terugkerende werkvorm
zijn om aan de slag te gaan met
grammatica.

Dictoglos
Op het Prisma College proberen ze de dictoglosteksten inhoudelijk te laten
aansluiten op het thema en het NT2-niveau.
Soms oefenen ze ook grammaticale aspecten door bijvoorbeeld een tekst te
kiezen waarin veel voltooid deelwoorden voorkomen, zodat leerlingen het
kofschip kunnen oefenen. Het nabespreken van een dictoglos-opdracht
gebeurt zowel op het proces:

 Hoe ging de samenwerking?
 Hoe kun je die verbeteren?
 Hoe kun je aantekeningen maken?

als op het product:
 Klopt de inhoud?
 Klopt de grammatica?

Er wordt meestal geen beoordeling gegeven: Het is echt een oefening in
samenwerken, luisteren, aantekeningen maken, schrijven en grammatica.

Starten met DISK
Waar moet u als school aan denken
als u gaat starten met DISK?
Hiernaast de eerste 4 stappen.

Heeft u vragen over het starten met
DISK?
Neem contact op met Tessa Boff
Tonella:
t.bofftonella@uitgeverijboom.nl

Stap 1: Planning
Start met een planning:
- Maak een klassenindeling en verbind daaraan de thema’s, zodat er geen

overlap in thema’s tussen de klassen ontstaat.
- Bepaal in het team wie welke onderdelen van een thema gaat doen (bij

samen werken aan 1 thema), of beslis dat u als docent een heel thema
zelf doorwerkt met de klas.

- Maak een jaarplanning: hoeveel weken willen we over een thema doen?
DISK gebruikt het uitgangspunt van 2 weken per thema op basis van 15
uur les in de week. Er zijn echter scholen die drie of zelfs vier weken
gebruiken per thema (RVC de Hef). De keuze hierin hangt af van de mate
waarin u gebruik maakt van alle lesstof uit het thema, maar uiteraard ook
het aantal uur dat u ter beschikking hebt voor het vak Nederlands.

- Maak een lesrooster waarin u zorgt voor een afwisseling in individueel
werken, samenwerken en klassikaal werken. Hou zo nodig rekening met
de beschikbaarheid van computers.

Stap 2: Beoordeling afstemmen
Hoe houd ik overzicht over waar de leerlingen mee bezig zijn? Spreek met
collega’s af hoe jullie de opdrachten in DISK gaan beoordelen:
- Wanneer: invoeren aan het eind van thema of per opdracht?
- Hoe zwaar weegt elk cijfer? Zie 2. Niveaubepaling van de leerling en het

document Beoordelingslijst DISK op www.diskmethode.nl.
- Spreek met het team een moment af om samen een gemaakte opdracht

van een leerling te beoordelen aan de hand van de beoordelingslijsten.
Dit is een mooie manier om te kijken of jullie dezelfde inschatting hebben
van de niveaus.

Stap 3: Voorbereiding per docent
- Bereidt u voor op de eerste twee of drie thema’s die u als docent gaat

geven. Dat kan dus ook thema 6 en 7 zijn. Denk alvast na over hoe u de
Taken wilt inzetten.

- Neem de Lesideeën goed door en bepaal alvast welke u de eerste weken
wilt inzetten.

Stap 4: Technisch
- Overweeg de punten die genoemd worden bij 4.Technische uitdagingen.


