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1   Basisvisie DISK

1.1  Didactische uitgangspunten
DISK kent een communicatieve taakgerichte aanpak (Task Based Language teaching, TBLT). Differentiatie, maatwerk en 
activerende didactiek zijn in de DISK-opzet verankerd. 
Recente inzichten rond taalleren door ‘doen’ en zelf exploreren (trial and error) binnen uitdagende taaltaken waarbij 
de leerlingen verantwoordelijkheid (leren) dragen voor het proces en de resultaten, zijn leidend bij DISK.
Technologie is een belangrijk onderdeel van de methode en geeft de docent de mogelijkheid zijn leerlingen een op 
maat toegesneden leertraject aan te bieden op basis van door de methode aangereikte lesstof of door materiaal te 
arrangeren en/of toe te voegen

DISK wordt gekenmerkt door een mix van een communicatieve en een taakgerichte didactiek. Welke benadering het 
zwaarst weegt, is afhankelijk van de aard en het doel van de leeractiviteit. De eerste geldt voor de meer pedagogische 
leerdoelen, zoals het geven van een samenvatting, het leren van woorden, het verbeteren van de uitspraak; de tweede 
geldt voor de meer functionele doelen, zoals het overleggen over een onderwerp of het overtuigen van een ander. 

Voor al deze leeractiviteiten is gezocht naar de meest effectieve werk- en groeperingsvormen. Met DISK doen leerlin-
gen veel met elkaar samen in de klas, met de docent en een deel van de activiteiten doen zij alleen. 
In DISK is naast aandacht voor het product, de resultaten, aandacht voor het proces. Door middel van werkvormen en 
activiteiten (individueel, met elkaar en met de docent) wordt veel geoefend met de aanpak van bv. leestaken, schrijfta-
ken, woorden leren etc. 
Er is veel aandacht voor feedback. Ook hier geldt, zowel op het product als op het proces. 
De deels individuele leerwegen, de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid individueel te verwerken oefenstof 
informatiebronnen en adaptief leren (met de NT2 Nieuwslezer), maken maatwerk en differentiatie heel goed mogelijk.
Activerende didactische werkvormen en taken, die van de leerling een actieve leerhouding vragen, maken DISK tot een 
uitdagende methode waarbij de leerling zich niet snel verveelt. 

1.2 Vakinhoudelijke uitgangspunten
Binnen DISK is er aandacht voor zowel ‘fluency’ en ‘accuracy’. Dat wil zeggen dat er door herhalen, cyclisch werken 
en kilometers maken, gewerkt wordt aan automatisering en consolidering én dat er aandacht is voor juist gebruik van 
taalvormen binnen functionele activiteiten/taken.
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alle basisvaardigheden; dit zijn uitspraak, verstaan, woordherkenning, 
woordvinding, linguïstische vaardigheden (woordenschat, grammatica, taalgebruiksregels) en aan strategische vaardig-
heden (leesstrategieën, schrijfstrategieën, woordleerstrategieën, het efficiënt leren gebruiken van bronnen en naslag-
werken).
Veel aandacht is er voor zowel input (lees- en luisterteksten als bronmateriaal), output (schrijftaken, spreektaken) als 
interactie (overleg en samenwerking vereisende taken en werkvormen).

2   Omvang en einddoel 

2.1  Omvang en leerlast
Het totaal aantal lesuren dat DISK bij benadering bevat is ca. 800 uur. Dit is exclusief de Nieuwslezer. Deze laatste 
toepassing levert een oneindige hoeveelheid op de individuele leerling afgestemde leesteksten op met bijbehorende 
bouwstenen voor woordenschat. Ook vertegenwoordigen de zgn. Lesideeën voor de docent een onbepaald aantal les-
uren. De lesstof van DISK is eenvoudig aan te passen en/of uit te breiden: er kunnen thema’s/taken bijgemaakt worden 
om extra te oefenen, er kunnen bronnen en bouwstenen toegevoegd, verwijderd of bijgesteld worden. 

DISK biedt 20 thema’s. De gemiddelde leerlast per thema per niveau is ca. 18 uur die als volgt is verdeeld:
 - opdracht voor de leerlingen om samen te werken aan de taaltaken, ca. 6 uur.
 - werken met de bouwstenen (zelfstandig), ca. 6 uur
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 - werken met de bronnen (zelfstandig en soms samen), ca. 3 uur
 - opdrachten voor in de les, gerelateerd aan het thema (met de docent), ca. 3 uur.

De niet-themagebonden activiteiten nemen ook veel lestijd in beslag. Dit zijn:
 -  leeractiviteiten met de docent volgens de Lesideeën; 
 -  werken met de digitale Grammatica (zelfstandig); 
 -  werken met de digitale Uitspraak (zelfstandig);
 -  werken met de digitale NT2 Nieuwslezer (zelfstandig).

DISK schema

Hoeveel tijd deze leeractiviteiten in beslag nemen, kan variëren en is mede afhankelijk van de beschikbare tijd. In Wer-
ken met DISK staat een paar voorbeelden van urenverdelingen en een weekindeling voor enkele fictieve klassen.

Een deel van de zelfstandige leeractiviteiten en de oefeningen bij bronnen en bouwstenen kan als huiswerk opgegeven 
worden. Ook kunnen leerlingen een deel van de taaltaken buiten de les samen doen.

2.2  Einddoel 
DISK bevat voldoende materiaal om toe te werken naar A1, A2, en B1. 
De stof in de bronnen, bouwstenen, in de Grammatica en de Nieuwslezer wordt aangeboden, verwerkt en beoordeeld 
op drie niveaus: beginner, halfgevorderde en gevorderde (A1, A2 en B1). De stof in het onderdeel Uitspraak is op twee 
niveaus, makkelijk en iets moeilijker. De omschrijvingen van de verschillende taalvaardigheden uit het Raamwerk NT2 
en het Referentiekader Taal vormen de basis voor de einddoelen. 
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3   Opbouw en leerstofordening

3.1  Thematisch-cursorische ordening
DISK is een thematisch-cursorische leergang. 
De methode omvat 20 thema’s, geïntroduceerd door een animatie. De thema’s zijn in principe in willekeurige volgorde 
door te werken. Bij wijze van introductie van de methode en de manier van werken start iedere nieuwe leerling met 
het eerste thema. Daarnaast zijn de thema’s 2 tot en met 5 wat eenvoudiger van inhoud, met bijpassend eenvoudiger 
taalgebruik en woordenschat. 
Per thema werken de leerlingen samen aan de taken; dat doen zij in niveaugroepjes of in heterogene groepjes. 
De input voor het werken aan de thema’s is te vinden in de bronnen. Dit zijn luister- en leesteksten met verwer-
kingsopdrachten. 
De opdrachten en oefenstof bij de taken zijn ook te vinden via de ingang Aan de slag met leerlijnen: luisteren, lezen, 
schrijven of spreken. 
De stof uit de bronnen komt terug in de bouwstenen. Deze bouwstenen bevatten oefeningen voor het consolideren 
van de geselecteerde woordenschat, van geselecteerde routines en voor de verstavaardigheid (verstaan en nazeggen). 
Deze oefeningen zijn ook te vinden via de ingang Aan de slag met basisvaardigheden. 
De cursorische lijn bevat verder oefenstof voor grammatica, uitspraak en leesvaardigheid/woordenschatverwerving 
(via de Nieuwslezer). Ook deze oefenstof is te vinden via de ingang Aan de slag met basisvaardigheden. 

Met de digitale oefenstof kunnen de leerlingen op een van de drie niveaus, beginner, halfgevorderde en gevorderde, 
aan de slag. De docent kan desgewenst extra materiaal toevoegen of ontsluiten (per leerling of per groep). 

3.2  Opbouw thema
3.2.1  Materiaal voor de leerling: opbouw en inhoud
 1. Ieder thema begint met een animatie, een korte introductie van het thema met een digitale ‘opwarmopdracht’ 

daarbij. 
 2. Daarna ziet de leerling de taken. Dit zijn de opdrachten waaraan hij de komende tijd in de klas (en soms daar-

buiten), gaat werken. 
 3. Bij de taken worden ter ondersteuning van de productieve taakuitvoering een of meer kaders aangeboden met 

handige zinnetjes. 
 4. De leerling kan doorklikken naar bronnen en bouwstenen. In de bronnen vindt hij voor zijn niveau twee teksten, 

een luister- en een leestekst. Hierin zit inhoudelijke informatie en de talige input die hij kan gebruiken om de 
taken uit te voeren. Bij de teksten vindt hij een aantal opdrachten die het begrip van de teksten ondersteunen 
en voorbereiden op het uitvoeren van de taken.

 5. In de bouwstenen vindt hij oefenstof. In deze thema gerelateerde oefenstof wordt geoefend met woorden, 
routines en verstaan en nazeggen uit de bronnen. Er is daarnaast heel veel oefenstof beschikbaar voor basis-
vaardigheden: uitspraak, grammatica en leesvaardigheid/woordenschat (met de Nieuwslezer). 

 6. De taken bij de thema’s zijn zo gekozen dat zowel de receptieve vaardigheden als de productieve vaardigheden 
(gebaseerd op het Raamwerk NT2 en het Referentiekader Taal) aan bod komen. Per thema zijn er 4 of 5 taalta-
ken. De docent of de leerling kan hieruit een keuze maken of ze allemaal laten doen. Ook kan de docent eigen 
taaltaken toevoegen of taaltaken vervangen door eigen taaltaken. De taaltaken worden opgenomen en beoor-
deeld door de docent in een afvinkschema (zie onder Feedback en beoordeling). De taaltaken zijn zo vormgeven 
dat de samenwerking tussen de leerlingen niet alleen een sociale functie heeft, maar ook een meerwaarde voor 
de leerresultaten. Er is directe interactie, individuele aanspreekbaarheid en positieve wederzijdse afhankelijk-
heid door verschillende rollen en verdeling van taken. Hierbij heeft de docent een begeleidende rol.

 7. Het thema wordt afgerond met een opdracht met de docent. 
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3.2.2  Materiaal voor de docent
3.2.2.1  Materiaal bij de thema’s
De docent ziet als hij het thema opent het materiaal voor de leerling, aangevuld met een groepsopdracht voor een 
gezamenlijke start van het thema. Verder bevat het docentmateriaal bij de thema’s bij veel taken een uitgewerkte 
suggestie voor leeractiviteiten voor in de les. Dit zijn suggesties voor werkvormen om te oefenen met leerstof die met 
de taakuitvoering te maken heeft (zoals inslijpoefeningen voor grammaticale leerpunten, een opdracht om te oefenen 
met het formuleren van vragen). Zo nodig bevat het enkele aanwijzingen voor het geven van feedback. In Werken met 
DISK is het geven van feedback en beoordelen van resultaten verder uitgewerkt.
Aan het eind van het thema vindt de docent een slotopdracht voor een gezamenlijke afronding van het thema. 
 
3.2.2.2		 Niet-themagebonden	leeractiviteiten	
Naast de thema-gebonden leeractiviteiten biedt DISK een grote hoeveelheid suggesties voor niet-themagebonden 
leeractiviteiten die de docent kan doen met zijn klas. Deze zijn te vinden in twintig zgn. lesideeën. Deze zijn volgens 
een vast format opgebouwd en geven de docent praktische, concrete suggesties voor de invulling van een groot aantal 
lesuren, afgestemd op zijn leerlingen en zijn klas. Er zijn lesideeën voor verschillende taalvaardigheden en andere voor 
algemene vaardigheden waaronder woordenboekvaardigheden, zelfstandig werken, e.d. 
Sommige lesideeën bevatten een samenhangende les, andere bieden een scala aan werkvormen voor in de klas die 
verspreid over het cursusjaar regelmatig ingezet. Alle lesideeën lenen zich voor meerdere malen gebruik.
In de lesideeën is (waar dat van toepassing is) een voorbeeld uitgewerkt van een toepassing op het materiaal uit DISK. 
Een lesidee wordt afgesloten met een aantal leestips voor de docent.  

Overzicht Lesideeën
 Algemene vaardigheden
 - Doe het zelf; aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing in het leerproces
 - Pak je agenda en schrijf op…; huiswerk maken: ervaringen, tips en een huiswerkplan

 Gebruik social media in de NT2-les
 - Delen die docs; de mogelijkheden van Google Drive voor leerlingen en docent
 - Facebook, feest in de klas; de didactische mogelijkheden van facebook

 Meerdere taalvaardigheden
 - Doe even normaal, joh!; emotie in taal; interpreteren en experimenteren
 - Het nut van transcripten; ideeën voor het werken met transcripten in de klas
 - Ga je te buiten; buitenschools leren als krachtig leermoment

 Woordenschatverwerving
 - Ik zoek het even op…; oefenen met woordenboekvaardigheid in de klas
 - Nieuwe woorden aanpakken; werkvormen om met nieuwe woorden aan de slag te gaan
 - Woorden, woorden, woorden; diverse actieve werkvormen voor het inoefenen en herhalen van woorden

 Grammatica
 - Grammatica, wat doe je eraan?; Dictoglos, een uitdagende werkvorm voor grammatica en meer
 - Stamptijd voor stamtijden; op een speelse manier de stamtijden van werkwoorden oefenen en herhalen in de 

klas
 
 Schrijfvaardigheid
 - Schrijven aanpakken; een les over het planmatig aanpakken van een schrijftaak

 Spreekvaardigheid
 - Met rollenspelen spelen; over het maken en inzetten van rollenspelen in de klas
 - Interessant man!; feedback van leerlingen en docent op een vrije spreekopdracht
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 - Zo zeg je het!; de uitspraak van woorden en zinnen meer aandacht geven met behulp van een paar eenvoudige 
werkvormen

 Leesvaardigheid
 - Slim lezen; werkvormen om met leerlingen te oefenen aan leesstrategieën
 - Lekker lezen; een lesidee om leerlingen voor hun plezier te laten lezen

 Verstaan en luisteren met begrip
 - Oh, zei je dát?; klassikaal verstavaardigheid oefenen met behulp van enkele eenvoudige werkvormen
 - Slim luisteren; werkvormen om luisterstrategieën in te zetten bij het luisteren

3.3  Leerroutes
Leerlingen werken aan een thema op een projectmatige manier. Ze zoeken dingen uit, verwerken informatie, leggen 
het resultaat daarvan vast, overleggen met elkaar, presenteren een resultaat etc. Schoolse taken zoals presenteren, 
informatie uit teksten halen, verslag maken etc. worden geoefend geïntegreerd in de thema’s binnen daarbij passende 
taaltaken. Er zijn twee leerroutes:

Bottom up
Leerlingen gaan na de introductie van het thema en de startopdracht met de docent en het doornemen van de taal-
taken die ze gaan uitvoeren, eerst oefenen met de stof uit de Bronnen en de Bouwstenen. Als ze daar voldoende mee 
geoefend hebben, beginnen ze aan de uitvoering van de taaltaken. De leerroute is hier dus: input, verwerken van input 
via oefeningen en dan naar de output. Daarin is het ABCD-model van Neuner te herkennen. 

Top down
Leerlingen proberen of ze de taaltaken kunnen uitvoeren, oefenen met de Bronnen en Bouwstenen als ze vastlopen. 
De leerling zelf en/of de docent bepaalt wanneer dit nodig is. Hier wordt meer via het VUT-model gewerkt en via trial 
and error.

De docent kan kiezen voor de bottom up-route of voor de top down-route of voor een mix daarvan. Hierdoor kan hij 
variëren met zijn coachingsrol: afhankelijk van (de aard en) het doel van de leeractiviteit, de leerlingkenmerken zoals 
zelfstandigheid, cognitieve vermogens, taalvaardigheidsniveau en van zijn eigen voorkeur) 

4   Keuze thema’s en bronnen

4.1  Thema’s 
De thema’s gaan voor een belangrijk deel over zaken die jongeren aanspreken en bezighouden: daarbinnen zijn taken 
opgenomen die om inhoudelijke redenen of om pedagogische en taaldidactische redenen relevant zijn. 

Overzicht thema’s
 1  Kennismaken: Ik ben nieuw op school
 2  Bellen en mailen: Ik bel je later
 3  Wonen: Oost west, thuis best
 4  Eten: Vette hap
 5  Verliefdheid: Hé Habibi!
 6  Film: Hollywood of Bollywood?
 7  Ruzie: Dat pik je toch niet!
 8 Technologie: Download die app
 9  Uiterlijk: Mooi, mooier, mooist
 10  Regels en straf: Een beetje stout of echt fout?
 11  Vrije tijd: Ik zit op judo
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 12  Vriendschap: Echte vrienden
 13  Muziek: Dit nummer moet je echt horen!
 14  Overtuigen en presenteren: Laat zien wat je in huis hebt
 15  Social media: Ik kan echt niet zonder!
 16  Geld en werk: Vakkenvullen?
 17  Toekomst: Later als ik groot ben …
 18  Nederland: Typisch Nederland
 19  Straatcultuur: Doe eens normaal, man!
 20  Vakantie: Fijne vakantie!

4.2  Bronnen
Bij de uitwerking van de thema’s en voor het schrijven van luister- en leesteksten zijn verschillende bronnen gebruikt. 
Dit zijn o.a. Tina, Hitkrant, Kijk, Seven days en Cosmo girl. 

5   Leerlijnen en leerinhouden

De oefenstof behorend bij de verschillende vaardigheden wordt op drie manieren aangeboden:
 1. Geïntegreerd in het thema; bij de taken en bij de bronnen en bouwstenen. 
 2. Als aparte leerlijn; de stof uit de taken, bronnen en bouwstenen is geïntegreerd in ieder thema te benaderen, 

maar ook als aparte leerlijn. Deze stof wordt ook gepresenteerd in leerlijnen voor de verschillende vaardighe-
den, woordenschat, verstaan en nazeggen en routines.

 3. Via de Lesideeën voor docenten.
 
Het oefenmateriaal voor de verschillende leerlijnen ziet er als volgt uit.

5.1  Lezen
Lezen wordt op de volgende manieren geoefend:
 1. Bij de thema’s, in de receptieve taaltaken.
 2. Door middel van de leesteksten in de bronnen. De thema’s bevatten per niveau een leestekst met bijbehorende 

verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten zijn bedoeld om de inhoud toegankelijk te maken en de leerlingen te 
focussen op de belangrijkste inhoud. 

 3. De docent kan met behulp van twee Lesideeën aandacht besteden aan het ontwikkelen van de leesvaardigheid: 
 - Slim lezen (werkvormen om met leerlingen te oefenen aan leesstrategieën) dit idee kan hij toepassen op tek-

sten uit DISK of daarbuiten. 
 - Lekker lezen (een lesidee om leerlingen voor hun plezier te laten lezen).
 4. Daarnaast wordt in DISK gewerkt met de toepassing Nieuwslezer. Hiermee heeft de leerling toegang tot een 

groot repertoire van teksten. Dit programma is heel geschikt voor het maken van leeskilometers. Op basis van 
een bepaald niveau (dat bij aanvang wordt vastgesteld) selecteert dit programma online actuele nieuwsberich-
ten en zet deze klaar voor de leerling. Zowel leerling als docent kan bepalen over welke onderwerpen gelezen 
wordt. Het programma maakt ook zichtbaar dat en hoe de woordenschat van de leerling groeit als gevolg van 
deze leesactiviteiten.

5.2  Luisteren
Luisteren wordt op de volgende manieren geoefend:
 1. Bij de thema’s, in de receptieve taaltaken.
 2. Door middel van de luisterteksten in de bronnen. De thema’s bevatten per niveau een luistertekst (audio of 

video) met bijbehorende verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten zijn bedoeld om de inhoud toegankelijk te 
maken en de leerlingen te focussen op de belangrijkste inhoud. 

 3. In de Bouwstenen worden oefeningen aangeboden gericht op verstavaardigheid, bij het onderdeel Verstaan en 
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nazeggen.
 4. Verstavaardigheid kan digitaal geoefend worden met behulp van Uitspraak. Dit is een online oefenprogramma 

waarin receptief geoefend wordt met klank- en woorddiscriminatie, koppeling klank-woordbeeld, woordaccent 
en zinsaccent, intonatie van de meest voorkomende zinstypen en zinsmelodie.

 5. De docent kan met behulp van twee Lesideeën aandacht besteden aan het ontwikkelen van de luistervaardig-
heid:

 - Oh, zei je dát? (klassikaal verstavaardigheid oefenen met behulp van enkele eenvoudige werkvormen)
 - Slim luisteren (werkvormen om luisterstrategieën in te zetten bij het luisteren).
  Dit Lesidee kan hij toepassen op teksten uit DISK of daarbuiten.

5.3  Spreken
Spreken wordt op de volgende manieren geoefend:
 1. Bij de thema’s, in de productieve taaltaken.
 2. Bij het werken aan de taaltaken samen met andere leerlingen, in overleg en in andere vormen van interactie.
 3. Uitspraak kan digitaal geoefend worden met behulp van Uitspraak. Hierin wordt ook productief geoefend met 

woordaccent en zinsaccent, intonatie van de meest voorkomende zinstypen en zinsmelodie (Zie ook onder 5.2, 
verstavaardigheid). 

 4. De docent kan met behulp van drie Lesideeën aandacht besteden aan het ontwikkelen van de spreekvaardig-
heid. Deze drie lesideeën kan hij toepassen op stof uit DISK of daarbuiten:

 - Met rollenspelen spelen (over het maken en inzetten van rollenspelen in de klas).
 - Interessant, man! (feedback van leerlingen en docent op een vrije spreekopdracht).
 - Zo zeg je het! (de uitspraak van woorden en zinnen meer aandacht geven met behulp van een paar eenvoudige 

werkvormen).  

Indien van toepassing staan bij de taken aanwijzingen voor het geven van feedback, gerelateerd aan het doel van de 
opdracht en het niveau van de leerlingen. In Werken met DISK staan algemene aanwijzingen voor het geven van feed-
back en het beoordelen van spreektaken. 

5.4  Schrijven
Schrijven wordt op de volgende manieren geoefend:
 1. Bij de thema’s, in de productieve taaltaken.
 2. Bij het verwerken van de bronnen en bij het maken van de bouwstenen wordt regelmatig geschreven. 
 3. De docent kan met behulp van het lesidee Schrijven aanpakken; een les over het planmatig aanpakken van een 

schrijftaak, aandacht besteden aan de opbouw van een tekst. Dit lesidee kan hij toepassen op stof uit DISK of 
daarbuiten. 

Indien van toepassing staan bij de taken aanwijzingen voor het geven van feedback, gerelateerd aan het doel van de 
opdracht en het niveau van de leerlingen. In Werken met DISK staan algemene aanwijzingen voor het geven van feed-
back en het beoordelen van schrijftaken. 

5.5  Woordenschat
5.5.1		 Selectie
In DISK worden per niveau ca. 1000 doelwoorden verwerkt en geoefend in de bouwstenen. Per niveau zijn dat per 
thema ca. 50 leerwoorden. 
Bij de selectie van de woorden is een combinatie van de criteria frequentie en relevantie gehanteerd. Hiertoe zijn uit 
bestaande frequentielijsten en schooltaalwoordenverzamelingen lijsten met doelwoorden geselecteerd. Hoogfre-
quente functiewoorden op A1 zijn buiten beschouwing gelaten. Denk hierbij aan lidwoorden, voorzetsels, persoonlijke 
voornaamwoorden e.d. 
De aldus vastgestelde corpora zijn aangevuld met woorden die opgeroepen worden door en die van belang zijn voor 
het uitvoeren van de taaltaken.
De woordenlijsten van alle DISK-leerwoorden zijn in DISK te vinden per thema per niveau. Er is ook een algemeen 
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woordenboek beschikbaar waarin er per woord te zien is bij welk niveau het hoort.

5.5.2		 Semantisering
De doelwoorden zijn te vinden in de thema’s bij de taaltaken en in de luister- en leesbronnen. Aan de leerwoordenlijst 
zijn enkele relevante, gerelateerde woorden toegevoegd die niet in de taaltaken of bronnen te vinden zijn, bv. ‘ander-
zijds’ bij ‘enerzijds’, namen voor lichaamsdelen bij ‘arm’ e.d. 
De semantisering wordt ondersteund met een aanklikbaar woordenboek. Hierin staan een gesproken versie van het 
woord, de betekenis en een voorbeeldzin, woordklasse en eventueel verbogen of meervoudsvormen, en waar moge-
lijk een afbeelding. 

5.5.3  Oefening
Met woordenschat wordt op de volgende manieren geoefend:
 1. In de Bouwstenen onder Woordenschat. Deze stof is benaderbaar binnen het thema en ook via de ingang Aan 

de slag met basisvaardigheden.
 2. De docent kan met behulp van drie lesideeën werken aan de woordenschatvergroting:
 - Ik zoek het even op… (oefenen met woordenboekvaardigheid in de klas).
 - Nieuwe woorden aanpakken (werkvormen om met nieuwe woorden aan de slag te gaan).
 - Woorden woorden woorden (diverse actieve werkvormen voor het inoefenen en herhalen van woorden).
  Deze drie Lesideeën kan hij toepassen op stof uit DISK of daarbuiten. 
 3. In de Nieuwslezer (zie 5.1) worden teksten geselecteerd die passen bij de omvang van de woordenschat van de 

leerlingen. Het lezen van de teksten draagt bij aan vergroting van de woordenschat, met deels woorden die niet 
in de leerwoordenlijst van DISK voorkomen. Het programma maakt zichtbaar dat en hoe de woordenschat van 
de leerling groeit als gevolg van deze leesactiviteiten.

5.6  Grammatica
Grammatica wordt op de volgende manieren geoefend:
 1. Grammatica kan digitaal geoefend worden met behulp van Grammatica. In dit onderdeel van DISK kan, uitge-

splitst voor de niveaus beginner, halfgevorderd en gevorderd, geoefend worden met een groot aantal gramma-
ticale leerpunten. Deze toepassing bevat een uitleg van het grammaticale verschijnsel, voorbeelden en oefe-
ningen. Ook zijn er enkel lijsten beschikbaar, nl. van onregelmatige werkwoorden, werkwoorden met een vast 
voorzetsel, werkwoorden met een prefix en van meest gebruikte het-woorden.

 2. In het docentmateriaal bij de taaltaken staat regelmatig een uitgewerkte suggestie voor een werkvorm voor in 
de les, om te oefenen met een grammaticale leerpunt binnen een functionele context. 

 3. De docent kan met behulp van de volgende drie lesideeën aandacht besteden aan de vormcorrectheid van de 
taalproductie:

 - Grammatica, wat doe je eraan?; Dictoglos, een uitdagende werkvorm voor grammatica en meer
 - Stamptijd voor stamtijden; op een speelse manier de stamtijden van werkwoorden oefenen en herhalen in de 

klas 

Taalverzorging wordt geïntegreerd aangeboden bij de bouwstenen. 

Voor zinsontleden/schoolgrammatica verwijzen we naar: http://www.jufmelis.nl/zinsontleding/
Op deze site staat de uitleg en een groot aantal oefeningen voor de voor DISK-leerlingen belangrijkste onderwerpen. 

6  Werkvormen

DISK kent een grote variatie aan werkvormen: zelfstandig individueel, zelfstandig samen met een of meer medeleerlin-
gen en met de docent. 

De grote variatie aan werkvormen zorgt ervoor dat verschillende leerstijlen aan bod komen en dat de leerlingen uitge-
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daagd worden en actief blijven.
Ieder thema bevat een mix van taakgerichte werkvormen, reflectieve/beschouwende werkvormen en ‘ouderwets’ 
oefenen. Uitgangspunt is actief leren; zelfstandig, met elkaar en met de docent. Er wordt geïntegreerd in de thema’s 
een groot repertoire van activerende werkvormen toegepast. Reflectie op (taal)leren en lessuggesties voor in de klas 
zijn opgenomen.
In het materiaal voor de docent staan suggesties voor de start en de afronding van het thema. Ook daar is gestreefd 
naar actieve, gevarieerde werkvormen waarin plaats is voor reflectie op het product (bijv. een tekst) en het proces (de 
aanpak). 
Ook in de lesideeën (zie 3.2.2.2 Niet thema-gebonden leeractiviteiten) is een groot repertoire aan activerende werk-
vormen te vinden voor het oefenen van de verschillende vaardigheden. 

7   Leerlinggroepering, klassenmanagement en differentiatie

7.1  Leerlinggroepering
Er zijn drie groeperingsvormen:
 1. Zelfstandig individueel (I)
  De leerlingen doen de volgende activiteiten zelfstandig individueel: animatie als start van het thema, bronnen, 

bouwstenen, uitspraak, grammatica en Nieuwslezer. Dit kan deels als huiswerk worden opgegeven. 
 2. Zelfstandig samen (S)
  Hierbij zijn de leerlingen van elkaar afhankelijk. De docent heeft een begeleidende rol; de leerlingen werken zo 

zelfstandig mogelijk samen. Hieronder valt het grootste deel van de taakuitvoering en enkele opdrachten bij de 
bronnen. Binnen de taakopbouw zit wel regelmatig een individuele stap; die wordt echter in onderlinge afstem-
ming/samenwerking gezet.

 3. Samen met de docent (D)
  Hieronder vallen de groepsopdracht bij de start van het thema, leeractiviteiten voor in de les bij de taken (zoals 

beschreven in het docentenmateriaal), leeractiviteiten uit de lesideeën, groepsopdracht als afronding van het 
thema en evalueren van de taakuitvoering en feedback en beoordeling van de resultaten.

7.2  Klassenmanagement
In Werken met DISK wordt beschreven hoe een docent een les kan voorbereiden, welke beslissingen hij daarvoor moet 
nemen, hoe een lesrooster eruit kan zien, hoe hij een groep kan indelen naar niveau etc. Op deze plaats schetsen we 
een mogelijk model voor klassenmanagement. Hoe kan de opbouw van een les van een aantal lesuren eruit zien?
De klas werkt zelfstandig, zelfstandig samen en doet dingen samen met de docent.

Zelfstandig individueel
Digitale oefenstof; uitwerken individuele opdrachten gekoppeld aan de thema’s. Voorbereiding op de uit te voeren 
taken. De docent steunt de leerling individueel.

Zelfstandig samen
Werken aan de thema’s. De docent begeleidt de groepjes.

Hele groep met docent 
Actieve werkvormen voor het verwerken, inoefenen en toepassen van de taal, discussies/instructie over taalleren etc.
Afronden en evalueren van de uitgevoerde taken.

Opbouw les in vier slagen
 1  gezamenlijke start
 2  leerlingen werken individueel aan hun digitale oefenstof
 3  leerlingen werken samen aan het thema
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 4  gezamenlijke afronding

Deze vier slagen worden herhaald; met de volgorde kan men variëren. Ook kan een deel van de klas zelfstandig aan de 
slag zijn, terwijl een ander deel in groepjes werkt.

7.3  Differentiatie
Er zijn verschillende differentiatiemogelijkheden.

Differentiatie naar niveau
Alle bronnen en bouwstenen, de stof in Grammatica en de Nieuwslezer worden aangeboden op drie niveaus. Dit zijn: 
op weg naar A1 (=beginner), op weg naar A2 (=half-gevorderd) en op weg naar B1 (=gevorderd). De Nieuwslezer begint 
bij op weg naar niveau A2. Daarmee is het materiaal geschikt om te gebruiken in een heterogene klas.
De taaltaken zijn niet uitgesplist naar niveau. Leerlingen met een verschillend taalniveau kunnen aan dezelfde taal-
taken werken, maar gebruiken bronnen en bouwstenen op hun eigen niveau. Bij de uitvoering van de taaltaken doet 
iedereen mee op zijn eigen niveau. De docent beoordeelt hier de resultaten gerelateerd aan het niveau van de leerling 
(zie hiervoor ‘feedback en beoordeling’). 
Een andere mogelijkheid: de docent maakt een selectie van de taaltaken voor de leerlingen. Hij laat niet alle leerlingen 
alle taaltaken doen. De makkelijkere (bijv. de meer receptieve of meer gestuurde) laat hij door de beginners doen, de 
moeilijkere door de gevorderden. 
Een docent kan doordat het niveau is aangegeven eenvoudig bronnen en bouwstenen op het niveau van de leerling 
‘arrangeren’. Dit kan hij doen door dit online af te dwingen of eenvoudig door tijdens de les coachend aanwijzingen te 
geven (‘probeer ook eens een bron op niveau gevorderd’). 

Differentiatie naar tempo: snelle leerlingen kunnen sneller door de bronnen en bouwstenen heen en eventueel meer 
oefenen op het huidige niveau, of sneller doorgaan met bronnen en bouwstenen binnen hetzelfde thema op een 
hoger niveau. Ook kunnen ze juist minder oefenen met bronnen en bouwstenen en meer tijd steken in de uitvoering 
van de taken. De docent kan daar dan vervolgens hogere eisen aan stellen waardoor voor deze leerlingen uit de voort-
gang/beoordeling blijkt dat ze op een hoger niveau presteren. Snelle leerlingen kunnen ook altijd extra werken met 
de Nieuwslezer en Grammatica. Zij werken dan aan het ontwikkelen van de leesvaardigheid, het vergroten van hun 
woordenschat en grammaticale vaardigheden.

Differentiatie naar mate van sturing: de docent kan variëren met zijn coachingsrol. Leerlingen die goed zelfstandig 
kunnen werken en veel eigen verantwoordelijkheid aan kunnen, kan hij vrijer laten dan leerlingen die dit minder goed 
kunnen. Zo kan hij onder meer leerlingen laten beginnen met de taken, en zelf laten beslissen of en wanneer ze gaan 
oefenen met de bronnen en bouwstenen. In een ander geval beslist hij dit voor de leerlingen. 

Voor minder snelle leerlingen geldt dat ze altijd blijven meedoen met de klas of het groepje. Ze kunnen wel minder 
bronnen en bouwstenen en/of taken doen. Voor de docent is het tempo op klassenniveau duidelijk zichtbaar; hij kan 
op basis daarvan besluiten om de leerling meer tijd te geven om te oefenen (en bijvoorbeeld minder tijd in de taken te 
steken).

8   Feedback, beoordeling en vorderingenregistratie

De docent als begeleider houdt zicht op het leerproces van de leerlingen en geeft feedback op proces en resultaten. De 
opbouw van de methode en de digitale hulpmiddelen voor de docent, bieden hem daarvoor alle mogelijkheden. 
De vorderingen van de leerlingen kunnen in DISK worden bijgehouden op klassenniveau, groepsniveau en op indivi-
dueel niveau. Deze gegevens zijn in te zien door de docent, maar ook de leerling kan zelf zijn vorderingen inzien, per 
thema en per leerlijn.
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De input wordt op een aantal manieren geleverd:
 - Door het bijhouden en registreren van vorderingen en resultaten van de digitale oefenstof bij de bronnen en 

bouwstenen; deze gegevens worden automatisch gegenereerd door het systeem. Dit is zowel kwantitatief (wat 
is wel/niet gedaan) als kwalitatief (hoe is het gedaan).

 - Ieder thema wordt afgesloten met een digitale leerstofafhankelijke toets. De onderdelen woordenschat, ver-
staan en nazeggen en routines uit de bouwstenen worden daarin getoetst.

 - De beoordeling van de uitvoering van de taken wordt door de docent gedaan. Deze beoordelingen kunnen door 
de docent worden bijgehouden in het DISK volgsysteem. De docent kan aanvinken óf een leerling een bepaalde 
taaltaak heeft uitgevoerd en op welk niveau (A1, A2 of B1).

 - Feedback door de docent tijdens en na de uitvoering van de taken en de opdrachten. 

In Werken met DISK staan algemene aanwijzingen voor het geven van feedback en aanwijzingen voor het beoordelen 
van de resultaten van de taaltaken 

9   Digitale leeromgeving

DISK is een digitale, online methode waarvoor zowel leerlingen als docenten een account nodig hebben. Om DISK 
te kunnen gebruiken heeft iemand een up-to-date browser nodig en een internetverbinding. Leerlingen hebben een 
koptelefoon nodig en een microfoon zodat ze hun stem kunnen opnemen en terugluisteren. DISK kan weergegeven 
worden in een browser op een IPad en andere tablets. Hier is in het ontwerp rekening mee gehouden.

Inloggen in het materiaal kan via Entree van Kennisnet of via de NT2 SCHOOL van Boom. Voor de koppeling met SOM 
en Magister zal de standaard uitwisseling leerresultaten van Edustandaard worden gebruikt.

De onderdelen in DISK zijn te printen en op te slaan met behulp van een printknop die bij de diverse onderdelen zicht-
baar is.

Behalve een methode is DISK een platform waarop docenten het materiaal van DISK kunnen arrangeren voor hun leer-
lingen, voor groepen en voor individuele leerlingen. Daarnaast biedt DISK de docent de mogelijkheid zelf materiaal te 
uploaden en klaar te zetten als lesmateriaal voor zijn leerlingen. Zie hierna, 10 Arrangeren en 11 Toevoegen materiaal.

10   Arrangeren

De docent heeft (als hij dit wenst) een grote mate van vrijheid bij het aanbieden van het materiaal aan zijn leerlingen. 
Het DISK-materiaal kan hij op verschillende manieren toegankelijk maken voor de leerlingen.
Hij kan thema’s beheren, ze al dan niet toegankelijk maken voor (een deel van) een klas of voor een individuele leer-
ling, of kiezen voor het ‘default’-aanbod, bijvoorbeeld de thema’s op niveau of de leerlijnen op niveau (leerling volgt 
de ‘standaardroute’ op het niveau dat past bij zijn uitstroomprofiel).

11   Toevoegen materiaal door de docent of het team

Daarnaast kan de docent eigen materiaal toevoegen met behulp van diverse tools die in DISK verwerkt zijn. Het eigen 
materiaal van de docent kan precies zo vormgegeven en aangeboden worden als het door de ontwikkelaar aangebo-
den materiaal. In het platform worden digitale formats geboden voor de thema’s, de taken, de bronnen en de bouw-
stenen. Ook bevat het docentenmateriaal per onderdeel een digitale docenteninstructie. Daarin staan zowel techni-
sche instructies als criteria waaraan het toegevoegde materiaal moet voldoen.
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