
Nieuw  
Nederlands Junior

Om grip te krijgen op het leerdomein taal is er een 
onderscheid gemaakt in de verschillende 

deelvakken: spelling, technisch lezen, begrijpend 
lezen en taal. Deze ‘standaard indeling’ schuurt. 
Zijn de schotten binnen het domein taal wel zo 
strikt te plaatsen? En hoe onderscheidt Nieuw 
Nederlands Junior zich van andere methodes?

 
TEKST MARCEL VAN AS

H
et leerdomein taal ziet er 
anders uit dan de stan-
daardverdeling in de 
schoolvakken. We willen 
qua didactiek graag 

overzicht houden door doelgericht 
te werken en daarmee een goede 
inschatting te maken van waar de 
kinderen staan. De onderverdeling 
van de talige vakken is te verklaren 
vanuit de behoefte aan controleer-
baarheid. Bij technisch lezen en 
spelling kunnen we concrete, con-
troleerbare doelen stellen, waarbij 
we na een les kunnen stellen of deze 
doelen behaald zijn of niet. Daar-
naast kent het leerdomein taal ook 
vaardigheden die leerlingen veelvul-
dig moeten oefenen en toepassen 

om tot beheersing te komen.  
Het netwerk breidt uit door  
verbreding en verdieping van  
kennis, maar vooral door het  
maken van vlieguren.

SCHOOLVAKKEN VERSUS 
DEELDOMEINEN
De verdeling binnen het leerdomein 
taal leent zich niet om een onder-
scheidt te maken in doelen ter 

Figuur 1 – Verdeling binnen het leerdomein taal
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Ken jij iemand 
die heel erg 
handig is?

Heb jij weleens 

iets heel 
onhandigs 

gedaan?

Hoe neemt de 
reus Sofie mee 

uit haar 
slaapkamer?

Wat vind jij 
handig aan je 

lichaam?

Waarom werkt 

de uitvinding 

van Carien niet 
goed?

Waar kun je een 
microfoon goed 
voor gebruiken?

Gaat het 
toneelstuk wel 

door, als de 
jongens zo 

onhandig zijn?

Waarom zou je 
padden in een 

emmer vangen?

Blok 3

Wat handig!

Hoe kunnen 

dieren veilig de 

weg oversteken?

Hoe kun je padden 
redden? 

Welk dier 

verschalkte kip 

Florrie? 
Hoe maak je een 

wormenhotel?
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Groep 6 Basis – Blok 3 – Week 1
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 1 Lees samen de tekst.

Veilig oversteken
Over de spoorlijn die van Utrecht naar Amersfoort 
loopt, is een ecoduct gebouwd. Dat is een viaduct, 
speciaal voor dieren. Herten, zwijnen, vossen en 
hazen kunnen hier oversteken. Ze gaan van het ene naar het andere natuurgebied en lopen geen gevaar om onder een trein of auto te komen. ‘Die ecoducten zijn ideaal’, zegt boswachter Barend. ‘Niet alleen 
omdat je geen dode dieren wilt, maar ook omdat 
de dieren zo ook in een ander gebied komen. Dat is essentieel voor een gezonde voorplanting. Als dieren in een te klein gebied wonen, krijgen ze steeds weer jonkies met elkaar. Dat worden dan op den duur zieke dieren die niet sterk zijn. Het is veel beter als een dier individueel, dus op eigen houtje, de wijde wereld intrekt. Hij moet op zoek gaan naar een soortgenoot die hij nog nooit heeft ontmoet. Bijna alle dieren zijn heel sociaal, dus moeite om een nieuwe vriend of vriendin te vinden, hebben ze niet.’

Behalve ecoducten zijn er ook ecotunnels. Die worden onder een snelweg door gegraven. Dat gebeurt op plekken waar het voor dieren levensgevaarlijk is om over te steken. In het dorp Hoogerheide in Noord-
Brabant is zo’n tunnel bijna klaar. Over drie maanden wordt hij offi cieel geopend. De wethouder is er blij 
mee: ‘We hangen er ook een camera in. Dan kun je thuis zien of de tunnel veel wordt gebruikt en door welke dieren.’
En wat nu als een dier niet in de buurt van een 
ecotunnel of ecoduct leeft?

  2 Lees de rijtjes vlot.
Doe het zo:  

ideaal materiaal tekstueel actueel nieuwsreaal sociaal essentieel eventueel kan hetcommercieel speciaal manueel een vast ritueelactueel collegiaal punctueel je sociaal opstellenfi nancieel geniaal koloniaal offi cieel mag het

essentieel: Heel 
belangrijk.
ideaal: Zo goed als 
mogelijk, volmaakt.
individueel: Los van 
anderen

Je leert  woorden lezen op -eaal, -iaal, -ieel en -ueel, zoals ideaal, speciaal, offi cieel, en actueel.

Goed en vlot lezen
Wat handig!Les 1

Nieuw  
Nederlands Junior

instructie en doelen en vaardighe-
den ter oefening in de context. Dit  
is een verklaring voor de opkomst 
van de schoolvakken. Toch merken 
we in het onderwijs dat de talige 
vakken als losse vakken niet dek-
kend zijn voor ons aanbod. In de 
verdeling binnen de schoolvakken is 
er gezocht naar een manier om taal 
in leerprocessen op te nemen. Dit is 
niet passend, omdat er naast deze 
leerprocessen ook ontwikkelproces-
sen zijn. Dit zorgt ervoor dat we 
moeten zoeken naar een tussenweg.

‘Hoe leer je taal? Werkelijk leren 
beperkt zich niet tot het maken 
van een losse taalles of het beha-
len van een toetsresultaat, maar is 
het tot stand brengen van rijke 
verbindingen in de hersenen die 
leiden tot duurzame veranderin-
gen in het langetermijngeheugen’ 
(Van Koeven & Smits, 2020).

ZOEKEN NAAR EEN  
PASSEND AANBOD
Methode-uitgevers zoeken  
naar nieuwe manieren om het leer-
domein taal te herstructureren. Zo 
zie je dat Malmberg met de metho-

de Staal de taalverzorging  
en spelling in één methode ver-
bindt, terwijl Atlantis (Delubas) en 
Estafette (Zwijsen) technisch lezen 
en begrijpend lezen weer samen-
pakken. Atlantis pakt daarbij ook 
wereldoriëntatie mee. Methodema-
kers geven de scholen wat te kiezen. 
Dit betekent voor scholen wel dat ze 
hun visie op taalonderwijs scherp in 
het vizier moeten hebben. Wat is 
voor jullie school van belang binnen 
het taalonderwijs? Waar zoek 
je de integratie? Hoe 
geef je vorm aan de 
leerprocessen en 
hoe aan de 
ontwikkel -
processen?
Uitgeverij Noord-
hoff heeft aan 
deze keuzemarkt 
een smaak toege-
voegd. Sinds een 
paar jaar heeft deze 
educatieve uitgeverij de 
methode Getal & Ruimte 
Junior voor het rekenonderwijs in 
hun aanbod. Deze methode is een 
doorvertaling naar het primair 
onderwijs van hun methode Getal & 

Ruimte voor het voortgezet onder-
wijs. Deze aanpak hebben zij ook 
gehanteerd voor de methode Nieuw 
Nederlands, en daarmee is er nu 
voor het basisonderwijs de methode 
Nieuw Nederlands Junior. Met deze 
me thode brengt Noordhoff een 
opvallend nieuwe smaak op de 
markt voor scholen om uit te kiezen.

TWEE MOGELIJK HEDEN
In de basis biedt Nieuw Nederlands 

Junior de school twee 
mogelijkheden voor 

de inzet van hun 
methode. De 

methode is 
dekkend voor 
de taal-, spel-
ling- en lees-
doelen voor  
de groepen  

4 tot en met 8. 
De methode  

staat voor de geïn-
tegreerde aanpak  

van het taal onderwijs. 
Nieuw Nederlands Junior bestaat uit 
drie delen: Taal, Spelling en Lezen.
Samen voorzien ze in een volledig 
onderwijsaanbod voor de groepen 
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Er zijn 
meerdere 

smaken voor 
taalonderwijs

Leerwerkboek Basis 
Nieuw Nederlands Junior 
Lezen van groep 6
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4 tot  
en met  
8 op het 
gebied van 
taal, spelling, 
technisch lezen 
en begrijpend 
lezen. De drie 
onderdelen hebben 
gemeenschappelijke 
algemene uitgangspunten.  
De vormgeving is op elkaar  
afgestemd qua tekst, uitleg,  
opdrachten en symbolen. 

SAMENHANG TAAL,  
SPELLING EN LEZEN
Er is gewerkt aan samenhang tussen 
de onderdelen Taal, Spelling en 
Lezen, die tezamen Nieuw Neder-
lands Junior vormen. De leerdoelen 
en leerlijnen in de diverse leerjaren 
van de drie delen zijn op elkaar 
afgestemd. Ook zijn de methoden 
afzonderlijk van elkaar te gebruiken. 
Die keuze kan de school zelf maken. 
Voor deze invulling kan ook gekozen 
worden als het (nog) niet haalbaar  
is om een methode aan te schaffen 
voor alle talige onderdelen. Je kunt 
er dan als school voor kiezen om de 

methode in te 
laten groeien 
binnen de 
school; stap-

voor-stap imple-
menteren om op 

lange termijn van 
de samenhang te 

profiteren.

SAMEN VOLLEDIG 
ONDERWIJSAANBOD
Nieuw Nederlands Junior Spelling 
gaat over het aanleren en inoefenen 
van strategieën en het vergroten van 
het spellingbewustzijn bij kinderen. 
Spelling is een vaardigheid waar-
voor expliciete instructie en oefe-
ning nodig is. Het is belangrijk dat 
kinderen zich de juiste strategie 
eigen maken en hun spellingbe-
wustzijn vergroten door zich echt  
te focussen op spelling. Daarom is 
spelling in een aparte lijn onderge-
bracht. Wél met de mogelijkheid om 
het geleerde toe te passen in een 
taalopdracht en in het eindproduct 
van Nieuw Nederlands Junior Taal, 
zodat de samenhang wordt versterkt 
en het kind ook in eigen werk be-
wust een juiste spelling toepast. 

Nieuw Nederlands Junior Lezen  
richt zich op technisch lezen en op 
begrijpend lezen. Technisch lezen  
is, net als spelling, een vaardigheid 
die apart moet worden geoefend 
om een goed beheersingsniveau  
te bereiken. Deze teksten zijn daar-
om aangepast aan de AVI-niveaus.
Het aanbod voor begrijpend lezen  
is in Nieuw Nederlands Junior aan-
wezig in het deel Lezen, maar ook  
in Taal. De teksten en leerdoelen  
van begrijpend lezen (in het deel 
Lezen) sluiten aan bij het deel Taal. 
De kinderen leren de leesstrate-
gieën gebruiken die de leerkracht  
(ook bij Taal) modelt en praten 
samen doelgericht over de teksten.

VIER LEERLIJNEN VOOR LEZEN
In Nieuw Nederlands Junior Lezen 
staan vier leerlijnen centraal:
1. Technisch lezen: instrueren en 

oefenen van leesmoeilijkheden 
op woordniveau. Dit zijn de 
woorddoelen zoals die in de 
AVI-niveaus terugkomen.

2. Vloeiend lezen: instrueren en 
oefenen van doelen die betrek-
king hebben op vloeiend lezen.

3. Begrijpend lezen: instrueren en 
oefenen van de leesstrategieën 
en doelen van begrijpend en 
studerend lezen.

4. Leesbevordering: leesbevorde-
ring en voorbereidende 
literatuureducatie.

In Nieuw Nederlands Junior Taal 
worden de domeinen begrijpend 
lezen, luisteren, schrijven en spreken 
in samenhang aangeboden. In de 
lessen ligt de nadruk op een van de 
domeinen, maar doordat alle leer-
doelen een functie hebben in het 
eindproduct staan ze in verbinding 
met elkaar. De teksten zijn voorbeel-
den van het eindproduct dat de 
kinderen zelf maken en presenteren. 
De taal- en tekstkennis die wordt 
opgedaan, is herkenbaar in de 
teksten en wordt toegepast in de 
eindproducten. Wat is geleerd bij 

Taal, spelling 
en lezen in één 

methode

Wat er gebeurt
Je schrijft een verslag met plaatjes.

Week 1 Verkennen
Je gaat verkennen wat je dit blok 
gaat maken en hoe je dat gaat 
doen.

Week 2 Verdiepen
Je gaat verder met teksten en 
opdrachten. Ze helpen je om een 
goed verslag te maken.

Week 3 Uitwerken
Je gaat je verslag schrijven en 
helpt elkaar om het zo goed 
mogelijk te maken.

Week 4 Afronden
Je maakt je verslag af en 
presenteert het aan je 
klasgenoten.

1   Start

2   Lezen

3   Lezen

4   Taalkennis
5   Taalkennis
6   Onderwerp bepalen
7   Onderwerp uitwerken
8   Lezen

9   Lezen

10   Tekstkennis
11   Test jezelf
12   Voorbereiden
13   Schrijven
14   Tips

15   Schrijven
16   Toets

17   Verzorging
18   Leren presenteren
19   Presenteren
20   Evaluatie

Leerwerkboek Blok 5-6 
Nieuw Nederlands Junior 
Taal van groep 4
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Reactie van de uitgever
Daphne Ariaens, Uitgever Nieuw Nederlands Junior bij  
Uitgeverij Noordhoff: ‘Wij zijn trots op Nieuw Nederlands  
Junior, waarmee leerlingen op een actieve en creatieve manier 
ervaren hoeveel ze kunnen met taal. Dat krijgen we ook terug 
van scholen die nu al met de methode werken: “Inhoudelijk  
zijn we erg tevreden over de lessen. Het niveau ligt hoog  
vergeleken met onze vorige methode, maar dat is helemaal 
prima. De kinderen hebben in elk geval een stuk meer plezier  
in de lessen.”’

MARCEL VAN AS 
(m.vanas@edux.nl) is taalspecialist  
en onderwijsadviseur bij Edux

De literatuurlijst  
is te vinden op:  
www.jsw.nl/artikelen

Figuur 2 – Het 
leerdomein taal

spelling, wordt toegepast in eigen 
teksten. Om de transfer tussen taal 
en spelling te bevorderen, wordt  
in het deel Spelling verwezen naar 
het toepassen van spelling in de 
eindproducten bij Taal. Tevens is er 
een aanvullende taalopdracht waar-
bij in de controle de spellingscate-
gorieën van de betreffende week 
centraal staan.

MONDELING EN SCHRIFTELIJK 
UITDRUKKEN
Nieuw Nederlands Junior Taal heeft 
als doel dat alle kinderen zich zowel 
mondeling als schriftelijk goed 
kunnen uitdrukken: correct, creatief 
en met bereik van het communica-
tieve doel dat nagestreefd wordt. De 
uitgangspunten van Nieuw Neder-
lands Junior Taal zijn: 
• Taal is communicatie. Een van de 

basisprincipes van taal is dat het 
een middel is om goed met elkaar 
te kunnen communiceren.

• Functionele samenhang tussen 
alle taaldomeinen. In ons taalge-
bruik zijn taaldomeinen niet ge-
scheiden; we gebruiken taaldo-
meinen in samenhang. Daarom is 
het belangrijk dat kinderen taaldo-
meinen niet als losstaande leerge-
bieden ervaren, maar juist verbin-
dingen leren maken tussen ver-
schillende taaldomeinen. 

• Levensechte taal, voor en door 
jou. Taal beperkt zich niet tot de 
taalles op school. In het dagelijks 
leven komen we voortdurend in 
aanraking met uitingen en produc-
ten van taal. 

• Koppeling taal en begrijpend 
leesonderwijs met zaakvakken, 
thema’s of projecten. Opgedane 
kennis beklijft beter als er transfer 
plaatsvindt tussen verschillende 
schoolse vakken. Taal en begrij-
pend lezen zijn geen geïsoleerde 
vakken, maar worden gekoppeld 
aan andere leergebieden. Nieuw 
Nederlands Junior Taal is daarom 
zo opgezet dat het mogelijk is om 
in de taallessen aan de slag te 

gaan met onderwerpen van de 
zaakvakken, andere thema’s of 
projecten.

AANVULLING OP 
METHODELANDSCHAP
Is Nieuw Nederlands Junior een 
aanvulling op het methodeland-
schap? Ja, dat is het zeker. Het geeft 
een nieuwe smaak om uit te kiezen. 
Een keuze die er tot nu toe nog niet 
was in het aanbod. Een breed dek-
kende methode die erkent dat er 
instructiedoelen zijn en vaardighe-
den om te oefenen. Door de op-
bouw van de methode is het voor-
waardelijk dat een school bewust 
kiest voor een aanpak die bij de visie 
past. Op het moment dat er binnen 
het taalaanbod uit te veel verschil-
lende methodes aanbod wordt 
geboden, is de kans groot dat er 
een overlappend aanbod bestaat. 

Voor je een methode gaat kiezen 
voor jouw school, is het daarom 
belangrijk om eerst te inventariseren 
waar op dit moment mee gewerkt 
wordt en in hoeverre dit aanbod 
dekkend is voor het leerdomein taal. 
Waar je overbezetting ontdekt, moet 
er geschrapt worden in het aanbod 
(wat doen we wel en niet?). Waar 
hiaten zitten in het aanbod, moet 
gekeken worden naar een passende 
invulling. Er is keuze in het aanbod. 
Maak de keuze wel bewust.
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