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KlasNL
Studiedag LOWAN-vo

7 november 2022

door 
Fouke Jansen en Anja Valk

Doelen

• Je gaat naar huis met

– informatie over de uitgangspunten van KlasNL en 
hoe deze in de lessen van KlasNL terug te vinden 
zijn;

– informatie over buitenschools leren en 
leerstrategieën in KlasNL;

– gedachten over je eigen onderwijs (gerelateerd 
aan de uitgangspunten van KlasNL) en eventueel 
nieuwe inzichten over je lessen.
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1 Start en kennismaken

• Maak kennis in drietallen. Zie de opdracht in 
het materiaal (blz. 3).

• Je maakt ook kennis met Anja en Fouke … en 
met Daniël, de ster van les 5.

Principe 1

KlasNL zorgt ervoor dat de leerling 

zijn stem kan laten horen in de nieuwe taal.
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Voorbeelden naar A1

Voorbeelden naar A2 en B1
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Voorbeelden

Voorbeelden



7-11-2022

5

Opdracht 1

• Maak opdracht 1 in drietallen.

2 Uitstroomprofielen ISK ..
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2 .. en buitenschools leren

• Meteen vanaf het begin

• Integraal onderdeel van de leergang

• Alle vaardigheden

• Kleine opdrachten

• Nabespreking in een les erna

Principe 2

KlasNL is van deze tijd door buitenschools leren 
en participeren een plek te geven.
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Voorbeelden: naar A2

KlasNL-kaart: lezen
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KlasNL-kaart: schrijven

Principe 3

KlasNL werkt vanaf het eerste begin aan 
leerstrategieën.
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Leerstrategieën

• Naar A1: ‘verstopt’

• Naar A2: explicieter

• Naar B1: gekoppeld aan een specifiek leerdoel

‘Verstopte strategieën’

• Ter voorbereiding op de hele les: oefening 1 
en 2;

• Ter voorbereiding op lees- en luisterteksten: 
oefening 4a, 5a, 6a, 7a, 8a en 9a;

• De keuze van tekstsoorten zoals in oefening 5c 
en 6b (leren een overzicht te maken);

• Nabespreken van spreek- en 
schrijfopdrachten: oefening 43d en 48b.
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Voorbeeld: naar A2

Voorbeeld: naar B1
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Opdracht 2

• Maak opdracht 2 in drietallen (blz. 5).

3 De opzet van het cursusboek
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Principe 4 tot en met 7

KlasNL zorgt voor een krachtige leeromgeving 
waarin taalstimulering centraal staat.

KlasNL biedt nuttige taalhandelingen die passen bij 
het ERK en het Raamwerk NT2.

KlasNL oefent alle (sub)vaardigheden.

KlasNL zorgt voor afwisseling in tekstsoorten.

De opzet van een les
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Meer naar A2 en B1

• Naar A2 en B1 zijn extra elementen aan de 
leergang toegevoegd:

– Een leeslijn om leeskilometers te maken

– Gebruik van de KlasNL-kaart, om buitenschools 
leren te bespreken

– Suggesties voor liedjes en filmpjes bij elke les

Meer naar A2 en B1

• Naar A2 en B1 zijn extra elementen aan de 
leergang toegevoegd:
– Naar B1: helft lees- en luisterteksten op de 

website met oefeningen

– Naar B1: bespreken van leervoorkeuren en 
strategieën

– Naar B1: Spreken voor je plezier

– Naar B1: in C/D grotere opdrachten, meer 
‘assessment’, waarmee cursist veel leerdoelen kan 
oefenen en bewijzen
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Opdracht 3

• Bespreek opdracht 3 met z’n drieën.

Principe 8

KlasNL oefent de relevante en frequente 
woorden.
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4 De woorden in KlasNL

• Cursisten oefenen de woorden in:

– deel B;

– op de website (receptief);

– in de Woordentrainer (productief).

• Daarna kunnen ze de woorden 
productief gebruiken in deel C en D.

5 En verder…

• Op de website is aanvullend materiaal te 
vinden voor cursisten en docenten.

• Zie het materiaal voor een opsomming.
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6 Afronding

• We kijken terug naar de opbrengst:

Je gaat naar huis met

• informatie over de uitgangspunten van KlasNL en hoe 
deze in de lessen van KlasNL terug te vinden zijn;

• informatie over buitenschools leren en leerstrategieën;

• gedachten over je eigen onderwijs (gerelateerd aan de 
uitgangspunten van KlasNL)  en eventueel nieuwe 
inzichten over je lessen.

Afronding

• Bespreek opdracht 4 in drietallen.

• We beantwoorden graag jullie vragen.


