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Beoordelingen leermateriaal Adviescollectie  

 

Gebruik van de beoordelingen: praktijkgericht 

Als ‘Leermateriaal’ opent, staan de titels gesorteerd op de beoordelingsscore ‘Zelfstudie’, 

met de beste (●●●) boven en de minst goede (●○○) onder. Je kunt ook sorteren op 

beoordelingsscore ‘Vrijwilligers’ door te klikken op het betreffende kopje. Vaak is het 

handig om eerst te bedenken wat je precies zoekt: een onderwerp (bijvoorbeeld 

‘alfabetisering’ of ‘grammatica’) en/of een bepaald niveau (Instroom of B1). Maak dan 

eerst die selectie en sorteer vervolgens de beoordelingsscore. De tekstversie van de 

beoordeling is te vinden als recensie: klik hiervoor op de titel en scroll in het nieuwe 

scherm naar onderen, naar ‘Recensie’. 

 

Betekenis van de beoordelingen 

1. De beoordelingen zijn gemaakt in relatie tot ander leermateriaal voor dezelfde 

doelgroep en vaardigheden. De titel met de meeste bolletjes is dus het beste in 

zijn soort. Een grammaticaboek met ●●● is beter dan een grammaticaboek met 

●●○ of ●○○. Maar een grammaticaboek met ●●● is niet net zo goed als een 

leergang spreekvaardigheid met ●●●: het zijn appels en peren en daarom niet te 

vergelijken. 

2. Er is beoordeeld voor specifieke categorieën leerders en specifiek gebruik. Het ene 

grammaticaboek is geschikt voor hoogopgeleiden, het andere juist voor 

laagopgeleiden; een leespakket dat geschikt is voor Instroom-niveau, is niet 

geschikt voor niveau 2F.  

 

Elk titeloverzicht, ook bij een selectie, geeft de informatie over niveau, vooropleiding en 

onderwerp weer. Bij het kiezen van materiaal voor je deelnemer zijn niveau, 

vooropleiding en geletterdheid belangrijker dan de beoordelingsscore. Anders gezegd: als 

voor het niveau van je deelnemer het beste materiaal ‘slechts’ ●●○ heeft, is dat toch een 

betere keuze dan materiaal met ●●● op een hoger of lager niveau. Ook bij het 

opleidingsniveau en de beoogde inzet (zelfstudie of ondersteund leren) is het zaak om 

eerst te kiezen voor de passendheid van het materiaal en pas daarna op de score. Het is 

raadzaam om de recensie, met een toelichting op de beoordeling, te bekijken voor je een 

definitieve materiaalkeuze maakt. Klik daartoe op de titel in het overzicht, je krijgt dan 

een nieuw scherm met onderin de recensie. 

 

Criteria voor beoordeling van het leermateriaal  

Met de werkgroep van betrokken organisaties zijn beoordelingscriteria opgesteld. Van het 

leermateriaal in de Adviescollectie is beoordeeld of het: 

1. werkt vanuit de communicatieve, functionele aanpak van taalleren (taal als 

middel, taal in context, geen losse techniek zoals mechanisch cijferen of 

geïsoleerde grammatica et cetera); 

2. in structuur en opbouw van vaardigheden en oefening, het ERK1 en/of de 

Standaarden VE2 volgt en hieraan recht doet (receptief voor productief, mondeling 

voor schriftelijk et cetera); 

                                                
1
 Het Europees Raamwerk moderne vreemde talen. 
2 Voluit: Standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie. 
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3. ontwikkeld is voor taalvrijwilligers dan wel goed geschikt is voor effectief gebruik 

door taalvrijwilligers (en dus geen specifieke kennis over (taal)leren 

veronderstelt);  

4. geschikt is voor de laag intensieve ondersteuning, zoals die bij Taalhuizen en non-

formele aanbieders gebruikelijk is;  

5. geschikt is voor de een-op-eensituatie of kleine groepjes, zoals dat bij Taalhuizen 

en non-formele aanbieders gebruikelijk is; 

6. geschikt is voor zelfstudie door deelnemers met de gangbare profielen van 

Taalhuis- of bibliotheekbezoekers. 

 

Daarnaast heeft de werkgroep aangegeven dat in de Adviescollectie commentaar 

wenselijk is op aspecten als: 

1. interne samenhang van instructieniveau en leerinhoudelijk niveau (met name dat 

instructies niet moeilijker zijn dan het doelniveau van de leerder); 

2. gebruiksgemak van het materiaal, bijvoorbeeld stevigheid/degelijkheid en (bij 

meer deeltjes of media) snelle inzichtelijkheid in wat waarbij hoort, ook voor 

deelnemers; 

3. bij computermateriaal: een prettige, logische interface en of het inzetbaar is voor 

deelnemers met beperkte digitale vaardigheden;  

4. aantrekkelijkheid van het materiaal voor de deelnemer. 

 

Tot slot is ook de wens geuit om de beoordelingstekst te vatten in een beoordelingsscore. 

Die score staat voor de kwaliteit van het leermateriaal in relatie tot ander leermateriaal 

voor dezelfde doelgroep en vaardigheden en dient te worden weergegeven als een getal 

of een andere inzichtelijke representatie. Dat zijn de ●●●, ●●○ en ●○○ geworden.  

De beoordelingsscores zouden ook de relatie moeten verduidelijken tussen de 

basiscollectie (uitgebracht als Materialenwijzer) en de uitgebreide collectie (inmiddels de 

Adviescollectie). De Materialenwijzer is een minicollectie met het beste dat beschikbaar is 

voor lerende volwassenen die door een vrijwilliger worden ondersteund. De 

Adviescollectie is veel breder en bevat, naast materiaal voor vrijwilligerslessen, ook titels 

voor zelfstudie, aanvullende leer- en leesactiviteiten en een grotere diversiteit aan 

kwaliteit.3 Alle titels uit de Materialenwijzer zijn opgenomen in de Adviescollectie en 

hebben ●●● als beoordelingsscore: ze zijn immers het beste dat er is voor de 

ondersteuning door vrijwilligers. Het omgekeerde − dit materiaal heeft ●●● en zit dus ook 

in de Materialenwijzer − klopt echter niet. De Adviescollectie bevat immers ook 

zelfstudiemateriaal – deels met ●●● − en dat ontbreekt in de Materialenwijzer.   

Werkwijze bij de beoordeling van het leermateriaal  

Alle leermaterialen zijn doorgenomen en beoordeeld door een inhoudelijk expert. Voor 

het maken van beschrijvingen en beoordelingen is mede gebruikgemaakt van 

uitgeversinformatie en besprekingen in vakbladen. De beschrijvingen en beoordelingen 

(recensies) zijn kritisch beoordeeld door een tweede, en vaak ook derde, inhoudelijk 

                                                
3 Waarbij kwaliteit gaat om geschiktheid voor het non-formele domein. Zie criteria 3 tot en met 6. 
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expert. Tot slot is de uitgevers van de leermaterialen gevraagd om instemming met de 

uiteindelijke versies van de beschrijvingen en recensies. 

Op alle beoordelingscriteria is getoetst, maar niet alle uitkomsten daarvan zijn 

genoteerd. Sommige aspecten zijn alleen beschreven als een titel daarin opmerkelijk 

goed of juist niet goed scoort. Een voorbeeld hiervan is de mate waarin een titel werkt 

volgens de communicatieve aanpak (criterium 1): de meeste titels doen dat namelijk, of 

het is niet opportuun (zoals bij een grammaticaal naslagwerk) en dat noteren we niet. 

Maar we noteren het wel als een digitaal programma voor luistervaardigheid zowel 

effectief als heel gebruikersvriendelijk is of als geen van de experts van een taalboek kan 

ontdekken wat een deelnemer ervan leert.  

Wel uitputtend is genoteerd in welke mate leermateriaal geschikt is voor zelfstudie en om 

in te zetten in de vrijwilligersles (criteria 5 en 6). De primaire overweging daarbij was dat 

het onderscheid tussen begeleid en onbegeleid leren cruciaal is voor beslissingen over 

inzet of aanschaf; de deelnemersvraag of de inrichting van het leerpunt bepaalt immers 

het gebruik. Uitgebreidere informatie bleek echter wenselijk toen we constateerden dat in 

de non-formele praktijk veel onduidelijkheid bestond over de adequate inzet van 

materiaal. We zagen bijvoorbeeld laagopgeleiden aan het werk met zelfstudiepakketten 

voor hoger opgeleiden en vrijwilligers lesgeven met zelfstudiemateriaal. Daarom is in de 

recensies expliciet aangegeven wat de bedoeling is van het materiaal en voor welk type 

inzet het geschikt dan wel ongeschikt is, en wordt bij ongeschiktheid verwezen naar titels 

die wel kunnen worden ingezet.  

 

Titelselectie leermateriaal Adviescollectie 

De criteria voor opname in ‘Leermaterialen’ hangen nauw samen met de doelstelling van 

de Adviescollectie: informeren en adviseren over (leer)materiaal voor de Taalhuizen en 

andere voorzieningen in de non-formele educatie.  

Het leermateriaal in de Adviescollectie: 

1. is ontwikkeld voor volwassen deelnemers of qua context en taalgebruik inzetbaar 

voor volwassenen; 

2. richt zich op het leren en oefenen van de basisvaardigheden;  

3. richt zich op het leren en oefenen binnen de niveaus van de basisvaardigheden;  

4. is goed verkrijgbaar of te raadplegen in de bibliotheek. 

 

Ad 1: het leermateriaal is ontwikkeld voor volwassen deelnemers of qua context en 

taalgebruik inzetbaar voor volwassenen.  

Dit criterium levert veel op dat niet is opgenomen in de Adviescollectie, terwijl het wel 

deel uitmaakt van de collecties van veel Taalhuizen en andere non-formele aanbieders. 

Niet opgenomen zijn: materiaal voor kinderen, jongeren of jeugdonderwijs en materiaal 

dat bedoeld is voor mensen met een verstandelijke beperking.  

 

Ad 2: het leermateriaal richt zich op het leren en oefenen van de basisvaardigheden. 

Dit betekent dat de leergebieden beperkt zijn tot taal (NT1 en NT2), rekenen en digitale 

vaardigheden. Niet opgenomen zijn titels over Nederlandkunde (Maatschappelijke 

oriëntatie, Kennis van de Nederlandse samenleving), culturele verschillen of gewoontes 

en examentrainingen voor inburgering, de staatsexamens NT2 of de eindexamens 
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voortgezet onderwijs. Hierbij is ‘examentraining’ nauw opgevat: materiaal dat algemene 

taalvaardigheid traint is wel opgenomen in ‘Leermateriaal’, ook als het precies tot een 

examenniveau reikt. 

 

Ad 3: het leermateriaal richt zich op het leren en oefenen binnen de niveaus van de 

basisvaardigheden. 

Dit criterium komt voort uit de doelstelling van de Adviescollectie en begrenst de opname 

in Leermaterialen tot 2F (NT1 en rekenen), B1 (NT2) en Basisniveau 2 (digitale 

vaardigheden). Hierop zijn twee uitzonderingen gemaakt: 

• Leermateriaal met een niveaubereik dat begint binnen de basisvaardigheden en 

doorloopt tot een niveau dat de basisvaardigheden overstijgt. Titels waar dit aan 

de orde is, zijn wel opgenomen. Het hogere eindniveau wordt in de overzichten 

als ‘B1+’ aangeduid4 en in de beschrijving of beoordeling aangestipt. 

• Leermateriaal NT2 voor niveau B1 of hoger dat in vrijwel alle bibliotheken deel 

uitmaakt van de collectie anderstaligen. Dit betreft een handvol titels, waarover 

we graag wilden informeren dat ze niet geschikt zijn voor deelnemers in de non-

formele educatie. 

 

Ad 4: het leermateriaal is goed verkrijgbaar of te raadplegen in de bibliotheek. 

Leermateriaal dat niet meer in de handel is of waarvan de verkrijgbaarheid niet te vinden 

is, hebben we niet opgenomen. We hebben enkele uitzonderingen gemaakt voor titels die 

desondanks wel in vrijwel iedere bibliotheek voorradig zijn en ook nog veel gebruikt 

worden. 

Tot slot zijn sommige materialen niet opgenomen om pragmatische redenen: 

• (Leer)woordenboeken maken (nog) geen deel uit van Leermaterialen.  

• Leermateriaal in een taal die geen van de experts voldoende beheerst (zoals een 

Farsitalige leergang Nederlands), is niet opgenomen, omdat het niet kon worden 

beoordeeld. 

 

                                                
4 Dit speelt vrijwel uitsluitend bij NT2 


