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Vak:  Nederlands 
Leerweg: Leerwerk traject 
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Periode Eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm 
en duur 
 

Magister 
code 

Herkansen 
Ja/nee 

Weging 
 

zesde 
periode 

NE/K/6 Leesvaardigheid  
De kandidaat kan: leesstrategieën hanteren 
compenserende strategieën kiezen en hanteren 
functie van beeld en opmaak in een tekst 
herkennen het schrijfdoel van de auteur 
aangeven een tekst indelen in betekenisvolle 
eenheden en de relaties tussen die eenheden 
benoemen het hoofdonderwerp en de 
hoofdgedachte van een tekst aangeven een 
oordeel geven over de tekst en dit oordeel 
toelichten. 

Tekstbegrip 
Ter voorbereiding oefenen de leerling met 
examenteksten. De leerlingen maken meerkeuze- en 
open vragen naar aanleiding van teksten.  

TT  
2x 50 
minuten 
tijdens de 
SE-week 
 
 
 
 

P Ja 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toets hoofdstuk 1: werk 
Ter voorbereiding maken de leerlingen een aantal 
opdrachten uit de onderdelen Lezen, Woordenschat, 
Grammatica en Spelling van H1. Deze onderdelen 
bevatten de leerstof voor de toets. Ter voorbereiding 
kan de leerling thuis oefenen via Magister.   
 

HO  
50 minuten 
voor een 
cijfer 
 
 

Q  0 

 
 

Interview afnemen op stage 
De leerlingen bereiden een interview voor door het 
formuleren van open- en gesloten vragen. Ze maken 
een afspraak op hun stage voor een interview. Ze 
nemen het interview af en vragen zo mogelijk door. 
Vervolgens wordt er een verslag volgens een gegeven 

HO  
50 minuten 

R   
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matrix gemaakt. Dit wordt digitaal (Magister 
opdrachten) ingeleverd.  
 

  Stageverslag 
De leerling maakt een verslag van 400 woorden aan de 
hand van een gegeven indeling. 
 

HO  
50 minuten 

S   

zevende 
periode 

 Toets hoofdstuk 2: informeren 
Ter voorbereiding maken de leerlingen een aantal 
opdrachten uit de onderdelen Lezen, Woordenschat, 
Grammatica en Spelling van H2. Deze onderdelen 
bevatten de leerstof voor de toets. Ter voorbereiding 
kan de leerling thuis oefenen via Magister.   
 

HO  
50 minuten 
voor een 
cijfer 

T    

 Filmverslag 
Leerlingen kijken een film. Naar aanleiding van de film 
maken de leerlingen een verslag. Digitaal inleveren via 
Magister opdrachten. 
 

HO  
Digitaal 
 

U   

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid 
De kandidaat kan: luister- en kijkstrategieën 
hanteren compenserende strategieën kiezen en 
hanteren het doel van de makers van een 
programma aangeven de belangrijkste elementen 
van een programma weergeven een oordeel 
geven over een programma en dit toelichten een 
instructie uitvoeren. 
 

Kijk- en luistervaardigheid Cito 
Ter voorbereiding op het SE wordt er gericht geoefend 
met Cito kijk- en luistertoetsen van eerdere jaren. 
 
Tijdens het SE krijgen de leerlingen verschillende 
fragmenten te zien en horen. De leerlingen 
beantwoorden meerkeuzevragen die horen bij de 
getoonde fragmenten. 

Digitaal SE 
100 
minuten  
tijdens de 
SE-week 
 
 

V Nee 
 
 

1 

 Stageverslag 
De leerling maakt een verslag van 500 woorden aan de 
hand van een gegeven indeling. 
 

HO  
50 minuten 

W   

Achtste 
periode 

NE/K 7 Schrijfvaardigheid  
De kandidaat kan:  

Artikel en e-mail schrijven TT  
100 
minuten  

X Ja 1 
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- relevante informatie verzamelen en verwerken 
ten behoeve van het schrijven  
- schrijfstrategieën hanteren 
- compenserende strategieën kiezen en hanteren 
- het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking 
brengen  
- het schrijfdoel en taalgebruik richten op 
verschillende soorten lezerspubliek 
- conventies hanteren met betrekking tot 
schriftelijk taalgebruik elektronische 
hulpmiddelen gebruiken bij het schrijven 
- concepten van de tekst herschrijven op basis 
van geleverd commentaar. 

 

De leerlingen schrijven tijdens dit SE een artikel en een 
e-mail. Dit SE wordt beoordeeld op inhoud, vormgeving 
en taalgebruik. 

tijdens de 
SE-week  

  PowerPointpresentatie over je stage 
 
Ter voorbereiding op de PowerPointpresentatie krijgen 
de leerlingen een indeling die zij moeten gebruiken.   
 
De presentatie wordt beoordeeld op: 

- de inhoud 
- de presentatie 
- het werkproces 

 

HO van 10 
minuten  

Y   

  
 
 

Toets hoofdstuk 3: instructie 
Ter voorbereiding maken de leerlingen een aantal 
opdrachten uit de onderdelen Lezen, Woordenschat, 
Grammatica en Spelling van H3. Deze onderdelen 
bevatten de leerstof voor de toets. Ter voorbereiding 
kan de leerling thuis oefenen via Magister.   

HO  
50 minuten 
voor een 
cijfer 
 

Z   

 Stageverslag 
De leerling maakt een verslag van 500 woorden aan de 
hand van een gegeven indeling.  

HO  
50 minuten 

AA   

negende 
periode 

 
 

Digitaal oefenexamen (Facet) HO  
90 minuten  

AB   
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 De leerling krijgt maximaal twee digitale oefenexamens 
om te maken. Het resultaat wordt met de leerling 
besproken.  
 

 Stageverslag 
De leerling maakt een eindverslag van 500 woorden aan 
de hand van een gegeven indeling.  
 

HO 
50 minuten 

AC   

 NE/K/2 Basisvaardigheden 
-De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen 
die betrekking hebben op communiceren, 
samenwerken, en informatie verwerven, 
verwerken en toepassen. 

SE-taalverzorging 
Dit SE bevat de onderdelen: grammatica, spelling, 
interpunctie en woordenschat. Het SE toetst of de 
leerling deze vaardigheden op 2F niveau beheerst. Ter 
voorbereiding op het SE wordt er gewerkt met 
oefenmateriaal dat gericht is op de onderdelen: 
grammatica, spelling, interpunctie en woordenschat. 

TT  
50 minuten 
tijdens de 
SE-week 

AD Nee 1 

 Berekening eindcijfer schoolexamen: (H + N + P + V + X + AD)/6  = eindcijfer schoolexamen Nederlands 

 
 
 

 
 
 


