
Nieuw! De methodelicentie van Nieuw Nederlands 
Dit jaar introduceert Noordhoff Uitgevers de methodelicentie. Al het beschikbare 
papieren en digitale lesmateriaal, voor een vaste prijs per leerling per jaar. Altijd 
kunnen schrijven in werkboeken. Altijd de nieuwste edities. En u kunt ieder jaar 
kiezen voor de ideale mix van boeken, computer en tablet om zo zelf te bepalen 
wat past bij uw manier van lesgeven.
 
Ontdek de voordelen van de methodelicentie op
www.nieuwnederlands.noordhoff.nl

Vraag nu het 

proefkatern 

aan!

Het arrangement  

Voor de leerling
• Leerboek met theorie en opdrachten 
• Nieuw Nederlands online: 

- digitale versie van het leerboek (e-book); 
- audio- en videofragmenten;
- extra interactieve oefeningen met gerichte feedback;
- downloads zoals beoordelingsformulieren en invulschema’s;
- samenvattingen van elk hoofdstuk;
- overzichten met referentieniveaus;
- oefentoetsen;
- Leeshulp (leesondersteuning voor taalzwakke/dyslectische leerling).

Voor de docent
• Docentenpakket online: 
 - al het online leerlingenmateriaal;
 - lesideeën en powerpoints voor op het digibord;
 - docentenhandleiding en de jaarplanners;
 - toetsen met antwoorden.

  

Vraag nu 

een proefkatern aan!

5e editie Tweede Fase

 PROOF              

   Nieuw 
Nederlands, 
   je kunt er    
 niet 
omheen!

vo@noordhoff.nl

(050) 522 67 76

Noordhoff Uitgevers
Afd. klantenservice VO
Postbus 58
9700 MB Groningen
www.noordhoffuitgevers.nl

www.nieuwnederlands.noordhoff.nl 

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent

Volg Nieuw Nederlands

http://twitter.com/
NieuwNederlands

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bel of mail ons:  (050) 522 67 76, vo@noordhoff.nl  
Wij helpen u graag verder. Of ga naar  www.nieuwnederlands.noordhoff.nl.

Op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Nieuw Nederlands, 
een korte vraag stellen of meepraten met de auteurs en uitgever over 
Nieuw Nederlands? Volg ons dan op twitter.com/NieuwNederlands
Of abonneer u op de nieuwsbrief via www.nieuwnederlands.noordhoff.nl
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5/6 vwo4/5 havoNieuw Nederlands online 4 vwo

De nieuwste multimediale methoden 
van Noordhoff Uitgevers

Nieuw Nederlands Tweede Fase 5e editie is een van de nieuwste multimediale 
methoden van Noordhoff Uitgevers. Belangrijk onderdeel van de methode is 
Nieuw Nederlands online, digitaal lesmateriaal voor docent en leerling. 
Via www.nieuwnederlands.noordhoff.nl krijgt u toegang tot dit afwisselende en 
levendige online lesmateriaal.

Al het materiaal voor uw les staat hier overzichtelijk bij elkaar op één plek. 
U vindt hier:
• de complete inhoud van de methode, waarmee u klassikaal kunt presenteren;
• veel kant-en-klaar toetsmateriaal.

Daarnaast biedt de methode tal van nieuwe functionaliteiten. U kunt:
• materiaal toevoegen en dit, als u dat wilt, uitwisselen en delen met uw leerlingen  
 en collega’s van binnen of buiten de school;
• huiswerk plannen en leerstof arrangeren;
• de voortgang van uw leerlingen volgen en zien wat hun resultaten zijn.

Vraag 

nu aan!

Nieuwsgierig?

Overtuig uzelf en maak kennis met 
Nieuw Nederlands Tweede Fase.
 Vraag vandaag nog het proefkatern 
aan via de aanvraagkaart of via 
www.nieuwnederlands.noordhoff.nl.

Reserveer ook alvast de boeken voor 
4/5 havo en 4 vwo! Deze verschijnen 
in februari 2013.

Nieuw!

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent
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Lees in het informatieboekje 
meer over de referentieniveaus, 
de uitgangspunten en de 
inhoud van de cursussen 
van de nieuwe Tweede Fase-
delen!

Noordhoff Uitgevers werkt voor de docent

Aan het begin van elk hoofdstuk 
staat aangegeven aan welke 
referentieniveaus de leerling gaat 
werken.

Aan het eind van elke paragraaf 
staan de Ik kan-stellingen 
(de Referentieniveaus in 
leerlingentaal).

 PROOF              

Veel nieuwe onderdelen
 

Nieuw Nederlands is het standaardwerk voor het vak 
Nederlands: aansprekend, compleet en eigentijds. In 
deze editie vindt u naast de vertrouwde onderdelen 
ook nieuwe onderwerpen zoals: aantrekkelijke spreek-
opdrachten, veel authentiek kijk- en luistermateriaal 
en hippe onderwerpen die gangbaar zijn in het hoger 
onderwijs zoals sociale media, vindbaarheid op internet, 
mediawijsheid, webteksten schrijven en de elevator 
Pitch.

Docentenmateriaal, training en 
advies

In de nieuwe editie is het digitale docentenmateriaal 
nog eens uitgebreid met talloze extra’s, zoals lesideeën, 
powerpoints met extra uitleg en voorbeeldplanningen. 
Op de achterpagina leest u hier meer over. Ook ons 
serviceteam helpt u graag verder en ondersteunt u met 
praktijkgerichte informatie via startcursussen, 
ict-trainingen en het Talen-congres.

Resultaatgerichte toetsen en 
beoordeling - RTTI 

Nieuw Nederlands heeft bij deze editie maximaal 
ingestoken op de kwaliteit van toetsen, aangezien 
scholen meer dan ooit verantwoordelijk worden 
gehouden voor de toetsresultaten van hun leerlingen. 
De toetsen bedienen alle cognitieve niveaus: naast 
reproductie-, ook toepassings-, complexe toepassings- 
en inzichtvragen (RTTI). Samen met de beoordelings-
formulieren en checklists bieden ze houvast bij de 
controle op het bereikte niveau. Daarnaast geven ze de 
leerling en ouders inzicht in het leerproces.

Jarenlange ervaring en expertise 

Kiest u voor Nieuw Nederlands, dan profi teert u van de 
jarenlange ervaring en expertise van de makers van 
de grootste methode Nederlands in het voortgezet 
onderwijs. Deze editie is mede tot stand gekomen door 
samenwerking met verschillende hogescholen en uni-
versiteiten en met instituten als het CITO, Nederlands 
Debat Instituut, Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid en Docentplus/RTTI. Mede dankzij hun kennis en 
inbreng zijn de meest recente inzichten op het gebied 
van het vak Nederlands, onderwijs en lesgeven in de 
nieuwe editie verwerkt. 

Expert op het gebied 
van referentieniveaus 

Nieuw Nederlands Tweede Fase 5e editie is geheel  ontwik-
keld vanuit de referentieniveaus uit het referentiekader 
Taal. De referentieniveaus zijn zichtbaar en meetbaar 
gemaakt in de methode. Uw leerlingen weten precies 
aan welk niveau ze werken. Via handige beoordelings-
formulieren kunnen u en uw  leerlingen gemakkelijk 
controleren of het gewenste niveau bereikt is.

Expert in doorlopende leerlijnen 

Nieuw Nederlands is dé methode Nederlands die door-
lopende leerlijnen voor alle taalvaardigheden 
garandeert en zichtbaar de drempels slecht tussen 
basisonderwijs, onderbouw, Tweede Fase en 
vervolgonderwijs. 
Compleet nieuw is de cursus Voorbereiding op het hoger 
onderwijs. Aan bod komen onderwerpen als aantekenin-
gen maken, de hbo-taaltoets, samenvattingen maken en 
Nederlands in het hoger onderwijs. 

Alle teksten ook auditief
 

In de Leeshulp staan alle lees- en examenteksten met 
een voorleesfunctie. Daarmee heeft u een prachtig 
instrument in handen waarmee u de taalzwakke of 
dyslectische leerling kunt helpen. Ook is de tekst gemak-
kelijk aan te passen aan individuele wensen, met keuze 
uit opties als een grotere letter, grotere interlinie, een 
leesliniaal enz.

    
De beste examenvoorbereiding

De 5e editie biedt gegarandeerd de juiste diepgang die 
nodig is voor de verzwaarde zak-/slaagregeling. 
De examentraining is uitgebreid en komt zo tegemoet 
aan álle facetten van het vernieuwde CSE. Een opvallende 
verbetering is de nieuwe strategie voor de training van 
de samenvattingsopdracht. 

De sterke punten van Nieuw Nederlands Tweede Fase 5e editie

De status van het vak Nederlands gaat aanzienlijk 
veranderen. Nederlands is nu een kernvak. U krijgt 
te maken met belangrijke onderwijsvernieuwingen 
als invoering van de referentieniveaus, doorlopende 
leerlijnen en een verzwaarde zak-/slaagregeling. Uw 
leerlingen worden meer dan ooit afgerekend op hun 
prestaties en taalniveau.

Volledig toegesneden op vernieuwingen
Noordhoff Uitgevers helpt u graag het beste uit uw leerlingen te halen. 
Daarom komt de grootste methode Nederlands in het voortgezet 
onderwijs met een verrassend nieuwe editie. Volledig toegesneden op de 
vernieuwingen. 

Nieuw Nederlands Tweede Fase 5e editie vertaalt de veranderingen concreet 
naar úw dagelijkse lespraktijk. Gegarandeerd de beste voorbereiding op 
het examen en het vervolgonderwijs. Daar kunt u niet omheen!

Doorlopend succes 
Natuurlijk is dat wat goed was, gebleven. Nieuw Nederlands is en blijft 
een leerlinggerichte en communicatieve methode met aparte cursussen 
voor alle vaardigheden. Een evenwichtige methode die ook volop aandacht 
besteedt aan de traditionele elementen zoals spelling, formuleren, 
argumenteren en briefconventies. Alles overzichtelijk in één boek, met de 
glasheldere indeling en de uitstekende, actuele teksten die u van 
Nieuw Nederlands gewend bent. 

Wist u dat... 
• Op meer dan de helft van alle scholen in Nederland met 
 Nieuw Nederlands wordt gewerkt?
• Nieuw Nederlands de grootste methode Nederlands is in het   
 voortgezet onderwijs?
• Nieuw Nederlands is geschreven door een groep ervaren 
 docenten, met medewerking van vele experts uit het veld? 
• U met ingang van schooljaar 2013-2014 al kunt werken met de 
 4 vwo- en 4/5 havo-delen?

Gegarandeerd 
de beste 

voorbereiding    
op het examen 

en vervolg-
onderwijs 

                        

De sterke punten van de nieuwe editie
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