
Nederlands 
voor niveau 2F

•  Nederlands voor niveau 2F volgens de referentiekaders van de 

Commissie Meijerink

•   Herkenbare praktische en doe-opdrachten, die aansluiten bij 

het niveau van de leerlingen/ deelnemers

•  Theorie en opdrachten staan overzichtelijk bij elkaar

•  Route 2F biedt structuur en duidelijkheid

•  Route 2F kent leer-/werkboeken met een online variant. Bepaal 

zelf welke werkwijze het beste bij uw leerlingen/ deelnemers past: 

het vertrouwde boek, digitaal of een combinatie

•  Gericht op de vakvaardigheden Spelling & Grammatica, Leesvaardigheid, 

Schrijfvaardigheid, Woordenschat en Mondelinge taalvaardigheid
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Scholen en docenten staan voor de opgave een taalbeleid op te zetten waardoor de leer-
lingen vaardigheden verwerven om niet alleen het vak Nederlands, maar ook de overige 
vakken goed te kunnen volgen. Veel leerlingen hebben problemen met het lezen van 
informatieve teksten, het begrijpen van schriftelijke vragen en opdrachten en hebben 
daarnaast moeite met het schriftelijk en mondeling formuleren van antwoorden.  

Tevens heeft de Commissie Meijerink niveaus opgesteld, waarbij voor vmbo en mbo niveau 1, 2 en 
3 geldt dat de leerlingen de Nederlandse taal op niveau 2F zouden moeten beheersen. Dit niveau is 
nodig om na het afronden van de mbo-opleiding goed in de maatschappij te kunnen functioneren. 
Met de methode Route 2F leert de deelnemer Nederlands op niveau 2F.

VAKVAARDIGHEDEN STAAN CENTRAAL
In losse modules worden de verschillende vak-
vaardigheden behandeld. Deze vakvaardighe-
den worden door de Commissie Meijerink als 
belangrijk beschouwd: Spelling & Grammatica, 
Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid, 
Woordenschat en Mondelinge taalvaardig-
heid. Voor de vakvaardigheden Spelling 
& Grammatica, Leesvaardigheid en 
Schrijfvaardigheid zijn elk 4 modules beschik-
baar. Voor Woordenschat en Mondelinge taal-
vaardigheid zijn 3 modules beschikbaar. 

AANSPREKENDE EN MOTIVERENDE 
CONTEXTEN
De leerstof en bijbehorende opdrachten wor-
den binnen een aansprekende en motiverende 
context aangeboden. Elke module start met een 
introductie van de context en maakt meteen dui-
delijk welke opdracht aan het eind van de modu-
le moet worden uitgevoerd. Zo werken leerlingen 
in een doorlopende leerlijn aan opdrachten die 
een duidelijk verband met elkaar hebben. In elke 
module zit een onderdeel herhaling en verdie-
ping, zodat u kunt differentiëren in de les.

Leerstof en opdrachten worden aangeboden 
binnen aansprekende en motiverende contexten.

Aan het begin van een module wordt meteen 
duidelijk wat de leerling gaat doen en leren.

Theorie en opdrachten staan overzichtelijk 
in gecombineerde leer- / werkboeken.

Route 2F is verkrijgbaar in losse gedrukte boekjes, maar ook geheel digitaal.

Onze klanten werken met Route 2F-online in de volgende ELO’s:

Leerstof en opdrachten worden aangeboden 

Theorie en opdrachten staan overzichtelijk 

Haal het beste uit uw 
leerlingen!

VIA METHODESITE EN ELO BESCHIKBAAR
Route 2F-online functioneert prima in de 
gangbare ELO’s. Voor scholen die geen 
ELO hebben is er de mogelijkheid om via 
www.emma.eisma.nl aan de oefeningen en 
opdrachten te werken. Samen met de ELO-
leveranciers werkt Eisma aan het aanbod 
van goede content voor in ELO’s. Belangrijk 
hierbij is de afstemming tussen het gedeelte 
van Eisma en de diverse functionaliteiten van 
de ELO’s. Arrangeerbaarheid van de content 
en het inpassen van de diverse methodes in 
studiewijzers/ studieroutes spelen hierbij een 
belangrijke rol, net zoals de rapportagemoge-
lijkheden voor docenten.

ROUTE 2F-ONLINE HEEFT DE VOLGENDE 
MOGELIJKHEDEN:
•  Alle oefeningen en opdrachten die in de 

gedrukte boekjes staan, zijn ook online 
beschikbaar

•  Theorie, opdrachten, audio en video zijn 
geïntegreerd

•  Geïntegreerde nakijktool. De docent bepaalt 
welke oefeningen door het systeem worden 
nagekeken en welke oefeningen door de 
docent worden nagekeken

•  Via ELO uitgebreide arrangeermogelijk-
heden en mogelijkheid om zelf materiaal toe 
te voegen aan de methode

•  Modulair aan te schaffen en in te zetten via 
methodesite of ELO (single sign on)

•  Uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de 
docent (per leerling, per module en per 
klas kunt u de resultaten bekijken en hierop 
feedback geven)

•  Daarnaast kunt u altijd bij onze helpdesk 
terecht voor vragen, opmerkingen en 
adviezen. Dit kan via 088 – 2944 880 of via 
edumedia@eisma.nl 

•  25% goedkoper dan de gedrukte versie 
(bij aanschaf van de gedrukte versie heeft u 
zelfs het gratis gebruiksrecht op de digitale 
variant). 
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De docent kan de scores per klas, per leerling en per 
module bijhouden.

Geïntegreerde audio en videofragmenten. In de online methode zijn nakijktools geïntegreerd. 
Leerlingen kunnen hiermee hun eigen werk nakijken en 
waar nodig verbeteren.

Route 2F-online is platformonafhankelijk: het 
materiaal werkt op de computer, laptop én tablet.

In een pop-up kunnen leerlingen feedback van hun 
docenten bekijken en deze gebruiken bij het maken 
van hun opdrachten.

Onze klanten werken met Route 2F-online in de volgende ELO’s:

Wilt u ook kennismaken met de mogelijkheden van Route 2F-online? Bel dan met 088 – 2944 
880 of stuur een e-mail naar edumedia@eisma.nl. U ontvangt dan een persoonlijke inlogcode 
waarmee u toegang krijgt tot de demo-omgeving van Route 2F-online. 

VIA METHODESITE EN ELO BESCHIKBAAR
Route 2F-online functioneert prima in de 
gangbare ELO’s. Voor scholen die geen 
ELO hebben is er de mogelijkheid om via 
www.emma.eisma.nl aan de oefeningen en 
opdrachten te werken. Samen met de ELO-
leveranciers werkt Eisma aan het aanbod 
van goede content voor in ELO’s. Belangrijk 
hierbij is de afstemming tussen het gedeelte 
van Eisma en de diverse functionaliteiten van 
de ELO’s. Arrangeerbaarheid van de content 
en het inpassen van de diverse methodes in 
studiewijzers/ studieroutes spelen hierbij een 
belangrijke rol, net zoals de rapportagemoge-
lijkheden voor docenten.

ROUTE 2F-ONLINE HEEFT DE VOLGENDE 
MOGELIJKHEDEN:
•  Alle oefeningen en opdrachten die in de 

gedrukte boekjes staan, zijn ook online 
beschikbaar

•  Theorie, opdrachten, audio en video zijn 
geïntegreerd

•  Geïntegreerde nakijktool. De docent bepaalt 
welke oefeningen door het systeem worden 
nagekeken en welke oefeningen door de 
docent worden nagekeken

•  Via ELO uitgebreide arrangeermogelijk-
heden en mogelijkheid om zelf materiaal toe 
te voegen aan de methode

•  Modulair aan te schaffen en in te zetten via 
methodesite of ELO (single sign on)

•  Uitgebreid leerlingvolgsysteem voor de 
docent (per leerling, per module en per 
klas kunt u de resultaten bekijken en hierop 
feedback geven)

•  Daarnaast kunt u altijd bij onze helpdesk 
terecht voor vragen, opmerkingen en 
adviezen. Dit kan via 088 – 2944 880 of via 
edumedia@eisma.nl 

•  25% goedkoper dan de gedrukte versie 
(bij aanschaf van de gedrukte versie heeft u 
zelfs het gratis gebruiksrecht op de digitale 
variant). 

Route 2F-online, 
leuk én leerzaam!
Een speerpunt van Route 2F is de online variant: Alle gedrukte modu-
les van Route 2F zijn ook geheel digitaal te gebruiken in een aantrek-
kelijke leer-/ werkomgeving zonder te hoeven schakelen tussen 

meerdere bestanden of schermen. Route 2F-online werkt op de com-
puter, laptop én tablet.
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Uitgeverij Eisma Edumedia bv
Celsiusweg 41
Postbus 459
8901 BG  Leeuwarden

T 088 – 2944 880
F 088 – 2944 850

I www.eisma.nl/edumedia
 www.emma.eisma.nl
E  edumedia@eisma.nl
Twitter: @eismaedumedia

EDUCATIEF ADVISEURS
Onze educatief adviseurs zitten graag met u om tafel om met u 
mee te denken over het gebruik van een methode Nederlands. 
Daarnaast laten zij u graag de mogelijkheden van de methode 
Route 2F zien. 
Zij adviseren u ook graag over hoe u het materiaal op uw 
school kunt inzetten. Dit kan in een vrijblijvend informeel 
gesprek, maar een uitgebreide presentatie of introductiework-
shop behoort ook tot de mogelijkheden.

Noord Nederland:

Maurits Ypma: 088 – 2944 887
e-mail: m.ypma@eisma.nl

Midden Nederland:

Marian Danen : 088 – 2944 880
e-mail: m.danen@eisma.nl 

Zuid Nederland:

Els van Veelen : 088 – 2944 880
e-mail: e.vanveelen@eisma.nl   

ONDERSTEUNING VOOR DE DOCENTEN
•  Voor de docenten is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. U 

krijgt van ons een inlogcode waarmee u op een afgeschermd deel 
van onze site toegang heeft tot het antwoordmateriaal, toetsen per 
module, bijbehorende correctiemodellen en verantwoording van 
niveau 2F in de diverse modules. Met deze code heeft u tevens toe-
gang tot het audio- en videomateriaal bij de methode.

•  Voorlichtingspresentaties en instructiebijeenkomsten voor docenten-
teams.

ZELF AAN DE SLAG MET ROUTE 2F
U kunt op vele manieren zelf aan het werk met Route 2F:
•  Het MBO is zeer divers, qua niveaus en qua opleidingen. Met het uitge-

breide pakket van Route 2F kunt u voor elke leerling/ elke groep leerlin-
gen een lespakket op maat samenstellen uit de verschillende modules.

•  Route 2F kent voor de vaardigheden Spelling & Grammatica, 
Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid elk vier delen. Voor 
Woordenschat en Mondelinge taalvaardigheid zijn 3 delen beschik-
baar. Deel 1 is het gemakkelijkst en naarmate de nummering 
oploopt worden de delen moeilijker (wel binnen niveau 2F). Door de 
modulaire opzet kunt u zelf bepalen met welk deel van een vaardig-

heid begint bij uw leerlingen. Klas X zal bijvoorbeeld starten met Deel 
1, terwijl klas Y al enkele vaardigheden beheerst. Deze zou kunnen 
beginnen met Deel 2.

•  Er zijn meerdere manieren om Route 2F in te zetten. Bijvoorbeeld 
het doorwerken van één module en dan starten met de volgende 
module. Of het doorwerken van bijvoorbeeld hoofdstuk 1 van 
Leesvaardigheid, dan vervolgens hoofdstuk 1 van Schrijfvaardigheid, 
om daarna weer verder te gaan met hoofdstuk 2 van Leesvaardigheid 
enzovoort.

•  Door het modulaire aanbod kunt u per klas bekijken welk materiaal 
u inzet. Klas X heeft bijvoorbeeld meer ondersteuning nodig voor 
spreken en luisteren, daar zet u dan de delen Mondelinge taalvaar-
digheid in, terwijl klas Y een combinatie krijgt van Schrijfvaardigheid 
en Spelling & Grammatica enzovoort.

•  Het is ook mogelijk om digitaal en gedrukt af te wisselen. 
Bijvoorbeeld de module voor Mondelinge taalvaardigheid met behulp 
van het boekje behandelen, terwijl de module Spelling & Grammatica 
digitaal verwerkt wordt. 

•  U kunt de modules van Route 2F ook inzetten bij wijze van proef om 
te kijken of de methode iets voor u is, mocht u (op termijn) willen 
overstappen naar een andere methode.
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