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1. Registratiedeel 
 

Titel Just do it! 
Volledige titel Just do it! 
Auteurs Verbruggen, A. 

Bekadidact Uitgeverij  
Postbus 122 
3740 AC BAARN  
Tel:  035 - 54 82 421 
Fax: 035 - 54 21 672 
E-mail: voorlichting@Bekadidact.nl 

Uitgever 

Website: www.bekadidact.nl 
Jaar van uitgave 2005-2006 
Omschrijving Just do it! is een concentrische methode Engels waarmee leerlingen vanaf groep 

5 zelfstandig kunnen werken. De methode biedt een voorbereiding op het 
internationale Anglia-examen en houdt rekening met het Europees 
Referentiekader. 

Samenstelling De methode werkt met drie levels oftewel leeftijdsgroepen: level 1 (9-10 jaar), 
level 2 (10-11 jaar) en level 3 (11-13 jaar). Elk level bestaat uit een 
docentenhandleiding met audio-cd en uit een werkboek en antwoordenboek voor 
de leerling. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

In de docentenhandleiding staan geen doelstellingen per unit (hoofdstuk) 
vermeld. 
Met de methode Just do it! kunnen leerlingen al vanaf jonge leeftijd Engels leren. 
De auteur geeft het volgende aan: "Een belangrijk uitgangspunt van de methode 
is dat de leerlingen zo natuurlijk mogelijk Engels leren. Het verwerven van Engels 
verloopt bij deze methode in grote lijnen hetzelfde als het verwerven van de 
moedertaal. Het leren gebeurt vooral door het gewoon te doen. Hierbij is een 
veilig pedagogisch klimaat van belang. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat 
leerlingen goed zelfstandig met Just-do-it! moeten kunnen werken. De methode 
bevat een thematische structuur met uniforme opzet en is concentrisch 
opgebouwd. Hierdoor is differentiatie in tempo en niveau mogelijk en geschikt 
voor niveau- en combinatiegroepen." 

ICT Just do it! geeft geen suggesties om de computer of internet in de 
lessen/activiteiten in te bouwen. Wel komt er een website voor deze methode met 
extra opdrachten: www.justdoit!.nl. Deze website is niet geïntegreerd in de 
methode. Het is de bedoeling dat de website in jaar 2006 in werking treedt. 

Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van een groep met 
25 leerlingen. ‘Kosten van eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van het verbruiksmaterialen in de volgende 
jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ 
betreft de kosten van eventuele extra materialen. 
Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet meegenomen. 
Peildatum voor dit kostenplaatje is september 2005. 
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgever www.bekadidact.nl. 



SLO-analyse Just do it! 

 3

Titel Just do it! 
Naam methode 
Just do it! 

Kosten eerste 
aanschaf 

Jaarlijkse kosten Additioneel 
materiaal 

 

25 leerlingen € 282,50 € 200,00 
(werkboeken) 

€ 30,00 (audio-cd) 

Overige 
informatie 

De methode biedt een voorbereiding op het internationale Anglia-examen en 
houdt rekening met het Europees Referentiekader. De internationale Anglia-
examens zijn ontwikkeld door het Engelse Chichester College. De examens zijn 
uitgegroeid tot een internationale standaard: kinderen van over de hele wereld 
nemen eraan deel. Er zijn Anglia-examens op twaalf niveaus. De eerste drie 
niveaus komen overeen met de drie levels van Just do it!. Er is een mogelijkheid 
om de leerlingen na het afronden van elk level van Just do it! aan een 
internationaal erkend examen Engels te laten deelnemen. 
In het Europees Referentiekader zijn standaardniveaus gedefinieerd zodat er op 
Europees niveau uniformiteit in taalonderwijs wordt gerealiseerd. Het eindniveau 
van Just do it! level 3 is vergelijkbaar met niveau A1 ('breakthrough') van het 
Europees referentiekader. 

 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Verantwoording analyse kerndoelen Engelse taal (versie herziening 2005) 
Bij het analyseren van de methoden Engels op de kerndoelen is door SLO uitgegaan van de versie 
herziening kerndoelen 2006. De herziene kerndoelen zijn in de Tweede Kamer behandeld, maar nog 
niet vastgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 19 maart 2004) zegt minister Maria J.A. van 
der Hoeven het volgende over deze nieuwe kerndoelen: 
"Kerndoelen bieden een referentiekader bij publieke verantwoording. (...) Het betreft zowel de 
verantwoording die de overheid aflegt over de staat van het basisonderwijs, als de verantwoording die 
elke basisschool aflegt over de gemaakte keuzes, geleverde inspanningen en gerealiseerde 
resultaten. De inspectie van het onderwijs beoordeelt of het onderwijsaanbod van een school 
voldoende garanties biedt voor het realiseren van de kerndoelen. (...) 
Concretisering van de kerndoelen vindt in de praktijk plaats in onderwijsmethoden en leerlijnen en 
tussendoelen. Scholen geven aan veel belang te hechten aan deze instrumenten. Methoden en 
leerlijnen en tussendoelen bieden scholen handvatten om de kerndoelen in de praktijk te nemen. 
Onderwijsmethoden tonen een mate van concretisering die in de kerndoelen zelf niet is te realiseren. 
Scholen hechten er bij de aanschaf belang aan dat methoden ’dekkend’ zijn voor de kerndoelen. SLO 
biedt hierover informatie. (...) 
Het streven is de herziene kerndoelen per aanvang van het schooljaar 2006 in te voeren. Uit overleg 
met de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) blijkt dat het merendeel van de hedendaagse methoden 
aansluit op het voorstel voor herziene kerndoelen, waardoor invoering per schooljaar 2006 geen 
problemen hoeft op te leveren." 
 
Karakteristiek (verkort weergeven) en formulering herziene kerndoelen (2006) 
In de herziene kerndoelen Engels ligt de nadruk op het leggen van een eerste basis om te kunnen 
communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. In de 
basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met 
inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het 
gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als ’woonomgeving’, ’vrije tijd en hobby’s’, ’het 
lichaam’ en ’het weer’. 
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De vier kerndoelen voor Engels zijn: 
(13) De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse 
teksten. 
(14) De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen 
en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 
(15) De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse 
onderwerpen. 
(16) De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken 
met behulp van het woordenboek. 
 
Het verschil met de kerndoelen van 1998 is in de eerste plaats het aantal, dat is teruggebracht van vijf 
naar vier. Drie kerndoelen (13, 14 en 16) vertonen een grote gelijkenis met de vorige generatie 
kerndoelen (1998). Daarbij zijn in kerndoel 13 drie oude kerndoelen samengebracht. Kerndoel 15 is 
geheel nieuw. 
 
Verantwoording analyse SLO 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is bovengenoemde 
karakteristiek onvoldoende en is een nadere uitwerking van de kerndoelen in indicatoren en 
specificaties noodzakelijk. Ten behoeve van de analyses van methoden Engels zijn de vier 
kerndoelen door SLO vertaald in acht indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in 
(deel)specificaties. Er is getracht deze zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. 
 
Leidend hierbij waren de alledaagse onderwerpen die genoemd zijn in de karakteristiek bij de 
kerndoelen: ’woonomgeving’, ’vrije tijd en hobby’s’, ’het lichaam’ en ’het weer’. SLO heeft aan deze 
alledaagse onderwerpen enkele onderwerpen toegevoegd waarvan wij menen dat ze tot de leefwereld 
van de leerling behoren, namelijk: ’persoonlijke gegevens’, ’eten en drinken’ en ’tijdsaanduiding’. 
In kerndoel 13, 14 en 15 gaat het steeds nadrukkelijk om eenvoudige Engelse teksten met betrekking 
tot deze onderwerpen. Kerndoel 13 richt zich hierbij op het luisteren en lezen, kerndoel 14 op het 
voeren van gesprekjes en kerndoel 15 op het schrijven hierover in eenvoudige bewoordingen. 
Dit is terug te zien in het analysemodel, waarbij de alledaagse onderwerpen bij elk van deze 
uitgewerkte kerndoelen worden gehanteerd als specificaties. 
Omdat de herziene kerndoelen op grote lijnen overeenkomen met de vorige kerndoelen is tevens 
deels gebruikt gemaakt van de oude kerninhouden, geformuleerd door de OnderwijsInspectie (’Van 
kerndoelen naar kerninhouden’, 1998). 
 
Bij de beoordeling van de methoden door SLO of ze wel of niet voldoen aan de kerndoelen wordt 
gebruik gemaakt van zogenaamde scoreregels. Deze scoreregels zorgen voor uniformiteit. 
Indien een kerndoel ’aanwezig’ scoort, zijn alle benodigde indicatoren in de methode gevonden. Indien 
een kerndoel ’niet aanwezig’ scoort, dan kan het zijn dat niet alle indicatoren en/of specificaties in de 
methode aanwezig zijn. Uitleg hierover is te vinden in de toelichting bij deze score. 
Er wordt bij de beoordeling onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke (wettelijke) indicatoren en 
specificaties (N) en facultatieve (niet-wettelijke) indicatoren en specificaties (F). 
Bij de analyseresultaten zal dan ook duidelijk worden aangeven of de methode voldoet aan de door de 
overheid geformuleerde kerndoelen (wettelijk kader), maar ook hoe de methode ’scoort’ in relatie tot 
de uitwerking van SLO 
 
Het analysemodel van SLO is opgesteld in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Just do it! 
In de scoretabel is aangegeven welke indicatoren en specificaties in de methode Just-do-it! aan de 
orde komen. Hier liggen het analysemodel en de bijbehorende scoreregels van SLO aan ten 
grondslag. 
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Kerndoelen 
De methode Just do it! voldoet aan twee van de vier kerndoelen Engels (herziening 2006) volledig 
(kerndoelen 15 en 16) en twee gedeeltelijk (kerndoelen 13 en 14). Voor een toelichting hierop 
verwijzen wij u naar de hierop volgende tekst alsmede naar de bijbehorende scoretabel Kerndoelen. 
 
Interpretatie door SLO 
De methode Just do it! voldoet gedeeltelijk aan de uitgewerkte kerndoelen in indicatoren en 
specificaties van SLO. 
 
In kerndoel 13 wordt onder andere gekeken naar monologische luistervaardigheden (korte stukken 
door één persoon gesproken) en leesvaardigheden 
(aangepaste verhalen en/of een eenvoudig betoog lezen). In de methode komen echter nauwelijks 
samenhangende teksten voor. Unit A tot en met G richt zich, zowel in het werkboek als op de audio-
cd, op woorden en korte zinnen. In unit H, met thema spelletjes en liedjes, komen deze teksten wel 
voor in de vorm van een lied of een gesprekje. De handleiding geeft echter geen aanwijzingen over 
een verwerking hiervan. 
 
In kerndoel 14 wordt gekeken of de leerlingen een actieve woordenschat (zelf kunnen gebruiken en 
spreken) verkrijgen in de methode. In unit A tot en met H van het werkboek en de audio-cd vindt het 
verwerven van woorden vooral passief plaats. Bijvoorbeeld door het luisteren en nazeggen van 
woorden. In unit H worden de leerlingen meer uitgedaagd om actief met woorden bezig te zijn. Aan de 
leerling wordt bijvoorbeeld gevraagd iets te vertellen over zijn/haar hobby. Er is echter geen sprake 
van een actief dialoog. De onderwerpen in unit H gaan over ‘vrije tijd’ en ‘persoonlijke gegevens’; de 
onderwerpen ‘de woonomgeving’, ‘tijdsaanduiding’, ‘het weer’ en ‘het lichaam’ worden niet behandeld. 
Bij kerndoel 16 wordt gebruik gemaakt van Engels-Nederlandse woordenlijsten. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

13.1.1 Analyseren van een 
aangepast verhaal of eenvoudig 
betoog in thema en hoofdzaken. 

n.v.t. 

13.1.2 Afleiden van betekenissen 
van woorden uit de context in een 
eenvoudige, informatieve of 
aangepaste verhalende luistertekst. 

n.v.t. 

13.1 Monologische 
luistervaardigheden (korte 
stukken door één persoon 
gesproken). 

13.1.3 Afleiden van de bedoeling 
van de spreker/schrijver uit een 
eenvoudige, informatieve en voor 
hen samengestelde of aangepaste 
luistertekst. 

n.v.t. 

13.2.1 Analyseren van een 
aangepast verhaal of eenvoudig 
betoog in thema en hoofdzaken. 

□ 

13. De leerlingen leren 
informatie te verwerven uit 
eenvoudige gesproken en 
geschreven Engelse teksten. 

13.2 Leesvaardigheden. 

13.2.2 Afleiden van betekenissen 
van woorden uit de context in een 
eenvoudige, informatieve of 
aangepaste verhalende leestekst. 

□ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

13.2.3 Afleiden van de bedoeling 
van de spreker/schrijver uit een 
eenvoudige, informatieve en voor 
hen samengestelde of aangepaste 
leestekst. 

□ 

13.3.1 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de woonomgeving. 

■ 

13.3.2 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de tijdsaanduiding. 

■ 

13.3.3 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de vrije tijd/hobby's. 

■ 

13.3.4 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
het weer. 

■ 

13.3.5 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
het lichaam. 

■ 

13.3.1 Het ontwikkelen van 
een passieve woordenschat 
(kunnen verstaan en 
begrijpen). 

13.3.6 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
persoonlijke gegevens. 

■ 

14.1.1 Het stellen van informatieve 
en verduidelijkingsvragen. 

■ 14.1 Dialogische mondelinge 
vaardigheden. 

14.1.2 Het geven van informatie. ■ 
14.2.1 Het stellen van informatieve 
en verduidelijkingsvragen. 

■ 14.2 Dialogische schriftelijke 
vaardigheden. 

14.2.2 Het geven van informatie. ■ 
14.3.1 Informatie vragen of geven 
over de woonomgeving  

□ 

14.3.2 Informatie vragen of geven 
over tijdsaanduiding.  

□ 

14.3.3 Informatie vragen of geven 
over de vrije tijd/hobby's.  

■ 

14.3.4 Informatie vragen of geven 
over het weer.  

□ 

14.3.5 Informatie vragen of geven 
over het lichaam.  

□ 

14.3 Het verkrijgen van een 
actieve woordenschat (zelf 
kunnen gebruiken, spreken). 

14.3.6 Informatie vragen of geven 
over persoonlijke gegevens.  

■ 

14. De leerlingen leren in het 
Engels informatie te vragen 
of te geven over eenvoudige 
onderwerpen en zij 
ontwikkelen een attitude 
waarbij ze zich durven uit te 
drukken in die taal. 

14.4 Het ontwikkelen van 
een attitude waarbij 
leerlingen zich durven 
uitdrukken in het Engels. 

14.4.1 De methode geeft 
aanwijzingen voor de leerkracht 
met betrekking tot het creëren van 
een veilige omgeving voor de 
leerling. 

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

15.1.1 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
woonomgeving. 

■ 

15.1.2 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
tijdsaanduiding. 

■ 

15.1.3 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over vrije 
tijd/hobby's. 

■ 

15.1.4 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over het weer. 

■ 

15.1.5 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over het 
lichaam. 

■ 

15. De leerlingen leren de 
schrijfwijze van enkele 
eenvoudige woorden over 
alledaagse onderwerpen. 

15.1 Het schrijven van 
eenvoudige woorden (over 
alledaagse onderwerpen). 

15.1.6 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
persoonlijke gegevens. 

■ 

16. De leerlingen leren om 
woordbetekenissen en 
schrijfwijzen van Engelse 
woorden op te zoeken met 
behulp van een 
woordenboek. 

16.1 Het hanteren van een 
woordenboek. 

16.1.1 Het hanteren van Engels-
Nederlandse en Nederlands-
Engelse woordenlijsten of 
woordenboeken. 

■ 

 
3. Welke onderwerpen en/of thema's worden aan de orde gesteld? 
 
Er zijn drie levels voor verschillende leeftijdsgroepen: 
Level 1: 9-10 jaar (groep 5 en 6) 
Level 2: 10-11 jaar (groep 7) 
Level 3: 11-13 jaar (groep 8) 
Alle levels bestaan uit acht units (hoofdstukken). In elk level komen dezelfde thema’s per unit terug: a) 
Numbers and letters, b) Calendar, c) People and animals, d) Grammar, e) Food and drinks, f) The 
world around me, g) School, hobbies and sport en h) Games and Songs. De methode kent een 
concentrische aanpak: in elke unit wordt per level de lesstof herhaald op een hoger niveau en verder 
uitgebreid. Unit D en H onderscheiden zich van de andere units. In unit D wordt expliciet aandacht 
besteed aan grammatica. In de andere units wordt de grammatica vooral impliciet aangeleerd. Unit H 
bestaat uit spreekoefeningen, spelletjes en liedteksten en in deze unit komen de thema’s van de units 
A tot en met G terug. Elke unit bestaat uit een aantal ’vocabulary sheets’ (woordenschatbladen), een 
aantal ’worksheets’ (werkbladen) en wordt afgesloten met een ’test’ (toets). De leerstof vanuit de 
vocabulary sheets zijn in de worksheets verwerkt. De vocabulary sheets kunnen worden gebruikt als 
naslagwerk en zijn ingesproken op de audio-cd. De worksheets kunnen door de leerlingen na een 
korte instructie zelfstandig gemaakt worden en vormen de oefenstof. De instructie en alle opdrachten 
voor de leerlingen zijn in Engels. Het werkboek bevat uitklapbare instructieflappen met de Engels-
Nederlandse vertaling van de oefeningen en van de woorden en zinnen per unit. De units bevatten 
oefeningen voor luistervaardigheden (audio-cd), spreekvaardigheden (audio-cd), schrijfvaardigheden 
en leesvaardigheden. 
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4. Hoe is de leerstof geordend? 
 
Een unit vraagt ongeveer 2 tot 2½ uur lestijd. Een level vraagt ongeveer 16 tot 20 uur. Met een half 
uur per week kan per leerjaar een level worden afgerond. Als er wordt gestart in groep 5 met Just do 
it! dan volstaat in groep 5 en 6 met een half uur per twee weken. 
 
5. Hoe vindt instructie en verwerking plaats? 
 
Na een korte instructie van de docent kunnen de leerlingen individueel of gezamenlijk aan de slag met 
de worksheets. Sommige oefeningen vereisen groepswerk, maar de meeste oefeningen kunnen 
individueel gemaakt worden. De methode hanteert diverse werkvormen, zoals schriftelijke 
invuloefeningen, spelletjes en liedjes. De leerlingen kunnen met behulp van het antwoordenboek zelf 
de worksheets nakijken. De levels hebben dezelfde thematische structuur met een uniforme opzet en 
zijn concentrisch gebouwd. Daardoor is de methode geschikt voor niveaugroepen en 
combinatiegroepen. De instructie aan leerlingen die op verschillende levels werken komt daarom 
grotendeels overeen. De instructie voor een hoger level is alleen uitgebreider. 
 
6. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van de methode in combinatiegroepen? 
 
Na een korte instructie van de docent kunnen de leerlingen individueel of gezamenlijk aan de slag met 
de worksheets. Sommige oefeningen vereisen groepswerk, maar de meeste oefeningen kunnen 
individueel gemaakt worden. De methode hanteert diverse werkvormen, zoals schriftelijke 
invuloefeningen, spelletjes en liedjes. De leerlingen kunnen met behulp van het antwoordenboek zelf 
de worksheets nakijken. De levels hebben dezelfde thematische structuur met een uniforme opzet en 
zijn concentrisch gebouwd. Daardoor is de methode geschikt voor niveaugroepen en 
combinatiegroepen. De instructie aan leerlingen die op verschillende levels werken komt daarom 
grotendeels overeen. De instructie voor een hoger level is alleen uitgebreider. 
 
7. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 
 
Elke unit, behalve unit H, sluit af met een toets. Het betreft een schriftelijke toets die wordt 
weergegeven in het werkboek van de leerling. Wanneer de woordenschat is geoefend en alle 
werkbladen zijn nagekeken, kunnen de leerlingen de toets maken. De aanbeveling van de auteur is 
om de toets klassikaal te laten maken voor voldoende rust en concentratie in de groep. Bij het 
nakijken kan de docent gebruik maken van de antwoorden en normering die wordt weergegeven in de 
docentenhandleiding. Zowel de leerlingen als de docenten kunnen de vorderingen in de methode 
bijhouden. Voor de docent is in de docentenhandleiding een registratieblad aanwezig. Hierop kunnen 
de toetsresultaten (in percentages) per leerling worden ingevuld. In het werkboek kan de leerling op 
de ’workpass’ bijhouden welke werkbladen en toetsen hij/zij gemaakt heeft. Just do it! adviseert de 
80%-norm (gemiddeld/voldoende) te gebruiken voor de beoordeling van de toetsen. Er worden geen 
aanwijzingen gegeven over hoe te handelen naar aanleiding van de toetsresultaten met een score 
onder de 80%-norm. Hiervoor worden geen extra herhalings- en/of uitbreidingsoefeningen 
aangeboden. 
 
8. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
De methode is zodanig opgezet dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Met behulp van het 
antwoordenboek kunnen de leerlingen zelf hun eigen worksheets controleren. De units staan op 
zichzelf en leerlingen kunnen hierdoor sneller of in een andere unit of level gaan werken. Hierdoor is 
de methode geschikt voor differentiatie in tempo en niveau. 
 


