
Voor methodes van Zwijsen vraag je 
een brochure aan via 

zwijsen.nl/vraag-informatie-aan

Zit er een Zwijsen 
methode tussen? 
Een prijslijst van 

alle materialen en 
de software staat 

op zwijsen.nl 
Of vraag een 

besteladvies op 
maat aan via 

zwijsen.nl/vraag
-informatie-aan

Heb je gekozen voor 
een methode van 

Zwijsen? Dan bieden 
we je allerlei tools voor 

een vliegende start: 
e-learning,

Start training en/of 
Begeleiding op maat. 

Kijk voor alle informatie 
hierover op 

zwijsen.nl/plus

samenstellen 
werkgroep

 en 
huidige 

methode

 en
 voor de 
nieuwe 

methode

oriëntatie op 
methoden

eerste 
schifting

zichtzending
en presentatie

besluit
en

aanschaf

start!

Stel een werkgroep 
samen met mensen 

die verschillende 
invalshoeken 

vertegenwoordigen 
(groep, functie, 

leeftijd enz.)

Wat is er fijn en 
minder fijn aan de 
huidige methode?
Wat is onze visie? 

Wat zijn de nieuwe 
ontwikkelingen in 

dit vakgebied?

Eisen en wensen voor
de nieuwe methode

Wat zijn de basis-
elementen die de 

nieuwe methode moet 
hebben en wat zijn de 

kersen op de taart? 

Zoek online naar informatie over de 
methodes van verschillende uitgeverijen. 

Je kunt meestal ook brochures van de 
methodes aanvragen en/of downloaden. 

Welke methodes hebben 
de voorkeur met in 
je achterhoofd de 

inventarisatie uit stap 2b? 
Kom tot een shortlist van 

maximaal 3 methodes.

Tijd om nader kennis te maken 
met de methodes van je shortlist. 

Vraag de zichtzendingen aan. En kijk, voel 
en probeer uit! Neem hier echt even de 
tijd voor, probeer (in meerdere groepen) 

één of meerdere lessen uit.
Laat kinderen ook hun mening geven.

Evalueer de 
ervaringen en kom 

tot je favoriete 
methode. 

Check of dit ook past 
binnen budget.

Yes, aan de slag met 
de nieuwe methode! 

januari februari - maart - april septembernovember -  decemberoktober mei - juniseptember

Gebruik voor deze fase de werkbladen 
op zwijsen.nl/methodekiezen

Plak hier post-its met onderdelen die je fijn vindt aan de huidige methode. 

Plak hier post-its met onderdelen uit de huidige methode waar je graag afscheid van neemt.

Stap 2a:    en    aan huidige methode 

Wat is er heel goed en fijn aan de huidige methode? En wat kan beter? 

We bieden je graag concrete handvatten om je te helpen bij jullie methodekeuze.  
Een tijdlijn met de verschillende stappen die je doorloopt vind je achterin de overzichtsbrochure van Zwijsen en op zwijsen.nl/methodekiezen 
Dit werkblad is voor stap 2a en 2b. 

Dit MOET de nieuwe methode hebben om er met veel plezier mee te gaan werken:  

Fijn als de nieuwe methode dit heeft  
maar dit is niet per sé noodzakelijk:

Stap 2b: eisen en wensen voor de nieuwe methode 

Wat MOET de nieuwe methode hebben en wat zou fijn zijn als het dit ook heeft? 

Stappenplan bij het kiezen van een nieuwe  methode

Gaat jouw school een nieuwe methode kiezen? Leuk! 
We hebben een handig stappenplan waarin je precies ziet welke stappen je 
gaat doorlopen en hoeveel tijd je ongeveer per stap kwijt bent. Ook geven 
we per stap aan waarin Zwijsen je kan ondersteunen.

Zo wordt het maken van een definitieve keuze een feestje!

1 4 63 5 72a 2b

We brengen de methodes van Zwijsen graag bij je tot leven. 
Vraag een zichtzending of presentatie van onze methodeadviseurs 

bij je op school aan. De presentatie stemmen we af op de wensen en 
vragen van jouw school. 

zwijsen.nl/vraag-informatie-aan 
Of bel/mail ons: 013 - 583 88 88 / klantenservice@zwijsen.nl

zwijsen.nl/methodekiezen 

Wil je meer tips en uitleg? Of bijvoorbeeld 
de werkbladen voor stap 2 downloaden? 

Kijk op 

groep 1-2 groep 30-4 jaar groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

Peuters

Kleuters

Uk & Puk

Schatkist

Estafe�e

Taal in beeld
Spelling in beeld

Pennenstreken

Wizwijs

De Zaken 3-4

Heel veel boeken en leuke (digitale) spellen voor school én thuis

Veilig
leren lezen

Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken

Aanvankelijk
lezen

Voortgezet
lezen

Taal en
spelling

Schrijven

Rekenen

Zaakvakken

Aanvullend
materiaal
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