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1. Inleiding 
 
In 2021 publiceerde de Kennisrotonde een rapport over het gebruik van leesmethoden en het 
effect ervan op de leesvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet 
onderwijs (vo). Uit het rapport (Kennisrotonde, 2021) blijkt dat meer dan tachtig procent van 
de leerkrachten in po gebruik maakt van leermiddelen voor technisch en begrijpend lezen. Voor 
vo zijn er geen gegevens bekend. Leermiddelen spelen dus een belangrijke rol in het vertalen 
van het beoogd curriculum (kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus) naar praktische 
handvatten en richtlijnen voor leraren. In Nederland wordt er weinig onderzoek gedaan naar het 
uitgevoerd curriculum in leermiddelen.  
 
SLO heeft een leermiddelenanalyse gedaan voor een aantal thema’s die actueel zijn voor het 
vak Nederlands. Een van deze thema’s is kennis over taal en taalverschijnselen, terug te zien in 
vakspecifieke begrippen daarover. De onderzoeksvraag is hoe leermiddelen gebruikmaken van 
begrippen die nodig zijn om te spreken over taal en taalverschijnselen en om de taalvaardigheid 
van leerlingen verder te ontwikkelen. 
 
Opzet onderzoek 
Om een zo breed mogelijk beeld van het leermiddelenaanbod te geven, zijn totaal- en 
deelmethodes uit po en vo in de inventarisatie meegenomen. Verder is ernaar gestreefd zoveel 
mogelijk uitgevers in de beschrijving mee te nemen en daarbij geen onderscheid te maken in 
marktaandeel. Dat betekent dat ook lesmethodes met een kleiner aandeel zijn 
vertegenwoordigd. Tot slot is geprobeerd een evenwicht te vinden tussen gevestigde 
lesmethodes en nieuwe spelers op de markt.  
 
Bij ieder leermiddel is eerst op basis van de inhoudsopgave een beschrijving gegeven van de 
aandacht voor kennis over taal en taalverschijnselen in leerlijnen voor spelling, grammatica of 
taalbeschouwing. Vervolgens is de aandacht op paragraafniveau geïnventariseerd, waarna 
steekproefsgewijs is gekeken welke taalbegrippen in alle andere leerlijnen aan de orde komen, 
zoals lezen, schrijven, spreken, luisteren, fictie. In deze publicatie vind je de typering van de 
verschillende leermiddelen en de belangrijkste conclusies, inclusief representatieve voorbeelden 
die een indruk geven van hoe kennis over taal en taalverschijnselen in de leermiddelen is 
uitgewerkt. 
 
Afbakening van kennis over taal en taalverschijnselen 
In de leermiddelenanalyse wordt het thema kennis over taal en taalverschijnselen gezien vanuit 
de optiek van het Referentiekader Taal en de voorstellen van de Ontwikkelgroep Nederlands van 
curriculum.nu. Daarnaast is bij de analyse uitgegaan van een begrippenlijst die door SLO in 
ontwikkeling is in het kader van een Leerlijn begrippen Taalbeschouwing.  
 
Kennis over taal en taalverschijnselen krijgt in het Referentiekader Taal vorm in het domein 4 
Begrippenlijst en taalverzorging. Het referentiekader verantwoordt dat als volgt: “Om te 
spreken over taal en taalverschijnselen is een beperkt aantal begrippen noodzakelijk. […] 
Kennis van deze begrippen bevordert het gesprek binnen en buiten het taalonderwijs over taal 
en taalverschijnselen.” 
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Behalve het referentiekader benoemt ook de Ontwikkelgroep Nederlands van curriculum.nu het 
belang van kennis over taal en taalverschijnselen: “In een geletterde samenleving is het 
belangrijk dat leerlingen hun leven lang talige kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Bij 
het leergebied Nederlands werken leerlingen aan hun inzicht in taal, taalgebruik en literatuur en 
aan het versterken van hun taallerend vermogen. Daardoor zijn ze beter in staat om in steeds 
meer verschillende taalgebruikssituaties doelgericht te communiceren. […] Ze ontwikkelen 
vaktaal om functioneel over taal, taalgebruik en literatuur te communiceren.” 
  
De leerlijn Begrippen voor taalbeschouwing deelt deze begrippen op in de volgende categorieën: 
taalleerproces, taal en maatschappij, taal en communicatie, teksten, betekenis, woordgroepen 
en zinnen, woorden, klanken, en schriftconventies. Deze begrippen worden opgebouwd van 
groep 1-2 po tot en met bovenbouw vo. 
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2. Typering leermiddelen 
 
Hieronder vind je een korte beschrijving van de aandacht voor kennis over taal en 
taalverschijnselen in de onderzochte leermiddelen.  
 
Staal groep 6, 7, 8 
Het onderdeel Taal verkennen bestaat per thema uit vier lessen en een extra differentiatieles 
‘spelen met taal’. Onderwerpen variëren van dialecten en de opbouw van een lied tot het belang 
van bijschriften en de gevoelswaarde van woorden. Behalve bij Taal verkennen komen ook in 
andere domeinen taalbegrippen voor. 
 
Taal op maat groep 6, 7, 8 (2012) 
In de leerlijn Kijk op taal komen woordsoorten en zinsdelen aan de orde, maar ook is er 
aandacht voor taalverschijnselen zoals taalverandering, spreektaal versus schrijftaal, of Engelse 
woorden in het Nederlands. 
 
Taal in beeld groep 6, 7, 8 (2013) 
In de leerlijn Taalbeschouwing komen niet alleen woordsoorten en zinsdelen aan de orde, maar 
ook morfologie, leestekens, en stijl en betekenis.  
 
Taalverhaal.nu groep 6 (2014, 2017), groep 7 (2014, 2017), groep 8 (2014, 2017)De leerlijn 
Woord- en Zinsbouw behandelt vooral taalbegrippen, variërend van woordsoorten (zoals 
bijvoeglijk naamwoord) tot zinsdelen (zoals gezegde en lijdend voorwerp). Ook is er binnen 
deze leerlijn aandacht voor onderwerpen als homoniemen, beeldtaal en leestekens.  
 
Tekster groep 6, 7 en 9 (2016) 
Tekster is een schrijfmethode voor groep 6, 7 en 8 en bestaat per leerjaar uit twintig lessen, 
waarmee leerlingen oefenen in het schrijven van verschillende soorten teksten in diverse 
genres. Leerlingen leren verschillende taalbegrippen aan bij het leren schrijven van een tekst. 
 
Blink Nederlands (PLOT26) (vmbo/havo/vwo) 
Aandacht voor kennis over taal en taalverschijnselen komt in alle lessenseries voor. De 
aandacht voor woordsoorten en zinsdelen is vooral bij Grammatica en De grammaticacase terug 
te vinden. Aandacht voor spelling is er in alle schrijfcursussen, in de module Spelling en in de 
apps voor spelling en werkwoordspelling. Leerlingen worden in vrijwel elke cursus uitgenodigd 
te reflecteren op taal(gebruik) en daarover met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Kern Nederlands vmbo-kgt 1 (2017, tweede druk 2019), vmbo-kgt 2 (2018) 
In de leerlijn Spelling/grammatica gaat het in ieder deel om twintig lessen. De onderwerpen in 
deze leerlijn zijn gericht op correct spellen, het herkennen van woordgroepen en zinnen, 
woordvorming en woordsoorten, en schriftconventies. In deze leerlijn wisselt de aandacht voor 
zinsdelen en woordsoorten elkaar af. Behalve bij Spelling/grammatica komen ook in de overige 
domeinen taalbegrippen voor. 
 
Kern Nederlands havo-vwo 1 (2018) en havo-vwo 2 (2018)_ 
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Zowel KERN hv-1 als hv-2 bestaat uit 45 paragrafen. In leerjaar 1 zijn er negen paragrafen voor 
grammatica en negen paragrafen voor taalverzorging gereserveerd. In leerjaar 2 is dat aantal 
teruggebracht naar ieder zes paragrafen.  
 
Nieuw Nederlands vmbo-kgt 1 en 2 (2016, 6e editie) 
Bij het onderdeel Taalweetjes komen allerlei wetenswaardigheden rond het verschijnsel taal aan 
de orde, zoals tweetaligheid, moedertaal, straattaal, spreektaal en whatsapptaal. Bij de leerlijn 
Taalverzorging worden vooral zinsdelen en woordsoorten behandeld. Spelling en correct 
formuleren zijn hierbij de belangrijkste doelen. Daarnaast wordt in alle leerlijnen 
gebruikgemaakt van taalbegrippen, met als doel lees-, schrijf-, spreek- of luistervaardigheid te 
ontwikkelen.  
 
Nieuw Nederlands havo-vwo 1 en 2 (2016, 6e editie)  
Nieuw Nederlands voor havo/vwo kent zes hoofdstukken met een vaste volgorde van domeinen, 
respectievelijk Lezen, Schrijven, Kijken en luisteren, Spreken en gesprekken, Woordenschat, 
Grammatica, Formuleren en Spelling. In het leerstofoverzicht vermeldt elk hoofdstuk per leerlijn 
of domein één onderwerp. Elk hoofdstuk sluit af met een praktijkopdracht. Naast de zes 
hoofdstukken biedt Nieuw Nederlands een module Poëzie en fictie aan. Ook bevat de methode 
in leerjaar 1 en 2 een module met de naam De brug waarin extra aandacht wordt besteed aan 
Lezen, Grammatica, Formuleren en Spelling.  
 
Op niveau vmbo 1 (2015) en 2 (2015/2017)  
De leerlijn Kijk naar taal, onderdeel van ‘Over taal’, behandelt onderwerpen als taalvariatie, 
figuurlijk taalgebruik en beeldtaal. Daarnaast krijgen leerlingen in alle leerlijnen/domeinen 
taalbegrippen aangeboden om hun functionele taalvaardigheid te ontwikkelen. Het register 
geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen.  
 
Op niveau havo-vwo 1 (2015/2017) en 2 (2016/2019) 
Op niveau voor havo/vwo bestaat uit zes blokken die in een vaste volgorde de volgende 
leerlijnen bevatten: fictie, grammatica, spelling, over taal, lezen, schrijven, spreken, kijken en 
luisteren. Elk blok wordt afgesloten met een project. De leerlijn Over taal kent twee onderdelen, 
namelijk Woordenschat en Taalbeschouwing. 
 
Talent kgt 1(2019) en kgt 2 (2020) 
Talent kgt bestaat per leerjaar uit vijf hoofdstukken die ieder een vaste volgorde van leerlijnen 
kennen, namelijk Fictie, Gedicht, Lezen, Schrijven en formuleren (leerjaar 1), Schrijven 
(leerjaar 2), Woorden, Spreken, kijken, luisteren, Grammatica, Spelling en Media en onderzoek. 
 
Talent havo/vwo 1 (2019) en havo/vwo-2 (2020) 
Talent havo/vwo bestaat per leerjaar uit vijf hoofdstukken die ieder een vaste volgorde van 
leerlijnen kennen, namelijk Fictie, Gedicht, Lezen, Schrijven en formuleren (leerjaar 1), 
Schrijven (leerjaar 2), Woorden, Spreken, kijken, luisteren, Grammatica zinsdelen, Grammatica 
woordsoorten, Spelling, en Media en onderzoek. 
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3. Samenvatting en conclusies 
 
Naamgeving leerlijnen voor kennis over taal en taalverschijnselen 
De onderzochte leermiddelen besteden aandacht aan kennis over taal en taalverschijnselen. Dat 
gebeurt enerzijds in een speciaal daarvoor bestemde leerlijn, anderzijds komen taalbegrippen in 
de overige leerlijnen aan de orde ter ondersteuning van de verschillende taalvaardigheden. De 
naamgeving van kennis over taal varieert. De term taalbeschouwing komt in het po één keer 
voor en is in het vo afwezig. De term grammatica is in het po afwezig, terwijl die in het vo 
gangbaar is. Zie het overzicht hieronder: 
 
Leergangen 
po 

Leerlijn Kennis 
over taal 

 Leergangen vo Leerlijn Kennis over 
taal 

Taal op Maat Kijk op taal  Nieuw Nederlands Taalweetjes 
Taalverzorging 

Taal in beeld  Taalbeschouwing  Op Niveau Kijk naar taal 
Taalverhaal.nu Woord- en 

zinsbouw 
 Talent Grammatica, Woorden, 

Media en onderzoek 
Staal Taal verkennen  Kern Spelling/grammatica 
   Blink Nederlands Spelling/grammatica 

 
Inhoud en opbouw van begrippen voor grammatica 
Wanneer je de leerstof voor woordsoorten en zinsdelen in de leergangen po en vo met elkaar 
vergelijkt, is er in het algemeen sprake van een doorgaande lijn in complexiteit en verdieping. 
Dit blijkt uit de keuze van de aangeboden begrippen – eenvoudige begrippen in het po en 
complexere in het vo – en hoe begrippen worden aangeboden en uitgewerkt.  
 
In de regel worden eerst de begrippen aangeboden die nodig zijn voor een juiste 
(werkwoords)spelling. Grammaticale begrippen zoals onderwerp, persoonsvorm, voltooid 
deelwoord, tegenwoordige tijd, verleden tijd, meervoud en enkelvoud voorafgaan aan de 
overige grammaticale begrippen, zoals lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp.  
 
De uitleg van grammaticale begrippen vindt plaats door definities, zoekwijzen (zoals vraagproef, 
tijdproef en getalproef) en door voorbeeldzinnen. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld dat ze het 
onderwerp vinden door de wie/wat-vraag plus persoonsvorm te stellen, en de persoonsvorm 
door een ja/nee-vraag van een zin te maken. Na de uitleg volgen oefeningen waarin telkens één 
probleem of één grammaticaal begrip aan de orde komt, waarna aan het eind verschillende 
categorieën in één oefening geïntegreerd worden (‘alles door elkaar’). De transfer naar 
alledaags taalgebruik - productief of receptief - vindt in de meeste leermiddelen slechts af en 
toe plaats. 
  
Doordat Spelling en Grammatica soms twee verschillende leerlijnen zijn, is het de vraag of 
leerlingen de transfer maken van de grammaticale uitleg in de ene leerlijn naar de toepassing 
daarvan in de leerlijn Spelling.  
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Inhoud en opbouw van begrippen voor taal en taalverschijnselen 
Leermiddelen volgen in de keuze van inhouden – c.q. begrippen die kennis over taal en 
taalverschijnselen uitdrukken – nauwgezet de begrippenlijst en de formuleringen uit het 
Referentiekader Taal. Er lijkt daardoor een zekere mate van canonisering op te treden. Denk 
aan taalbegrippen en taalverschijnselen zoals standaardtaal-dialect-groepstaal, formeel-
informeel, schrijftaal-spreektaal, Engelse werkwoorden, verbale en non-verbale communicatie. 
Deze begrippen komen in vrijwel alle leermiddelen op vergelijkbare wijze aan de orde, waarbij 
de uitleg sterk op elkaar lijkt.  
 
Anders dan bij grammatica en spelling is de inhoud, opbouw en behandelwijze van de overige 
taalbegrippen minder voorspelbaar. Zo kan het voorkomen dat de theorie gedetailleerd stilstaat 
bij de definitie van ‘de zin’, maar dat in de instructie in voorgaande hoofdstukken of jaardelen 
het taalbegrip ‘de zin’ al talloze keren gebruikt is en als bekend is verondersteld.  
 
Overigens zijn er zoveel taalbegrippen – die onderdeel uitmaken van de instructietaal op school 
– dat niet elk begrip kan worden uitgelegd of geduid. Denk aan relevante en frequent 
voorkomende taalbegrippen zoals pagina, komma, spatie of zelfs een voor de hand liggende 
instructie als ‘lees de tekst’ of ‘bekijk de tekst’. Het aanbod van deze categorie woorden vindt 
soms expliciet plaats en is daardoor onderdeel van de leerstof, maar in de meeste gevallen 
behoren dergelijke woorden tot de bekend veronderstelde woordenschat van de leerling. 
Hetzelfde geldt voor veelvoorkomende aanduidingen als ‘een goed argument’, ‘korte 
samenvatting’, ‘hele zinnen’, ‘goed lopende zinnen of ‘niet te lange zinnen’. De bijvoeglijke 
naamwoorden suggereren daarmee een norm, maar deze wordt niet benoemd, besproken of 
geoefend. Concrete taalvoorbeelden die de norm expliciteren, bijvoorbeeld meerdere 
voorbeelden die verschillen in kwaliteit, ontbreken. 
 
Tussen leermiddelen voor het po en voor de onderbouw van vmbo en havo zijn er – net als bij 
de grammaticale begrippen – relatief weinig verschillen in het aanbod en de ordening van 
begrippen voor taalverschijnselen. De bovenbouw po en de onderbouw vo vissen in dezelfde 
vijver, waarbij opvalt dat het aanbod van grammaticale en andere taalkundige begrippen in 
groep 7 en 8 dikwijls complexer is dan in de onderbouw van het vmbo. Sommige onderwerpen 
in po-lesmethodes lijken eerder thuis te horen in de bovenbouw vo, zoals drogreden, 
neologisme, homofoon en antoniem.  
 
Samengevat bestaat er een redelijke consistentie en gelijkvormigheid in het aanbod van 
taalbegrippen. Dat betekent echter niet dat er een vloeiende, ononderbroken doorlopende 
leerlijn van groep 6 po tot en met einde onderbouw vmbo/havo/vwo bestaat met een 
doordachte balans van begrippen over taal en taalverschijnselen. Doordat alle leerlingen van 
lesmethode wisselen tussen groep 8 en het eerste leerjaar van het vo, bestaan er dubbelingen, 
inconsistenties in de uitleg en gaten in het aanbod van taalbegrippen.  
 
Nadruk op kennis, minder op transfer en integratie van kennis 
De leermiddelen komen overeen in hoe begrippen over taal gepresenteerd en aangeboden 
worden: meestal krijgen leerlingen een uitleg door middel van definities en voorbeelden. In de 
volgende oefeningen moeten ze het taalbegrip herkennen, variërend van persoonsvorm tot 
pleonasme. Door deze aanpak is het aanbod overwegend gericht op reproductie van kennis. 
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Leerlingen onderzoeken of analyseren zelden taalverschijnselen in authentiek, eigen of elkaars 
werk, waardoor ze actief relaties leggen tussen kennis en begrippen, kritisch leren kijken naar 
taalmogelijkheden en taaleffecten en de opgedane kennis kunnen gebruiken in verschillende 
contexten. Leermiddelen doen met andere woorden een gering beroep op de rijke ervaringen 
van leerlingen met taal en taalverschijnselen, maar specialiseren zich vooral in 
begripsverwerving.  
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4. Voorbeelden uit leermiddelen  
 
4.1 Aandacht voor woordsoorten en zinsdelen  
Als het gaat om begrippen over taal, besteden de lesmethodes voor po en vo ruim aandacht 
aan grammaticale begrippen, vooral over woordsoorten en zinsdelen. Zeker tussen bovenbouw 
po en onderbouw vmbo is er veel overeenkomst in de aangeboden begrippen. Havo/vwo 
onderscheidt zich door ook de moeilijkere woordsoorten en zinsdelen aan te bieden, zoals het 
onbepaald voornaamwoord of de bepaling van gesteldheid. 
In de po-lesmethode Taalverhaal.nu heet deze leerlijn Woord- en zinsbouw. Hieronder staat het 
overzicht van onderwerpen voor groep 4 tot en met groep 8: 
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Onderstaand register komt uit de lesmethode Op niveau kgt 1 voor het voortgezet onderwijs. 
Behalve de vertrouwde grammaticale termen zoals onderwerp of het hele werkwoord, komen tal 
van andere taalbegrippen aan de orde zoals alfabetische volgorde, gekruist rijm of pictogram.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Kennis van grammaticale begrippen 
Veel taalbegrippen komen in de loop van de leerjaren herhaaldelijk terug, vooral de 
taalbegrippen die leerlingen nodig hebben bij werkwoordspelling. Hoewel de begrippen hetzelfde 
zijn, net als het doel (een correcte spelling), is de uitleg ervan toch telkens verschillend. 
Bovendien staat de uitleg van deze begrippen fysiek niet altijd in de buurt van de 
schrijfoefeningen waarin de kennis ervan moet worden toegepast. Beide aspecten - een telkens 
net iets andere uitleg en een loskoppeling van de schrijf- of formuleervaardigheid - bemoeilijken 
mogelijk de inprenting en succesvolle toepassing van deze taalbegrippen door leerlingen.  
Voorafgaand aan onderstaand fragment uit Taalverhaal.nu groep 6 zijn het onderwerp en de 
persoonsvorm al uitgelegd. Deze uitleg laat zien dat onderwerp en persoonsvorm bij elkaar 
horen en met elkaar mee veranderen in enkelvoud en meervoud: 
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Onderstaande spellingoefening komt uit Staal, groep 8, blok 4. De eerste opdracht focust op 
één specifiek aspect, namelijk een woord met onbeklemtoond meervoud. De volgende 
opdrachten behandelen andere onderwerpen: 
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In onderstaand voorbeeld uit Kern kgt-1 leren leerlingen hoe ze onderwerp en persoonsvorm in 
een zin kunnen vaststellen, dat de persoonsvorm een werkwoord is en het onderwerp een 
persoon, dier of ding is. Anders dan in de meeste lesmethodes verbindt deze paragraaf de 
oefening van taalbegrippen met een tekst met een samenhangende verhalende inhoud in plaats 
van met losse oefenzinnen zonder inhoudelijk verband. 
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Leerlingen oefenen in onderstaande les zinsontleding. In onderstaand voorbeeld wordt uitgelegd 
wat een zin is, wat een zinsdeel is en hoe je het werkwoordelijk gezegde en het onderwerp in 
een zin kunt vinden. Andere relevante begrippen: verzameling woorden, tekst, (duidelijke) 
betekenis, zin, basisdelen, handeling (in een zin), vraagwoorden, zinsdelen. Bron: Op niveau 
hv-1, blok 2 paragraaf 5 Grammatica: 
 

 
 
4.3 Kennis over taal en taalverschijnselen 
In vrijwel alle leermiddelen is er aandacht voor het verschil tussen spreektaal en schrijftaal. In 
onderstaand voorbeeld maakt de uitleg duidelijk dat bij spreektaal foutjes niet zo opvallen, wat 
met een voorbeeld wordt gedemonstreerd. Vervolgens besluit de uitleg met drie tips voor 
schrijftaal. De uitleg kiest een directieve toon, door te stellen dat fouten bij spreektaal er 
minder toe doen en door drie tips te geven voor schrijftaal. Reflectie of beschouwing op 
(eigen)aardigheden van spreektaal of schrijftaal, of grijze tussengebieden zoals in appverkeer of 
op sociale media, of de eigen ervaringen van leerlingen, staan daarmee niet of minder centraal. 
Bron: Taal op maat, groep 6, thema 6, les 3 Schrijven: 
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Uitleg   
Spreektaal en schrijftaal 
Als je praat, valt het vaak niet zo op dat je foutjes maakt. Je begint bijvoorbeeld een zin, maar 
maakt die niet af. In spreektaal gaat het dan zo:  
Wat ik wil zeggen is, nou ja, ik bedoel wat maakt het nou allemaal uit; het kan mij niet schelen. 
   
Bij Schrijftaal vallen fouten wel op. Gebruik deze tips: 
 

1. Controleer de spelling van alle woorden met een woordenboek of de computer 
2. Lees je tekst hardop aan jezelf voor. Als een zin niet klopt, hoor je dat meteen.  
3. Verbeter je tekst.  

 
In de leerlijn Schrijven maken leerlingen in onderstaand voorbeeld kennis met non-fictie en de 
tekstsoorten die daarbij horen. Taalbegrippen zijn onder andere: non-fictie, teksten, informatie, 
tekstsoorten, informatieve tekst, meningtekst, instructie, verslag, artikel, krant, tijdschrift, 
schoolboek, atlas, reisgids, doel van een tekst, memo, tekstberichtje, aanhef, werkstuk, 
hoofdstukken, kenmerken van een tekstsoort, WH-vragen, aantekeningen, woordweb en 
schrijfplan. Bron: Taal in beeld, taalboek 8, blok 2, les 8 Schrijven: 
 
Uitleg 
Veel teksten hebben te maken met de werkelijkheid, met iets wat echt bestaat. Teksten over de 
werkelijkheid noem je non-fictie. De teksten zijn meestal bedoeld om informatie over te 
dragen. Bij non-fictie horen veel verschillende tekstsoorten, bijvoorbeeld een informatieve 
tekst, meningtekst, instructie, verslag, een artikel in een krant of tijdschrift en de tekst in een 
schoolboek, atlas of reisgids.  
 
Als je een tekst gaat schrijven, bedenk je eerst wat het doel van je tekst is. Je kiest de 
tekstsoort die past bij het doel. Schrijf je bijvoorbeeld voor iemand op hoe je iets moet doen, 
zoals een tent opzetten? Schrijf dan een instructie. Wil je opschrijven hoe iets is gegaan, 
bijvoorbeeld hoe een wedstrijd is verlopen? Dan schrijf je een verslag. En om je moeder te laten 
weten dat je bij een vriendje blijft eten, schrijf je een memo of stuur je een tekstberichtje.  
 
Na het kiezen van de tekstsoort denk je na over wat er past bij die tekstsoort. Een brief begin 
je bijvoorbeeld met een aanhef, zoals hallo of beste. In een meningtekst gebruik je woorden als 
ik vind, volgens mij. En de tekst in een werkstuk verdeel je in hoofdstukken. Met de kenmerken 
van een tekstsoort in je hoofd kun je de tekst gaan schrijven.  
 
Bij veel teksten kun je WH-vragen stellen. Kies de vragen die bij je tekst passen. En maak bij 
het schrijven van een tekst gebruik van het hulpmiddel dat jij handig vindt, bijvoorbeeld 
aantekeningen, een woordweb of een schrijfplan.  
 
WH-vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? 
 
Leerlingen krijgen in Blink Nederlands bij lezen en woordenschat standaard de onderstaande 
opdracht, waarbij ze geprikkeld worden te reflecteren op woorden, namelijk of ze mooi, moeilijk 
of nieuw zijn. De opdracht is niet kennis- maar ervaringsgericht waardoor leerlingen zich gaan 
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verwonderen over woorden. Bron: Blink Nederlands, verschillende leerlijnen namelijk Verhalen 
& Fictie en Schrijven: 

 
In Nieuw Nederlands hv-2, hoofdstuk 6 Woordenschat leren leerlingen wat oude naamvallen zijn 
en dat je ze uit je hoofd moet leren. Taalbegrippen zijn onder andere: verkorting (van de 
tweede naamval), verbogen vormen:  
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4.4 Kennis, vaardigheid, transfer/integratie van kennis  
Leerlingen maken in onderstaand voorbeeld uit Nieuwsbegrip als onderdeel van een leesles een 
mindmap over bordspellen, waarbij ze deelonderwerpen onderscheiden. Ze leren overzicht over 
de tekst te krijgen en de inhoud van de tekst te visualiseren door het tekenen van een 
woordweb waarin ze de teksthiërarchie duidelijk maken. Ook integreren ze eigen kennis en 
ervaringen in de woordweb. Bron: Nieuwsbegrip (stappenplan voor alle leesniveaus, zowel po 
als vo): 
 

 
 
In de lesmethode Tekster maken leerlingen kennis met verschillende taalbegrippen, met name 
tekstkenmerken en tekstsoorten, zoals: overtuigende e-mail, brief, bladzijde, onderwerp, 
aanhef, inleiding, de lezer, middenstuk, belangrijke informatie, afsluiting, samenvatting, 
ondertekening, groet, witregels en andere taal. Leerlingen verwerven relevante begrippen 
(kennis), passen deze kennis toe op een tekst (vaardigheid) en krijgen zicht op de kenmerken 
van een mail aan iemand die je niet kent (inzicht). Bron: uitleg bij overtuigende e-mail, Tekster, 
les 12, werkboek groep 8: 
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In onderstaand voorbeeld uit Staal leren leerlingen dat talen elkaar beïnvloeden en woorden 
van elkaar lenen. De term leenwoord wordt overigens niet expliciet in de uitleg gebruikt. In 
opdracht 1 ontdekken leerlingen de verwantschap tussen het Nederlands en Zuid-Afrikaans en 
in opdracht 2 verwerven ze inzicht in de reden waarom bepaalde woorden zich in de andere 
talen genesteld hebben. Bron: Staal, groep 7, Taal verkennen: 
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In De grammaticacase gaan leerlingen op een onderzoekende manier aan de slag met 
grammatica.  Bron: Blink Nederlands, 1 vmbo-gt, De grammaticacase, les 1:  
 

 
 

 
 
Leerlingen maken in Kern hv-1 kennis met het ontstaan van een taal, welke taalfamilies er zijn 
en hoe taalverandering werkt. Leerlingen lezen een tekst over Indo-Europees, waarin ze lezen 
over hoe het komt dat talen familie van elkaar zijn, wie er Indo-Europees spraken en waar 
Nederlands vandaan komt. In opdracht 9 is er onder andere aandacht voor de relatie tussen 
taalverandering en de maatschappij. In opdracht 13 beantwoorden leerlingen de vraag hoe het 
Nederlands zich in de komende decennia verder zou kunnen ontwikkelen. Taalbegrippen zijn 
onder andere: taalfamilie, woord, taalkundige, Indo-Europees, Oudnederlands, 
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Middelnederlands, Nieuwnederlands en standaardtaal. De opdrachten doen afwisselend een 
beroep op kennis, vaardigheid en/of inzicht. Bron: Kern hv-1, Taal & Communicatie, paragraaf 
31. 
 
Oefenen 
7 Welke Europese talen zijn Germaanse talen en welke Romaanse? 
8 Hoe verklaren wetenschappers dat talen familie van elkaar zijn? 
9  Hoe kun je uit de woorden in Indo-Europese talen die op elkaar lijken, afleiden hoe de 

maatschappij van de sprekers van het Indo-Europees eruit zag? 
10 In welke landen is Nederlands tegenwoordig een officiële taal? 
 
In onderstaande vervolgopdrachten gaan leerlingen aan de slag met uitingen en gaan ze na of 
ze de leerdoelen hebben bereikt: 
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Leerlingen ontdekken in de leerlijn Media en onderzoek wat betrouwbare bronnen zijn en 
waarop ze moeten letten. Taalbegrippen zijn onder meer: bronnen, betrouwbaar, internet, 
betrouwbare of onjuiste informatie, werkstuk, presentatie, maker, schrijver, artikel, onderwerp, 
neutraal, informatie overbrengen, reclame, doel van een bron en website. De toon van de uitleg 
is voorschrijvend: “het is belangrijk om te weten”, “verder is het goed als de schrijver neutraal 
is”. Bron: Talent kgt-2, blok 2, paragraaf 9 Media en onderzoek: 
 
Betrouwbare bronnen op internet 
Op internet is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld in artikelen, filmpjes of podcasts. Als je 
een werkstuk maakt of een presentatie geeft, is het belangrijk om te weten of je betrouwbare 
informatie gebruikt. Anders krijg en verspreid je misschien onjuiste informatie. Als je erachter 
wilt komen of een bron betrouwbaar is kun je letten op het volgende:  
 

1. Maker: de schrijver van het artikel of de maker van het filmpje moet veel weten over het 
onderwerp. Verder is het goed als de schrijver of maker neutraal is: hij moet geen geld 
krijgen om bijvoorbeeld vooral positieve informatie te verspreiden. 

2. Datum: kijk altijd naar de datum waarop de bron is gemaakt. Als de bron oud is, kan de 
informatie ook verouderd zijn. Kies daarom altijd voor de meest nieuwe (actuele) 
informatie. 

3. Doel: een betrouwbare bron wil informatie overbrengen en bijvoorbeeld niet reclame 
maken of grappen maken over een serieus onderwerp. 

4. Website: als de informatie op een serieuze nieuwswebsite staat, is die betrouwbaarder 
dan informatie op Facebook. Ook kun je letten op advertenties op een website: een 
website met veel advertenties is minder betrouwbaar. 
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