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Hoe moet het taalonderwijs van de toekomst eruit zien? 
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Het moet leerlingen toerusten voor hun deelname aan de 

samenleving van toekomst door ze bewust taalvaardig te 

maken. 
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In 2032 en daarna leren en werken kinderen en 

volwassenen immers in een toenemend complexe en 

uitdagende samenleving. Daarin is sprake van intensieve 

communicatie via oor en oog en andere zintuigen en 

misschien zelfs zonder tussenkomst van woord of beeld. 

Meer dan ooit kan iedereen zijn zegje doen, zijn verhalen 

delen en nieuws maken. Onze taal en cultuur zijn in 2032 

door voortschrijdende globalisering en migratie 

tegelijkertijd gemeenschappelijk en sterk verschillend en 

nog meer dan nu ontbreekt het ons aan vanzelfsprekende 

culturele of levensbeschouwelijke autoriteiten en tradities. 
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In de samenleving van 2032 zal daarom sprake zijn van 

sterke individuele en maatschappelijke behoeften aan 

scholing en vorming die bijdragen aan sociale binding en 

economische participatie, democratische betrokkenheid, 

tolerantie voor anderen en het andere, creativiteit, 

nieuwsgierigheid en ondernemingszin.
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Louter vaardigheid in het gebruik van taal en tekst volstaat 

niet voor de 21e eeuw. Zonder kennis over functies en 

vormen van taal en tekst en andere media en zonder 

normen voor geletterdheidspraktijken komen leerlingen 

tekort.
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Bewuste taalvaardigheid
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Welke toekomst?
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Informatie- en 

communicatietechnologie

 Affordances en beperkingen

 Kansen en bedreigingen
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Iedereen aan het woord

 Meer dan ooit worden beelden uitgewisseld, 

verhalen opgehangen en nieuws gedeeld 

 Iedereen aan het woord, iedereen auteur?
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Eenheid en verscheidenheid

 Uniformering en fragmentatie

 Wereldburgers met vreemde buren
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Gezaghebbende bronnen

 Betwiste autoriteit 

 Gemeenschappelijk cultureel erfgoed?
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In het oog van de storm

13



Onderwijs2032

 21ste eeuwse 

vaardigheden

 Bildung, 

betrokkenheid, 

burgerschap…
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Taalonderwijs voor de toekomst?

 Discussie op 11 juni:

 Integratie domeinen

 Aandacht voor nieuwe media

 Inhouden en vragen centraal

 Verbinding met zaakvakken

 Literaire teksten

 Nederlands naast andere talen

 Interactie

 Nieuw concept nodig?
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Bewuste taalvaardigheid

 Genrekennis: 

 kennis over functies en vormen van taal en tekst 

(binnen verschillende media)

 Normen voor geletterdheidspraktijken:

 niet alleen voor het product, maar juist ook voor het 

proces

 niet alleen in termen van procedures, maar ook van 

houding, identiteit

 Leerling als ontwerper, met vrijheid van en 

verantwoordelijkheid voor ontwerp

 Leerkracht als meester
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