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Het beleid: twee presentaties  
    
Platform Onderwijs2032 Onderwijs van de toekomst | Joanneke Prenger 
Eind januari presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn eindadvies over toekomstgericht onderwijs. Het 
advies van het Platform Onderwijs2032 is het afgelopen jaar tot stand gekomen op basis van een 
maatschappelijke dialoog met talloze gesprekspartners, wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit het 
buitenland. Joanneke Prenger (SLO) vertelt wat er op dit moment bekend is over het vervolg van dit ingeslagen 
traject van onderwijsvernieuwing en wat de rol van het landelijk netwerk taalspecialisten daarbij kan zijn.  
 
Taalunie Schrijfonderwijs in de schijnwerpers | Hella Kroon  
Vergroot de kennis van leraren over effectief schrijfonderwijs. Dat is de hoofdlijn van het advies 
‘Schrijfonderwijs in de schijnwerpers’, dat de Taalunie  afgelopen oktober presenteerde naar aanleiding van 
zorgen over het niveau van schrijfvaardigheid van leerlingen in het basis- en voortgezet / secundair onderwijs, 
in Nederland en Vlaanderen. Hella Kroon (trainer/adviseur APS) zat in de door de Taalunie ingestelde 
werkgroep die dit advies samenstelde en zal het advies en de functie ervan kort toelichten.  
 
Wetenschap en praktijk: een lezing  
 
NT2 en meertaligheid | Frederike Groothoff 
Een nieuwkomer in de klas krijgen die geen Nederlands spreekt lijkt een moeilijke uitdaging voor leraren, maar 
ook voor leerlingen is het lastig om in een klas komen waar niemand hun taal praat. In mijn presentatie schets 
ik de geschiedenis van het onderwijs aan nieuwkomers in NL en bespreek ik de stand van zaken nu. Er zullen 
verschillende wetenschappelijke onderzoeken de revue passeren. Het is mijn bedoeling jullie veel nieuwe 
inzichten, ideeën en praktische handvatten te geven zodat jullie weer toegerust zijn om met deze actuele 
informatie scholen en leraren te begeleiden bij de nieuwe stroom nieuwkomers. 
 
Frederike Groothoff is twee dagen per week werkzaam als leerkracht in groep 1/2 op Taalschool Het Mozaïek in 
Utrecht (www.taalschoolutrecht.nl) de andere dagen werkt ze aan haar PhD-project aan de Univesiteit van 
Utrecht over woordenschatontwikkeling van jonge nieuwkomers. 
 
De wetenschap: drie korte pitches 
 
Beestachtig goed leren schrijven met Tekster | Monica Koster & Renske Bouwer (Universiteit Utrecht) 
Uit de laatste peiling van het onderwijsniveau blijkt dat in groep 8 slechts 30% van de leerlingen in staat is om 
schriftelijk een boodschap goed over te brengen aan een lezer. Er is weinig goed lesmateriaal voor schrijven en 
docenten zijn onvoldoende voorbereid op het geven van schrijfonderwijs. Om dit te verbeteren hebben wij een 
lesmethode voor schrijven voor groep 6 t/m 8 ontwikkeld: Tekster. Kern van Tekster is een schrijfstrategie 
waarmee leerlingen op een gestructureerde manier een aanpak leren voor het schrijven van teksten. Uit ons 
onderzoek blijkt dat leerlingen na 4 maanden Tekster maar liefst 1½ leerjaar vooruitgaan.  
 
Monica Koster en Renske Bouwer zijn als onderzoeker betrokken bij Tekster. Monica heeft ervaring als remedial 
teacher in het basisonderwijs. Renske was werkzaam als universitair docent Psychologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.  
 
Begrijpen van digitale teksten in het onderwijs  | Eliane Segers 
In de pitch geef ik een overzicht van wat we uit onderzoek weten van hoe kinderen digitale teksten verwerken. 
Ik vertel over eigen onderzoek rondom hypertekstbegrip in de bovenbouw van het PO en de onderbouw van 
het VO, zowel bij kinderen in het regulier onderwijs als bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) als 
doof/slechthorende kinderen. Daarna ga ik verder met hypermedia begrip, en geef aan hoe hypermedia het 
begrijpend lezen kan beïnvloeden en hoe zelfregulatie hierbij een rol speelt. 
 
Eliane Segers is als universitair hoofddocent verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek draait om het optimaliseren van het leren, met daarbij aandacht voor 
variatie in taal en cognitief vermogen van kinderen: variërend van kinderen met intellectuele beperkingen tot 



hoogbegaafde kinderen, als ook kinderen die Nederlands als tweede taal leren, kinderen met spraak-
taalproblemen, en met (risico op) dyslexie.  
 
De Bibliotheek op school werkt | Adriana Bus  
Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. 
Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die op 26 
januari  promoveerde aan de Universiteit Leiden. In zijn promotieonderzoek Aliteracy: Causes and solutions’ 
vergeleek Nielen een groep scholen die meedoet aan het programma de Bibliotheek op school met scholen die 
niet meedoen. Het belangrijkste verschil is dat scholen die meedoen aan het programma (met behulp van 
Bibliotheekondersteuning) meer boeken aanbieden en meer aandacht besteden aan hun collectie. Adriana Bus 
(Hoogleraar Universiteit Leiden, promotor van Thijs Nielen) licht dit onderzoek toe. 
 
Adriana Bus is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit 
Leiden. Zij is specialist op het gebied van preventie en remediatie bij leerproblemen.  
 
De praktijk: keuze uit workshops  
 
Beestachtig goed leren schrijven met Tekster | Monica Koster & Renske Bouwer (Universiteit Utrecht) 
In deze workshop geven we een inkijkje in Tekster door middel van een voorbeeldles, filmfragmenten en 
leerlingteksten. We gaan in op belangrijke ingrediënten voor een effectieve schrijfles en hoe Tekster docenten 
houvast biedt bij het geven van schrijfonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan kwesties als: Hoe begeleid je 
beginnende schrijvers tijdens het schrijfproces? Hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen? Hoe geef je 
effectieve feedback op schrijfproducten? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen hun eigen schrijfproces gaan 
reguleren?  
 
Begrijpen van digitale teksten in het onderwijs  | Eliane Segers 
 In de workshop ga ik met de aanwezigen in discussie over het begrijpend lezen van digitale teksten. Ik zal uitleg 
geven over een korte interventiestudie die we hebben uitgevoerd en de resultaten daarvan delen. De 
interventie richtte zich op het aanleren van leesstrategieën die specifiek aansluiten bij het lezen van 
hyperteksten. We gaan verder kijken welke strategieën goed aansluiten.  
 
Leesbevordering op school | Agnes van Montfoort en Niels Bakker 
De Bibliotheek op school-po heeft een positief effect op de leesresultaten van leerlingen. Wat zijn de 
bouwstenen van dit programma? Stichting Lezen geeft een toelichting op de praktijk van de Bibliotheek op 
school en op de monitor die wordt ingezet om een (school)leesplan op te stellen. 
In deze workshop wordt eveneens verder ingegaan op de succesfactoren van leesbevordering. Van welke 
elementen weten we al dat ze bijdragen aan het leesgedrag, de leesmotivatie en de leesvaardigheid? Welke 
bijdragen kunnen ouders leveren? 
 
Agnes van Montfoort is afgestudeerd als ontwikkelingspsychologe met als specialisatie taalontwikkeling en 
taalbegeleiding van meertalige kinderen. Bij Stichting Lezen werkt ze als projectleider basisonderwijs samen 
met onderwijs- en bibliotheekorganisaties aan een inspirerende leesomgeving voor basisschoolkinderen. Niels 
Bakker is medewerker onderzoek bij Stichting Lezen en verantwoordelijk voor de Leesmonitor.  


