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Landelijk Netwerk Taal  
 
Plenaire lezingen 
 
Opening  | Joanneke Prenger    
 
Joanneke opende de dag door iedereen van harte welkom te heten op deze druk bezochte 
netwerkdag. Ze gaf een kort overzicht van de activiteiten van het LNT en vertelde dat Tijdschrift Taal 
nu bij Van Gorcum wordt uitgegeven. Ook gaf ze kort een overzicht van het traject Curriculum.nu en 
riep ze de leraren uit po op om vooral aan te haken in dit proces en mee te denken over het nieuwe 
taalcurriculum. Tot slot vertelde ze dat iedereen in zijn of haar deelnemersmap een cadeautje van de 
provincie Friesland in samenwerking met het lectoraat Taalgebruik & Leren kon vinden: een setje 
mini-posters (ansichtkaarten) uit het project Taal yn Byld.  

• Bekijk Tijdschrif Taal 
• Bekijk het ontwikkelproces van het ontwikkelteam Nederlands in Curriculum.nu  
• Bekijk het filmpje Taal yn Byld  

  
Leesonderwijs onder de loep | Suzanne Bogaerds-Hazenberg 
 
Suzanne Bogaerds-Hazenberg doet sinds 2016 promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht 
promotieonderzoek naar begrijpend lezen in het primair onderwijs. In haar onderzoek roept ze de 
vraag op of begrijpend lezen momenteel wel effectief wordt onderwezen. In haar lezing betoogde 
Suzanne dat sterke lezers strategische lezers zijn: lezers die opmerken dat ze een probleem hebben 
en weten wat ze dan moeten doen om dat probleem op te lossen. Onderwijs in leesstrategieën is dus 
inderdaad effectief. Maar leerlingen moeten wel weten waar en wanneer ze een strategie moeten 
inzetten (metacognitie). Een strategie als 'vragen stellen' past bijvoorbeeld beter bij informatieve 
teksten (declaratieve kennis) dan bij het lezen van een sprookje. Suzanne stelde dan ook dat 
leesonderwijs zou zich moeten richten op het onderwijs in leesstrategieën en op tekststructuur: 
weten hoe de tekst in elkaar zitten. Uit de resultaten van haar analyse van methodes voor begrijpend 
lezen blijkt echter dat leesstategieën inderdaad de kern vormen, maar dat er nauwelijks aandacht is 
voor conditionele kennis ('weten waarom en wanneer'): leerlingen bepalen vrijwel nooit zelf 
strategiegebruik. Ze worden in de methode erg aan de hand genomen. Ook wordt er in methode 
weinig declaratieve kennis aanboden ('weten wat iets is'). Er wordt bijvoorbeeld weinig aandacht 
besteed in methode aan leren weten wat er in de kern van een tekst kan gebeuren. Suzanne sloot 
haar lezing af met een take home message: (1) Beperk onderwijs in begrijpend lezen niet tot alleen 
maar strategieën, maar besteed ook aandacht aan kennis over hoe teksten zijn opgebouwd en aan 
conditionele kennis (2) Maak begrijpend lezen zinvol: geen ‘teksten met vragen’ (3) Werk aan een 
geleidelijke didactische fasering: ik-wij-jullie-jij. Een inspirerend verhaal!  

• Lees het artikel 'Inhoud en didactiek van begrijpend lezen | Suzanne Bogaerds-Hazenberg, 
Jacqueline Evers-Vermeul, Huub van den Bergh in Tijdschrift Taal 

• Download de presentatie  
 
Lees poëzie-tief, lees elke dag een gedicht | Hans Hagen 
 
Hans Hagen is sinds 1987 fulltime schrijver. Hij schreef tot nu toe 58 boeken, waarvan 12 met 
Monique Hagen. In 2017 werd Hans Hagen samen met Monique benoemd als Nederlands 
Kinderboekenambassadeur. In deze plenaire lezing vertelde Hans Hagen over de rol die ouders en 
leerkrachten spelen bij het “kweken” van lezers. Lezers zijn gezonder en gelukkiger - 
wetenschappelijk bewezen. Daarnaast liet hij zien hoe hij met een koffer vol spelletjes en spulletjes 
gedichten tot leven brengt. Hoe je samen kunt onderzoeken of een gedicht waar is of niet. Door te 

http://vangorcumtijdschriften.nl/taal/
https://curriculum.nu/ontwikkelteam/nederlands/
https://youtu.be/YjqkMgFMq4E
http://nederlands.slo.nl/tijdschrift-taal/jaargang-8-nummer-12
http://downloads.slo.nl/Documenten/lezing%20Bogaerds.pdf
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spelen met poëzie, vergroot je het taalbegrip, het taalgevoel en de woordenschat 
van kinderen. Je prikkelt de fantasie en de verbeeldingskracht. Hans gaf allerlei 
inspirerende en praktische tips om direct mee aan de slag te gaan in het 
basisonderwijs. En als klap op de vuurpijl had hij voor alle deelnemers nog een 
cadeautje meegenomen: een boekje uit de reeks Jubelientje. Bij Dorotheé Cras van de Utrechtse 
Kinderboekwinkel vonden de boeken van Hans Hagen gretig aftrek. Dorotheé schreef na de 
netwerkdag: "Wat een fijne enthousiaste mensen waren er bij elkaar gekomen! Zoveel sprankelende 
liefde voor boeken, kinderen en taal ontmoeten, doet altijd goed." 

• Bekijk de website van Hans Hagen 
• Download (de werkvormen uit) de presentatie  

 

  
 

Lunchsessie opleiders  
 
Tijdens de lunch van de netwerkdag van LNT hebben zeven enthousiaste opleiders hun ervaringen 
met de vernieuwde opleiding uitgewisseld. Ze staan gezamenlijk achter de opzet en de wijze waarop 
de opleiding is geschreven. De eerste ervaringen zijn positief. Ook kwamen de kanttekeningen ter 
sprake, waardoor docenten die nog moeten beginnen deze bottlenecks kunnen voorkomen. Het was 
door deze open uitwisseling heel inspirerend om te merken hoe de diverse opleiders op eigen wijze 
invulling hebben gegeven aan de bijeenkomsten tot nu toe.  We werden enthousiast door elkaars 
aanpak en werkwijze. Deze bijeenkomst is ons heel goed bevallen en het leidt direct tot 
verbeterpunten. Dit smaakt naar meer! Zo willen we elkaar heel graag, zeker in dit eerste jaar, blijven 
ontmoeten en verrijken! 
 
Subplenair: programma in twee rondes  
 
Ronde 1  
 
Werken zonder methode, de nieuwe leerlijnen van NOB | Ine de Mulder  
 
Steeds meer scholen willen zonder methode gaan werken, maar hoe pak je dat nou aan en waar 
begin je? Veel Nederlandse scholen in het buitenland laten de methode namelijk al (deels) los. Vaak 
omdat deze niet goed aansluit op hun onderwijspraktijk. Er staat bijvoorbeeld veel meer lesstof in 
dan dat er in de drie uur per week aangeboden kan worden, thema’s sluiten niet aan bij de 
belevingswereld van de leerlingen en er is geen aandacht voor hun internationale en meertalige 
context. Ine de Mulder – onderwijsadviseur bij NOB – vertelde dat NOB een leerlijn ontwikkeld met 
concrete taaldoelen om leerkrachten een passend lesaanbod te kunnen laten samenstellen. Deze 
NTC-leerlijn beschrijft voor leerlingen van 2 t/m 18 jaar wat zij moeten kunnen en weten voor de 
domeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid, begrippen en taalverzorging en 

http://www.hanshagen.nl/
http://downloads.slo.nl/Documenten/presentatie%20Hans%20Hagen.pdf


 

3 
 

woordenschat. De leerlijn sluit aan bij de Nederlands en Belgische kaders en 
eindtermen van zowel PO als VO. De leerlijnen zijn ontwikkeld door teams van NTC-
docenten en experts, in samenwerking met de Taalunie en de Onderwijsinspectie. 
Op basis van de leerlijnen kan een docent bepalen waar de leerling staat, welke 
doelen hij kiest om aan te werken en wat hij daarvoor nodig heeft. Hierbij worden de domeinen 
zoveel mogelijk in samenhang aangeboden.  
Helaas zijn de ontwikkelde leerlijnen alleen beschikbaar voor NOB-docenten, maar in Nederland kun 
je wel op dezelfde wijze aan de slag aan de hand van de Doorlopende Leerlijnen Taal en de 
informatie op de website van SLO over het zelf ontwerpen van lessen.  

• Lees meer over de NTC-leerlijn van NOB 
• Download de presentatie  

 
Taal en wereldoriëntatie verliefd op elkaar. Taalaanbod geïntegreerd binnen thema’s van 
wereldoriëntatie. | Simone Westra en Claudia Wiericx  
 
In deze sessie maakten Simone Westra, groepsleerkracht in groep 7,  en Claudia Wiericx, directeur op 
SBO De Windroos Lindenholt, ons deelgenoot van het stapsgewijze proces dat zij op school 
doorlopen hebben om tot vakoverstijgend taalonderwijs te komen. Ze vertelden hoe zij de methode 
“de deur uit” hebben gedaan en hoe ze vervolgens zijn gaan werken vanuit de leerlijnen. Ze zijn 
daarbij steeds uitgegaan van de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs en hebben 
taalonderwijs gefaseerd geïntegreerd binnen de wereldoriëntatiethema’s waarmee ze werken. Het 
was een proces dat begon met het ontwikkelen van één thema binnen een pilotgroepje. 
Langzamerhand hebben ze dat verder uitgebreid en hebben ze steeds meer collega’s erbij betrokken. 
Intussen is Simone Westra voor een dag in de week aangesteld om de aanpak verder vorm te geven 
en te ondersteunen. 
Binnen de thema’s werken ze graag vanuit de eigen leervragen van de leerlingen. Aan het begin van 
een thema worden leerlingen geactiveerd door middel van vragen als ‘wat weet ik al wel?’ en ‘wat 
wil ik nog weten?’ waarna ze samen in de boeken duiken. Vervolgens bouwen ze een vragenwand op 
en bepalen ze samen welke vragen relevant zijn. Er wordt daarbij ook aandacht besteed aan hoe de 
wereld van buiten naar binnen gehaald kan worden. Uiteindelijk wordt een thema afgesloten met 
presentaties van wat er geleerd en ontdekt is. In al deze activiteiten wordt veel aandacht geschonken 
aan taal: formuleren, begrijpend, lezen, woordenschat, luisteren, rapporteren, presenteren, … het 
komt allemaal aan bod. 
Simone en Claudia hebben in deze sessie veel concrete inzichten met het publiek gedeeld. Ze 
vertelden over successen, maar ook over ontwikkelingen die meer tijd en moeite kostten maar die 
uiteindelijk toch tot een mooi resultaat hebben geleid. De school ziet intussen dat de leerlingen 
hoger uitstromen en dat het zelfvertrouwen onder de leerlingen enorm is gegroeid. 

• Download de presentatie  
 

  
 

Debatteren: effectief werken aan alle aspecten van mondelinge taalvaardigheid |Walter Freeman   

http://www.slo.nl/primair/nieuwsbrieven/taal/tt1-1/Doorlopende_leerlijnen_taal.pdf/
http://nederlands.slo.nl/themas/tis/zelf-aan-de-slag
https://www.stichtingnob.nl/ntc-leerlijn
http://downloads.slo.nl/Documenten/presentatie%20De%20Mulder.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/workshop%20Westra%20en%20Wiericx.pdf
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Debatteren kan bijdragen aan een betere taalvaardigheid, een verhoogd kritisch 
denkvermogen en meer zelfvertrouwen van leerlingen. In deze workshop liet Walter 
Freeman met enorm veel enthousiasme zien op welke manier je gestructureerde, 
ontspannen en leuke debatten in de klas kunt voeren. Na een korte introductie konden de 
deelnemers met enkele ‘vingeroefeningen’ ervaren dat goed naar elkaar luisteren een vaardigheid is 
die je kunt trainen. Vervolgens voerden de deelnemers een wedstrijddebat over drie stellingen, 
waarbij de groep werd verdeeld in voor- en tegenstanders en een jury. Na elke ronde gaf Freeman 
gerichte feedback om de vaardigheden te verbeteren. Feedback bij debatten in de klas bestaat 
bijvoorbeeld uit wat je kunt doen om een argument sterker te maken of hoe je kunt uitstralen dat je 
gelooft in wat je zegt. Freeman onderstreepte daarnaast het belang van leerlingen stimuleren om 
nieuwsgierig te blijven naar ideeën van anderen, door vraagtekens te zetten, na te denken over 
uiteenlopende argumenten en je ook durven te laten overtuigen. In deze workshop werd dat doel 
ruimschoots bereikt. 

• Bekijk de site van het Debatinstituut 
• Op een originele en leuke manier stellingen formuleren? Ga naar de stellingenfabriek  

 
Ronde 2  
 
Van visie, naar grote opdrachten tot bouwstenen | Lucienne Rijks en Marit van der Meulen,  
mmv Jetty de Jong, Alice Geerdink en Simone Westra  
 
Lucienne Rijks en Marit van der Meulen werken beide als leerkracht in het basisonderwijs en zijn 
allebei lid van het ontwikkelteam Nederlands. Lucienne werkt op obs De Vier Windstreken in 
Amsterdam en is daar ook taal- en lees coördinator. Marit werkt op rkb De Regenboog in Zoetermeer 
en is daar de taal- en leesspecialist. In deze interactieve sessie presenteerden ze de 
(tussen)producten van het ontwikkelteam Nederlands. Ze vertelden hoe de visie op het leergebied is 
aangepast op grond van de ontvangen feedback van scholen, wetenschappers, opleiders en andere 
stakeholders. Daarna namen ze ons mee  naar de volgende stap: vanuit de visie zijn namelijk 10 grote 
opdrachten geformuleerd, de essenties van het leergebied. Na een korte toelichting op deze grote 
opdrachten, konden de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van placemats waarop vragen 
stonden. Aan welke kennis en vaardigheden denken ze bij deze grote opdrachten? Welke beelden 
roept de grote opdracht op? Dit leidde tot interessante gesprekken en over de inhoud van het 
toekomstige taalonderwijs. Zo kregen leden van het LNT al een beetje een beeld van de plannen voor 
een nieuw wettelijk curriculum taal voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, die waarschijnlijk in 2021 hun 
weerslag krijgen in nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. 

• Download de presentatie  
 

In het traject Curriculum.nu (gestart in maart 2018) zijn zo'n 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en 
ruim 80 scholen bezig geweest met de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
moeten kennen en kunnen. Negen ontwikkelteams, waaronder een voor het leergebied 
Nederlands (po-vo), beantwoorden  in verschillende stappen de vraag wat er tot het 
onderwijscurriculum zou moeten behoren.  Tijdens vijf ontwikkelsessies werken ze aan 
verschillende (tussen)producten: de visie op het leergebied, de grote opdrachten voor dit 
leergebied (wat zijn de essenties) en de bouwstenen voor een nieuw curriculum voor po en vo. Na 
elke ontwikkelsessie trekken de teams het land in om feedback op te halen op deze 
tussenproducten. Aan collega's, scholen, experts, wetenschappers, opleiders en andere 
betrokkenen bij het onderwijs is de vraag voorgelegd 'zijn we goed op weg, maken we de juiste 
keuzes voor een nieuw curriculum?'. Op basis van alle opgehaalde feedback worden de 
tussenproducten bijgesteld. In april 2019 zullen de ontwikkelteams hun producten opleveren. 

https://debatinstituut.nl/
http://www.schooldebatteren.nl/lesmateriaal-view/de-stellingenfabriek/
http://downloads.slo.nl/Documenten/presentatie%20OT%20Nederlands.pdf
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Meer informatie is te vinden op de pagina van het Ontwikkelteam Nederlands. 

 
De sociale wereld als basis voor betekenisvolle teksten | Dorian de Haan en Els Schellekens 
 
In deze workshop lieten Dorian de Haan (tot voor kort lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan de 
Hogeschool Inholland) en Els Schellekens (zelfstandig pedagoog ) zien hoe taalonderwijs een drager 
kan zijn van identiteits- en burgerschapsvorming. Taal geeft kinderen grip op hun gevoelens en 
gedachten en biedt ze de mogelijkheid zich te uiten en hun identiteit en eigenheid met elkaar te 
delen. Uitwisseling met anderen vergroot hun sociale vaardigheden en verbindt hen met de klas als 
groep. 
Dorian en Els rapporteerden over de methodiek Onze Klas Mijn Wereld, waarmee gewerkt kan 
worden aan de sociale competenties van de leerlingen. Vaak wordt er begonnen met de vraag aan de 
leerkracht ‘wat heeft jouw klas nu het meeste nodig?’. Van daaruit kan de leerkracht vervolgens aan 
bijvoorbeeld de groepsdynamiek werken, daarbij gebruikmakend van verschillende activiteiten die 
zijn opgesteld vanuit een pedagogisch perspectief. Bij deze activiteiten is steeds ook speciaal 
aandacht voor taalonderwijs en ICT. 
In de workshop werden verschillende voorbeelden verder uitgewerkt. Zo kunnen kwaliteitskaartjes 
worden gebruikt, niet alleen om jezelf mee te beschrijven maar ook een klasgenootje of bijvoorbeeld 
de klas als geheel. Of zoals je zou willen dat de klas was. Met dit soort activiteiten wordt ook de 
taalvaardigheid van de leerlingen gestimuleerd, omdat ze samen begrippen duiden en dingen over 
zichzelf en anderen aan elkaar vertellen en presenteren. Een ander voorbeeld is dat van de 
journalisten in de klas: elke dag een ander koppel dat een gebeurtenis in de klas verslaat met een 
stukje tekst en een foto op bijvoorbeeld de webpagina van de klas. Ook op deze manier komen de 
leerlingen in aanraking met rijke taal en ontwikkelen ze kennis en ideeën over (digitaal) burgerschap 
en mediawijsheid. 

• Bekijk de website Onze klas Mijn wereld 
• Download de presentatie  

 
Schrijven met peer-response in samenhang met lezen en gesprekken voeren | Mariëtte Hoogeveen  
 
Mariëtte Hoogeveen werkt als leerplanontwikkelaar voor taalonderwijs in het primair onderwijs bij 
het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Schrijfvaardigheid is haar specialisatie.   
Binnen het taalonderwijs is schrijven de meest complexe vaardigheid, waarbij alle taalvaardigheden 
moeten worden ingezet. Vaak krijgen leerlingen weinig instructie en open opdrachten, die moeilijk te 
beoordelen zijn.   
In het project Leren schrijven met peer response is lesmateriaal ontwikkeld voor een leerlijn schrijven 
voor de groepen 5-8.  Schrijven met peer response is een procesgerichte aanpak van het 
schrijfonderwijs, gericht op het vergroten van genrekennis van de leerlingen. Leerlingen doorlopen 
verschillende fasen van het schrijfproces om een schrijftaak tot een goed einde te brengen 
(oriënteren-schrijven-reflecteren) en focussen daarbij op concrete taalmiddelen (bijv. aanduidingen 
van tijd en plaats, opsommingen) om hun tekstdoel te realiseren. Daarbij werken ze in duo's of 
groepjes samen met medeleerlingen (peer response). Voordelen van deze aanpak is dat het 
leerlingen een communicatieve context biedt en dat ze door het lezen van elkaars teksten zich 
bewust worden van het lezersperspectief. Doordat leerlingen elkaar feedback geven en leren 
reflecteren op hun eigen teksten, blijft het nakijkwerk van de docent beperkt. Binnen deze aanpak is 
de rol van de docent vooral die van coach van het schrijfproces. Aandachtspunt daarbij is dat de 
docent in staat is te reageren op de peer-response van de leerlingen.   

https://curriculum.nu/ontwikkelteam/nederlands/
http://www.onzeklasmijnwereld.info/
http://downloads.slo.nl/Documenten/workshop%20DeHaan%20Schellekens.pdf
http://nederlands.slo.nl/themas/peer-response
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• Bekijk de lessenserie (zelfsturend leerlingmateriaal + docentenhandleiding) 
(gratis te downloaden) 

• Download de presentatie  

http://nederlands.slo.nl/themas/peer-response
http://downloads.slo.nl/Documenten/workshop%20Hoogeveen.pdf
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