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1. Kaders  

Formele kaders  
Het taalbeleid van een school is gebaseerd op wet- en regelgeving. Op dit moment zijn de wettelijke kaders 

die voor taalbeleid relevant zijn de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen (2010, met de daarvan afgeleide 

wetgeving en de nota Beter Presteren van juni 2011). Beide nota’s willen de  opbrengst van het taalonderwijs 

verhogen maar ook het te behalen niveau. 

In dit verband is door de Inspectie onderzoek gedaan naar de opbrengsten van het taalonderwijs (PPON). 

Daaruit komt naar voren dat het niveau van de taalbeheersing van leerlingen in het onderwijs de laatste tien 

jaar daalt.  

Dit plaatst het onderwijs voor een dubbele taak. Niet alleen moeten de leerlingen een hoger niveau bereiken, 

er zullen ook méér leerlingen dat niveau moeten bereiken. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de nota Beter Presteren de ambities voor taal en rekenen verbonden 

worden met opbrengstgericht werken. De ervaringen daarmee wijzen uit dat effectief onderwijs de 

opbrengsten substantieel verhoogt. 

Dat betekent dat een taalbeleid altijd verbonden is met de kwaliteit van het didactisch handelen van de 

docent. Een taalbeleid zonder aandacht voor deze kwaliteit, is niet meer dan een dode letter.  

 

Praktische kaders 
Op de scholen voor VO merken we deze taalproblemen in wat we de aansluitingsproblematiek noemen. Wat 

daarin steeds in naar voren komt: 

 Leerlingen stromen in het VO in op het niveau van groep 7 voor tekstbegrip. ITS/Radboud Universiteit, 

maart 2011 

 Leerlingen in de onderbouw van het VO zijn gedaald in niveau voor lezen en spelling. 

Inspectieonderzoek, 2007 

 Veel leerlingen in de brugklas (12%) hebben onvoldoende vaardigheid in het technisch leesniveau om 

ondertitels te lezen. Schijf, 2009  

 Behalve in de VS hebben leerlingen nergens zo’n hekel aan en lezen derhalve zo weinig als in 

Nederland (Vernooy, 2005, 2009) 

 17 tot 25% van de leerlingen heeft problemen met begrip van schoolboekteksten. O.a. Hacquebord, 

2004. Dit geldt ook voor leerlingen uit het VWO (17%).  

 In klas 3 van het VO is dat percentage gestegen tot bijna 40% (Inspectie, 2009) 

Met name de VMBO leerlingen en daarbinnen speciaal de LWOO, basis en kader leerlingen, komen dus met 

achterstanden binnen.  Achterstanden die in het VO niet of onvoldoende worden ingelopen.  

 

De Opdracht 
De taak van de school is alle leerlingen uiterlijk in het examenjaar op het niveau 2F te brengen. Het 2F niveau 

is het niveau dat een leerling moet beheersen om maatschappelijk te kunnen functioneren. Deze eis geldt voor 

alle leerlingen van het VMBO. Ook voor de LWOO leerlingen.  

De opdracht aan het onderwijs is daarmee niet alleen een formele maar ook een morele.  

Om aan de opdracht te kunnen voldoen is een analyse van de situatie essentieel. Als we weten waar we naar 

toe moeten, is het van belang eerst te weten waar we staan. De analyse zal voor de school de kloof tussen het 

beoogde doel en de werkelijkheid laten zien.  
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2. Analyse van de instroom1 
De eerste klassen zijn met behulp van de toets CITO0123 voor het taalniveau gescreend op taalverzorging, 

leesvaardigheid en woordenschat  

Dat leverde voor het Berechja College de volgende resultaten op:  

 

Klas  Niveau 

taalverzorging 

 

Waarvan  Niveau 

Leesvaardigheid  

Waarvan Woordenschat2 

20ll 

1C 

Kaderberoeps 

15ll<1F 

 4ll = 1F 

 1ll = 2F 

 11ll BB 

 2ll KB 

  5ll GT 

  2ll H 

    6ll<1F 

   6 ll = 1F 

    8ll = 2F 

    1ll=3F 

  5ll BB 

  4ll KB 

  5ll GT 

  4ll H 

  2ll V 

11ll= BB 

2ll= KB 

4ll= GT 

1ll= H 

2ll=V 

14ll 

1E 

Theoretisch 

   5ll<1F 

    4ll = 2F 

    3ll=3F 

 

3ll BB 

2ll KB 

5ll H 

  2llV 

   5ll<1F 

   4ll = 2F 

   6ll = 3F 

 

2 ll BB 

  2llKB 

  6ll GT 

  3llH 

  1llV 

  6ll BB 

  0ll KB 

  5llGT 

   1llH 

   1llV 

28 ll 

1D 

theoretisch 

 

 16ll<1F 

   7ll = 1F 

   3ll = 2F 

 

9ll BB 

3ll KB 

9ll GT 

4ll H 

1ll V 

  15ll<1F 

    7ll = 1F 

    6ll = 2F 

 

11 ll BB 

6ll KB 

7ll GT 

1ll H 

3ll V 

12llBB  

 3ll KB 

   9ll GT 

 

15ll 

1E havo 

   3ll <1F 

   2 ll = 1F 

   9  ll = 2F 

    1ll=3F 

  0 ll BB 

  2ll KB 

  1 ll GT 

  8 ll H 

  4ll V 

   3 ll<1F 

   4 ll = 1F 

   8 ll = 2F 

1ll BB 

2ll KB 

  4ll GT 

   7llH 

    1ll V 

1 ll BB 

3ll KB 

2ll GT 

 7ll H 

    2ll V 

 

 De conclusies3 die hier uit getrokken moeten worden zijn 

 Het niveauverschil tussen de klassen is er groot. Het geeft ook een indicatie over de mate waarin de 

beheersing van taal een determinerende factor is. Aan de andere kant weten we dat slechte lezers 

niet per se minder intelligent zijn. 

 In de meeste klassen zit een relevant deel van de leerlingen ver en soms erg ver onder het vereiste 

niveau. Daarbij geldt dat 1F volgens de referentieniveaus het niveau is dat alle leerlingen – dus ook BB 

– moeten hebben aan het eind van de basisschool. Het 1F niveau is dus hooguit het BB niveau. Van 

leerlingen die in havo en TL zitten, mag verwacht worden dat ze minimaal 1F hebben. 

 Van belang is ook dat de niveau verschillen binnen de klassen groot tot erg groot zijn. Het betekent 

dat differentiëren in programma’s en aanpak een noodzaak is. 

De oorzaken  
 

Dit leidt tot de vraag wat mogelijke oorzaken zijn van deze achterblijvende resultaten. Vanuit de literatuur 

komen de volgende mogelijke oorzaken naar voren:  

 

Taalverzorging: 

 Er is onvoldoende grammaticale kennis om de werkwoordspelling goed te beheersen 

                                                      

1 De LWOO leerlingen zijn niet opgenomen in de tabel 
2 De CITO0123 geeft geen waarde ten opzichte van het 1F niveau voor woordenschat  
3 In bijlage 1 is een en ander uitgewerkt voor klas 1C: wat betekenen deze cijfers voor het programma 
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 Leerlingen zijn onvoldoende bekend met de spellingsregels  

 De regels zijn onvoldoende geautomatiseerd zodat ze die niet toepassen wanneer ze schrijven (Smits); 

een zwak ontwikkeld “spellingsgeweten” 

 Leerlingen hebben te weinig leeservaring waardoor er een zwak woordbeeld is . Lezen is het 

presenteren van woorden en woordbeelden. Dat is de natuurlijke manier om te leren spellen.  

 

Leesvaardigheid  

 Het niveau van technisch lezen is te laag om teksten te kunnen lezen en te begrijpen (AVI plus)  

 Leerlingen hebben te weinig leeservaring waardoor ze een te laag tempo hebben  

 De woordenschat is te beperkt (een lezer moet 90 tot 95% van de woorden kennen om de tekst te 

begrijpen) 

 Tot slot speelt ook het toetsmechanisme een rol: de leerlingen zijn onvoldoende vertrouwd met het 

toetsmechanisme 

 

Woordenschat  

 Leerlingen hebben te weinig leeservaring 

 Woordenschat is niet systematisch en effectief aangeboden in het PO   

 

Een apart probleem hierbij is dat de motivatie van de uitvallers voor taalonderwijs niet groot is. Taal is immers 

datgene waarin ze altijd gefaald hebben.  

Tegelijkertijd weten we dat een zwakke lezer niet noodzakelijk een niet-intelligente leerling is. Alle 

leerlingen, ook intellectueel zeer zwakke leerlingen, kunnen leren lezen. Technisch lezen. Als het onderwijs in 

de basisschool daar onvoldoende aandacht aan besteedt, belemmert dat de uitbreiding van de woordenschat 

(lezen wordt vermeden) en het lezen (decoderen, interpreteren).  

Een groot deel van de problemen is dan ook te verklaren vanuit didactische verwaarlozing.  

 

Conclusie  
Uit deze inventarisatie komt naar voren dat leesvaardigheid een centraal thema is bij zwakke lezers. 

Problemen met taalverzorging zijn grotendeels afgeleid van een gebrekkige ontwikkeling van de 

leesvaardigheid.  

 

Consequenties  
Wat zijn de consequenties voor het taalonderwijs in het VO van deze bevindingen? Een en ander betekent dat 

in het taalonderwijs  

 binnen de klassen een gedifferentieerd onderwijsaanbod gerealiseerd moet worden, 

 er gericht aandacht besteed moet worden aan de zwakke lezer, wat ook aandacht voor het voortgezet 

technisch lezen betekent. Het VO kan alleen tot betere prestaties komen als de didactische 

verwaarlozing van het PO opgevangen wordt,  

 woordenschat een nadrukkelijk onderdeel van het curriculum wordt 

 en dat deze zaken in dienst staan van de functionele leesvaardigheid van de leerling. 

 

Dit betekent tevens dat er keuzes gemaakt moeten worden op basis van de analyses. Dat betekent het loslaten 

van het boek, het bepalen van onderwijstijd op basis van onderwijsbehoeften en vanuit die behoeften het 

curriculum opnieuw definiëren. Dat daarbij materiaal uit het boek (”de methode”) gebruikt wordt, spreekt 

vanzelf. 

Een andere consequentie is dat de nadruk in eerste instantie op lezen ligt.   Dat betekent niet dat de andere 
onderdelen niet aan bod komen. Lezen – en de daarmee verbonden ontwikkeling van de woordenschat – zijn 
vakoverstijgend. Dat betekent dat in dat opzicht elk vak een taalvak is en dat de doelen van het taalonderwijs 
ook alleen door een gezamenlijk taalbeleid gerealiseerd kunnen worden.  
Daarnaast staat lezen ook aan de basis van bijvoorbeeld luisteren. Het begrijpend luisteren zal op basis van 
dezelfde strategieën gebeuren als het lezen van teksten. Spellen en formuleren worden in hoge mate gestuurd 
door het niveau waarop en de frequentie waarin de student leest. 
Wat spreken betreft: uit allerlei onderzoeken blijkt dat daar niet het probleem van de beheersing van het 2F 
niveau ligt. 
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Deze onderdelen komen in het reguliere programma afdoende aan bod. Waar het om leesvaardigheid gaat, zal 
per klas gekeken moeten worden naar de benodigde onderwijstijd en ondersteuning.  
 

3. Uitgangspunten van het taalbeleidsplan  
 

Leesmotivatie; de alfa en de omega van het leesonderwijs 
Waartoe lezen? Dus ook: waartoe het motiveren tot lezen? En welk plaats neemt het belevend lezen in, in de 

piramide van het leesonderwijs?  

Op het meest fundamentele niveau is lezen een vorm van cultuur. Cultuur is de omvorming van de natuur, als 

middel om te overleven in die natuur.  

Alle lezen dient dan ook in het teken te staan van het kennen van de wereld. De grenzen van de wereld zijn 

hier inderdaad de grenzen van de taal. Met de taal is de wereld kenbaar want benoembaar. Noemen is kennen.  

Uiteindelijk is dat (ver)kennen van de wereld het doel van het onderwijs. Voor lezen betekent dit dat het 

verwerven van vaardigheden – technisch lezen en de strategieën van begrijpend lezen – altijd een instrument 

is. De consequentie daarvan is dat in de onderwijssituatie ook gebruikt dient te worden. Het louter leren 

hanteren van een instrument is het leren in een betekenisloze leeromgeving. Dat motiveert niet en heef dan 

ook een laag rendement. 

Letters leren zonder lezen, alfabetiseren zonder woorden kennen, leesstrategieën leren hanteren alleen om 

vragen bij de tekst te beantwoorden: dit alles stimuleert niet tot lezen. Ze verhogen ook slechts ten dele de 

CITO scores omdat de leerlingen niet gemotiveerd worden voor het lezen, het benoemen, het kennen.  

Hoe noodzakelijk het trainen ook is, als dat losgezongen wordt van de context (betekenis verlenen aan reeksen 

tekens), verliest het een deel van de mogelijke opbrengsten. Het begrijpen van teksten iets anders dan het 

beantwoorden van vragen bijeen tekst.  

Hoe weinig de strategieën nog geautomatiseerd zijn, hoe weinig ze nog een attitude zijn van de lezer, bewijst 

het verschijnsel dat sommige leerlingen de vragen willen gaan beantwoorden zonder de tekst gelezen te 

hebben. Voor hen is het begrijpen van teksten het beantwoorden van een serie vragen.  

Voor het onderwijs betekent dit dat taal ten dienste staat van alle vakken en alle vakken deel hebben aan 

taalonderwijs. Concreet: de strategieën van Nieuwsbegrip (of van een andere methode, mits evidence based) 

worden stelselmatig bij alle vakken – ook wereldoriëntatie – gebruikt zodat die strategieën geautomatiseerd 

worden. Ook bij belevend lezen. De strategieën zijn instrumenteel en een noodzakelijk maar niet voldoende 

voorwaarde. Ze zijn pas effectief als ze in elke context als vanzelfsprekend gebruikt worden.  

Deze opvatting is niet beperkt tot begrijpend lezen. Woordenschat, met de didactiek van de woordvelden, is 

een manier om zaakvakken te onderwijzen. Ook hier gaat het om een strategie (woordvinding) die de leerling 

zich eigen moet maken, om te begrijpen.  

 

Op basis hiervan, van de analyse en de consequenties ervan, zijn de uitgangspunten van het taalonderwijs 

geformuleerd:  

Vakgebonden en vakoverstijgend  
Taalonderwijs kent een brede (vakoverstijgende) en een smalle (vakgerichte) benadering. In theorie zijn alle 

vakken talig en is vakonderwijs dus per definitie taalonderwijs - en andersom.  

Dat betekent dat de vakken - ook niet het vak Nederlands - zich niet op een eiland kunnen terugtrekken. Het 

onderwijs in het vak Nederlands geeft een instrument dat in alle vakken noodzakelijk is voor het leren.  

 

Strategieën voor lezen en woordenschat onderwijs  

De vraag moet gesteld worden:  

Wat is vakgebonden in het taalonderwijs en wat is vakoverstijgend. Daarbij staat lezen centraal. Lezen is 

immers een vaardigheid die de leerlingen in alle vakken nodig hebben.  

Wil een leerling een goede lezer worden, dan zal hij alle strategieën voor het begrijpen lezen en alle 

strategieën voor het vinden van woordbetekenissen geautomatiseerd moeten hebben. 

Voorwaarde daarvoor is dat 

 bij alle vakken dezelfde leesstrategieën consequent gebruikt en aangeleerd worden 

 bij alle vakken dezelfde manier van betekenis zoeken gebruikt wordt (woordenschat didactiek) 
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Dat betekent dat over beide onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden die in een  bredere context 

geldig zijn dan alleen van het vak Nederlands. 

Die afspraken betreffen  

 de strategieën van het lezen en de didactiek waarmee die aangeleerd worden.  

 Die afspraken betreffen ook de didactiek van het woordenschatonderwijs.  

 

Welke teksten behandeld worden, de moeilijkheidsgraad van de teksten, welke woorden aangeboden worden, 

is aan de onderscheiden vakken.  

Maar voor de didactiek van effectief taalonderwijs, dat wil zeggen voor het aanleren van effectieve 

strategieën en het systematisch vergroten van de kennis van de wereld, zijn vakoverstijgende afspraken nodig. 

Op deze wijze wordt ook duidelijk dat het verwijt “ze kunnen niet lezen” niet alleen aan de sectie Nederlands 

gericht kan worden. Het taalprobleem is en gezamenlijke probleem waar alle vakken aan moeten werken.  

 

 

 

Op basis van de Woordenlijst voor het VMBO wordt bepaald welk woorden in welk van aangeleerd en geoefend 

worden. Dat zijn in ieder geval de woorden die tot het jargon van het vak behoren. Daarnaast woorden die bij 

redeneringen horen noodzakelijk om voor het vak goed en antwoord te kunnen formuleren. 

Een en ander vraagt geen specifieke vakkennis van de docenten maar wel specifieke didactische vaardigheden. 

Dat betekent scholing en monitoring.  

Ook hier geldt dat er schoolbrede afspraken zijn over de didactiek. Alle vakken hanteren die, bij het vak 

Nederlands worden die de leerlingen aangeleerd.  

Wat betekent dit voor het  programma voor vakken? 
• Lezen en het begrijpen van teksten is een taak van alle vakken. Daar hoort ook bij de uitbreiding van 

de woordenschat van de leerlingen. Taalbeleid is dus een opgave voor alle vakken. Concreet betekent 

dat  

o dat de leesstrategieën die bij Nederlands worden aangeleerd, consequent bij alle teksten 

gebruikt worden  

o er een leesbeleid is in de instelling dat het lezen bevordert. Nog steeds geldt dat het aantal 

in de school gelezen  teksten in hoge mate bepalend is voor de kwaliteit van het tekstbegrip 

(Allington, 2010)  

 dat in alle vakken de teksten gelezen worden en dat de leerlingen feedback krijgen 

op hun lezen 

 Dat betekent dat in alle vakken op eenzelfde, effectieve en systematische wijze 

gewerkt wordt aan de uitbreiding van de woordenschat.  

 

Taalverzorging  

Ook vakoverstijgend is de aandacht voor taalverzorging. Correct spellen en schrijven is grotendeels een zaak 

van discipline. Wanneer de basis door het vak Nederlands gelegd wordt en de zorg voor taal een taak van alle 

vakken is, is het effect van het onderwijs groot: de transfer is immers ingebouwd in het onderwijs als geheel.  

Omdat het onderwijs in dienst staat van het leren van de leerling, is hiermee ook een verantwoordelijkheid van 

alle vakken. 

Daarnaast is taalverzorging een gevolg van leesvaardigheid. Het heeft weinig zin leerlingen spellingsregels aan 

te leren wanneer de woordenschat te beperkt is en dus het woordbeeld niet of nauwelijks bekend. Lezen is een 

effectievere manier om te leren spellen dan het geïsoleerd aanleren van regels bij niet of nauwelijks bekende 

woorden. 

Anders is het met de werkwoordspelling: de regelgeving in het Nederlands is relatief eenvoudig. De correcte 

spelling van werkwoorden is met name een zaak van de gezamenlijke aanpak van alle vakken (disciplineren). 

Het vormen van een woordbeeld is in deze dan ook minder effectief. Tegelijk blijft hier het probleem van de 

transfer actueel: al schrijvend is er veelal geen plaats in het werkgeheugen om ook de spellingsregels op e 

halen en toe te passen.  

Kortom:  

 Vakoverstijgend is de aandacht voor spelling. Een aandacht die niet vrijblijvend is 

 Vakgebonden voor Nederlands is het aanleren van spellingsregels en het ontwikkelen van een 

“spellingsgeweten”.  
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Communicatieve vaardigheden  

Taal is een communicatiemiddel. Dat geldt voor lezen maar explicieter nog voor spreken en luisteren. Effectief 

onderwijs in deze vaardigheden veronderstelt een betekenisvolle context. Dat maakt de koppeling met 

burgerschapsvorming een voor de hand liggende. Als mondige burger moet de leerling een gesprek kunnen 

voeren, kunnen luisteren en kunnen reageren. Leren discussiëren, het socratisch gesprek, de 

luistervaardigheid: het zijn onderdelen van taalonderwijs die vanuit het vak Nederlands aangeleerd kunnen 

worden maar die ook in andere vakken geoefend en getraind moeten worden. 

 

Om al deze redenen is een van de eisen aan elk vakwerkplan dat beschreven wordt wat de samenhang is met 

andere vakken. Die samenhang betreft zowel de doelen als de afspraken omtrent de te hanteren didactiek en 

strategieën.  

 

Doorlopende leerlijnen PO VO  

Uit de voorgaande punten is duidelijk geworden dat er veel winst te behalen valt met het structureel 

vakinhoudelijke overleg tussen PO en VO over taal onderwijs. Daarbij spelen de volgende thema’s een rol:  

 Een doorlopend programma voortgezet technisch lezen (een recente AVI uit groep 8 is daarbij 

erg informatief voor het VO),  

 een voor leerlingen in PO en VO herkenbare didactiek voor woordenschat onderwijs,  

 een centrale plaats voor woordenschatonderwijs in de doorlopende leerlijn,  

 afspraken over leesmotivatie en de daarbij behorende didactiek,  

 het aanleren van leesstrategieën (bijvoorbeeld via Nieuwsbegrip)  

 

Uitwerking 
De ontwikkeling van het taalonderwijs vergt tijd wanneer, zoals hier, er een samenhang geformuleerd wordt 

tussen de vakken. Het formuleren van tussendoelen is daarom essentieel.  

En zelfs dan is het, zo blijkt uit onderzoek, een ambitieus traject om een vorm van eenheid - ten dienste van 

het leren van de leerling - te realiseren. 

Daarom zal gekeken moeten worden naar wat op korte termijn noodzakelijk is en wat op (middel)lange 

termijn. 

 

De Lange termijn 

Wat betekenen deze uitgangspunten voor het taalbeleidsplan? 

Het taalbeleidsplan geldt voor alle vakken en wordt voor wat betreft de didactiek en de strategieën voor 

tekstbegrip, woordenschat en de communicatieve vaardigheden, door alle docenten van alle vakken 

uitgevoerd. Dat betekent dat alle vakken de leerlingen middels hun eigen vak in deze vaardigen trainen. Het is 

dan ook een onderdeel van alle vakwerkplannen en in alle vakwerkplannen aan te wijzen. 

Centraal bij het aanleren van de vaardigheden staat het vak Nederlands. Vanuit de expertise van de docenten 

Nederlands wordt de vakdidactische aanpak van de onderdelen bepaald.  

Binnen het vakwerkplan van de sectie Nederlands speelt leesbevordering een belangrijke rol die in de 

uitvoering ook terug te zien is 

Basis voor het taalplan is het implementeren van de leerlijnen 1F – 2F. De implementatie heeft gevolgen op het 

gebied van het taalbeleid van de school, de didactiek, de vakwerkplannen en de professionalisering. 

 

Beleid en tussendoelen  

Vakoverstijgend en op schoolniveau: 

Voor het beleid op het gebied van taalonderwijs betekent dit in de praktijk 

 Er is een vakoverstijgend beleid dat leidt tot het gebruik van  een effectieve methode voor 

woordenschatontwikkeling en effectieve strategieën voor begrijpend lezen die in alle vakken gebruikt 

worden. daarvoor zijn de volgende tussendoelen geformuleerd: 

o In juni 2013 zijn de uitgangspunten van het taalbeleid  alle teamplannen opgenomen 

o In juni 2014 zijn alle docenten die het betreft geschoold in de effectieve strategieën die bij 

Nederlands gehanteerd worden 

o In juni 2015  geven de leerlingen aan dat ze de strategieën herkennen in de lessen van alle 

vakken die met teksten werken 
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 Er is aandacht voor de doorlopende leerlijn PO – VO door op vakinhoudelijk vlak het gesprek aan te 

gaan tussen de sectoren. Dat betekent een gesprek op docent/leerkracht niveau. 

o In het schooljaar 2013- 2014 wordt op inhoudelijk niveau gesproken tussen de docenten 

Nederlands en (vertegenwoordigers van ) het PO. Daarbij gaat het over curriculum en 

didactiek  

o In juni 2014 liggen er afspraken tussen PO en VO over curriculum en didactiek, op basis van 

evidence based strategieën en didactiek 

o Er is een overlegorgaan met voldoende gezag en mandaat om de ontwikkelingen te 

monitoren en bij te sturen 

 In het taalbeleidsplan zijn doelen en tussendoelen opgenomen voor het behalen van de resultaten 

 

Didactiek en werkplan  

Voor het vak Nederlands betekent dit 

 Het implementeren van een effectieve leesstrategie in alle vakken (vgl. de strategieën van 

Nieuwsbegrip) 

 Er wordt gebruik gemaakt bij het taalonderwijs van valide niet -methode gebonden 

toetsinstrumenten (CITO 0123) naast methodetoetsen en door de sectie ontwikkelde, 

betrouwbare toetsen. 

 Er is aandacht voor het niveau van technische lezen; ontwikkelen en onderhouden van het AVI 

plus niveau. Dit is zichtbaar in het curriculum/vakwerkplan en in de lespraktijk. 

 Er is aandacht voor de kwaliteit van taalproductie (taalverzorging) binnen alle vakken. Dit is 

zichtbaar in het curriculum/vakwerkplan en in de lespraktijk. 

 Er is aandacht in de relevante voor de communicatieve vaardigheden als onderdeel van 

burgerschapsvorming. Dit is zichtbaar in het curriculum/vakwerkplan en in de lespraktijk. 

 

 

Professionalisering  

Voor de professionalisering betekent het: 

Docenten van alle vakken die het betreft, worden geschoold  in taaldidactiek met name technisch lezen, 

woordenschat, leesmotivatie en leesstrategieën.  

 

Doelen  

Het beoogde doel van het taalbeleid is dat 95% van de leerlingen het 2F niveau haalt in klas 4. Deze doelen 

worden aan de hand van de leerlijnen vertaald naar de leerjaren. Ze worden afgeleid van de CITO0123 en van 

de tussentoetsen voor het 2F niveau.  

Tussendoelen per leerjaar 

 

 

 

 

Technisch lezen 

 

 LWOO Basis Kader TL Havo/VWO 

Klas 1      

Klas 2      

Klas 3      

 

 

 

Leesvaardigheid  

  

 LWOO Basis Kader TL Havo/VWO 

Klas 1      

Klas 2      

Klas 3      

 



 

9 

 

Woordenschat  

  

 LWOO Basis Kader TL Havo/VWO 

Klas 1      

Klas 2      

Klas 3      

 

 

 

De Korte termijn 
De vraag is wat betekent dit beleid voor de huidige situatie? De beoogde situatie is een plan dat enkele jaren 

vergt voor het geheel geïmplementeerd is. Tot die tijd blijft de analyse zoals eerder  gegeven is, de dagelijkse 

werkelijkheid. De vraag wordt daarmee te kijken naar wat het vak Nederlands de komende jaren moet doen 

zodat de leerlingen met name op het CE voldoende scoren. Het CE is een tekst met vragen en doet een beroep 

de leesvaardigheid. Dat betekent aandacht voor deze drie de elementen:  

 technisch lezen,  

 woordenschat en leesstrategieën.  

 Ervaring met het toetsmechanisme. 

 

Deze onderwerpen zullen dus prioriteit moeten hebben. Daar spelling via woordbeeld deels is afgeleid van de 

leesvaardigheid, is het zinvoller om aandacht (en tijd) te besteden aan lezen en leesmotivatie dan aan 

spellingsregels.  

Het gaat hierbij niet om of-of maar om het bepalen van de onderwijstijd op basis van de  onderwijsbehoeften.  

 

Activiteiten op basis van het korte termijn beleid: 2012-2013 en 2013 - 2014 

De hier beschreven activiteiten gaan uit van klas 1, maar op basis van de beschreven instrumenten (CITO0123 

en Nieuwsbegrip) is het model ook bruikbaar voor klas 2 en 3.  

 

Screening  

Voor elke klas is er een screeningsprogramma dat in klas 1 uit drie delen bestaat: 

Bij alle leerlingen worden de CITO0123 toets afgenomen. Daarbij kijken we naar volgende elementen  

 tekstbegrip,  

 taalverzorging  

 woordenschat  

Een vervolg onderzoek is het testen van uitvallers bij teksten op technisch lezen; het bepalen van het AVI 

niveau. 

Daarnaast wordt met behulp van de 0-meting in beeld gebracht waar de instructiebehoefte van de groep ligt 

waar het de leesstrategieën van Nieuwsbegrip betreft. 

 

De analyse van deze onderzoeken bepaalt het curriculum voor de betreffende groep. Per klas wordt een 

curriculum opgesteld waarin ook de doelen bepaald worden. Deze doelen worden geformuleerd in het 

perspectief van de eindopbrengsten voor dat jaar. Er is dus sprake van convergente differentiatie. Zie voor de 

programma’s van de klassen de bijlagen.  

In dat programma per klas is ook opgenomen hoeveel tijd aan welk onderdeel besteed wordt. 

 

Het programma  

Dat programma is afgeleid van de leerlijn. Voor de volgende onderdelen moet dan ook een leerlijn ontwikkeld 

worden in het kader van het vakwerkplan: 

 Technisch lezen 

 Begrijpend lezen  

 Woordenschat 

Steeds is daarbij het einddoel het 2F niveau voor begrijpend lezen. Zie bijlage.  
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Technisch lezen 

De leerlingen die duidelijk onder hun beoogde niveau van begrijpend lezen scoren, worden getoetst op hun 

niveau van technisch lezen. Voor deze leerlingen is er een remediërend programma dat gebruik maakt van de 

methode voor voortgezet technisch lezen, o.a. Ralfi en Estafette. Voor deze leerlingen zullen de vorderingen 

nauw gevolgd moeten worden om mogelijke andere oorzaken van het lage niveau van leesvaardigheid te 

achterhalen.  

De remediërende lessen vallen buiten de reguliere lessen omdat de achterstand anders vergroot wordt in plaats 

van verkleind.  

In hoeverre dit ook na het eerste Jaar noodzakelijk is, is op voorhand niet te zeggen. Waarschijnlijk is dat voor 

de beperkte groep erg zwakke lezers een vervolg noodzakelijk is na het eerste jaar.  

 

Begrijpend lezen  

Tot het programma van begrijpend lezen horen twee aspecten: leesstrategieën en de leerlijn.  

Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve leesstrategieën. Deze zijn opgenomen in de leerlijn 

testbegrip 1F – 2F (zie bijlage). Op basis van de analyse van de beginsituatie wordt gewerkt aan het niveau van 

tekstbegrip. Ook hier is sprake van convergente differentiatie. 

Voor het volgen van de opbrengsten van het leesonderwijs worden de toetsen van CED gebruikt die bij 

Nieuwsbegrip horen. De toetsen worden afgenomen en geanalyseerd waarna op basis daarvan een bijstelling 

van het programma van de klas mogelijk is. 

Leesmotivatie.  

Het aanbod van zakelijke teksten is onvoldoende om een goede leesvaardigheid te ontwikkelen. Het “maken 

van kilometers” is bij taalverwerving (in iedere taal) een essentiële voorwaarde. Om de leerlingen succesvol op 

het examen voor te bereiden is een leesbeleid dat leidt tot lezen door leerlingen, van vitaal belang. Hiermee is 

ook een van de wezenlijke problemen van het taalbeleid geformuleerd: zwakke lezers vermijden lezen en 

worden daardoor nog zwakker. Het ombuigen en het motiveren van leerlingen voor iets wat ze moeite kost en 

waar ze niet goed in zijn, is een arbeidsintensieve en moeilijke taak waarin de docenten Nederlands ruime 

ondersteuning nodig zullen hebben. Tegelijkertijd is het ook een effectieve methode; als leerlingen lezen – 

zelfs als is het elke dag maar kort – heeft het binnen een half jaar een relevant positief effect op de prestaties 

bij begrijpend lezen – het halve examen. 

Woordenschatonderwijs 

Voor het woordenschat onderwijs wordt het corpus vastgesteld in overleg met andere vakken. De basis is de 

VMBO woordenlijst zoals die door UvA en ITTA is ontwikkeld op basis van onderzoek. Wat de didactiek betreft 

wordt gekozen voor de methode Verhallen. Ook hier hebben de andere vakken een (beperkte) rol.  

 

Daarnaast zal gedurende de komende twee jaar een leerlijn ontwikkeld moeten worden voor:  

o Taalverzorging waarbij de sectie Nederlands de basis aanbrengt maar waarbij andere vakken mede 

verantwoordelijk zijn voor de taakverzorging van de leerling.  

o Spreken en luisteren in het kader van burgerschapsvorming. Ook daarbij kan niet anders dan 

vakoverstijgend gewerkt worden.  

  

Randvoorwaarden.      
 

Om een en ander te realiseren dient aan een aantal randvoorwaarden voldaan te worden. 

 

 Het curriculum van het vak Nederlands  

Het aantal uren dat aan taal besteed wordt zal in overeenkomst moeten zijn met de 

onderwijsbehoeften van de groep. Dat betekent dat het ene niveau meer onderwijstijd nodig 

heeft dan de andere. De onderwijstijd zal ook zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden.  

Voor iedere klas wordt op basis van de analyse een programma gemaakt. Daarbij worden 

doelen geformuleerd op basis van CITO0123.  

 Middelen en materialen  

Er zijn voldoende middelen zoals boeken en voorzieningen vanuit de bibliotheek  

Er zijn screeningsinstrumenten voor technisch lezen  

Er zijn mogelijkheden voor RT van leerlingen die onder het vereiste niveau van technisch 

lezen zitten 
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 Beleid  

o Het TO ondersteunt het taalbeleid  

 Scholing  

Er is een scholingsprogramma voor de docenten in effectief didactisch handelen. Dat 

betekent scholing op de volgende terreinen: 

o Allereerst zal de school over voldoende bevoegde en bekwame docenten moeten 

beschikken. Op dit moment is geen van de docenten die Nederlands geven bevoegd 

voor het vak.  

Dat betekent dat er in overleg met een opleiding een bijscholingsprogramma opgezet 

moet wroden  voor de docenten die Nederlands geven en niet bevoegd zijn. 

Daarnaast zal in het professionaliseringsprogramma van de school voorrang gegeven 

moeten worden aan het scholen en of werven van bevoegde docenten Nederlands 

o Docenten worden geschoold in het hanteren van het  model van directe instructie en 

convergente differentiatie 

o Er zijn docenten op school met voldoende actuele kennis van RT technisch lezen voor 

de oudere zwakke lezer 

o Scholing in de Didactiek voor tekstbegrip bij alle docenten die met teksten werken. 

Het gaat hier om zaken als het didactisch model, maar ook om de specifieke 

strategieën en het modelen.  

Scholing via CPS of CED in tekstbegrip ligt daarbij voor de hand gezoen de daar 

aanwezig expertise.   

o Scholing in didactiek van leesmotivatie. Essentieel is dat de leerlingen over 

voldoende leeservaring beschikken. De rol van de docent is daarbij essentieel. 

o Didactiek van het woordenschat onderwijs. Hier geldt hetzelfde als bij tekstbegrip: 

voor alle docenten die het betreft. Dus talen maar ook zaakvakken 

Scholing via Expertis of CPS of Verhallen 

 Kwaliteitszorg  

Data analyse. Een juiste analyse van opbrengsten op basis van de gegevens moet een 

vaardigheid van alle docenten worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 

methodeonafhankelijke toetsen (CITO0123) en de methode toetsen 

Toetsontwikkeling het ontwikkelen van toetsen vooral voor woordenschat en taalverzorging  

Activiteiten  in het schooljaar 2012-2013 vanuit het vak Nederlands  
 

Screening van de eerste klassen via CITO 0123 September  

Screening van de zwakke lezers op het niveau van technisch 
lezen 

Januari  

Organiseren van een RT programma voor deze lezers  Januari  

Gebruik maken van de toetslijn tekstbegrip  Januari  

Opstellen van een curriculum per klas Januari  

Monitoren van de vorderingen aan de hand van de toetsen 
tekstbegrip en de bloktoetsen 

Februari  

Opstellen van een programma voor woordenschatonderwijs  Februari  

Presenteren en bespreken van het taalbeleidsplan aan het 
TO en de directie  
Bespreken van de samenwerking met TO 

Februari  

Opstellen van een scholingsprogramma voor alle vakken die 
met teksten werken  

Februari  

Opzetten van een platform voor vakinhoudelijk overleg 
tussen de Nederlands VO en de scholen voor PO over 
curriculum en didactiek  

Februari – maart  

Informeren van het team Februari - maart  

Analyseren van de opbrengsten van dit jaar Mei – juni  

Opstellen van het programma voor 2013-14 voor de nieuwe 
eerste klassen maar ook voor klas 2   

Juni – juli  
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Aanvullen voor 2013-2014. 0-meting, analyse CITO 1 eind eerste 

klas 

Actualiseren voor dit jaar: scholing 
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Bijlagen   Toetsen Nederlands    
 

Klas 1B 

 

 

Algemeen: 

De gehanteerde norm is het 1F niveau. 1F is het basisniveau waarmee alle leerlingen het PO verlaten. Dat 

betekent dat 1F het beoogde niveau is voor de Basisberoepsgerichte leerweg. Wanneer een leerling in een 

mavo klas het 1F niveau heeft, is dat dus te laag.  

Klas 1B: 

Klas    Niveau 
taalverzorging 

 

Waarvan  Niveau 
Leesvaardigheid  

Waarvan Woordenschat4  

28 ll  16 ll < 1F 
  7 ll = 1F 
  3 ll = 2F 
    

  9 ll BB 
  3 ll KB 
  9 ll GT 
  4 ll H 
  1ll V 

  15 ll < 1F 
   7 ll = 1F 
   6 ll = 2F 
      

11 ll BB 
  6 ll KB 
  7 ll GT 
   1ll H 
   3ll V 

 12llBB    
   3ll KB 
   9ll GT 
  

20 ll   15 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   1 ll = 2F 

 11 ll BB 
  2 ll KB 
  5 ll GT 
  2ll H 

   6 ll < 1F 
   6 ll = 1F 
    8ll = 2F 
    1ll=3F 

  5 ll BB 
  4 ll KB 
  5 ll GT 
  4ll H 
  2ll V 

11ll= BB 
2ll= KB 
4ll= GT 
1ll= H 
2ll=V 

15ll    3ll < 1F 
   2 ll = 1F 
   9  ll = 2F 
    1ll=3F 

  0  ll BB 
  2 ll KB 
  1 ll GT 
  8 ll H 
  4ll V 

   3 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   8 ll = 2F 

  1 ll BB 
  2 ll KB 
  4 ll GT 
   7llH 
    1ll V 

 1 ll BB 
  3 ll KB 
  2 ll GT 
   7ll H 
    2ll V 

14 ll    5 ll < 1F 
    4ll = 2F 
    3ll=3F 
    

  3 ll BB 
  2 ll KB 
  5ll H 
  2llV 

   5 ll < 1F 
   4 ll = 2F 
   6ll = 3F 
 

  2 ll BB 
  2llKB 
  6 ll GT 
  3llH 
  1llV 

  6 ll BB 
  0 ll KB 
  5llGT 
   1llH 
   1llV    

 

1B - Wat zien we? 
Taalverzorging   

3 leerlingen scoren < 1F niveau.  
2 leerlingen scoren 1F 

9 leerlingen scoren 2 F 

1 leerling scoort 3F 

Daarvan scoren  
  0 leerlingen op BB niveau 
  2 leerlingen op KB niveau  
  1 leerling  op GTL 
  8 leerlingen op HAVO 
  4 leerlingen op VWO 
 

Leesvaardigheid   
3 leerlingen scoren < 1F 
4 leerlingen scoren 1F  

8 leerlingen scoren 2F 

 

Daarvan scoren 
1 leerling op BB niveau 
2 leerlingen op KB niveau 
4 leerlingen op GT 
7 leerlingen op HAVO 
1 leerling op VWO 

Woordenschat   
  

  
1 leerlingen op BB niveau 
3 leerlingen op KB niveau  
2 leerlingen op GT 
7 leerlingen op HAVO 
2 leerlingen op VWO 
 

                                                      

4 De CITO0123 geeft geen waarde ten opzichte van het 1F niveau voor woordenschat  
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Wat zijn mogelijke oorzaken?  

Taalverzorging  Er is onvoldoende grammaticale kennis om de werkwoordspelling goed te beheersen 

Leerlingen zijn onvoldoende bekend met de spellingsregels 

Leerlingen hebben te weinig leeservaring waardoor er een zwak woordbeeld is 

Leesvaardigheid Het niveau van technisch lezen is te laag om teksten te kunnen lezen en te begrijpen (AVI 

plus) 

Leerlingen hebben te weinig leeservaring waardoor ze een te laag tempo hebben 

De woordenschat is te beperkt (een lezer moet 90% van de woorden kennen om de tekst 

te begrijpen) 

Toetsmechanisme: de leerlingen zijn onvoldoende vertrouwd met het toetsmechanisme  

Woordenschat  Leerlingen hebben te weinig leeservaring 

Woordenschat is niet systematisch en effectief aangeboden in het PO 

 

Wat betekent dat voor het programma van deze klas?  

Algemeen 

Het is een zeer heterogene klas waardoor de aandachtspunten zoals die hier beschreven worden, minstens op 

twee niveaus moeten worden aangeboden om niet minstens de halve klas te demotiveren.  

Taalverzorging   Taalverzorging is voor een klein gedeelte het 

beheersen van de regels.  

Voor een groter deel is het een kwestie van 

gewoonte. 

Echter, uit de literatuur blijkt dat de grootste 

transfer komt vanuit het lezen: de gewenning aan 

het woordbeeld  

Taalverzorging heeft geen 

prioriteit omdat de er aan 

bestede tijd weinig effectief is en 

beter elders ingezet kan worden 

Leesvaardigheid Van belang is een screening van de leerlingen die 

onder het niveau scoren op technisch lezen.  

Voor die leerlingen moet remediëren mogelijk zijn. 

Dat is een intensief programma dat moet aansluiten 

bij het leesbeleid van de groep. 

 

Een methode tekstbegrip die van een evidence based 

model uitgaat. Op dit moment is in het VO de enige 

de methode Nieuwsbegrip. 

De nadruk moet daarbij vallen op zakelijke teksten.   

Daaraan gekoppeld begrijpend luisteren. Dat kan ook 

via spreekbeurtjes zolang de leerlingen de doelen 

helder zijn. 

 

Een leesbeleid dat er op gericht is leerlingen te 

stimuleren. 

Afspraken over het aantal titels, de wijze van 

feedback. 

Elementen als voorlezen, interactief voorlezen. 

Steeds moet daarbij de koppeling naar spannende  

literatuur gemaakt worden zodat de leerlingen de 

boeken ook inderdaad gaan lezen. Daarbij is het van 

belang dat leerlingen beseffen dat het in de plaats 

van huiswerk en andere opdrachten komt zodat het 

niet vrijblijvend is. 

Screening AVI 

RALFI lezen 

Leesprogramma 

 

 

 

 

Woordenschat  Bepaald moet worden wat het corpus woorden is dat 

leerlingen moeten kennen. Daarbij kunnen de 

woorden van Nieuwsbegrip gebruikt worden maar 

ook de Amsterdamse woordenlijsten voor het VMBO.  

De andere vakken kunnen hierbij betrokken worden.  
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Wat betekent dat voor doelen voor het vak Nederlands van deze klas?  

Taalverzorging  In het cursusjaar 2012- 2013 wordt geen aandacht 

besteed aan taalverzorging. Dus noch aan spelling, 

noch aan grammatica.  

De klas zal een inhaalslag moeten maken wil het aan 

het eind van het jaar als geheel een mavo-niveau 

hebben. 

 

 

Het gehele programma staat daarom in het teken 

van lezen. Daar hoort ook woordenschat bij.   

Voor taalverzorging wordt geen 

doel gesteld. De verwachting is 

dat de resultaten verbeteren 

door het leesprogramma maar 

een exacte norm is niet te stellen 

 

 

Dit geldt voor de vier uur 

Nederlands en het uur taal.  

Leesvaardigheid Uitgangspunt van het programma is lezen en het 

begrijpen van het gelezene.  

Dat betekent dat het programma bestaat uit 

Lezen van teksten en het aanleren van strategieën  

Het begrijpend luisteren naar aanleiding van 

gesproken teksten. Daarbij moeten opdrachten als 

kort samenvatten, het oefenen van strategieën uit 

Nieuwsbegrip gebruikt worden.  

Interactief luisteren en voorlezen.  

Voor deze aanpak zijn alle vier de 

uren beschikbaar en het uur dat 

aan leesmotivatie besteed wordt. 

 

 

 

 

 

 

Doel  

Aan het eind van het jaar scoren 

alle leerlingen op of boven 1F 

Woordenschat  De docenten gebruiken de Amsterdamse 

woordenlijsten om de leerlingen volgens de viertakt 

methode van Verhallen te onderwijzen.  

Woordenschatonderwijs is niet per se een  apart uur. 

Dat kan het zijn maar dan ook binnen de didactiek 

van Verhallen 

 

 

 

 

Doel  

Aan het eind van het jaar scoren 

alle leerlingen op of boven 1F 
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Klas 1C 

 

Klas 1C: 

Klas    Niveau 
taalverzorging 

 

Waarvan  Niveau 
Leesvaardigheid  

Waarvan Woordenschat5  

28 ll  16 ll < 1F 
  7 ll = 1F 
  3 ll = 2F 
    

  9 ll BB 
  3 ll KB 
  9 ll GT 
  4 ll H 
  1ll V 

  15 ll < 1F 
   7 ll = 1F 
   6 ll = 2F 
      

11 ll BB 
  6 ll KB 
  7 ll GT 
   1ll H 
   3ll V 

 12llBB    
   3ll KB 
   9ll GT 
  

20 ll   15 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   1 ll = 2F 

 11 ll BB 
  2 ll KB 
  5 ll GT 
  2ll H 

   6 ll < 1F 
   6 ll = 1F 
    8ll = 2F 
    1ll=3F 

  5 ll BB 
  4 ll KB 
  5 ll GT 
  4ll H 
  2ll V 

11ll= BB 
2ll= KB 
4ll= GT 
1ll= H 
2ll=V 

15ll    3ll < 1F 
   2 ll = 1F 
   9  ll = 2F 
    1ll=3F 

  0  ll BB 
  2 ll KB 
  1 ll GT 
  8 ll H 
  4ll V 

   3 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   8 ll = 2F 

  1 ll BB 
  2 ll KB 
  4 ll GT 
   7llH 
    1ll V 

 1 ll BB 
  3 ll KB 
  2 ll GT 
   7ll H 
    2ll V 

14 ll    5 ll < 1F 
    4ll = 2F 
    3ll=3F 
    

  3 ll BB 
  2 ll KB 
  5ll H 
  2llV 

   5 ll < 1F 
   4 ll = 2F 
   6ll = 3F 
 

  2 ll BB 
  2llKB 
  6 ll GT 
  3llH 
  1llV 

  6 ll BB 
  0 ll KB 
  5llGT 
   1llH 
   1llV    

 

1C - Wat zien we? 
Taalverzorging   

15 leerlingen scoren < 1F niveau.  
4 leerlingen scoren 1F 

1 leerling scoort 2 F 

Daarvan scoren  
11 leerlingen op BB niveau 
2 leerlingen op KB niveau  
5 leerlingen  op GTL 
2 leerlingen op HAVO 
 

Leesvaardigheid   
6 leerlingen scoren < 1F 
6 leerlingen scoren 1F  

8 leerlingen scoren 2F 

1 leerling scoort 3F 

  

Daarvan scoren 
5 leerlingen op BB niveau 
4 leerlingen op KB niveau 
5 leerlingen op GT 
4 leerlingen op HAVO 
2 leerlingen op VWO 
 

Woordenschat   
  

  
11 leerlingen op BB niveau 
  2 leerlingen op KB niveau  
  4 leerlingen op GT 
  1 leerling op HAVO 
  2 leerlingen op V 
 

 

                                                      

5 De CITO0123 geeft geen waarde ten opzichte van het 1F niveau voor woordenschat  
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Klas 1D 

 

Klas 1D: 

Klas    Niveau 
taalverzorging 

 

Waarvan  Niveau 
Leesvaardigheid  

Waarvan Woordenschat6  

28 ll  16 ll < 1F 
  7 ll = 1F 
  3 ll = 2F 
    

  9 ll BB 
  3 ll KB 
  9 ll GT 
  4 ll H 
  1ll V 

  15 ll < 1F 
   7 ll = 1F 
   6 ll = 2F 
      

11 ll BB 
  6 ll KB 
  7 ll GT 
   1ll H 
   3ll V 

 12llBB    
   3ll KB 
   9ll GT 
  

20 ll   15 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   1 ll = 2F 

 11 ll BB 
  2 ll KB 
  5 ll GT 
  2ll H 

   6 ll < 1F 
   6 ll = 1F 
    8ll = 2F 
    1ll=3F 

  5 ll BB 
  4 ll KB 
  5 ll GT 
  4ll H 
  2ll V 

11ll= BB 
2ll= KB 
4ll= GT 
1ll= H 
2ll=V 

15ll    3ll < 1F 
   2 ll = 1F 
   9  ll = 2F 
    1ll=3F 

  0  ll BB 
  2 ll KB 
  1 ll GT 
  8 ll H 
  4ll V 

   3 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   8 ll = 2F 

  1 ll BB 
  2 ll KB 
  4 ll GT 
   7llH 
    1ll V 

 1 ll BB 
  3 ll KB 
  2 ll GT 
   7ll H 
    2ll V 

14 ll    5 ll < 1F 
    4ll = 2F 
    3ll=3F 
    

  3 ll BB 
  2 ll KB 
  5ll H 
  2llV 

   5 ll < 1F 
   4 ll = 2F 
   6ll = 3F 
 

  2 ll BB 
  2llKB 
  6 ll GT 
  3llH 
  1llV 

  6 ll BB 
  0 ll KB 
  5llGT 
   1llH 
   1llV    

 

1D - Wat zien we? 
Taalverzorging   

16 leerlingen scoren < 1F niveau.  
 
7 leerlingen scoren 1F 

 

3 leerlingen scoren 2 F 

Daarvan scoren  
9 leerlingen op BB niveau 
3 leerlingen op KB niveau  
9 leerlingen  op GTL 
4 leerlingen op HAVO 
1 leerling op VWO 
 

Leesvaardigheid   
15 leerlingen scoren < 1F 
 
7 leerlingen scoren 1F  

 

6 leerlingen scoren 2F 

  

Daarvan scoren 
11 leerlingen op BB niveau 
6 leerlingen op KB niveau 
7 leerlingen op GT 
1 leerling op HAVO 
3 leerlingen op VWO 
 

Woordenschat   
  

  
12 leerlingen op BB niveau 
  3  leerlingen op KB niveau  
  9  leerlingen op GT 
 

 

                                                      

6 De CITO0123 geeft geen waarde ten opzichte van het 1F niveau voor woordenschat  
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Klas 1E 

 

Klas 1E: 

Klas    Niveau 
taalverzorging 

 

Waarvan  Niveau 
Leesvaardigheid  

Waarvan Woordenschat7  

28 ll  16 ll < 1F 
  7 ll = 1F 
  3 ll = 2F 
    

  9 ll BB 
  3 ll KB 
  9 ll GT 
  4 ll H 
  1ll V 

  15 ll < 1F 
   7 ll = 1F 
   6 ll = 2F 
      

11 ll BB 
  6 ll KB 
  7 ll GT 
   1ll H 
   3ll V 

 12llBB    
   3ll KB 
   9ll GT 
  

20 ll   15 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   1 ll = 2F 

 11 ll BB 
  2 ll KB 
  5 ll GT 
  2ll H 

   6 ll < 1F 
   6 ll = 1F 
    8ll = 2F 
    1ll=3F 

  5 ll BB 
  4 ll KB 
  5 ll GT 
  4ll H 
  2ll V 

11ll= BB 
2ll= KB 
4ll= GT 
1ll= H 
2ll=V 

15ll    3ll < 1F 
   2 ll = 1F 
   9  ll = 2F 
    1ll=3F 

  0  ll BB 
  2 ll KB 
  1 ll GT 
  8 ll H 
  4ll V 

   3 ll < 1F 
   4 ll = 1F 
   8 ll = 2F 

  1 ll BB 
  2 ll KB 
  4 ll GT 
   7llH 
    1ll V 

 1 ll BB 
  3 ll KB 
  2 ll GT 
   7ll H 
    2ll V 

14 ll    5 ll < 1F 
    4ll = 2F 
    3ll=3F 
    

  3 ll BB 
  2 ll KB 
  5ll H 
  2llV 

   5 ll < 1F 
   4 ll = 2F 
   6ll = 3F 
 

  2 ll BB 
  2llKB 
  6 ll GT 
  3llH 
  1llV 

  6 ll BB 
  0 ll KB 
  5llGT 
   1llH 
   1llV    

 

1E - Wat zien we? 
Taalverzorging   

5 leerlingen scoren < 1F niveau.  
 
4 leerlingen scoren 2F 

 

3 leerlingen scoren 3 F 

Daarvan scoren  
3 leerlingen op BB niveau 
2 leerlingen op KB niveau  
5 leerlingen  op HAVO 
2 leerlingen op VWO 
 

Leesvaardigheid   
5 leerlingen scoren < 1F 
 
4 leerlingen scoren 2F 

  

6 leerlingen scoren 3F 

Daarvan scoren 
2 leerlingen op BB niveau 
2 leerlingen op KB niveau 
6 leerlingen op GT 
3 leerlingen op HAVO 
1 leerling op VWO 
 

Woordenschat   
  

  
6 leerlingen op BB niveau 
0 leerlingen op KB niveau  
5 leerlingen op GT 
1 leerling op HAVO 
1 leerling op VWO 
 

 

                                                      

7 De CITO0123 geeft geen waarde ten opzichte van het 1F niveau voor woordenschat  
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Scholingspan taalbeleid op het Berechja College 
VMBO en MBO 
 
 
Schrijvers: taalcoördinatoren VMBO en MBO 
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Wanneer binnen het model van opbrengstgericht werken gestreefd wordt naar hogere opbrengsten, dan zullen ook de 
docenten de middelen moeten krijgen de doelen te realiseren. Omdat de opbrengsten van onderwijs primair 
afhankelijk zijn van het gedrag van de docenten, ligt daar de nadruk. 
 

Dat betekent dat er scholing moet komen (voor alle docenten die betrokken zijn bij de uitvoering van het taalbeleid) 

in: 

 het gebruik van het expliciete DIM-model (directe instructie). Een onderdeel daarvan is 

effectieve en gerichte feedback geven; 

 het omgaan met verschillen (convergente differentiatie) ; 

 woordenschatdidactiek; 

 didactiek van tekstbegrip: 

o Modeling bij tekstbegrip  

o Didactiek van de strategieën bij het begrijpend lezen; 

 het opzetten van een stilleesbeleid. 
 

Specifieke scholing is er voor de docenten die leerlingen met een achterstand in technisch lezen moeten begeleiden.  

Daarnaast dienen alle docenten het 3F-niveau aan te tonen. 

 

Model van expliciete directe instructie 

Wat:  docenten worden geschoold (coaching on the job) in het hanteren van het model van directe 

instructie. 

Doel:   effectief lesgeven in een taakgerichte leeromgeving. 

Financiën:  nader te bepalen. Inzet van interne en externe coaches.  

Tijd:   te beginnen cursusjaar 2012-2013, vervolgd in 2013-2014. De lessen worden vanaf dat jaar ook 

hierop beoordeeld. 

 

Convergente differentiatie 

Wat:   docenten hanteren het model van directe instructie voor leerlingen die op een verschillend niveau 

leren. 

Doel:  rekening houdend met de verschillen en alle leerlingen de leerdoelen te laten behalen. 

Financiën:  nader te bepalen. Voor en na de zomervakantie vier studiedagen inplannen o.l.v. Expertis.  
Tijd:   te beginnen cursusjaar 2012-2013, vervolgd in 2013-2014. De lessen worden vanaf dat jaar ook 

hierop beoordeeld. 

 

Woordenschatdidactiek 

Wat:   docenten van alle lessen hanteren een effectieve didactiek om de woordenschat uit te breiden. 

Doel:   het vergroten van de woordenschat om de leesvaardigheid te vergroten. 

Financiën:  nader te bepalen. Voor en na de zomervakantie vier studiedagen inplannen o.l.v. Expertis. 

Tijd:   te beginnen cursusjaar 2012-2013, vervolgd in 2013-2014. De lessen worden vanaf dat jaar ook 

hierop beoordeeld. Eerst wordt de vakgroep Nederlands geschoold, vervolgens het gehele team. 

 

Didactiek van tekstbegrip: 

Wat:   in alle vakken worden dezelfde effectieve leesstrategieën gehanteerd zodat het een gewoonte wordt 

voor de leerlingen. 

Doel:   het bevorderen van de leesvaardigheid van de leerlingen. 

Financiën:  nader te bepalen. Voor en na de zomervakantie vier studiedagen inplannen o.l.v. Expertis. 

Tijd:   te beginnen cursusjaar 2012-2013, vervolgd in 2013-2014. De lessen worden vanaf dat jaar ook 

hierop beoordeeld. Eerst wordt de vakgroep Nederlands geschoold, vervolgens het gehele team. 

 

Leesmotivatie en stilleesbeleid: 

Wat:   motiverende didactiek om een stilleesbeleid vorm te geven. 

Doel:   omdat het niveau van tekstbegrip voor een groot deel bepaald wordt door het in de lessen gelezen 

aantal boeken, vorm geven aan een stilleesbeleid om een bijdrage te leveren aan de leesvaardigheid 

van de leerlingen. 

Financiën:  nader te bepalen. Inzet van interne en externe coaches. 

Tijd:   te beginnen cursusjaar 2012-2013, vervolgd in 2013-2014. De lessen worden vanaf dat jaar ook 

hierop beoordeeld. Eerst wordt de vakgroep Nederlands geschoold, vervolgens het gehele team. 

 
Zelftoetsing en zelfscholing van docenten 
Wat:   alle docenten maken een 3F-test. Docenten die onder 3F scoren krijgen een remediërend programma 

(Taalonline) aanbieden waarmee zij hun taalniveau kunnen verhogen.  
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Doel:   alle docenten beheersen niveau 3F voor taal. 
Financiën:  docentenmodule €30,- (met korting €20,- per docent) voor één jaar (onbeperkt oefenen). 
Tijd:   zelftoetsing starten in maart – vervolg zelfscholing (mogen ze een jaar over doen). 
 
Coaching taalgericht vakonderwijs 
Wat:   alle docenten laten coachen in het aanbieden van taalgericht vakonderwijs (Expertis). Hierin ook het 

lesgeven volgens het directe instructie model, het opbrengstgericht werken en het differentiëren in 
betrekken. 

Doel:   docenten zijn bekwaam in het aanbieden van taalgericht vakonderwijs.  
Financiën:  eerste studiedag (twee instructeurs): €2600,- (van tevoren heeft een gesprek met commissie 

taalbeleid). 
Na de zomervakantie ongeveer vier studiedagen inplannen (dezelfde prijzen). 

Tijd:  in maart gesprek met commissie taalbeleid en Janneke Adolfsen. Liefst in mei starten met studiedag 
voor het team. Na de zomervakantie vier studiedagen (gericht op het implementeren). 

 
Coaching RT-docenten 
Wat:  cursussen aanbieden aan docenten die RT geven op het gebied van taal (onder andere: RALFI). 
Doel:   RT-docenten zijn bekwaam in het aanbieden van extra ondersteuning aan taalzwakke leerlingen. 
Tijd:   liefst voor de zomervakantie een cursus gevolgd hebben, zodat zij direct na de zomervakantie 

bekwaam aan het werk kunnen. 
Financiën:  nog onbekend. 
 
Kader: 
Wat:   implementeren en borgen van taalgericht vakonderwijs. 
Doel:   binnen alle vakken wordt effectief aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding en tekstbegrip. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van directe instructie en differentiatie. De docenten zelf beheersen 
de Nederlandse taal op niveau 3F of hoger.  

Tijd:   na de zomervakantie onder begeleiding van Expertis (na scholing van de vakgroep Nederlands).  
Financiën: nader te bepalen. 
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Profiel taalcoördinator VMBO op het Berechja 
College VMBO en MBO 
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profiel vmbo-taalcoördinator   

 

1 Definitie van de vmbo-taalcoördinator 

De vmbo-taalcoördinator maakt als volwaardig teamlid deel uit van een opleidingsteam in het middelbaar 
onderwijs. De vmbo-taalcoördinator is de informant, begeleider en adviseur van collega’s. Zijn expertise 
ligt op het terrein van de integrale ontwikkeling van het Nederlands van de leerlingen gedurende de 
opleiding.  
 

2 Opdracht/taakstelling van de vmbo-taalcoördinator 

De vmbo-taalcoördinator is aangesteld om de taaltoegankelijkheid van het onderwijs en de 
taalontwikkeling in taallessen en vaklessen te bevorderen. De hoofdtaak van de vmbo- taalcoördinator 
bestaat uit het stimuleren van de taalontwikkeling Nederlands van de leerlingen in de eigen lessen, de 
lessen van collega’s en op stage.  
 
Tot het takenpakket van de vmbo-taalcoördinator worden de volgende taken gerekend:  
 
Taak 1. Taalbewustzijn van het opleidingsteam stimuleren 

 De vmbo-taalcoördinator neemt een onderwijskundig standpunt in over taalontwikkeling in de 
opleiding en de rol- en taakverdeling binnen een team en de organisatie, afgestemd op de visie 
van de school. 

 De vmbo-taalcoördinator stelt in samenwerking met het management, staf en/of overige 
teamleden een taalbeleids(actie)plan op en/of bewaakt de uitvoering van het actieplan.  

 De vmbo-taalcoördinator stimuleert het team tot het nemen van taalontwikkelende maatregelen. 

 De vmbo-taalcoördinator informeert het team over effectief aanbod van vakteksten, uitbreiding 
van de vakwoordenschat, het geven van begrijpelijke instructies en  
het beoordelen van taalproducten.  

 De vmbo-taalcoördinator verzorgt indien gewenst workshops over de visie van het Berechja 
College op taalontwikkeling in het onderwijs met didactische handreikingen en nieuwe 
werkvormen en materialen.  

 De vmbo-taalcoördinator inventariseert de behoefte aan bijscholing op het gebied van Nederlands 
bij de vakdocenten. 

 
Taak 2. Taaleisen van de opleiding concreet maken 

 De vmbo-taalcoördinator werkt samen met de andere leden uit het opleidingsteam aan het 
concretiseren van het taalprofiel van de opleiding, door bij elke kerntaak uit het 
kwalificatiedossier een overzicht te maken van de taalvaardigheden die horen bij de 
praktijksituaties.  

 
Taak 3. Taalvolg- en beoordelingssysteem opzetten en/of invoeren 

 De vmbo-taalcoördinator werkt samen met het team een passend systeem uit voor tijdige 
signalering van leerlingen met een achterstand van taalproblemen.  

 De vmbo-taalcoördinator selecteert of ontwikkelt feedbackformulieren waarmee alle docenten 
feedback kunnen geven op de taalproducten van leerlingen.  

 De vmbo-taalcoördinator ontwikkelt en/of introduceert een  
taalportfolio waarin de vorderingen van de leerlingen  
bijgehouden worden en doet een voorstel voor de  
wijze waarop het taalportfolio beheerd en gecontroleerd wordt.  

 De vmbo-taalcoördinator werkt met de teamleden een methodiek uit om aan de hand van het 
taalportfolio het ondersteunende aanbod Nederlands per leerling te kunnen bepalen. 

 De vmbo-taalcoördinator stimuleert de systematische verzameling van feedback.  
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Taak 4. Beoordelingssystematiek ter examinering invoeren 

 De vmbo-taalcoördinator houdt het team op de hoogte van de exameneisen Nederlands en doet 
voorstellen voor het beoordelen van taalvaardigheid bij de examinering.  

 De vmbo-taalcoördinator werkt in overleg met teamleden en het examenbureau een 
beoordelingssystematiek uit voor de eindbeoordeling van Nederlands, afgestemd op de landelijke 
eisen en de examenregelingen van de school. 

 
Taak 5. Taalontwikkelende (vak)lessen en (vak)lesmaterialen faciliteren en ondersteunen 

 De vmbo-taalcoördinator draagt zorg voor een breed scala  
aan taakgerichte taalopdrachten zodat leerlingen kunnen oefenen met contextrijke taaltaken.  

 De vmbo-taalcoördinator screent opleidingsmateriaal op taaltoegankelijkheid. 

 De vmbo-taalcoördinator introduceert werkwijzen zodat de vakgerichte en algemene 
woordenschatuitbreiding gestimuleerd wordt.  

 De vmbo-taalcoördinator draagt zorg voor adequate taalondersteuning van leerlingen bij het 
uitvoeren van taakgerichte taaltaken.  

 
Taak 6. Functioneel en ondersteunend taalonderwijs Nederlands invullen 

 De vmbo-taalcoördinator begeleidt de docent Nederlands die de functionele en/of 
ondersteunende taallessen verzorgt met het uitzetten van een taalleerlijn.  

 De vmbo-taalcoördinator doet suggesties voor functioneel gericht lesmateriaal ten behoeve van de 
ondersteunende lessen Nederlands en individuele taalondersteuning met aandacht voor die 
gespreksregels en schrijfconventies die nodig zijn om de taaltaken goed uit te voeren in de 
Nederlandse les.  

 De vmbo-taalcoördinator draagt zorg voor een aanbod aan ondersteunende lessen waarin een 
docent individueel met leerlingen aan de basistaalvaardigheden (zoals uitspraak, spelling, 
woordleerstrategiëen en grammatica) kan werken. 

 De vmbo-taalcoördinator zet een systeem op waarmee deelnemers tijdig doorverwezen worden 
naar het remediërende taalonderwijs. 

 
Taak 7. Ontwikkelingen en kennis bijhouden, contacten onderhouden  

 De vmbo-taalcoördinator onderhoudt contacten met taalcoaches van andere opleidingen. Hij 
wisselt informatie over taal in de opleiding uit binnen het interne kennisnetwerk, 
taalbeleidsmedewerkers van de dienst onderwijs. 

 De vmbo-taalcoördinator houdt ontwikkelingen rond onderwijs en examinering van taal bij. 
Landelijk én binnen de school.  

 De vmbo-taalcoördinator stelt per schooljaar een plan voor bijscholing en ondersteuning op voor 
zichzelf en het team. 

 De vmbo-taalcoördinator neemt deel aan scholingen voor taalcoaches, landelijke netwerken, 
conferenties en studiedagen. 

 De vmbo-taalcoördinator houdt vakliteratuur en ontwikkeling van relevante lesmaterialen en 
instrumenten bij. 

 De vmbo-taalcoördinator raadpleegt deskundigen op aanpalende werkterreinen zoals 
competentiegericht leren, toetsen en beoordelen en collegiale coaching.  

 
 
 

3. Bekwaamheidseisen van de vmbo-taalcoördinator 

Een bekwame vmbo-taalcoördinator is in staat en bereid in een opleidingsteam het middelbaar onderwijs 
aan te zetten tot het creëren van een krachtige taalleeromgeving voor alle leerlingen. Tijdens alle lessen 
en op de werkvloer. Hij voldoet in de eerste plaats aan de bekwaamheidseisen die gesteld worden aan een 
vakbekwame docent in het middelbare  
onderwijs volgens de wet BIO (2006).Daar de vmbo-taalcoördinator aanjager en organisator is van een 
inhoudelijk veranderingsproces, dient hij bovendien te beschikken over een aantal aanvullende 
bekwaamheidseisen. 
Hieronder volgt een samenvatting van de bekwaamheidseisen volgens de wet BIO, aangevuld met 
specifieke bekwaamheidseisen voor de taalcoördinator: 
 
1. Een goede leraar is interpersoonlijk competent.  
Hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan. 
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De taalcoördinator in het bijzonder: 
• ondersteunt op adequate wijze (vak)docenten. 
• is in staat om een voortrekkersrol te vervullen in teams en heeft een goede relatie met het 
management; 
• nodigt die collega’s uit voor de werkgroep taalbeleid van wie een constructieve bijdrage verwacht kan 
worden.  
 
2. Een goede leraar is pedagogisch competent. 
Hij kan de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel 
en moreel te kunnen ontwikkelen.  
 
De taalcoördinator in het bijzonder: 
• geeft op bezielende wijze richting aan vernieuwingsprocessen rond taalbeleid in het team; 
• schept een coöperatieve sfeer en zorgt voor een open communicatieve omgeving waarin over taalbeleid 
gesproken kan worden;  
• is in aanpak, benadering en begeleiding van andere docenten op het gebied van taal collegiaal en 
doortastend; 
• kan teamgenoten enthousiast maken voor taalontwikkeling en aanzetten tot herziening van inzichten en 
aanpak. 
 
3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. 
Hij kan de leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig  
heeft in de hedendaagse samenleving. 
 
De taalcoördinator in het bijzonder: 
• heeft grote interesse in en betrokkenheid bij taalverwerving en taalontwikkeling; 
• toont vak- en opleidingsoverschrijdende inzichten op het gebied van taalontwikkeling, taalbeleid, 
taalbeoordeling en -examinering en het gebruik van portfoliomethodiek; 
• heeft kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan de onderwijsvernieuwingen 
en nieuwe werkverhoudingen; 
• is in staat tot het beoordelen van de bruikbaarheid van nieuwe lesmaterialen en instrumenten gericht op 
de taalontwikkeling van de leerling; 
• kan doelgerichte (taal)leerlijnen uitzetten; 
• heeft kennis van en ervaring met lesmateriaalontwikkeling en kan de docent Nederlands ondersteunen in 
het vertalen van studiegerichte taaltaken in concreet lesmateriaal; 
• beschikt over trainersvaardigheden voor het desgewenst verzorgen van workshops voor collega’s; 
• beschikt over coachingsvaardigheden om desgewenst collega’s te kunnen begeleiden, adviseren en 
ondersteunen bij hun onderwijskundige en ontwikkeltaken.  
 
4. Een goede leraar is organisatorisch competent.  
Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 
 
De taalcoördinator in het bijzonder: 
• geeft adequaat leiding aan werkbijeenkomsten over taalbeleid en taaldidactiek met het opleidingsteam; 
de bijeenkomsten zijn goed georganiseerd en worden goed voorgezeten; 
• kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte en stimulerende werksfeer binnen de 
werkgroep taalbeleid; 
• kan gegevens, besluiten, plannen over taalbeleid op de school en binnen het team ordenen en 
verspreiden;  
• kan strategisch denken en strategisch opereren tussen leerlingen, docenten, stagebegeleiders, 
praktijkopleiders en management;  
• kan kritisch en objectief de implementatie van taalbeleid voor de eigen opleiding(en) evalueren en 
bijstellen.  
 
5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. 
Hij kan een professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, 
aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 
 
De taalcoördinator in het bijzonder: 
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
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• is zich bewust van de mogelijke verschillen in (werk en leef)cultuur van docententeams en is bereid en 
in staat zich daaraan in voldoende mate aan te passen;  
• is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s; 
• staat open voor ideeën van anderen en denkt daarin mee; 
• kan een constructieve bijdrage leveren aan vergaderingen en andere vormen van overleg over de 
taalontwikkeling;  
• kent verschillende methodieken voor samenwerking en intervisie, geëigende overlegstructuren en 
bevoegdheden;  
• deelt praktische en theoretische informatie die voor de voortgang van taalbeleid van belang is met 
collega’s;  
• gaat zorgvuldig om met informatie opgedaan tijdens collegiale consultatie;  
• houdt zich aan gemaakte afspraken en stimuleert anderen dit ook te doen. 
 
6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school.  
Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en 
opleiding van zijn leerlingen. 
 
De taalcoördinator in het bijzonder: 
• is in staat aan derden buiten het team het belang van het taalbeleid in het team duidelijk te maken en 
samenwerking met derden tot stand te brengen ten behoeve van dit taalbeleid. 
 
7. Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. 
Hij kan op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen  
nadenken. Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 
 
De taalcoördinator in het bijzonder: 
• is zich bewust van zijn eigen sterke en zwakke kanten ten aanzien van de taalbeleidstaken en 
onderzoekt de juiste ondersteuning en bijscholingsmogelijkheden;  
• staat open voor constructieve feedback op eigen functioneren als taalcoördinator.  
 
 

 

 


