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(School)succes en taal(onderwijs)?

• Toekomstgericht taalonderwijs, een belediging van 
leraren



(School)succes en taal(onderwijs)?

• Bouwen aan een eigen visie op 
toekomstgericht onderwijs

• Vertaling naar taal, taalleren en 
taalonderwijs

• Concretiseren naar de praktijk met het 
curriculair spinnenweb

• Verzamelen van doorkijkjes / 
experimenten

• Borging afspraken (voor in het 
schoolplan / taalbeleidsplan



(School)succes?

• Pas als je weet waartoe je leerlingen opvoedt en 
onderwijst (de bedoeling / doelen kent)…

• En een notie hebt over hoe kinderen leren en zich 
ontwikkelen…

• Kun je onderzoeken of de weg die je uitstippelt, effectief is.



Belang van onderwijs

• Maatschappelijk belang: toerusten op de maatschappij
– De maatschappij is niet statisch, maar zelf aan verandering 

onderhevig en die verandering moet vormgegeven worden

• Persoonlijk belang

– Wie ben ik? Waar liggen mijn interesses, voorkeuren, 
talenten, e.d.

• Eigen belang



Met de visie voor ogen





• Werken vanuit een visie is kleur bekennen

• Een visie moet er ook toe leiden dat er dingen niet
meer gebeuren



Sinek



Werk met de visie voor ogen:
curriculair spinnenweb



Werken met de visie voor ogen

Waartoe onderwijzen 
we en voeden we op?





Waartoe voeden wij op en 
onderwijzen we leerlingen?
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Waartoe voeden wij op en 
onderwijzen we leerlingen?

• Aardig, vaardig, waardig (Paul Snabel)

• Betrokken leven, ondernemend werken

Nieuwsgierig leren



Waartoe voeden wij op en 
onderwijzen we leerlingen?

Kinderen op een volwassen manier in de wereld zetten 
(Biesta, 2015)



Een eigen visie

• Leerlingen die zich bewust en actief verhouden tot de 
(schoolse) kennis en vaardigheden, jezelf, de ander en 
de wereld



Werken met de visie voor ogen

Waartoe onderwijzen 
we en voeden we op?

Hoe leren kinderen?
Hoe organiseren we 
onderwijs?



Hoe verlopen processen van leren 
en ontwikkelen?

Kinderen wìllen

• leren

• ontwikkelen

• doen

Kinderen zìjn

• nieuwsgierig

• ontdekkend

Leren en ontwikkelen

• Zèlf actief

• Uitproberen

• Experimenteren

• Eigenaar zijn

• Leren voor het ‘echie’

• Samen

• Verbondenheid met leraar



Wat is taal?

• Communicatie

• Expressie

• Conceptualisatie

In het licht van:

• Kwalificeren

• Socialiseren

• Subjectificatie



Wat is taal?

Mondeling Schriftelijk

Actief Spreken Schrijven / 
spelling

Receptief Luisteren Lezen

Taalbeschouwing
• Vorm
• Functie
• Inhoud

Woordenschat

Taalbeheersing



Visie op welke taaldomeinen we 
willen onderscheiden?

REFERENTIENIVEAUS
• Mondeling

– Spreken, gesprekken
– Luisteren

• Schriftelijk
– Schrijven (stellen)
– Lezen

• Technisch
• Begrijpend
• Belevend

• Taalbeschouwing
– Spelling
– Grammatica 
– interpunctie
– woordenschat

TOEKOMSTGERICHTE TAAL?
• Non-verbaal
• Stellen: teksten èn stijlkwesties
• TB: (creatief) spelen met taal
• Filosofie
• Taal om te 

– Leren
– Samen te werken
– Reflecteren

• Taalgebruikssituaties
• Taal ihkv burgerschap
• Integratie taaldomeinen, bijv.

– Taalrondes





Visie op hoe kinderen 
taalvaardigheid ontwikkelen?

• Kinderen zijn nieuwsgierig, willen ontwikkelen en leren, 
wat vraagt om inspelen op verwondering, intrigerende 
onderwerpen en aandacht voor eigen ervaringen

• Genetisch meegekregen taalverwervingsvermogen: 
actief lerend taal verwerven



Visie op hoe kinderen taalvaardigheid 
ontwikkelen?

• Woordenschat en grammatica uit taalaanbod 
gedestilleerd

• Mondeling voor schriftelijk

• Receptief voor productief

• Meer toepassing ‘taal’ dan taalbeheersing



Visie op hoe kinderen taalvaardigheid 
ontwikkelen?

• Intentioneel èn incidenteel

• Van ouders, e.d.

• Van elkaar

• Van de leraar (instructie, voorbeeld, 
modelen, feedback, …)

• Uit het boekje

• De hele dag door!



Visie op hoe kinderen taalvaardigheid 
ontwikkelen?

• Interactief taalonderwijs 

– Authentiek

– Betekenisvol

– Functioneel

– Sociaal

– Strategisch



Visie op hoe kinderen taalvaardigheid 
ontwikkelen?

• Ontwikkelingsgericht taalonderwijs

– Geïntegreerd taalonderwijs

– Thematisch

– Focus op de inhoud

– Ruimte voor inbreng van kinderen

– Zone van de naaste ontwikkeling (Vygotski)

– Onderwijspedagogiek van de onderbreking (Biesta)



Curriculair spinnenweb

(Van den Akker, 2003)

Eigenaar
schap



Doelen (leren) stellen

1. Kinderen (leren) schoolse doelen te adopteren

2. Kinderen eigen doelen laten / leren stellen



Eigenaarschap over de leertaak

• Op verschillende aspecten van het 
spinnenweb



Eigenaarschap: vanuit doelen een 
plan (leren) maken

• Leerplan (leren) maken



Werk met de visie voor ogen:
curriculair spinnenweb



Werk met de visie voor ogen:
curriculair spinnenweb



Vormen van Evaluatie 

Evaluatie van

Leraar leerling 

Evaluatie 
door

Leraar Het zelf gegeven 
onderwijs

prestaties van de 
leerling

Leerling onderwijs dat 
leraar gegeven 
heeft

eigen 
leerprestaties


