
Taal in groen mbo 

een handreiking

Hella Kroon
Hans Puper
Edith Vissers



Hella Kroon
Hans Puper
Edith Vissers

Taal in groen mbo

een handreiking



inhoudalgemeen colofon

1. Visie en beleid 9
 
 1.1  Informatie voor docenten en praktijkbegeleiders:  
  de kern van de referentieniveaus taal 9 

  Het belang van taalonderwijs in alle vakken 9 
  De referentieniveaus taal 10 
  Wat gaan docenten merken van de referentieniveaus? 11
  Wat moet je als docent kunnen? 11

 1.2 Hoe ziet krachtig taalonderwijs eruit? De Drieslag 12

 1.3 Met taalbeleid aan de slag. Verdieping voor docenten  
  Nederlands, taalcoördinatoren, taalcoaches en management 13

  De noodzaak van taalbeleid 13
  Succesfactoren 14
  Het organiseren van de Drieslag 19

2. De uitvoering van het taalonderwijs 23 
 
 2.1  Slag 1 van de Drieslag: het aanleren bij Nederlands 23 

  Hoe zorg je ervoor dat leerlingen beter begrijpend lezen  
  en hoe kan je daarbij de methode inzetten? 23
  Hoe motiveer je leerlingen in de taalles? Een paar vuistregels 27
  Wat moet je met 30 verschillende leerlingen in de les Nederlands? 29
 

 2.2 Slag 2 van de Drieslag: toepassen en gebruiken 33
  Taal leren in de context van het beroep: hoe zorg je daarvoor? 33 
  Vakdocenten binnen en buiten de school laten werken aan  
  het versterken van de taalvaardigheid van leerlingen 37
  Werken aan woordenschat in de praktijk 40
  Hoe beoordeelt de praktijkdocent taalvaardigheid? 42
  
 2.3 Slag 3 van de Drieslag: individueel oefenen 46 

  Wat doe je met leerlingen die 2F niet (kunnen) halen? 46 
  Wat doe je met leerlingen met ernstige taalproblemen en dyslexie? 48

 

Titel
Taal in groen MBO. Een handreiking

Auteurs
Hella Kroon
Hans Puper
Edith Vissers
       
Basisontwerp
APS, Heldergroen

Vormgeving/opmaak
studio marie, Wijk bij Duurstede

Fotografie
André Ruigrok

Druk
Giethoorn-Ten Brink, Meppel

Bestellen
Deze publicatie is te bestellen  
bij BDC Meppel, tel.:  
0522 237 555.  
Bestelnummer: 962094 
Bestellen kan ook via www.aps.nl, 
www.cps.nl, www.kpcgroep.nl.

© APS, CPS, KPC Groep, 2013

Deze publicatie is ontwikkeld door APS, CPS  
en KPC Groep in het kader van innovatie en 
ondersteuning van het groene onderwijs in 
opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken. APS, CPS en KPC Groep geven een  
praktijkgerichte invulling op het gebied van  
R&D door een scharnierfunctie tussen weten-
schap en onderwijspraktijk in te nemen.

Bronvermelding is in alle gevallen vereist  
en dient als volgt plaats te vinden:
Bron: Kroon, H., Puper, H. & Vissers, E. (2013). 
'Taal in groen mbo. Een handreiking'. APS, CPS, 
KPC Groep

inhoud 3

www.aps.nl
www.cps.nl
www.kpcgroep.nl


inhoud

3. Het monitoren van het taalonderwijs 57 
 
 3.1  Doelen van toetsen 57

  Formatieve toetsen 57
  Summatieve toetsen 58

 3.2 Voorbeelden van beschikbare toetsinstrumenten 58 

 3.3  Wat kan je doen op basis van de toetsuitslagen? 59
  
 3.4 Hoe zorg je voor goede instellingsexamens?  60

 3.5 Hoe zorg je voor goede omstandigheden tijdens de examens? 63

4. Achtergrondinformatie 67 
 
 4.1  Taalmethodes 67 
 
 4.2  Websites taal 68

 Literatuur 71

  

Taal in groen mbo4

 VoorWoord

Deze publicatie is een handreiking voor opleidingen voor groen mbo die seri-
eus werk maken van taal. Daar is alle reden voor, aangezien het ‘Referentie-
kader taal’ serieuze eisen stelt en taal als basisvaardigheid ook in de groene 
opleiding (weer) een echte plek heeft gekregen. Wat in ieder geval duidelijk 
is: voor goede resultaten zijn goede docenten Nederlands plus taalbewuste 
praktijkdocenten en BPV’ers nodig!

Is taalvaardigheid in het groen dan zo anders dan in het reguliere mbo? Uiter-
aard niet, maar wij hopen docenten en beleidsmakers te inspireren om samen 
met leerlingen te werken aan het versterken van de taalvaardigheid. Dat gaat 
het best met voorbeelden uit een groene, herkenbare context. 

De inhoud van dit boekje is geordend rond de Drieslag Taal. Dat betekent dat 
zowel docenten Nederlands als taalcoaches en verantwoordelijken voor taal-
beleid op groene mbo’s er informatie en handige tips in vinden. Dat maakt het 
ook een boek dat u niet per se van pagina 1 tot en met de laatste bladzijde 
door hoeft te lezen. U kunt kiezen voor wat van belang is voor uw vragen en 
uw praktijk. 

Hoofdstuk 1 geeft aan wat verplicht is. We gaan in op de betekenis van de 
referentieniveaus taal en op de manier waarop u met de Drieslag Taal vanuit 
een gedeelde visie krachtig taalonderwijs kunt organiseren in de opleiding. 
Dit hoofdstuk sluit af met een deel over taalbeleid voor degenen die daar 
dieper op in willen gaan. Hoofdstuk 2 geeft veel voorbeelden uit de praktijk 
van de Drieslag. Hoe doe je het bij het vak Nederlands? Hoe kan aandacht 
voor taal in de vakles en BPV de leerling helpen om taalvaardiger te worden 
en daarmee beter in het vak? Hoe ziet individuele ondersteuning eruit van 
leerlingen die dat nodig hebben? Hoofdstuk 3 gaat over het monitoren van  
de taalontwikkeling van de leerlingen en over het examen. Afsluitend vindt  
u een overzicht van methodes en een lijst met handige sites.
Het is zeker niet onze bedoeling geweest een compleet handboek te maken. 
Het is wel een overzicht van wat er speelt en wat mogelijkheden zijn.

En tot slot nog iets over dat ‘we’. In het project dat geleid heeft tot deze 
publicatie hebben de drie Landelijke Pedagogische Centra – APS, CPS en 
KPC Groep – samengewerkt in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken. In de startfase van het werk heeft ook Josée von Weijhrother een 
bijdrage geleverd.

Hella Kroon (APS)
Hans Puper (CPS)
Edith Vissers (KPC Groep)
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1. Visie en beleid

beleid vloeit voort uit een visie. een voorbeeld:  
succesvol taalonderwijs is een zaak van alle docen-
ten, praktijkbegeleiders en bPV’ers. een visie is niet 
zomaar een overtuiging: zij komt voort uit onderzoek, 
discussie en ervaring. 
de informatie in dit hoofdstuk komt uiteraard ook 
voort uit een visie. Paragraaf 1.1 en 1.2 bevatten de 
elementen die iedere docent en praktijkbegeleider 
nodig heeft om met eenvoudige en direct toepasbare 
middelen een taalrijke omgeving te scheppen.  
Paragraaf 1.3 gaat nader in op taalbeleid en is  
bedoeld voor docenten nederlands, taalcoördinatoren, 
taalcoaches en management.

1.1     Informatie voor docenten  
en praktijkbegeleiders: de kern  
van de referentieniveaus taal

 Het belang van taalonderwijs in alle vakken

Taal is ontzettend belangrijk – en daarmee bedoelen we niet alleen lezen en 
schrijven, maar ook spreken en luisteren. Een kwart van de leerlingen komt de 
school binnen met onvoldoende taalvaardigheid, terwijl die in onze informa-
tie- en kennismaatschappij steeds belangrijker wordt. De grootste problemen 
doen zich voor in niveau 1. In een onderzoek naar de instroom in 2010 en 
2011 constateerde bureau ICE dat 55% van de leerlingen nog niet het niveau 
had van eind basisonderwijs. De gevolgen laten zich raden. Een slechte 
leesvaardigheid bijvoorbeeld is niet alleen nadelig voor schoolprestaties, maar 
ook voor de motivatie van leerlingen en hun gedrag. De overgrote meerder-
heid van voortijdig schoolverlaters kan niet of slecht lezen. Nederland telt 1,5 
miljoen functioneel analfabeten: mensen die een beetje kunnen lezen, maar 
de tekst nauwelijks begrijpen. Een formulier lezen is al te moeilijk.

Overigens kan een leerling met een onvoldoende taalvaardigheid een uitste-
kend taalgevoel hebben. Op Terra Next in Eelde moest een leerling van niveau 

‘iedere docenT  
TaalbeWusT.’ 

dat betekent:  
met eenvoudige, weinig  
tijdrovende middelen  
een taalrijke omgeving 
scheppen, zodat de  
taal- en daarmee ook  
de vakresultaten van  
leerlingen vooruitgaan. 
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1 een lijst van gereedschappen maken. ‘Skovl', schreef hij voor ‘schoffel’. Door 
het gebruik van de ‘v’ voor de ‘l’ beschreef hij precies de woordklank in zijn 
Saksische dialect. 

De verbetering van de taalvaardigheid van leerlingen gebeurt in de beroeps-
opleiding, stages inbegrepen. Succes staat of valt daarom met de docenten. 
Niet alleen de docenten Nederlands, maar iedereen: theoriedocenten, prak-
tijkdocenten, BPV’ers en alle anderen die bijdragen aan het onderwijs. Een 
veelgehoorde leus is: ‘Iedere docent taalbewust.’ Dat betekent: met eenvou-
dige, weinig tijdrovende middelen een taalrijke omgeving scheppen, zodat de 
taal- en daarmee ook de vakresultaten van leerlingen vooruitgaan.

 De referentieniveaus taal

Hoe weet je nu wat er allemaal speelt bij taalvaardigheid en of leerlingen op 
niveau zitten? Dat staat in de referentieniveaus, beschreven in het ‘Referen-
tiekader taal’. Het voordeel is dat je van elkaar weet waar je het over hebt. 
Niet alleen de communicatie binnen school wordt makkelijker, maar ook die 
met het toeleverende en vervolgonderwijs. Daarom heeft het Ministerie van 
OCW deze referentieniveaus verplicht gesteld. Het is de bedoeling dat alle 
onderwijsgevenden in Nederland daarvan op de hoogte zijn. 
Referentieniveaus zijn beschrijvingen van wat een leerling moet kennen en 
kunnen op de overgangen van het ene schooltype naar het andere of, in het 
mbo, aan het eind van de niveaus 2, 3 en 4. De referentieniveaus taal zijn 
ingedeeld in domeinen: 
•	 mondelinge taalvaardigheid (gespreks-, spreek- en luistervaardigheid);
•	 lezen;
•	 schrijven;
•	 taalbeschouwing en taalverzorging, hieronder vallen bijvoorbeeld spelling 

en grammatica.

Er zijn er vier:
1F:  eind basisschool
2F:  eind vmbo en mbo 2 en 3
3F:  eind havo en mbo 4
4F:  eind vwo
De F staat voor fundamenteel: het minimaal benodigde niveau.

Mbo-docenten hebben in de praktijk te maken met de niveaus 2F en 3F. 
Vmbo-leerlingen die beginnen op mbo-niveau 2, hebben dus al taalniveau 
2F als het goed is. Dat geldt nog steeds aan het eind van mbo-niveau 3. Dat 
lijkt makkelijk, maar als je dit taalniveau niet onderhoudt, gaan de vaardig-
heid achteruit. Niveau-4-leerlingen moeten niveau 3F halen, zodat zij kunnen 
doorstromen naar het hbo en uiteindelijk 4F aankunnen.

 

We geven een voorbeeld van de referentieniveaus leesvaardigheid:

1F 2F (mbo 2 en 3) 3F (mbo 4) 4F

kan eenvoudige  
teksten lezen over 
alledaagse onder-
werpen en over 
onderwerpen die 
aansluiten bij de 
leefwereld.

kan teksten lezen 
over alledaagse 
onderwerpen,  
onderwerpen die 
aansluiten bij de  
leefwereld van de  
lezer en onderwer-
pen die verder van  
de lezer afstaan.

kan een grote 
variatie aan teksten 
over opleidings-, 
beroepsgebonden en 
maatschappelijke on-
derwerpen zelfstan-
dig lezen. leest met 
begrip voor geheel en 
details.

kan een grote 
variatie aan teksten 
lezen over tal van 
algemeen maat-
schappelijke of 
beroepsgebonden 
onderwerpen, en 
deze tot in detail 
begrijpen.

Op www.taalenrekenen.nl vindt u een volledig overzicht van de niveau- 
beschrijvingen van de vier domeinen. Op www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 
vindt u alle informatie over mbo.

 Wat gaan docenten merken van  
 de referentieniveaus?

Docenten zullen op verschillende manieren in aanraking komen met de refe-
rentieniveaus:
1. De lesmethodes worden aangepast aan de referentieniveaus.
2. Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 worden centrale examens 

voor het eerst afgenomen op niveau 4 (3F), een jaar later gevolgd door de 
niveaus 2 en 3 (2F). Het gaat om de vaardigheden lees- en luistervaardig-
heid. Voorbeeldexamens kunt u vinden op de website van het Steunpunt 
Taal & Rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl). De meest 
actuele informatie over de examinering vindt u op www.rijksoverheid.nl.

3. Voor de overige taalvaardigheden ontwikkelen de mbo’s zelf examens  
(of zij laten dat doen). Ook hiervan vindt u voorbeelden op de website van 
het Steunpunt Taal & Rekenen mbo. Deze instellingsexamens worden op 
kwaliteit gecontroleerd door de inspectie.

4. In het leerlingvolgsysteem wordt het taalniveau van de leerlingen  
systematisch bijgehouden. 

5. De referentieniveaus zullen een rol gaan spelen binnen de kwaliteits- 
cyclus van de sector of afdeling en waarschijnlijk ook in het toezichtskader.

 Wat moet je als docent kunnen?

Als docenten zich alleen al bewust zijn van het verschil tussen vaktaal, 
schooltaal en buitenschoolse taal, dan zorgen zij al voor een leesvriendelij-
ker omgeving. Buitenschoolse taal is overigens een verzamelterm: daarmee 
bedoelen we jeugd- en thuistaal.

Hans Puper schreef hierover in zijn column ‘Aap, noot, mies, skovl’  
(25-01-2012) in de ‘Nationale Onderwijsgids’:

Taal in groen mbo
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een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor schoolsucces. en taalvaar-
digheid ontwikkel je niet zonder een goede woordenschat. leerlingen heb-
ben over het algemeen weinig moeite met vaktaal, want docenten leggen die 
meestal wel goed uit. anders ligt het met het verschil tussen schooltaal en 
jeugd- of thuistaal. als je het bij aardrijkskunde hebt over geringe neerslag, 
dan vallen leerlingen over het woord gering, niet over neerslag – dat heb je 
wel uitgelegd. ook met woorden als vergelijken, motiveren en verklaren heb-
ben ze vaak moeite, laat staan met het verschil tussen mits en tenzij.

op een overgangsvergadering twijfelde een docent aan de begaafdheid van 
een leerling. de taalcoördinator weet de slechte resultaten aan zijn beperkte 
woordenschat. ‘daar merk ik nooit iets van’, reageerde de docent. ‘hij praat al 
zijn vrienden in de hoek en jou erbij als je niet uitkijkt.’ inderdaad, de leerling 
was verbaal sterk, maar zwak in schooltaal. daardoor had hij moeite met lees- 
en luistervaardigheid. het helpt leerlingen al als hun docenten zich van dit 
soort verschijnselen bewust zijn.

Vermijd schooltaal echter niet. De leerlingen moeten eraan wennen. Vraag je 
wel af wat schooltaalwoorden zijn in je eigen taalgebruik en in de teksten die 
je gebruikt. Check regelmatig de kennis van leerlingen op dit gebied.
Wat helpt om school- en buitenschoolse taal te leren onderscheiden: neem 
van tijd tot tijd samen met een collega een tekst door op schooltaalwoorden. 
Doe hetzelfde met toetsen, ook die van jezelf. Je krijgt er dan vanzelf gevoel 
voor. 

In de tweede plaats is het belangrijk dat docenten het referentieniveau van 
teksten kunnen inschatten en bovendien kunnen bepalen of dat op, onder of 
boven het vereiste niveau zit. Ze kunnen vervolgens bepalen hoe zij daarmee 
omgaan.
Tot slot: hoe schep je als docent zonder al te veel moeite een taalvriende-
lijke omgeving? In hoofdstuk 2 gaan we daar nader op in. Het lijkt allemaal 
ingewikkeld, maar je bouwt het gaandeweg op. Rome is ook niet op een dag 
gebouwd. Het is een kwestie van aandacht en ervaring. 

1.2    Hoe ziet krachtig taalonderwijs eruit?  
De Drieslag
Je gebruikt de hele dag taal, dus ook in je beroep. Klanten worden veeleisen-
der en vragen om meer informatie. Schriftelijke communicatie, al dan niet 
digitaal, wordt belangrijker. Nogmaals: dat moet worden aangeleerd in de 
beroepsopleiding, niet alleen bij Nederlands. Tegelijkertijd moet er aandacht 
zijn voor leerlingen met een taalstoornis of een zo grote taalachterstand dat 
deze niet in het reguliere onderwijs is te verhelpen. Op deze uitgangspunten 
is de ‘Drieslag Taal’ gebaseerd. Deze ziet er als volgt uit:
 

1. Aanleren. In de lessen Nederlands gaat het om fundamentele kennis en 
vaardigheden. Daar wordt instructie gegeven en oefenen de leerlingen. 

2. Toepassen en gebruiken. Het geleerde speelt een rol in alle andere vakken 
– dus ook de beroepsvakken – en tijdens buitenschools leren, bijvoorbeeld 
tijdens stage of BPV. Daarmee verankeren de leerlingen hun kennis en 
vaardigheden. Dit vraagt om docenten die binnen hun vak een taalvrien-
delijke omgeving kunnen scheppen. 

3. Individueel oefenen. Tot slot zullen leerlingen die dat nodig hebben indivi-
dueel moeten kunnen oefenen, om bijvoorbeeld specifieke achterstanden 
weg te werken. 

Hoe werkt de Drieslag Taal in de praktijk? Een voorbeeld: 
Leerlingen doen bij het vak Groene Ruimte een praktijkopdracht. Zij moeten 
een particuliere tuin zoeken en die gaan onderhouden. Aan die opdracht zit-
ten taalkanten. Ze moeten een gesprek voeren met de eigenaar van de tuin. 
Hoe doe je dat? Waar ligt bijvoorbeeld de grens tussen vaktaal en algemeen 
Nederlands? Daarna schrijven zij een brief om de afspraken wederzijds vast 
te leggen. Bovendien maken ze een verslag. 
De brief is een mooi voorbeeld in de Drieslag. De opdracht is betekenisvol en 
de leerlingen zullen bij Nederlands graag horen hoe je zo’n klus aanpakt, met 
andere woorden: wat de criteria voor een goede brief zijn (eerste slag). De 
vakdocent moet leerlingen bij het maken van hun brief niet alleen inhoudelijk 
feedback kunnen geven, maar ook kunnen beoordelen of de brief goed en 
in begrijpelijke taal is geschreven. Hij hoeft leerlingen geen schrijfonderwijs 
te geven, maar moet wel weten wanneer terugverwijzing naar hun docent 
Nederlands nodig is (tweede slag). En mocht een leerling veel moeite hebben 
met bijvoorbeeld spelling, dan is het fijn als hij onder begeleiding digitaal of 
anderszins individueel kan oefenen (derde slag). 

1.3 Met taalbeleid aan de slag. Verdieping voor 
docenten Nederlands, taalcoördinatoren, 
taalcoaches en management

 De noodzaak van taalbeleid

Ook op groen mbo is een helder taalbeleid beslist noodzakelijk. Bureau ICE 
heeft een onderzoek gedaan naar de taalvaardigheid van leerlingen die in 
2010-2011 het mbo binnenkwamen. Dit leidde tot het volgende beeld voor 
leesvaardigheid:
•	 Op mbo-1 zat 7% van de instromers op niveau 2F, 38% zat op niveau 1F  

en maar liefst 55% zat nog onder niveau 1F. 
•	 Op mbo-2 (uitstroomniveau 2F) zat 21% van de instromers op niveau 2F, 

52% op niveau 1F en 27% had niveau 1F nog niet behaald.

Taal in groen mbo
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•	 Op mbo-3 (uitstroomniveau 2F) had 54% van de instromers niveau 2F,  
41% niveau 1F en 5% nog niet niveau 1F.

•	 Op mbo-4 (uitstroomniveau 3F) had 23% van de instromers niveau 3F,  
64% niveau 2F en 13% zat nog op niveau 1F. 

Ook uit deze cijfers blijkt dat het grootste probleem in het mbo zich voordoet 
in het laagste niveau: 55% van de instromers heeft namelijk nog niet het 
niveau van eind basisonderwijs!
Uit deze gegevens zou je de conclusie kunnen trekken dat taalbeleid gericht 
moet zijn op zwakke leerlingen. Dit is echter niet zo: je zou goede leerlingen 
daarmee tekortdoen. Ook zij moeten de gelegenheid krijgen het maximale uit 
henzelf te halen. Alle leerlingen zijn gebaat bij goed gestructureerde lessen 
in een taalrijke omgeving.

Niet alleen de relatie tussen taalvaardigheid en studieresultaten maakt een 
helder taalbeleid noodzakelijk. Na hun opleiding moeten de leerlingen goed 
kunnen communiceren met hun klanten en relaties: daarvan hangt een deel 
van hun succes af. Ze moeten op de hoogte blijven van hun vak en digitale 
media kunnen hanteren.
Voor alle opleidingen is bovendien de doorlopende leerlijn van belang. De 
referentieniveaus helpen daarbij: het is nu duidelijk welk niveau leerlingen 
aan het begin en eind van opleidingen moeten hebben. Bovendien gebruiken 
docenten van verschillende opleidingen nu dezelfde termen, zodat ze elkaar 
beter begrijpen. In het nabije verleden ontbrak het daaraan nogal eens. Een 
goed functionerende doorlopende leerlijn taal is overigens niet per se het 
einde van de barrières tussen opleidingen: vaak is er ook sprake van pedago-
gische systemen die niet aansluiten, waardoor veel leerlingen zich in het be-
gin van een volgende opleiding als een kat in een vreemd pakhuis voelen. In 
het agrarisch onderwijs zijn er overigens prima kansen op goede doorlopende 
leerlijnen: vmbo en mbo maken vaak deel uit van dezelfde organisatie. Soms 
geven mbo-docenten les op het vmbo en omgekeerd – ook dat is een krachtig 
middel om een soepele overgang mogelijk te maken.

 Succesfactoren 

De verbetering van de taalvaardigheid van leerlingen gebeurt in de hele 
beroepsopleiding, stages inbegrepen. Succes staat of valt daarom met de 
theorie- en praktijkdocenten, BPV’ers en alle anderen die werken in het 
primaire proces. De ervaring is, dat zij de kern vormen. Als het hen niet lukt, 
is het taalbeleid volkomen mislukt. Taalbeleid speelt op alle niveaus in de 
organisatie, maar die zijn allemaal gericht op de uitvoering en ondersteuning 
in het primaire proces.
Hoe krijg je docenten en praktijkbegeleiders zover? Je kunt van hen geen 
taaldocenten maken. Wel kunnen zij met weinig tijdrovende middelen een 
taalrijke omgeving scheppen, zodat de vakresultaten vooruitgaan. Dat laatste 
spreekt hen in de eerste plaats aan. Voorbeelden van lespraktijken en onder-
steuning van docenten in het kader van de Drieslag Taal vindt u hoofdstuk 2.

Een kant-en-klaar taalbeleid voor alle scholen kunnen we niet geven: het gaat 
om maatwerk. Taalbeleid past binnen het schoolbeleid en dat wordt bepaald 
door visie. Wat is ons bestaansrecht als school? Wat willen we met ons on-
derwijs? Wat vraagt deze samenleving van onze leerlingen? Wat betekent dit 
voor ons? Hoe is de relatie met het voorafgaande en het vervolgonderwijs? 
Welk taalbeleid past binnen dit kader? 
Wel kunnen we een aantal succesfactoren voor de opzet en implementatie 
van taalbeleid aangeven.1  
1. Schoolleiders nemen het initiatief bij het ontwikkelen van taalbeleid.  

Zij doen dat uit eigen beweging of op advies van mensen binnen of buiten 
de school, maar de leiding ligt bij hen. Ze zijn ervan overtuigd dat een  
gedegen taalonderwijs bijdraagt aan schoolsucces – zoals wij al betoogden 
is werken in de Drieslag Taal hiertoe het beste middel. Die overtuiging  
dragen zij actief en zo mogelijk inspirerend uit: dat maakt een schoolbreed 
draagvlak mogelijk. Zij bewaken het implementatieproces en stimuleren 
een helder personeelsbeleid. Onderwijsgevenden moeten weten wat er 
van hen wordt verwacht, welke meetbare resultaten zij moeten behalen, 
hoe zij dat vanuit hun eigen kracht kunnen doen en welke voordelen er 
voor henzelf zijn te behalen. 

2. De directie formeert meestal een werkgroep die het taalbeleid ontwikkelt. 
Maar, nogmaals: de formele leiding en eindverantwoordelijkheid ligt bij 
de schoolleiding. Meestal is een van de werkgroepleden taalcoördinator 
of taalcoach. Soms zijn er ook meerdere coaches. Een combinatie van 
‘top-down’ en ‘bottom-up’ werkt het best. Alleen ‘top-down’ is slecht voor 
de betrokkenheid en motivatie bij de invoering van taalbeleid; bij alleen 
‘bottom-up’ dreigt het gevaar van stuurloosheid. Voorbeelden van een 
opzet van taalbeleid kunt u vinden op www.beleidtaalenrekenenvo.nl.

3. Je kunt een taalbeleid pas starten als je een goed zicht hebt op de huidige 
stand van zaken. Daar heb je een nulmeting voor nodig. Dat kan voor  
beleid bijvoorbeeld met de quickscan ‘Taal in kaart’ (tools.cps.nl/taalinkaart) 
en met de uitslagen van taaltoetsen uit de TOA. Maak op basis van deze 
gegevens aanvullende enquêtes voor de verschillende betrokkenen in de 
school of organiseer verdiepende interviews met vertegenwoordigers van 
de verschillende groeperingen. Een format voor een verdiepend interview 
met leerlingen staat op p. 16.

4. Reflectie op de nulmeting, liefst door een breed samengestelde groep  
medewerkers: managers, docenten en onderwijsgevenden. Sommige 
scholen betrekken er ook leerlingen en onderwijsondersteunend personeel 
bij. Dit alles verhoogt het bewustzijn van de urgentie van taalbeleid en de 
betrokkenheid daarbij. Het gaat om een analyse die voorafgaat aan het 
ontwikkelen van taalbeleid: Waar zijn we sterk in? Wat zijn onze kansen? 
Waar zijn we zwak in? En wat zijn bedreigingen?

 

1 groenewegen, P. & Puper, h. (2010). ‘Talenten ontwikkelen door te excelleren in taal.’ in: ria 
brandt e.a. ‘de referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk. het vormgeven van doorlopende 
leerlijnen: waarom, wat en hoe?’ (pp. 37-51). amersfoort: cPs
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Vragenlijst voor een groepsinterview met vijf leerlingen
 

De vragen worden bij voorkeur mondeling afgenomen tijdens een groepsinterview van 
maximaal vijf leerlingen. De leerlingen zijn gekozen op leerjaren en leersoort. Door monde-
linge afname heeft u de mogelijkheid bij elk antwoord verheldering te vragen. Het interview 
neemt ongeveer 45 minuten in beslag. 

1. WeIk vak/welke vakken vind je leuk?
 …………………………………………………………………......................................….................................

2. Wat vind je leuk aan deze vakken?

 …………………………………………………………………......................................….................................

3. Welk vak/welke vakken vind je moeilijk?

 …………………………………………………………………......................................….................................

4. Wat vind je moeilijk bij deze vakken?
	 •	 De	stof	 ja/soms/nee
	 •	 De	uitleg	in	het	boek	 ja/soms/nee
	 •	 De	uitleg	van	de	docent	 ja/soms/nee
	 •	 Praten	over	de	stof/zelf	iets	uitleggen	 ja/soms/nee
	 •	 De	vragen	en	opdrachten	bij	de	les	begrijpen	 ja/soms/nee
	 •	 De	vragen	en	opdrachten	in	de	toets	begrijpen	 ja/soms/nee
	 •	 Mondeling	antwoord	geven	op	een	vraag	 ja/soms/nee
	 •	 Schriftelijk	antwoord	geven	op	een	vraag	 ja/soms/nee
	 •	 De	woorden	die	bij	het	vak	gebruikt	worden	 ja/soms/nee
	 •	 Iets	anders,	namelijk	

 …………………………………………………………………......................................….................................

5. Als dat eenmaal in beeld is dienen zich meestal vanzelf een aantal  
speerpunten aan. Wat willen we bereiken op langere termijn en wat gaan 
we realiseren binnen één of twee jaar? 

6. Een effectief taalbeleid vraagt om heldere en meetbare eindresultaten. 
Dat geldt voor zowel het implementatieproces als de taalontwikkeling van 
leerlingen. Vaak weet je al globaal wat je wilt: bijvoorbeeld minimaal de 
vereiste referentieniveaus met een vooraf bepaald percentage leerlingen. 
Het gaat vervolgens om de formulering van specifieke en meetbare  
resultaten, gekoppeld aan een activiteitenplan. Wanneer is bijvoorbeeld 
de professionalisering van vakdocenten geslaagd en wat is de weg  
daarnaartoe? Resultaten en activiteitenplan worden SMART geformuleerd:
•	 Specifiek. Zo geformuleerd dat het ook meetbaar is
•	 Meetbaar
•	 Acceptabel voor de betrokkenen
•	 Realistisch, dus aansluitend bij de bestaande situatie
•	 Tijdgebonden

 Een eenvoudig schema kan helpen bij het maken van een SMART-activi-
teitenplan.

 Ook het niveau van de leerlingen en de voortgang daarvan moeten 
meetbaar zijn: met welk niveau komen zij de opleiding binnen en op welk 
niveau verlaten zij deze? Wat is nodig om een voldoende niveau te halen? 
Uiteraard is het verstandig, zo niet noodzakelijk, om tussentoetsen af te 
nemen. Daarvoor zijn verschillende meetinstrumenten, te vinden in hoofd-
stuk 3.

Activiteitenplan per doel/onderwerp, SMART geformuleerd

Onderwerp:

doel

resultaat +  
beschrijving van  
wijze waarop  
resultaat wordt  
vastgesteld

acties

Wanneer

Wie

uren/kosten

  
7. De monitoring van het invoeringsproces maakt het bereiken van de  

beoogde resultaten mogelijk (en bovendien op de meest efficiënte wijze). 
Bij tussentijdse metingen kun je tijdig bijsturen of, indien nodig, de  
resultaten naar boven of beneden bijstellen. De beleidsmakers bepalen 
welke onderdelen van het proces in aanmerking komen.

 Hoe volg je het proces? Je kunt aan leerlingen uitleggen wat de  
school precies wil bereiken met het taalonderwijs en op welke manier.  
En vervolgens: wat merken zij daarvan? Dat kun je op vastgestelde  
momenten meten met behulp van een vragenlijst die, afhankelijk van  
het taalbeleid, makkelijk op maat is te maken (op basis van Groenewegen 
& Puper, 2010):

dit merk ik dit vind ik 
belangrijk

dit is in 
vergelijking 
met begin 
schooljaar

niet .......... wel niet .......... wel niet .......... wel

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1    2    3 

1 de leraren besteden elke  
les aandacht aan spelling. o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

2 de leraren leggen elke les  
onbekende of moeilijke woor-
den uit die bij het vak horen.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

3 de leraren leggen elke les on-
bekende of moeilijke woorden 
uit die niet bij het vak horen.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

4 de leraren leren mij hoe ik het 
moet aanpakken om een lange 
tekst te begrijpen.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

Taal in groen mbo
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5 ik weet hoe ik het moet aan-
pakken om een lange tekst te 
begrijpen.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

6 in de lessen nederlands kan  
ik van de docent hulp krijgen 
voor het maken van schrijfop-
drachten van andere vakken.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

7 de leraren van alle vakken 
stimuleren mij om boeken te 
lezen.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

8 de leraren houden bij de be-
oordeling van proefwerken en 
toetsen rekening met spelling.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

9 de leraren houden bij de 
beoordeling van werkstukken 
rekening met spelling.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

10 de leraren houden bij de 
beoordeling van proefwer-
ken en toetsen rekening met 
zinsbouw.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o  o  o  o

11 de leraren houden bij de 
beoordeling van werkstukken 
rekening met zinsbouw.

o   o   o   o  o o   o   o   o  o o  o  o

 
 
 Onderwijsgevenden wordt gevraagd hoe hun inspanningen verlopen –  

ook dat kan met behulp van een vragenlijst. 
 Een goede monitoring stimuleert op alle organisatieniveaus betrokken-

heid en een gevoel van urgentie – ook bij de leerlingen als je hen erbij 
betrekt. 

8. Een meerjarig goed taalbeleid is verbonden aan kwaliteitscycli. Een voor-
beeld vindt u hieronder. 

mobiliseren

w
aarderen

reflecteren

in
sp

ire
re

n

plan do

act check

 

•	 Plan: een goed taalbeleid begint met een nulmeting. Na een reflectie 
daarop (bijvoorbeeld door het maken van een sterkte-zwakteanalyse) 
volgt een plan met heldere doelstellingen.

•	 Do: de uitvoering van het taalbeleid.
•	 Check: het meten van de resultaten van taalbeleid in relatie tot de 

doelstellingen. Het is verstandig dit in tussenstappen te doen.
•	 Act: het bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij ‘check’.

 
 Het gaat om een continu proces. Bij de fasen ‘plan’ en ‘do’ gaat het om 

een voortdurende verbetering, bij ‘check’ en ‘act’ om borging.
 De buitenste cirkel, de IMWR-cyclus, draait zonder ophouden om de 

PDCA-cyclus. Bij ieder onderdeel van ontwikkelen in de PDCA-cyclus gaat 
het ook om inspiratie, mobilisatie, waardering en reflectie. Dat maakt de 
PDCA-cyclus levend en werkzaam. Inspiratie geeft alle betrokkenen de 
benodigde houding en motivatie. Mobilisatie geeft de noodzaak van de 
verandering aan. Waardering zorgt voor veiligheid, waardoor feedback 
soepel verloopt. Reflectie zorgt voor een betere kwaliteit van de onderde-
len van PDCA.

 Het organiseren van de Drieslag

Tot slot de organisatie van de Drieslag.
In de eerste slag, bij het vak Nederlands, is het van belang om na te gaan of 
het onderwijsprogramma aansluit bij de eisen uit de referentieniveaus en om 
te bepalen waar verbinding gemaakt kan worden met de beroepsvakken en 
de stage. 
Voor de tweede slag is het noodzakelijk dat docenten zich realiseren welke 
taalvaardigheid leerlingen moeten hebben om in de beroepspraktijk goed te 
kunnen functioneren, wat ze bij het aanbieden van de leerstof aan taalvaar-
digheid vragen en hoe ze leerlingen bij hun taalontwikkeling kunnen helpen. 
De derde slag vraagt vooral een goede begeleidingssystematiek voor de indi-
viduele leerling.  

Taal in groen mbo
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2. de uiTVoering Van  
 heT TaalonderWiJs

in dit hoofdstuk werken we de drieslag uit met een 
aantal praktische voorbeelden en tips: in slag 1 het 
aanleren bij nederlands, in slag 2 de toepassing en 
het gebruik van het geleerde in de vakken en bij bui-
tenschools leren en in slag 3 individueel oefenen voor 
leerlingen met taalproblemen.

2.1    Slag 1 van de Drieslag: het aanleren  
bij Nederlands

 Hoe zorg je ervoor dat leerlingen beter begrijpend   
 lezen en hoe kan je daarbij de methode inzetten?

Goed kunnen lezen is een basisvoorwaarde voor succes op school en in het 
beroep. Bijna alle groene opleidingen in het mbo gebruiken een methode  
Nederlands. Methodes bieden theorie, bij het domein lezen over leesstra-
tegieën en teksten. Wat ze te weinig bieden is didactiek. Die beperkt zich 
vrijwel altijd tot teksten lezen en vragen en opdrachten doen. En daar leren 
de meeste leerlingen te weinig van. 

Krijgt u nu al visioenen over tijdgebrek? Tip: maak ruimte door (af en toe) de 
vragen bij teksten in het boek over te slaan en daar eigen opdrachten bij te 
maken. En verder: gebruik de volgende vier principes om de methode doelma-
tiger in te zetten en leesmotivatie en leesvaardigheid te vergroten:

1.  Maak er een ‘sandwich’ van! 

Beperk het lezen niet tot tekst met vragen, maar zie lezen als een sandwich 
met activiteiten vóór, tijdens en na het lezen.
 

'leerlingen leren  
gemotiveerder en  
sneller in de context  
van het beroep.  
maak taalvaardigheid  
in de praktijk zichtbaar.' 
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Dus:
Vóór het lezen 
Zorg ervoor dat de leerling ‘open’ staat voor de tekst die hij gaat lezen en dat 
hij zich bewust wordt van waarom hij die tekst gaat lezen. 
Maak nieuwsgierig. Geef bijvoorbeeld een afbeelding die met de tekst te 
maken heeft en laat leerlingen daarover praten. Of laat leerlingen een stelling 
over het onderwerp van de tekst bespreken. Prikkel voorkennis door een paar 
kernbegrippen te verschaffen en leerlingen te laten bespreken wat zij ervan 
denken of denken te weten. Kortom: verbind voorkennis over het onderwerp 
en kennis van de wereld aan de leesopdracht. Zo kan het leesproces beter 
plaatsvinden en daardoor levert het lezen van de tekst de leerling meer op. 
Bovendien: een beter tekstbegrip leidt weer tot een betere kennis van de 
wereld en daarmee vervolgens tot het beter begrijpen van nieuwe teksten. 
Daarmee zorg je dus voor een opgaande spiraal.

Tijdens het lezen 
Zorg voor een activerende samenwerkingsopdracht in een tweetal of kleine 
groep (zie voor suggesties pagina 30 ‘De leerling actief: samenwerken’). 

Na het lezen
Lezen doe je in het dagelijks leven niet zomaar. Verbind het lezen met activi-
teiten die na het lezen volgen: de leerling is zich dan bewust van wat en hoe 
hij heeft gelezen en leert zo van de activiteit die hij heeft ondernomen.
Verbind voor het lezen een opdracht aan het lezen van de tekst: lezen met 
een doel. Bijvoorbeeld: de docent wijst na de opdracht iemand uit het groepje 
aan die een 1-minuut-spreekbeurt over het onderwerp houdt.
Een rijke bron van suggesties voor individuele of groepsopdrachten na het 
lezen is de ‘Leesbox Cals’ door het Cals College te Nieuwegein, samen met 
APS ontwikkeld voor vmbo, maar met aanpassingen ook in mbo te gebruiken 
(via www.aps.nl).

2.  Zorg voor veel lezen, laag in de piramide 
Veel en gevarieerd lezen, kilometers maken, zorgt ervoor dat de leerling een 
goede lezer wordt en aan het eind van zijn opleiding een goed centraal ont-
wikkeld examen kan doen.
Er zijn mbo-opleidingen die daarom iedere dag een leeshalfuur op het rooster 
hebben staan, waarop iedereen leest, ook de leraren. Op andere scholen 
begint iedere les Nederlands met een kwartier stillezen. Dat is een mooi idee, 
maar voor ‘groen’ slechts beperkt te doen. Lezen van vaktijdschriften kan 
echter wel een goede en haalbare invulling zijn.

Ideeën voor de les Nederlands: 
•	 Extra teksten over het onderwerp van de tekst in het boek op tafel (leer-

lingen kunnen die ook zelf meenemen).  

De leespiramide

Werk bij alle vakken laag in de piramide

Examentraining

Oefeningen maken uit boek

Gevarieerde didactiek en reflectie

Motivatie opbouwen

examen

schools lezen

rijk lezen

natuurlijk ‘gewoon’ lezen

•	 En (de ‘sandwich’!) verbind daar dan een opdracht aan: iets presenteren, 
of schrijven, of een poster over een onderwerp maken.

•	 Lees bij Nederlands teksten uit methodes van de beroepsvakken  
of teksten die daarop aansluiten. Leerlingen waarderen dat heel erg.  
Overleg met collega’s van de beroepsvakken is hier dus het motto. 

3.  Differentieer naar interesse en naar niveau 
Een lezer die geïnteresseerd is in de inhoud, leest gemotiveerd en verbetert 
zo zijn leesvaardigheid. 
Laat leerlingen eens zelf leesteksten kiezen – uit de methode of leg een ver-
zameling beroepsteksten uit vakbladen aan – en laat ze die met tekst- 
onafhankelijke opdrachten bestuderen. Het stappenplan van ‘Nieuwsbegrip’ 
(zie pagina 26) is een mooi voorbeeld van dat laatste. Deze aanpak biedt ook 
de mogelijkheid om zwakke lezers extra aandacht te geven en te stimuleren.

4.  Zorg voor activerende werkvormen en samenwerkend leren
Activerende werkvormen zijn heel goed in een klassikale situatie in te zetten. 
Het is niet ‘ga maar aan het werk’. Leerlingen die aan het denken worden ge-
zet over de inhoud van de leesteksten en er met elkaar over praten, verdiepen 
zich meer in wat ze gelezen hebben en vergroten zo hun leesvaardigheid.  
Ook de motivatie kan zo worden vergroot. 
Veel bruikbare taalopdrachten zijn te vinden in De Coole & Valk (2010).

 

www.aps.nl
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 Hoe motiveer je leerlingen in de taalles? 

 Een paar vuistregels

Zorg voor verbinding met de praktijk
Er ligt vaak een flinke kloof tussen de opdrachten in de taalmethode en wat 
de leerlingen in de praktijklessen en in stages nodig hebben aan taalvaardig-
heid. Daar ligt een kans. Voor leerlingen is de relatie tussen leesvaardigheid 
en leerresultaten in alle vakken en in de stage heel motiverend.
Gebruik bijvoorbeeld voor begrijpend lezen teksten uit vaklessen of vaktijd-
schriften. Sluit aan bij de actualiteit met het doornemen van krantenberich-
ten. Gebruik presentaties die ze bij andere vakken houden als praktijksituatie 
voor spreekvaardigheid met de theorie uit de methode als ondersteuning. 
Buit gesprekken in de stage uit. Laat leerlingen echte e-mails schrijven.

Maak taalvaardigheid in de praktijk zichtbaar
Om leerlingen te laten ervaren hoe belangrijk taalvaardigheid is – in het dage-
lijks leven en in stage en beroep – kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van een taalvaardigheidskaart of een dagboek. Laat leerlingen verder hun 
eigen ‘taalproblemen’ inbrengen. Waar lopen zij tegenaan?
 

De taalvaardigheidskaart

Naam leerling: 

Week: 

Leren buiten de taallessen – 
Wat heb ik gedaan deze week?

Leren buiten de taallessen –  
Wat ga ik doen deze week?

deze week heb ik minimaal drie keer  
gekeken en geluisterd naar een nederlands 
televisieprogramma, namelijk:

komende week ga ik minimaal drie keer 
kijken en luisteren naar een nederlands 
televisieprogramma, namelijk:

deze week heb ik minimaal drie stukken  
tekst gelezen, namelijk in:

komende week ga ik minimaal drie stukken 
tekst lezen, namelijk in:

ik kwam daar de volgende moeilijke woorden 
in tegen: 

ik heb het volgende gedaan om om te gaan 
met die moeilijke woorden: 

als ik moeilijke woorden tegenkom,  
ga ik het volgende doen:

deze week heb ik de volgende soorten  
gesprekken gevoerd: 

met: 

over:

komende week ga ik de volgende  
gesprekken voeren:

met:

over: 

het ging goed omdat: het gaat goed omdat:

ik heb goed gelet op: ik ga goed letten op:

ik ga nog beter letten op: ik ga nog beter letten op:
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Dagboek lezen

Waarom? 
om te zien welke leestaken je tijdens je stage of op je werkplek doet, in welke situatie  
je ze doet, hoe vaak je ze doet en wat je moeilijk/makkelijk vindt.

hoe?
•	 Kolom	1:	In	welke	situatie	moest	je	de	leestaak	uitvoeren?	Was	je	bijvoorbeeld	alleen?	

had je genoeg tijd? Zat er iemand op je te wachten terwijl je las? moest je aantekeningen 
maken? moest je de tekst vergelijken met andere informatie (computerscherm of andere 
tekst)?

•	 Kolom	2:	Wat	voor	soort	tekst	moest	je	lezen?	Een	tekst	met	vaktermen?	Een	tekst	 
voor klanten of patiënten? een korte tekst? een lange tekst? een tekst over een nieuw  
onderwerp? een tekst over iets wat je al kende?

•	 Kolom	3:	Wat	vond	je	moeilijk?	Wat	vond	je	makkelijk?	Heb	je	je	voorbereid?	Hoe?	 
heb je hulpmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld: woordenboek, lesboek, internet)?

datum: 

bedrijf: 

naam: 

opleiding: 

houd het dagboek nauwkeurig bij. schrijf alle leestaken op die je vandaag op je werk/ 
in de stage doet. 

situatie leestaak
  of  

Maak doelen en de koppeling aan inhoud van lessen inzichtelijk
Gebruik daarbij bijvoorbeeld de taalposters van APS. Die laten zien wat je 
moet kunnen op een bepaald niveau en leggen de verbinding met dagelijkse 
taalvaardigheid.

 

taalkunde
Taal en taalverschijnselen onderzoeken: beschrijven, 
analyseren, vergelijken en verklaren

•	Taal	bewonderen	en	bijzonderheden	opsporen

spreken & gesprekken

schrijven

lezen

luisteren

denkactiviteiten

Een	verslag,	werkstuk,	bericht,	artikel	of	samenvatting	schrijven,	 
corresponderen	en	aantekeningen	maken	op	niveau	2F

•	Geheimtaal	ontcijferen	en	zelf	verzinnen
•	Grappige	taalfouten	opsporen	en	zelf	bedenken

Een	monoloog	houden,	deelnemen	aan	discussies	en	overleg	 
en	informatie	uitwisselen	op	niveau	2F

•	Spreekspelletjes	doen,	zoals	1-minuut-verkooppraatje	of	ballondebat
Kijken	en	luisteren	naar	instructies,	presen-
taties	en	programma’s	op	radio,	televisie	en	
internet	op	niveau	2F

•	Een	dialect	of	taal	vertalen	in	het	algemeen	
Nederlands

•	Logische	raadsels	oplossen

Instructieve,	informatieve,	amuserende	
en	betogende	teksten	lezen	op	niveau	2F

•	Logiquiz	oplossen	en	zelf	ontwerpen

1X

Evalueren

Interpreteren

Woordenschat

Afstemmen	op	doel,	publiek	 
en	gesprekspartner(s)

Samenhang

Taalgebruik

Beurten	nemen

Begrijpen

Leesbaarheid

Woordgebruik
•	rijk	taalgebruik,	veel	

variatie,	synoniemen

Taalverzorging

Onderzoek
•	kan	een	onderzoeksvraag	 

formuleren
•	kan	een	onderzoeksplan	

opstellen
•	kan	resultaten	 

weergeven
•	kan	conclusies	

verwoorden

ICT
•	kan	ICT	adequaat	en	

creatief	inzetten	

Afstemmen	op	doel	en	publiek

Samenhang

Mogelijke	onderwerpen:
•	etymologie
•	taalvariatie
•	dialecten	en	sociolecten
•	taalontwikkeling	bij	 

kinderen
•	taal	en	neurologie
•	dyslexie
•	taalproblemen
•	woordvorming
•	retorica
•	versprekingen
•	humor
•	…

Vloeiendheid en  
verstaanbaarheid

Onderzoek
•	zie	Schrijven

ICT
•	zie	Schrijven

Samenvatten

Opzoeken

COMpLExE	TAALTAKEn

Op	internet	uitzoeken	op	welke	manieren	je	van	hier	naar	de	Eiffeltoren	kunt	komen,	waarbij	 

de	resultaten	in	een	overzichtelijk	schema	worden	weergegeven	en	de	conclusie	over	de	snelste	 

en	goedkoopste	reiswijze	in	een	powerpoint-presentatie	aan	klasgenoten	wordt	gepresenteerd.

De	cultuur	en	het	leven	van	de	Maya’s	vergelijken	met	de	cultuur	en	het	leven	in	het	Oude	Egypte	en	op	basis	

daarvan	bepalen	in	welke	tijd	je	het	liefst	geleefd	zou	hebben	als	je	een	koning/slaaf/boer/…	zou	zijn	geweest.	

En	dat	vervolgens	verwerken	in	een	pleidooi	aan	de	directeur	van	de	Tijdmachine,	met	een	beargumenteerd	ver-

zoek	om	uitgerekend	jou	te	transporteren	naar	de	tijd	van	je	keuze.

Een	actueel	probleem	in	je	eigen	woonplaats	onderzoeken	en	een	oplossing	bedenken,	waarbij	 
de	oplossing	(en	eventuele	alternatieven)	op	een	informatieve	website	wordt	beschreven.	

wat moet een leer
lin

g
 ku

n
n

en
:

www.aps.nl/talen

Ik	kan	teksten	lezen	en	beluisteren,	en	schrijven	en	spreken	op	 
ten	minste	niveau	2F	over	allerlei	onderwerpen	uit	de	wereld	 
om	mij	heen	en	over	wetenschappelijke	onderwerpen	die	voor	

een	algemeen	publiek	geschreven	zijn	(bijvoorbeeld	over	 
onderwerpen	uit	de	natuurkunde,	de	(klassieke)	geschiedenis,	

biologie,	taal	en	aardrijkskunde),	maar	ook	over	fantasie- 
onderwerpen.	Ik	kan	taal	en	taalverschijnselen	onderzoeken.

Maak je eigen website

taalbegrip

taalproductie

Hoe kan het dat we kunnen spreken?

Los het op en 
verzin er zelf een

“Papa heeft nog niet voorgeleest!”

Hoe leren kinderen praten?

Schooltv: 
Luchtweerstand bij auto’s

Opperlands:	maak	zelf	een	A-verhaal	of	een	I-verhaal:
Klaas Taalman van Zaandam maakt ’n waranda. Plank na plank zaagt Klaas. ‘Wat ’n taak’, dacht An vaak. ‘Laat dat aan ’n vakman, Klaas!’, sprak An dan. 

palindroom:	een	zin	die	je	kunt	spiegelen:

Mooie zeeman nam Anna mee, zei oom.

Ken	jij	nog	meer	spiegelzinnen?

Samenvatten

Evalueren

Interpreteren

Begrijpen

Woordenschat

     

 

Taal en taalverschijnselen onderzoeken: beschrijven, 
analyseren, vergelijken en verklaren 

•	Taalfeiten	(zelf)	ontdekken
•	Spelling:	onlogische	taalregels	opsporen

schrijven
Corresponderen,	samenvatten,	aantekeningen	
maken	en	een	verslag,	werkstuk,	artikel	of	bericht	
schrijven	op	ten	minste	niveau	3F

•	Cryptogrammen	oplossen	en	zelf	verzinnen
•	Cirkelredeneringen	opsporen	en	zelf	bedenken

Voordrachten	houden,	presenteren	voor	een	(on)bekend	publiek	en	
deelnemen	aan	discussies	en	overleg	op	ten	minste	niveau	3F

•	Debat-	en	voordrachtsoefeningen	doenLuisteren	naar	voordrachten,	debatten	en	radio-	 
of	tv-programma’s	op	ten	minste	niveau	3F

•	Luisteren	naar	een	cryptische	routebeschrijving	 
en	de	juiste	plek	vinden

Alle	soorten	teksten	lezen	op	ten	minste	niveau	3F

•	Logische	redeneringen	beoordelen
•	Drogredenen	zoeken	en	zelf	verzinnen

Leesbaarheid

Taalgebruik	en	taalverzorging

Onderzoek
•	kan	volgens	wetenschap-

pelijke	standaarden	onder-
zoek doen

ICT
•	kan	digitale	middelen	

adequaat	en	innovatief	
inzetten 

Afstemmen	op	doel	en	publiek

Samenhang

Mogelijke	onderwerpen:
•	etymologie
•	taalvariatie
•	dialecten	en	sociolecten
•	taalontwikkeling	bij	 

kinderen
•	taal	en	neurologie
•	taalproblemen:	dyslexie,	

afasie,	dysfasie,	…
•	woordvorming
•	retorica
•	versprekingen
•	humor
•	…

www.aps.nl/talen

wat moet een leer
lin

g
 ku

n
n

en
:

2X

Ik	kan	complexe	teksten	lezen	en	beluisteren,	en	schrijven	en	spreken	 
over	tal	van	wetenschappelijke	en	maatschappelijke	onderwerpen.	 

Ik	kan	taal	en	taalverschijnselen	onderzoeken.

Een	beroemde	speech	of	rede	analyseren	op	doel-	en	publiekgerichtheid	en	daarover	een	presentatie	houden	voor	klasgenoten	met	adviezen	voor	een	goede	speech.	

Een	(inter)nationaal	probleem	onderzoeken	en	daar	een	oplossing	voor	bedenken.	 

Het	probleem	en	de	oplossingen	beargumenteerd	presenteren	op	een	informatieve	website.	

Een	onderzoek	doen	in	opdracht	van	een	externe	opdrachtgever	(de	gemeente	of	een	bedrijf)	dat	aan	weten-schappelijke	standaarden	voldoet	en	de	conclusies	aan	de	opdrachtgever	presenteren	op	zelfgekozen	wijze.

Denkactiviteiten
spreken & gesprekken

luisteren

taalkunDe

lezen

COmpLexe TaaLTaken

Samenvatten

Evalueren

Interpreteren

Begrijpen

Woordenschat

Afstemmen	op	doel,	publiek	 
en	gesprekspartner(s)

Samenhang

Taalgebruik

Beurten	nemen

Vloeiendheid en  
verstaanbaarheid

Onderzoek
•	zie	Schrijven

ICT
•	zie	Schrijven

Evalueren

Interpreteren

Woordenschat

Begrijpen

Samenvatten

Opzoeken

Uit: ’Taal is het voertuig van de geest’

Vertaal eens een dialect

Als het is spreken/ik sprak en breken/ik 

brak, wat moet er dan op de … komen 

te staan?

Ik (kweken) … de groenten in de tuin 

van mijn buurman.

•	Al	meer	dan	2000	jaar	geloven	mensen	
in	God.	

Dan moet Hij wel bestaan. 

•	Ik	ben	de	baas	omdat	ik	het	hier	voor	he
t	 

zeggen heb.

Wat	klopt	er	niet	aan	deze	redeneringen?	

Kan	je	meer	drogredenen	vinden	in	kranten	of	tijdschriften?	

Schep duidelijke verwachtingen bij de leerlingen over wat ze gaan leren en 
ga na of die ambitie is waargemaakt. Maak gebruik van rubrics of leerlijnen, 

waarop leerlingen hun ontwikkeling aangeven. Bouw zelfevaluatie in en leg 
niet alleen nadruk op formele toetsmomenten.

Zorg voor activiteit, variatie en creativiteit!
Niets is zo demotiverend als de methode van oefening 1 tot oefening x indi-
vidueel doorwerken. Laat leerlingen overleggen, discussiëren, samenwerken, 
ordenen, ontwerpen, reflecteren. Ze worden gemotiveerd door enthousiaste 
leraren die op een creatieve manier hun lessen vormgeven.

En last but not least: benadruk wat ze kunnen en wat goed gaat
Complimenten werken!
 

 Wat moet je met 30 verschillende leerlingen in de les  
 Nederlands?

Het belang van klassenmanagement
In een gemiddelde klas is er een groep leerlingen die heel gemotiveerd graag 
willen werken. Daar hoef je je als docent eigenlijk niet druk over te maken. 
Die komen er wel. Een andere groep die we allemaal kennen zijn de leerlin-
gen die vaak veel aandacht vragen, omdat ze niet tot enig werk te bewegen 
zijn, of zich gewoon hinderlijk gedragen. En de grootste groep wil eigenlijk 
best, maar als de docent niet zorgt dat lessen en de opdrachten aansprekend, 
helder en gestructureerd zijn, is hun motivatie ver te zoeken. Dat speelt zeker 
voor taal in het groene mbo. Goed klassenmanagement maakt voor deze mid-
dengroep dus het verschil tussen echt leren en je tijd verdoen.
Verder is de lestijd altijd (te) beperkt en de ene leerling de andere niet. De 
lestijd goed gebruiken en rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
is de kern van klassenmanagement.

Checklist structuur in de les plus een paar instrumenten en tips:
•	 Kan iedereen op niveau aan het werk? 
•	 Begeleiden van zelfstandig werken: vier rondjes door de klas
•	 De leerlingen actief: samenwerken
•	 De inrichting van het lokaal
•	 Afronden moet: reflectie 

Kan iedereen op niveau aan het werk?
Veel opleidingen maken gebruik van bestaand taalmateriaal: boeken en digi-
tale methodes. Daar is niets mis mee. Gebruik die als basismateriaal, als bron 
waar (groepen) leerlingen mee werken om te leren wat zij nodig hebben. Dat 
betekent dat duidelijk moet zijn wat hun opdracht is, wat het resultaat moet 
zijn, hoe ze aan de slag kunnen gaan en wat er met de opbrengsten gebeurt. 
De volledige instructie maakt dat helder voor leerlingen. Als de docent die 
gebruikt op het smartboard of op papier en ieder individueel of in groepjes 
aan de slag kan, heeft hij zijn handen vrij voor echt begeleiden.
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De leerlingen actief: samenwerken
Drie simpele en snelle werkvormen om interactie in taalopdrachten te bevor-
deren en leerlingen actief aan het werk te hebben:

1. Denken - delen - uitwisselen
 Stel klassikaal een vraag. Geef ieder even de tijd om in stilte te denken. 

Laat uitwisselen met de buur. Vraag vervolgens kriskras terug.

 Bijvoorbeeld: 
 ‘Waar moet je op letten als je een gesprek voert met een klant in je stage? 

Niets zeggen, geen vingers, even goed over nadenken en een ding beden-
ken. Ja, allemaal iets in je hoofd? Wissel even uit met je buur. Melle, wat 
denk jij? Sonja, vul aan.’ 

 Et cetera, totdat er een rijtje criteria is ontstaan.

2. Duo-lezen
 In deze werkvorm zijn alle leerlingen teksten intensief aan het lezen.
 De klas, in tweetallen gegroepeerd, leest tegelijkertijd met een bepaalde 

opdracht een stukje tekst/alinea uit het boek/lesmateriaal. De opdracht 
kan zijn dat de één aan de ander vertelt wat er in het stukje staat. De 
andere leerling zegt of hij het ermee eens is, zo niet dan vult hij aan. 

 Daarna lezen ze een volgend stukje en is de andere leerling aan de beurt 
om iets over de inhoud van dat stukje te vertellen en daar reageert de één 
dan weer op.

 Bijvoorbeeld: 
 Leerling A leest een alinea/afgerond geheel. A vat samen wat hij gelezen 

heeft, of geeft de kernzin. Leerling B beoordeelt of dat juist is en vult 
eventueel aan. Leerling A formuleert een vraag of een opmerking naar 
aanleiding van de tekst.

 De leesopdracht kan op papier of op het bord staan, waardoor de tweetal-
len zelfstandig aan de slag kunnen. De leesopdrachten kunnen ook klas-
sikaal gegeven worden, waarbij de docent de regie strak in de hand heeft 
door steeds centraal de opdrachten te formuleren en de momenten van 
uitwisseling aan te geven. Bij de eerste manier zal er tempodifferentiatie 
tussen de tweetallen optreden, bij de tweede manier niet.

3. Een voor allen
 Leerlingen gaan in groepjes van drie of vier aan het werk met een op-

dracht. De docent wijst pas in de nabespreking of presentatie van de 
opdracht per groepje aan welke leerling rapporteert of presenteert.

 Bijvoorbeeld:
 De leerlingen werken in groepjes van vier. Ieder groepje heeft een product 

op tafel met informatie over dat product op papier. De opdracht is samen 
een 1-minuut-presentatie voor te bereiden die ieder uit de groep kan hou-
den. Na tien minuten wijst de docent achtereenvolgens uit iedere groep 
iemand aan die het verhaal daadwerkelijk houdt.

Wat
moet je doen?

Je leest een krantentekst over paardenvlees in maaltijden  
in de supermarkt

Hoe
moet je het doen?

1.  Je leest de tekst studerend.
2. bedenk daarna samen met je buurman/-vrouw één vraag  

over dit onderwerp.
3.  eén van jullie schrijft de vraag op.
4.  kijk samen of de vraag goed geformuleerd is en let op spelling  

en leestekens.

Hulp
bij wie?

bespreek met je buurman/-vrouw.
kom je er niet uit: steek je vinger op.

Tijd
hoeveel?

8 minuten om de tekst te lezen.
5 minuten om samen een vraag te maken.

Opbrengst
Wat gebeurt ermee?

•		 We	bespreken	de	vragen.
•		 Dat	is	de	start	van	het	onderwerp	'Vleesverwerkende	industrie'.

Klaar
Wat ga je dan doen?

maak samen een lijstje met argumenten voor en tegen  
het eten van paardenvlees.

een ingevulde volledige instructie voor een samenwerkingsopdracht bij een leestekst

De voordelen van werken met de volledige instructie:
•	 Differentiatie 
 Hij leent zich voor korte opdrachten in (een deel van) een les, maar kan 

ook voor een serie opdrachten of lessen gemaakt worden. De docent kan 
hem gebruiken om een methode te bewerken zodat verschillende groepen 
leerlingen hun eigen leerroutes op hun niveau kunnen volgen.

•	 Zelfsturing
 Leerlingen hebben de vrijheid om zelf te sturen binnen de duidelijkheid 

over wat ze moeten doen.

Begeleiden van zelfstandig werken: vier rondjes door de klas
Veel docenten voelen zich tijdens zelfstandig werken in de klas als een over-
bezette ober in een restaurant vol veeleisende klanten die allemaal luidruch-
tig de aandacht vragen. Het geeft rust om leerlingen te laten wennen aan 
de ‘vier rondjes’ en de docent krijgt ruimte om zijn begeleiding effectief in te 
zetten.

Vier rondjes 
1. Snel eerste rondje
 Kunnen ze aan het werk? Heeft iedereen de opdracht begrepen?
2. Een poosje niet helpen
 Observeren, feedback verzamelen (op positieve voorbeelden).
3. Een ronde echt helpen 
 Bij de leerling (loop een vaste route, dan zijn vingers niet nodig) of aan de 

instructietafel, geen individuele leerlingen helpen bij het werken in groepen.
4. Een afsluitende ronde
 Voorbereiden van afsluiting/reflectie met bijvoorbeeld wat het tweede 

rondje aan mooie voorbeelden liet zien.
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De inrichting van het lokaal 2

Er is niet één juiste inrichting van een leslokaal. Op veel scholen voor vo zie je 
de ‘busopstelling’, geschikt voor aandacht op de docent en werken in tweetal-
len. In het mbo gebruikt men vaak de ‘dubbele U’. Ook geschikt voor instruc-
tie, niet zo voor samenwerken, want omdat veel mensen elkaar kunnen zien, 
is er veel mogelijkheid tot afleiding. Voor een echt klassengesprek zijn beide 
opstellingen niet zo handig: te veel ruggen in zicht. Computerlokalen zijn 
vaak alleen maar geschikt voor individueel of in duo’s werken. Geschikt voor 
oefenen, maar niet voor interactie die in het taalonderwijs zo belangrijk is.

De opstelling van de tafels wordt bepaald door wat je wilt doen. Dat bete-
kent, afhankelijk van de activiteit, variatie. Experimenteer en oefen met je 
groep in het wisselen tussen verschillende opstellingen.

Een paar functionele opstellingen:

solo

bureau achterin

visgraat

kring

•	 Solo 
- Ieder werkt voor zich

•	 Visgraat  
- Samenwerken in viertallen met mogelijkheid voor tussentijdse  

klassikale momenten
•	 Bureau achterin of opzij 

-  De leraar staat alleen centraal als dat nodig is
•	 Kring 

- Tafels aan de kant, stoelen in een cirkel. Bij een klassengesprek  
moet je elkaar kunnen aankijken

2 ettekoven, s. & oort, a. van (2010). 'gereedschap voor het werk.' utrecht: aPs

Afronden moet: reflectie 
Maak er een gewoonte van iedere les de laatste minuten terug te kijken en 
vooruit te blikken: wat heb ik ervan geleerd en wat betekent dit voor een 
volgende keer? Zonder reflectie geen leren.
Daar zijn veel vormen voor. Voorbeelden:
•	 Geef jezelf een cijfer voor hoe je deze stof nu beheerst.
•	 Schrijf drie tips voor jezelf op die je kunt gebruiken wanneer je de volgende 

keer een werkoverdracht op je stage gaat doen.
•	 We hebben nu werkwoordspelling op deze manier gedaan. Volgende week 

ga je een e-mail aan een bedrijf schrijven. Die moet foutloos zijn. Wat 
moet jij daarvoor (nog) doen?

De valkuil bij afronden is te beginnen bij bespreken wat niet goed ging. 
Daarom zijn voor reflectie deze vragen in deze volgorde de basis:
1. Wat heb je gedaan?
2. Waar ben je tevreden over?
3. Wat doe je de volgende keer anders?
4. Welke hulp heb je daarbij nodig?

2.2    Slag 2 van de Drieslag: toepassen  
en gebruiken

 Taal leren in de context van het beroep: hoe zorg  
 je daarvoor? 

Leerlingen leren gemotiveerder en sneller in de context van het beroep. 
Vanuit dat idee worden op veel aoc’s door vakdocenten leertaken ontwor-
pen. Deze taken zijn gekoppeld aan het kwalificatiedossier en richten zich 
op taken, werkprocessen en competenties uit het betreffende dossier. Een 
voorbeeld: Medewerker dierverzorging: 
 

leertaken: dieren plezieren & het beste voor je beest

kerntaak 1: Voert en verzorgt dieren met de bijbehorende werkprocessen: 

1.1   draagt zorg voor voer- en watervoorziening
1.2   Verzorgt dieren
1.3   monitort dieren
1.4  hanteert dieren 

In de opdrachten bij deze leertaken zijn veel taaltaken te ontdekken, bij-
voorbeeld in groepjes overleggen, een verslag maken, vaktijdschriften lezen, 
samenvatten, een PowerPoint-presentatie maken en presenteren. Taal is 
een belangrijk aspect van de professionele houding. Deze onderdelen van de 
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opdracht worden door de vakdocent vaak niet als taaltaak gezien en er wordt 
meestal geen feedback op gegeven. Dit is een gemiste kans. 
Taalcoaches op aoc’s hebben, samen met APS, een screeningsinstrument 
ontworpen waarmee taaldocenten hun leertaken kunnen screenen op de te 
beoordelen taaltaken. Dit instrument is een enorme steun in de rug voor niet-
taaldocenten die nu wel feedback aan de leerlingen kunnen geven en vaak 
ook nog vanuit hun eigen (vak)expertise. De taalontwikkeling van leerlingen 
wordt sterk bevorderd in een voor hen motiverende situatie. Twee vliegen in 
één klap.  

Voorbeeld: Eerste versie leertaak Bloem zonder expliciete taaltaken

Doel 
om je te onderscheiden van andere bloemenwinkels is het belangrijk om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen van de bloemenbranche. natuurlijk blijft het erg belangrijk 
om ook aan de wens van de klant te voldoen!
Wanneer je weet wat de laatste trends zijn kun je deze ook in het winkelbloemwerk en in 
plantenarrangementen en presentaties toepassen. maar hoe?!

kies drie vakbladen binnen jouw vakgebied.
1.  noteer bij elk blad:
 -  de naam
 -  de frequentie van verschijnen
 -  de prijs
 -  de doelgroep
2.  omschrijf met eigen woorden de aard van de bladen. geef voor- en nadelen.
3.  Waarom is het voor medewerkers in de bloemenbranche belangrijk om vakbladen  

te lezen? geef minimaal drie redenen.
4.  hoe gaat jouw leerbedrijf om met vakbladen? denk aan de vakbladen die er gelezen 

worden, de plaats waar ze zich binnen het bedrijf bevinden (beschikbaarheid), of erover 
gesproken wordt, of ze invloed hebben op de bedrijfsvoering.

5.  kies uit elk van de drie bladen een artikel met zinvolle informatie, bijvoorbeeld trend/ 
nieuw product/evenement. maak hiervan een samenvatting.

Het screeningsinstrument: taal zichtbaar in de leertaken 
De leertaken die door niet-taaldocenten zijn ontworpen zijn vaak mooie en 
creatieve opdrachten waarvan het zonde zou zijn om ze niet te gebruiken. 
Een taaldocent of taalcoach kan de leertaak verrijken door expliciete aan-
dacht voor de taaltaken waarmee vakdocenten uit de voeten kunnen.

Daarvoor is dit screeningsinstrument handig. 
•	 Boven aan het instrument is te zien welke eisen aan een opdracht gesteld 

moeten worden wat betreft doel, aanpak en resultaat. Dat is nodig voor de 
niveaubepaling van de taalvaardigheid: opdrachten moeten wel het juiste 
taalniveau ontlokken. 

•	 In de volgende kolommen kunnen de taaltaken benoemd worden die vaak 
niet expliciet in de leertaak staan. 

 

Voorbeeld: Leertaak Bloem met ingevuld instrument na screening

TAAL IN LEERTAKEN

een formulier om leertaken te screenen op beoordeelbare taaltaken

eisen aan de opdracht:
•	 De	situatie/context	is	beschreven.
•	 De	uit	te	voeren	taak	is	duidelijk.
•	 Het	doel	van	de	opdracht	is	geformuleerd.
•	 Er	is	een	stappenplan.
•	 Er	is	een	resultaat	geformuleerd	(dat	het	gewenste	taalniveau	oplevert	(eind	niveau	2/3:	

2f, niveau 4: 3f)).
•	 Er	zijn	beoordelingscriteria	benoemd.

Datum:

Analyse door:

Taaltaken
(worden 
niet altijd 
genoemd, 
maar zijn wel 
te vinden)

Werkwijze
Wanneer 
aangegeven

Product
Wanneer 
aangegeven

Criteria
Wanneer 
aangegeven

Ref.
niveau
ingeschat

Opmerkingen 
aanwijzingen  
om leereenheid 
aan te vullen

mondeling 
overleg. niet 
aangegeven

geen 
werkwijze 
gegeven

kan als opdracht  
worden  
beschreven  
met werkwijze 
en resultaat/
product (een 
checklist die 
als verslag van 
groepsoverleg 
dient)

beschrijven 
aard vakbla-
den

niet  
aangegeven

niet  
duidelijk

geen 2f Voorbeeld 
geven of format 
dat ingevuld 
kan worden  
criteria  
aangeven

interview/
onderzoek 
over invloed 
vakbladen

niet  
aangegeven

samenvat-
ting (geen 
lengte, 
doelgroep 
etc.)

geen  
criteria

opdracht 
niet op 
juiste 
niveau 
(bijna 3f) 
Te weinig 
sturing

een duidelijk 
format geven 
(1f)
inhoudelijke 
criteria voor sa-
menvatting ge-
ven (wat moet 
erin staan?)
alinea’s
lopende zinnen
spelling

Presenteren PowerPoint PowerPoint geen  
criteria

doel van de ppt 
aangeven
doelgroep
aantal dia’s min. 
en max. 
criteria voor 
presentatie

 

Ref.niveau
Ref.niveau
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Bijgewerkte leertaak Bloem met aandacht voor taal:

Doel: 
om je te onderscheiden van andere bloemenwinkels is het belangrijk om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen van de bloemenbranche. natuurlijk blijft het erg belangrijk om 
ook aan de wens van de klant te voldoen!
Wanneer je weet wat de laatste trends zijn kun je deze ook in het winkelbloemwerk en in 
plantenarrangementen en presentaties toepassen. maar hoe?!
Je leert informatie verzamelen en verwerken, mondeling overleg structureren, vakgerichte 
vragen stellen, samenvatten, een PowerPoint-presentatie maken en presenteren.

1. kies drie vakbladen binnen jouw vakgebied. noteer bij elk blad:
	 •		De	naam
	 •		De	frequentie	van	verschijnen
	 •		De	prijs
	 •		De	doelgroep

2. omschrijf met eigen woorden de aard van de bladen. geef voor- en nadelen.
 Vul hiervoor het volgende format in:

doel van het blad (Wat willen ze bereiken? Wat is hun boodschap?)

uiterlijk (is het een glossy? een simpel blad zonder veel kleur? of anders?)

onderwerpen  
in het blad

(Zie je dat het over bepaalde onderwerpen gaat? Welke?  
of behandelen ze een heel breed gebied?)

advertenties (Wat voor soort advertenties staan erin? soort producten?)

Wie leest het blad? (Voor wie is het bedoeld? denk je dat zij het graag lezen  
en er wat aan hebben? Waarom?)

3. Waarom is het voor medewerkers in de bloemenbranche belangrijk om vakbladen te 
lezen? geef minimaal drie redenen.

4. hoe gaat jouw leerbedrijf om met vakbladen? denk aan de vakbladen die er gelezen 
worden, de plaats waar ze zich binnen het bedrijf bevinden (beschikbaarheid), of erover 
gesproken wordt, of ze invloed hebben op de bedrijfsvoering.

1. bedenk (met een medeleerling) een aantal vragen die je kunt stellen aan mensen in 
je leerbedrijf. 

2. schrijf op aan wie je de vragen gaat stellen.
3. leg de vragen voor aan je docent.
4. schrijf ze definitief op en zet de antwoorden die je krijgt in een kolom ernaast. 

bij de beoordeling van je verslag letten we op de volgende punten: 
- correcte werkwoordspelling en volledige, niet te lange, zinnen (zie kaart ‘spelling en 

leestekens’, aPs);
- de vragen en antwoorden geven een duidelijk beeld van de rol van de vakbladen in 

het leerbedrijf;
- waar nodig gebruik je vaktaal (geen huis-tuin-en-keukentaal voor vakbegrippen).

5. kies uit elk van de drie bladen een artikel met zinvolle informatie, bijvoorbeeld trend/
nieuw product/evenement. maak hiervan een samenvatting.

- naam trend/nieuw product/evenement;
- beschrijving ervan;
- mening van het vakblad dat erover schrijft.
Zorg dat de informatie duidelijk is gerangschikt. maak een tabel.

Je wordt beoordeeld op: 
- de indeling van de tabel;
- goed en begrijpelijk weergeven van de trend/een nieuw product/evenement;
- ( juist) gebruik van vaktaal;
- werkwoordspelling en volledige zinnen (zie kaart ‘spelling en leestekens’, aPs).

 

 Vakdocenten binnen en buiten de school laten  
 werken aan het versterken van de taalvaardigheid  
 van leerlingen

Om leerlingen snel en gemotiveerd aan taalontwikkeling te laten werken, 
helpt het om ze vooral tijdens de beroepstaken (bijvoorbeeld in oefensituaties 
of tijdens stage) goede feedback te geven op taal en communicatie. 

Wat
Voor het herkennen, ontwerpen en beoordelen van taal in beroepssituaties 
kunnen praktijkdocenten vaak wel een steuntje in de rug gebruiken. Er wordt 
vaak nog vreemd tegenaan gekeken en men realiseert zich niet altijd hoe 
voor de hand liggend en eenvoudig het kan zijn. Met name in een beroepssi-
tuatie! Op p. 13 is een mooi voorbeeld beschreven.

Wie
Een handreiking is daarbij handig en noodzakelijk. Leg als docenten Ne-
derlands en taalcoaches vast wat leerlingen moeten kunnen op elk niveau 
(voorbeelden: niveau 1F en 2F voor spreken). Formuleer in gesprek met prak-
tijkdocenten voorbeelden van taaltaken die bij het niveau passen en voeg de 
criteria toe. Praktijkdocenten kunnen hier vervolgens taaltaken uit kiezen die 
aan de orde zijn in de beroeps- of opleidingstaak. De criteria helpen ze dan 
om effectieve feedback te kunnen geven. 

Maar alleen zo’n handreiking bieden is niet voldoende! Wat kun je nog meer 
doen?
Taaldocenten/taalcoaches kunnen: 
•	 de opdrachten met het team praktijkdocenten bespreken;
•	 oefenen met opdrachten begeleiden en nabespreken;
•	 opdrachten beschikbaar/zichtbaar hebben: bijvoorbeeld ophangen in 

docentenruimtes en plaatsen in de elektronische leeromgeving;
•	 zorgen voor onderhoud: met een keer aandacht eraan besteden ben je 

niet klaar.

Voorbeeld: Wat moet een leerling kunnen op niveau 1F voor 'Gesprekken  
voeren'?
Gesprekken voeren is een mooi voorbeeld, omdat het iets is waar iedere 
begeleider in de praktijk mee te maken heeft. In de schema's op de volgende 
bladzijden staan praktische voorbeelden van taalvaardigheid in praktijklessen 
en BPV.
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Taalrichtlijnen voor beroepstaken
1F - GESPREKKEN VOEREN

Taaltaken waar niet-taaldocenten en werkbegeleiders feedback op kunnen geven

Gespreksvaardigheid op 1F Voorbeelden 
van gesprekken

Beoordelingscriteria

de leerling kan:
•	 een	gesprek	voeren	

volgens een eenvoudig 
en vooraf aangeboden 
gespreksprotocol, een 
leidraad of duidelijke 
instructie;

•	 eenvoudige	vragen	 
stellen en beantwoorden 
in werksituaties;

•	 anderen	uitleg	 
geven over eenvoudige  
routinetaken;

•	 tijdens	een	evaluatie	 
concrete vragen  
beantwoorden;

•	 vertellen	wat	hij	gedaan	
heeft en waarom;

•	 in	een	werkoverleg	 
zijn mening geven over  
praktische zaken  
wanneer dat rechtstreeks  
gevraagd wordt.

de leerling kan:
•	 iemand	ontvangen	en	

iets te eten of te drinken 
aanbieden;

•	 aan	docent,	begeleider	 
of klasgenoten  
uitleggen hoe een taak 
precies gedaan is;

•	 tijdens	een	instructie	
enkele concrete vragen 
stellen. 

samenhang:
•	 Begrijpelijk,	kort,	 

korte zinnen.
•	 Structuur	klopt	niet	altijd.	
•	 Bekende	voegwoorden.

afstemming op doel: 
•	 Simpele	uitleg	 

en informatie. 
•	 Doel	blijft	duidelijk.	
•	 Hulp	kan.

afstemming op publiek:
•	 De	leerling	maakt	 

onderscheid tussen ‘je’  
en ‘u’ (formeel/informeel).

Woordenschat en  
woordgebruik:
•	 De	leerling	kent	 

voldoende frequent  
voorkomende woorden.

•	 De	leerling	is	vertrouwd	
met het onderwerp.

•	 Voorbereiding	is	nodig.

Verstaanbaarheid:
•	 Verstaanbaar.
•	 Accent	mag.
•	 Soms	herhalingen.

Vakcriteria:
•	 Publiek	aankijken.
•	 Rechtop	zitten/staan.
•	 Voorbereid	.
•	 Materiaal	of	foto’s	goed	

gekozen.
•	 Toelichten	één	of	twee	

vaktaalbegrippen. 
•	 Beantwoorden	 

eenvoudige concrete 
vragen. 

•	 Enthousiast	en	 
geïnteresseerd.

  
 

Taalrichtlijnen voor leereenheden
2F - SPREKEN

Taaltaken die in leereenheden ingevoegd en beoordeeld kunnen worden

Spreekvaardigheid op 2F Voorbeelden van spreken Beoordelingscriteria

 de leerling kan:
•	 een	beschrijving	geven	

en gedetailleerd verslag 
doen van ervaringen,  
meningen en reacties 
over vertrouwde zaken 
binnen het vakgebied;

•	 aantonen	waar	informatie	
vandaan komt (bronnen 
noemen);

•	 redenen,	argumenten	 
en verklaringen geven  
en goed opbouwen;

•	 een	voorbereide	 
presentatie geven 
over een vertrouwd 
onderwerp binnen het 
vakgebied;

•	 de	belangrijkste	punten	
aangeven en goed  
uitleggen;

•	 vragen	beantwoorden	
naar aanleiding van een 
presentatie.

de leerling kan aan de hand 
van foto’s of materiaal: 
•	 aan	vakgenoten/ 

klasgenoten uitleggen 
wat belangrijke taken op 
het werk zijn, wat moeilijk 
is, wat makkelijk is en wat 
je moet kunnen/leren om 
deze taken uit te kunnen 
voeren;

•	 beschrijven	wat	het	werk	
dat je in een bepaald 
bedrijf moet doen of de 
functie die je hebt in dat 
bedrijf, inhoudt;

•	 informatie	geven	over	
producten, visie en  
maatschappelijk belang 
van het stagebedrijf;

•	 een	product	van	het	
bedrijf presenteren;

•	 een	project	dat	hij	 
samen met andere  
leerlingen heeft  
gedaan, beschrijven en 
presenteren (dilemma’s, 
resultaten  
en verbeterpunten);

•	 aan	de	hand	van	 
publicaties in  
vaktijdschriften, een 
vernieuwing waar hij  
mee te maken heeft 
gehad binnen de  
branche beschrijven  
en toelichten.

samenhang:
•	 Een	duidelijk	verhaal.	Vooral	omdat	

opsommingen, redeneringen en  
tegenstellingen met elkaar zijn  
verbonden via eenvoudige  
voegwoorden en verbindingswoorden.

afstemming op doel: 
•	 Er	is	een	duidelijk	onderscheid	 

gemaakt in het doel: informatief, 
instruerend of onderhoudend.

•	 Elke	mening	is	onderbouwd	met	 
argumenten.

•	 De	leerling	heeft	als	doel	om	het	 
publiek te overtuigen en kan dit ook.

afstemming op publiek:
•	 Het	taalgebruik	is	afgestemd	op	 

het publiek (keuze voor register:  
vakgenoten, leken, ouderen, jongeren 
etc.).

•	 De	leerling	kan	taalvariaties	 
gebruiken, zoals jongerentaal of 
dialect.

•	 De	leerling	gaat	spontaan	in	op	 
reacties uit het publiek en kan  
afwijken van voorbereide tekst.

•	 De	leerling	kan	op	een	bewuste	 
manier de aandacht vasthouden  
(beeldend taalgebruik, humor,  
opbouw).

•	 De	leerling	geeft	voorbeelden	bij	
uitspraken of maakt een grapje,  
zodat het publiek geboeid luistert.

Woordenschat en woordgebruik:
•	 De	woordenschat	is	voldoende	 

om over de meeste onderwerpen  
(over het dagelijks leven en de  
beroepsrichting) te spreken.

•	 De	leerling	kan	begrippen	omschrijven	
als hij niet op een woord kan komen.

•	 Het	woordgebruik	hoeft	nog	niet	
gevarieerd te zijn.

Verstaanbaarheid:
•	 Het	publiek	kan	het	goed	verstaan.
•	 Soms	wordt	een	woord	nog	verkeerd	

uitgesproken.
•	 Het	spreektempo	is	normaal,	met	af	 

en toe denkpauzes.

Vakcriteria:
•	 Publiek	aankijken.
•	 Rechtop	zitten/staan.
•	 Duidelijk	goed	voorbereid.	
•	 Materiaal	of	foto’s	goed	gekozen.
•	 Twee	of	meer	vaktaalbegrippen	 

toelichten.
•	 Concrete	vragen	beantwoorden
•	 Enthousiast	en	geïnteresseerd.
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 Werken aan woordenschat in de praktijk

Belangrijke woorden leer je in de beroepspraktijk: op stage en op school
Uitbreiden van de woordenschat van leerlingen is ook in het groene mbo een 
heet hangijzer. Docenten zeggen vaak dat de leerlingen niet erg talig zijn. 
Methodes Nederlands besteden natuurlijk aandacht aan het leren van nieuwe 
woorden. Dat is mooi meegenomen, maar de hoeveelheid woorden die leer-
lingen opdoen is veel te gering. Allereerst door weinig tijd in die paar uur 
Nederlands. Bovendien staan woorden bij het vak Nederlands bijna altijd in 
een gesimuleerde context. Dat bevordert het onthouden niet. 
Echte winst valt te boeken in de beroepsvakken en de beroepspraktijk. En dat 
die woorden direct praktisch nut hebben is goed voor de motivatie!

Bij alles wat je leert over een beroep komt taal kijken. Een brede woordenschat 
maakt het mogelijk om leerboeken te lezen en werk met succes uit te voeren. 
Daarmee bouwt de leerling kennis verder uit. De verwevenheid van kennis, 
woordenschat en taalvaardigheid wordt ook wel de taalmotor genoemd.

Taalmotor

kennis van de 
(beroeps)wereld

woordenschat

taalvaardigheid
(lezen, spreken, 

schrijven)

Een vakdocent die werkt aan woordenschat helpt leerlingen goede resultaten 
te halen. Woordenschat uitbreiden is dus dé uitdaging voor de praktijkdocent 
en de begeleider op de werkvloer. Wij geven enkele vuistregels voor werken 
aan woordenschat in de beroepspraktijk.

Woordenschat breed: naast dagelijks taalgebruik de meer abstracte taal  
van vak en beroep
Leerlingen zien het ontbreken van een brede woordenschat vaak niet als 
probleem. Ze kunnen zich toch uitstekend uitdrukken in het dagelijks leven?! 

School en voorbereiding op het werken als vakman of -vrouw vragen echter 
meer. Ze moeten leren de meer abstracte begrippen van het vak te gebruiken. 
Een paar voorbeelden om dit te concretiseren: 
•	 In het bloemenvak heet een bos bloemen een boeket.
•	 Bij agrarische techniek moet je in een opdracht kunnen begrijpen dat je 

leidinggevende je baas is.
•	 Bij agrarische bedrijfseconomie leren leerlingen wat afschrijven is, maar 

dat deze abstracte term gaat om goederen die minder waard worden, is 
veel minder duidelijk.

Tip: Geef leerlingen de opdracht om gedurende een paar weken een ‘nieuwe-
woorden-dagboek’ bij te houden op de stage.
Vuistregel 1: Besteed echte aandacht aan de begrippen in een hoofdstuk van 
een leerboek of op de stage die bij de vaktaal horen.

Struikelblokken: schooltaal en vaktaal
In de opleiding leren leerlingen heel veel vakbegrippen. Dat vinden ze heel 
gewoon en daar wordt in leerboeken ook aandacht aan besteed. Struikelwoor-
den die beroepsopleiders vaak niet in beeld hebben, zijn de abstracte woorden 
die bij de ‘schooltaal’ horen. Woorden als: omschrijving, logische werkvolgorde, 
correcte wijze, regionaal, het vak verstaan, kenmerken benoemen. 
Daarvan denken we dat ze bekend zijn, maar dat is helaas veel te vaak niet 
het geval. 
Vuistregel 2: Breng in beeld in de les en in begeleiding welke schooltaalwoor-
den aan de orde zijn, check of leerlingen die begrijpen en leg ze zo nodig uit.

Woorden zitten in netwerken in je hoofd
Woorden los leren helpt echt niet. Dat is ook het probleem bij woorden leren 
bij het vak Nederlands. Woorden zijn in onze hersenen met elkaar verbonden 
in netwerken en krijgen zo ook hun betekenis. Bij het onderwerp ‘verbran-
dingsmotor’ in agrarische techniek horen bijvoorbeeld de woorden dieselmo-
tor, mengselmotor, gasmengsel, bougie, zuiger, drijfstang, krukas, slag en nog 
meer. 
Vuistregel 3: Bied geen losse woorden aan, maar woorden in samenhang. 
Maak die samenhang ook zichtbaar. Op het (digi)bord, aan de muur et cetera. 
Tip: noteer nieuwe woorden op post-its en laat leerlingen die ordening zelf 
maken.

Belangrijke begrippen legt de docent uit
De volgende situatie kent u vast: ‘Wie weet wat een … is?’ Of: ‘Wie weet wat 
… betekent?’ In het gunstige geval sprokkelt de groep samen in gesprek de 
betekenis van een begrip samen, of weet één leerling waar het om gaat. De 
docent moet trekken, duwen en herformuleren. Dat kost tijd en het is maar 
de vraag of ieder daarna de betekenis goed in het hoofd heeft. Om te zorgen 
dat belangrijke begrippen helder en precies gekend worden moet de docent 
zorgen dat hij de aandacht richt en het zelf in begrijpelijke taal uitleggen. 
Vuistregel 4: Vermijd bij belangrijke begrippen de ‘wie-weet-wat-routine’. Leg 
zelf uit en geef daarbij een ‘dagelijkse’ omschrijving. 
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De geleerde woorden actief gebruiken in vakles en stage
Woorden leer je door ze actief te gebruiken. Dus  zorg in opdrachten in de 
vakles en op de stage dat belangrijke woorden gebruikt moeten worden, zo-
wel de vaktaalwoorden als de schooltaalwoorden. Benoem ze in de opdrach-
ten. Geef bijvoorbeeld bij een presentatieopdracht aan welke woorden in het 
verhaal moeten voorkomen. 
En voor docenten: herhaling is belangrijk. Als je als docent bijvoorbeeld het 
woord ‘observeren’ hebt uitgelegd, gebruik dat begrip dan tijdens de les een 
paar maal bewust als vanzelfsprekend.
Vuistregel 5: Maak opdrachten en schep situaties waarin leerlingen kern-
woorden actief moeten gebruiken. Bijvoorbeeld: ‘Gebruik in je verslag deze 
vijf woorden.’

 Hoe beoordeelt de praktijkdocent taalvaardigheid?

Is jouw 2F ook mijn 2F?
Een belangrijke bijdrage aan taalontwikkeling van leerlingen in het beroeps-
onderwijs is het verwoorden van vakkennis en het met enthousiasme praten 
over je vak. 
Vooral tijdens de stage speelt dit een belangrijke rol. Ook op de lage niveaus 
en in de zogenaamde ‘taalloze’ beroepen is het zaak om leerlingen te laten 
praten over het beroep of het vak.
Het beoordelen van deze ‘vakgesprekken’ is zinvol en dus belangrijk om ook 
op de werkvloer te doen. Hieronder een beoordelingsmodel in het domein 
‘mondelinge taalvaardigheid’ dat goed aangeeft wat het verschil is tussen de 
niveaus 1F, 2F en 3F. 

Van niveau 1F naar 2F naar 3F
Om de verschillen aan te duiden volgen hieronder voorbeelden van monde-
linge taalvaardigheid - onderdeel ‘Gesprekken voeren’, met zowel de criteria 
als een scoreformulier.
 

Beoordeling vakgerelateerde gesprekken voeren 1F - 2F 

het verschil tussen 1f en 2f is de afstand tot het onderwerp. 
Van dichtbij en bekend naar meer onderwerpen in het interessegebied.

Van voorbereid en met een voorbeeld naar standaardgesprekken.

Wát moet een leerling kunnen  
op niveau 1F?

Wát moet een leerling kunnen  
op niveau 2F?

de leerling kan:
•	 een	gesprek	voeren	volgens	een	 

eenvoudig en vooraf aangeboden  
gespreksprotocol, een leidraad of  
duidelijke instructie;

•	 eenvoudige	vragen	stellen	en	 
beantwoorden in werksituaties;

•	 anderen	uitleg	geven	over	eenvoudige	
routinetaken;

de leerling kan:
•	 na	een	instructie	een	gespreksprotocol	

volgen;
•	 een	probleem	beschrijven	dat	zich	direct	

voordoet;
•	 een	oplossing	voor	een	direct	probleem	

beschrijven;
•	 beschrijven	hoe	iets	gedaan	moet	 

worden;

•	 tijdens	een	evaluatie	concrete	vragen	
beantwoorden;

•	 vertellen	wat	hij	gedaan	heeft	en	 
waarom;

•	 in	een	werkoverleg	zijn	mening	geven	
over praktische zaken wanneer dat  
rechtstreeks gevraagd wordt.

•	 standaardverkoop-,	-klacht-	en	 
-onderhandelingsgesprekken voeren;

•	 reflectievragen	over	ervaringen,	 
gevoelens etc. beantwoorden;

•	 uitleggen	waarom	iets	een	probleem	is	 
en zijn mening geven over de oplossing 
van een probleem;

•	 beknopt	commentaar	geven	op	de	visie	
van anderen;

•	 alternatieven	vergelijken	en	tegenover	
elkaar stellen.

Hoe moet een leerling het uitvoeren  
op niveau 1F?

Hoe moet een leerling het uitvoeren  
op niveau 2F?

1f 1f 1f/2f 2f 2f

Beurten nemen Beurten nemen

kan een kort gesprek beginnen, 
gaande houden en beëindigen.

kan aan het woord komen, 
ingrijpen en onderbreken in een 
gesprek of discussie over een 
vertrouwd onderwerp.

Afstemmen op doel Afstemmen op doel

kan eenvoudige gesprekken 
voeren, waarin informatie wordt 
uitgewisseld of zaken worden 
geregeld. kan in een gesprek zijn 
mening geven.

kan eenvoudige argumenten 
gebruiken. kan meer doelen in 
een gesprek bereiken (bijv. infor-
meren en mening geven) en kan 
na uitwijding weer terugkeren 
bij het doel.

Afstemmen op  
gesprekspartners

Afstemmen op  
gesprekspartners

kan redelijk eenvoudige formele 
gesprekken voeren, tenzij er 
onverwachte wendingen komen. 
compenseert met non-verbaal 
gedrag.

maakt de juiste keuze in non-
verbaal gedrag. maakt een 
keuze in formaliteit en het al 
dan niet gebruiken van een taal-
variatie (dialect, jongerentaal, 
vaktaal, formele taal). nog geen 
fijne nuances in het aansluiten 
op de kennis of wensen van de 
klant/patiënt.

Woordenschat en woordgebruik Woordenschat en woordgebruik

frequente woorden. Weinig 
variatie. Voldoende woorden 
voor vertrouwde situaties en 
onderwerpen. Zoekt regelmatig 
naar woorden.

Voldoende woorden voor de 
meeste onderwerpen in het da-
gelijks leven en de beroepsrich-
ting. nog weinig variatie. geeft 
soms nog een omschrijving van 
een woord.

Persoonlijke ontwikkeling

er is vooruitgang in vergelijking met:
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Van niveau 2F naar 3F

Beoordeling vakgerelateerde gesprekken voeren 2F - 3F 

het verschil tussen 2f en 3f is vooral de afstand tot het onderwerp: 
van onderwerpen in het interessegebied en dagelijks leven naar een breed scala  
van onderwerpen. Van standaardgesprekken naar niet voorbereide gesprekken.

Wat moet een leerling kunnen  
op niveau 2F?

Wat moet een leerling kunnen  
op niveau 3F?

de leerling kan:
•	 na	een	instructie	een	gespreksprotocol	

volgen;
•	 een	probleem	beschrijven	dat	zich	 

direct voordoet;
•	 een	oplossing	voor	een	direct	probleem	

beschrijven;
•	 beschrijven	hoe	iets	gedaan	moet	 

worden;
•	 standaardverkoop-	en	-klachtgesprekken	

voeren;
•	 reflectievragen	over	ervaringen,	 

gevoelens etc. beantwoorden;
•	 uitleggen	waarom	iets	een	probleem	is	 

en zijn mening geven over de oplossing 
van een probleem;

•	 beknopt	commentaar	geven	op	de	visie	
van anderen;

•	 alternatieven	vergelijken	en	tegenover	
elkaar stellen.

de leerling kan:
•	 over	allerlei	onderwerpen	(praktisch,	 

sociaal en beroepsmatig) gesprekken 
voeren;

•	 een	gespreksprotocol	uitvoeren	zonder	
instructie en daarvan afwijken wanneer 
nodig;

•	 speculeren	over	oorzaken	of	gevolgen	 
en voor- en nadelen van verschillende 
oplossingen afwegen;

•	 een	beschrijving	geven	van	hoe	 
procedures in het algemeen uitgevoerd 
moeten worden;

•	 een	probleem	uitleggen	en	met	een	 
instantie of personen onderhandelen  
over een oplossing voor een onenigheid;

•	 initiatief	nemen	in	het	verantwoorden	
van keuzes;

•	 genuanceerd	uitleggen	hoe	een	proces	 
is verlopen, waardoor problemen zijn  
ontstaan, wat zijn aandeel daarin is  
geweest en hoe hij het heeft opgelost.

Hoe moet een leerling het uitvoeren  
op niveau 2F?

Hoe moet een leerling het uitvoeren  
op niveau 3F?

2f 2f 2f/3f 3f 3f

Beurten nemen Beurten nemen

kan aan het woord komen, 
ingrijpen en onderbreken in een 
gesprek of discussie over een 
vertrouwd onderwerp.

kan tijd winnen en de beurt 
behouden als hij moet  
nadenken in een gesprek, door 
standaardzinnen (bijvoorbeeld: 
‘dat is een moeilijke vraag’).

Afstemmen op doel Afstemmen op doel

kan eenvoudige argumenten  
gebruiken. kan meer doelen  
in een gesprek bereiken  
(bijvoorbeeld informeren  
en mening geven) en kan  
na uitwijding weer terugkeren 
bij het doel.

kan meer dan twee doelen in 
een gesprek bereiken. Weet 
wanneer een afwijking van het 
doel acceptabel is of niet. kan 
overtuigende en beschouwende 
gesprekken voeren en  
argumentatie opbouwen.

Afstemmen op  
gesprekspartners

Afstemmen op  
gesprekspartners

maakt de juiste keuze in non-
verbaal gedrag. maakt een 
keuze in formaliteit en het al 
dan niet gebruiken van een taal-
variatie (dialect, jongerentaal, 
vaktaal, formele taal). nog geen 
fijne nuances in het aansluiten 
op de kennis of wensen van de 
klant/patiënt.

reageert adequaat op verande-
ring van richting, stijl en nadruk 
in een gesprek. Vraagt zo nodig 
naar meer informatie of de  
bedoeling. reageert adequaat 
op non-verbale signalen. infor-
meel en formeel worden goed 
onderscheiden. kiest altijd de 
juiste taalvariatie. sluit goed 
aan bij de kennis of wensen van 
de klant/patiënt.

Woordenschat en woordgebruik Woordenschat en woordgebruik

Voldoende woorden voor de 
meeste onderwerpen in het  
dagelijks leven en de beroeps-
richting. nog weinig variatie. 
geeft soms nog een omschrij-
ving van een woord.

brede woordenschat voor het 
vakgebied en de meeste alge-
mene onderwerpen. hanteert 
bewust variatie in formulering 
om herhaling te voorkomen.

Persoonlijke ontwikkeling

er is vooruitgang in vergelijking met:

En nu praktisch…
Dit zijn uitwerkingen om met elkaar in het team over te praten. In de praktijk 
is het handig om als docent Nederlands voor vakcollega’s simpeler criteria te 
formuleren. Een voorbeeld vindt u hieronder bij ‘Gesprekken voeren’ op ni-
veau 2F, opdracht ‘klantgesprek’. Informatief voor praktijkdocent én leerling. 
Suggestie: laat de leerling zichzelf eerst beoordelen en geef daarna pas als 
docent feedback.

Klantgesprek 2F Voldoende Onvoldoende

ik gebruik de juiste aanspreekvormen.

ik laat de klant uitpraten en reageer  
op de antwoorden van de klant.

ik vraag door, wanneer een antwoord onvolledig  
is of niet begrepen is.

ik stel open en gesloten vragen met het doel  
de wens van de klant te achterhalen.

ik ben in staat om vaktermen te vertalen naar  
begrippen die voor de klant begrijpelijk zijn.

ik ben in staat de antwoorden van de klant kort  
samen te vatten.

ik spreek duidelijk verstaanbaar, eventuele fouten  
of versprekingen worden hersteld.
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2.3   Slag 3 van de Drieslag: individueel oefenen

 Wat doe je met leerlingen die 2F niet (kunnen) halen? 

Met het ‘Referentiekader taal en rekenen’ is er een landelijk instrument 
beschikbaar om te reflecteren op doelen die haalbaar zijn voor een grote 
groep leerlingen. De referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn echter leerlingen die, ondanks 
de inspanningen van de school, het vereiste referentieniveau niet halen.  
De uitdaging blijft om ook voor deze groep het maximaal haalbare niveau te 
bereiken. 

Maatwerk is het toverwoord in deze. Maar hoe dan? 3  

Het is van belang de aspecten in kaart te brengen waarop de leerling uitvalt, 
evenals de mogelijke oorzaken daarvoor, om vervolgens gericht aan de slag te 
gaan om de achterstanden weg te werken. Met andere woorden: stel voor de 
leerlingen die het betreft doelen en laat ze die bij voorkeur ook zelf formule-
ren. Daarmee maak je een leerling ook zelf verantwoordelijk om aan de slag 
te gaan.

Een goed instrument om dat te bepalen is het programma ‘Taal de Baas’ 
(www.taaldebaas.nl). Dat is een online toets- en lesprogramma. De oorzaak 
van de taalachterstand wordt met behulp van het online toetsinstrument in 
beeld gebracht en vervolgens krijgt de leerling een remediërend lesprogram-
ma met oefeningen om de achterstand weg te werken.

Leerlingen starten met het maken van drie toetsen voor de basisvaardighe-
den lezen, luisteren en woordenschat. ‘Taal de Baas’ bepaalt welke onderlig-
gende subvaardigheden onvoldoende zijn ontwikkeld en biedt de leerling 
automatisch een leertraject aan om deze te verbeteren. Een leertraject 
bestaat uit korte, pakkende taaloefeningen die steeds maximaal een kwartier 
duren. Na iedere opgave krijgt de leerling direct feedback. Na elke oefening 
volgt een taalspelletje, waarmee leerlingen een taalstrijd aangaan met mede-
gebruikers. Deze spelletjes dagen de leerlingen keer op keer uit de volgende 
oefening te maken. Meer oefeningen maken betekent meer kansen om de 
scores te verbeteren. Ieder leertraject sluit af met een toets.

3 langberg, m.,leenders, e. & koopmans, a. (2012). ‘Passende Perspectieven Taal, overzicht van 
leerroutes.’ enschede: slo

Voor taalzwakke leerlingen zijn de volgende aanbevelingen van belang:
•	 Kennis van de wereld is een belangrijk aspect van luister- en  

leesvaardigheid. Luisteren (en kijken) naar het journaal, naar series,  
naar geschikte informatieve televisieprogramma’s vergroot de kennis  
van de wereld enorm. Ook om deze reden dient er in het onderwijs  
voldoende aandacht voor luisteren te zijn. Daarbij is het doel gericht  
luisteren en uitbreiding van de kennis van de wereld. 

•	 Wat voor kennis van de wereld opgaat, geldt ook voor woordenschat. De 
woordenschat groeit door veel lezen, maar voor het begrijpen van teksten 
is een grote woordenschat onontbeerlijk. In het leesonderwijs dient er 
structureel en systematisch aandacht te zijn voor de vergroting van de 
woordenschat. Om te begrijpen wat ze horen en lezen hebben leerlingen 
een grote woordenschat nodig. Luisteren (en kijken) levert, net als lezen, 
belangrijke input voor het woordenschatonderwijs. 

•	 Voor een aantal leerlingen met specifieke beperkingen, bijvoorbeeld voor 
leerlingen met dyslexie, is technisch lezen een obstakel. Voor alle  
leerlingen met specifieke beperkingen voor wie technisch lezen moeilijk 
is, dienen bij het leesonderwijs op een bepaald moment hulpmiddelen 
voor technisch lezen ingezet te worden. De techniek van het lezen is dan 
minder een obstakel voor het begrip van de tekst. Daarbij blijft aandacht 
voor het lezen zonder hulpmiddel wel belangrijk. 

•	 Voor leerlingen is het belangrijk verhalende of informatieve teksten  
te lezen die aansluiten bij hun interesse of leefwereld. Als leerlingen  
lezen leuk of interessant (gaan) vinden, dan vergroten ze op een  
vanzelfsprekende en plezierige manier hun woordenschat en de kennis 
van de wereld. Het onderwijs begeleidt leerlingen bij het ontwikkelen  
van leesplezier, toegesneden op de mogelijkheden van de leerling. Laat 
leerlingen vooral aan de slag gaan met teksten die hen interesseren.

www.taaldebaas.nl


48 49de uiTVoering Van heT TaalonderWiJsTaal in groen mbo

Het zal niet mogelijk zijn om de reeds opgelopen achterstanden in het mbo 
volledig weg te werken. Zorg ervoor dat leerlingen zich zelf verantwoordelijk 
gaan voelen en maak ze verantwoordelijk.
Zorg er als instelling voor dat je goed in beeld kunt brengen welke inspan-
ningen er zijn verricht om de achterstanden weg te werken. Op die manier 
heb je als instelling zelf zicht op het effect daarvan én het kan ook een goede 
verantwoording zijn richting de inspectie. 

 Wat doe je met leerlingen met ernstige taalproblemen  
 en dyslexie?

Taalproblemen uiten zich met name in leesvaardigheid. In deze paragraaf 
gaan we met name in op leerlingen met dyslexie. Wel geven we eerst een 
aantal typeringen van leesproblemen die niet per se hoeven samen te hangen 
met dyslexie. Deze zijn afkomstig van Johns & Berglund (2010)4. Zij maken 
een onderscheid in zes leestypen. Van elk leestype geven zij aan op welke 
wijze op woord- en tekstniveau deze leerling leest.
Uit deze opsomming blijkt dat een uniforme aanpak niet helpt. Ieder  
taalprobleem heeft een eigen ondersteuning nodig. Op de website  
www.studerenmeteenbeperking.nl vindt u praktische tips voor begeleiding 
van taalzwakke leerlingen.

1. De correcte lezer die niet begrijpt wat hij leest
 De leerling leest wat er staat: correct, verstaanbaar en snel. Begripsmatig 

is hij heel zwak. Vaak komen deze leerlingen uit taalzwakke milieus.
2. De slordige lezer met wisselend leesbegrip
 De leerling leest snel, maar over de dingen heen. Hij maakt veel fouten 

en corrigeert zichzelf niet: als de klus maar klaar is. Op tekstniveau is het 
ontbreken van leesbegrip hoorbaar.

3. De zwakke decodeerder met goed leesbegrip
 Deze leerling hoort zichzelf wel lezen (decoderen is ‘verklanken’) en kan 

zich corrigeren vanuit de context. Door die correcties vertraagt het tempo 
te veel en leest hij dus te langzaam. Het leesbegrip is op niveau en hij kan 
het eigen lezen ook redelijk monitoren. Op woordniveau heeft hij grote 
leesmoeilijkheden en dan is er sprake van minder zelfcorrectie. Technie-
ken op het gebied van woordidentificatie worden een heel klein beetje 
toegepast. 

4. De langzame lezer met goed leesbegrip
 De leerling leest te langzaam en het herkennen van betekenisvolle woord-

groepen (frasering) wisselt zeer. Hij decodeert goed, maar heeft nauwe-
lijks expressie. Hij maakt een paar fouten, maar begrijpt wat hij leest. Hij 
leest losse woorden te langzaam, maakt daarbij fouten, maar corrigeert 
zichzelf.

 

4 Johns, J.l. & berglund, r.l. (2010). ‘fluency: differentiated interventions and Progress- 
monitoring assessments.’ san francisco: kendall hunt Publishing company

5. De monotone lezer met zwak begrip
 Het tempo is goed, maar deze leerling leest niet in betekenisvolle woord-

groepen. Hij negeert interpunctie. Lezen klinkt niet als praten, het leesbe-
grip varieert en kan ook zwak zijn. Hij leest voornamelijk correct. Ook het 
woordlezen is correct en op tempo.

6. De stagnerende lezer
 De leerling leest langzaam en aarzelend en heeft een zwak leesbegrip. Hij 

leest met veel fouten, heeft moeite met woordidentificatie en er is weinig 
frasering of expressie. Hij maakt veel fouten op woordniveau en er is geen 
zelfcorrectie.

Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 5% van de leerlingen dyslexie heeft. In het 
hoger onderwijs is dat 4 tot 5% van de leerlingen. Waarschijnlijk heeft ook in 
het mbo 4 tot 5% van de leerlingen dyslexie, maar het zou ook een hoger per-
centage kunnen zijn, omdat waarschijnlijk een groter dan gemiddeld aantal 
leerlingen met dyslexie op het vmbo terechtkomt en daarna doorstroomt naar 
het mbo. Dit is (nog) niet onderzocht. Gaan we uit van 4 tot 5% dan zitten er 
ongeveer 250.000 leerlingen met dyslexie in het mbo. Dat zijn in elke klas 
één of twee leerlingen. (Bron: ‘Protocol Dyslexie mbo’, 2010)
Ook kan dyslexie pas op latere leeftijd nog aan het licht komen. Als een kind 
goede compensatiestrategieën heeft ontwikkeld kan dyslexie lang onopge-
merkt blijven. In het mbo zijn er dus nog wel leerlingen bij wie de stoornis pas 
duidelijk wordt als ze in korte tijd grote hoeveelheden tekst moeten lezen of 
schrijven. Pas als er meer eisen worden gesteld aan lezen en schrijven berei-
ken zij de grenzen van hun compensatiemogelijkheden.

In het mbo kunnen leerlingen met dyslexie problemen hebben bij het lezen en 
spellen in het Nederlands en de moderne vreemde talen. Zij lezen en schrij-
ven slordiger en trager. Ook de combinatie luisteren en schrijven (bijvoor-
beeld aantekeningen maken tijdens de les), of schrijven en nadenken, is lastig 
en gaat langzamer. Het lezen en schrijven kost zoveel energie dat de leerling 
onvoldoende aandacht kan opbrengen voor de andere taken.
Dyslexie heeft zo dus niet alleen gevolgen voor de taalvakken, maar voor alle 
vakken waar lezen en schrijven bij nodig is.

Dyslexie kent vele variaties. Het is niet vanzelfsprekend dat alle leerlingen 
met dyslexie tegen dezelfde problemen aanlopen. Daarom is het belangrijk 
dat de mbo-opleiding aan de leerling met dyslexie die ondersteuning biedt 
die zijn tekorten compenseert. De leerling moet samen met de opleiding op 
zoek gaan naar manieren om de belemmeringen bij het leren zo klein mogelijk 
te houden. Deze manieren moeten niet alleen worden afgestemd op de indivi-
duele ondersteuningsbehoefte van de leerling, maar ook op de kenmerken en 
eisen van de opleiding en de beroepspraktijkvorming.
Het fundament van de begeleiding is goed onderwijs voor alle leerlingen. Is 
dit niet voldoende voor de leerling met dyslexie, dan kunnen er ook andere 
maatregelen worden ingezet:

www.studerenmeteenbeperking.nl
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•	 extra instructie;
•	 compenserende faciliteiten: bijvoorbeeld mondeling toetsen of gebruik 

van software of laptop;
•	 dispenserende faciliteiten: bijvoorbeeld opdrachten laten vallen die niet 

noodzakelijk zijn om de kwalificatie te behalen.

De mbo-opleiding kan diverse specifieke hulpmiddelen en faciliteiten aanbie-
den. De faciliteiten en hulpmiddelen die geadviseerd worden in de dyslexie-
verklaring worden vermeld op een dyslexiepas of dyslexiekaart, die de school 
afgeeft aan leerlingen met een dyslexieverklaring. Een dyslexiepas is dus iets 
anders dan een dyslexieverklaring.

Als de leerling met dyslexie het niet redt met de ondersteuning van de 
vakdocenten kan de loopbaanbegeleider – indien aanwezig op de opleiding 
– worden ingeschakeld. De loopbaanbegeleider bespreekt in overleg met de 
leerling en de vakdocent op welke manier de leerling extra ondersteuning kan 
krijgen. Bijvoorbeeld: de docent Nederlands besteedt een les aan schrijftech-
nieken die nodig zijn voor een ander vak. De loopbaanbegeleider heeft zicht 
op alle onderdelen van de begeleiding van de leerling, zoals de compense-
rende maatregelen of de faciliteiten bij toetsen en examens.
Als de leerling ondanks deze hulp ook nog individuele ondersteuning nodig 
heeft, kan een dyslexiespecialist ingeschakeld worden om eventueel een 
(schoolinterne) dyslexieverklaring op te stellen. 

Praktische tips voor het omgaan met dyslexie 

Op de hoogte
Zorg ervoor dat iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de 
leerling weet heeft van zijn dyslexie en zorg ervoor dat er goede afspraken 
worden gemaakt over wat dat betekent. Het gaat hierbij vooral om docenten 
en praktijkopleiders. Zorg ervoor dat zij afspraken maken met de leerling over 
hetgeen verwacht wordt. 

Extra tijd
Zorg ervoor dat de dyslectische leerling bij klassikaal werk apart mag zitten 
en ook extra tijd krijgt (bijvoorbeeld bij tekst verklaren, examens en toetsen). 
Geef huiswerk op voor de komende veertien dagen en geef een lijst met 
moeilijke woorden om thuis mee te oefenen (per vak; gerelateerd aan de 
beroepspraktijk).
 
Rekening houden met trager tempo
Een dyslectische leerling werkt over het algemeen niet zo snel als een 'nor-
male' leerling. Houd daar rekening mee. Zo kan de leerling traag reageren bij 
een klassikale vraag. 
•	 Vraag jezelf altijd af of iedereen alle informatie heeft opgepikt en indien 

nodig overgenomen. 

•	 Zorg dat kopieën te lezen zijn. 
•	 Alle stof moet altijd bezinken (ook handelingen). Dus de leerling werkt 

niet alleen traag bij talige vakken, maar ook bij niet-talige vakken en in  
de beroepspraktijk. 

Problemen met de spelling bespreken
Ook spelling is voor veel dyslectische leerlingen een probleem. Bespreek met 
de leerling welke fouten worden meegeteld en hoe hij de spelling denkt te 
gaan verbeteren. Reken bij andere vakken of bij verslagen de spelfouten niet 
mee, maar beoordeel alleen de vakinhoudelijke kennis.

Schrijven in korte zinnen 
Dyslectische leerlingen vinden het moeilijk een verhaal op papier te zetten. 
Probeer de leerling te stimuleren tot het schrijven van korte zinnen en een 
kort verhaal.

Alert zijn op faalangst en demotivatie
Sommige dyslectische leerlingen kunnen faalangstig en gedemotiveerd ge-
drag vertonen door hun beperkingen. Doorzie dit en koppel hier verder geen 
waardeoordeel aan.

Negatieve ervaringen voorkomen
Voorkom zo veel mogelijk nieuwe negatieve ervaringen. Voorbeeld: laat de 
leerling niet hardop lezen tijdens de les, maar laat hem de inhoud met eigen 
woorden weergeven. 

Vermijd storingen en rommeligheid
Dyslectische leerlingen zijn vaak gevoelig voor storingen en rommeligheid. 
Zorg daarom voor zo veel mogelijk structuur en zo min mogelijk afleiding. 

Hanteer een heldere lesstructuur
Zorg voor een gestructureerde les. Hoe meer woorden er gebruikt worden, 
hoe minder de leerling met dyslexie het kan volgen. Wees dus duidelijk en to 
the point.

Wees flexibel
Wees flexibeler met het beoordelen van de dyslectische leerling. Maak bij-
voorbeeld onderscheid tussen inzichtfouten en spelfouten. 

Als luisteren en schrijven niet samengaan
Soms is het lastig om te luisteren en tegelijkertijd aantekeningen te maken. 
Kopieer voor deze leerlingen de aantekeningen van anderen indien dat ge-
wenst is.

Leesondersteuning met bandmateriaal
Studieboeken en leesboeken zijn soms ook op ingesproken band verkrijgbaar. 
In combinatie met de leestekst kan dit tot betere leesresultaten leiden en tot 



52 Taal in groen mbo

een beter begrip van de tekst, doordat het technisch lezen minder moeite kost. 

Afspraken examenregeling
Zorg ruim op tijd voor goede afspraken over mogelijke aanpassingen tijdens 
het examen. 

Afname van de mbo-scan 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie’
De mbo-scan 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie’ geeft inzicht in de 
activiteiten die u uitvoert voor de leerlingen met dyslexie en dyscalculie: 
http://scanmbo.web-onderzoek.nl.
Hij maakt in uw organisatie de knelpunten en behoeften zichtbaar rond de 
begeleiding van leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Op basis van de resul-
taten van de scan kunt u bepalen op welke punten verbeteracties wenselijk 
en noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van 
leerlingen met dyslexie en dyscalculie.

http://scanmbo.web-onderzoek.nl
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3. heT moniToren Van  
 heT TaalonderWiJs

3.1   Doelen van toetsen
Bij toetsen is het allereerst van belang om vooraf te bepalen welk doel be-
oogd wordt met het toetsen. Het kan daarbij gaan om de volgende functies:
•	 Formatieve of diagnosticerende toetsen met het oog op de ontwikkeling 

van leerlingen.
•	 Summatieve toetsen op basis waarvan een beslissing wordt genomen.

 Formatieve toetsen 

Formatieve toetsen kunnen de volgende functies hebben:
•	 het bepalen van een niveau in het kader van een goede intake;
•	 het monitoren van de resultaten die de leerling boekt;
•	 het diagnosticeren van mogelijke knelpunten in het  

taalontwikkelings-proces;
•	 het bepalen van het eindniveau met het oog op de voorbereiding voor  

een examen.

Bepaal bij het kiezen van een goede toets voor welk doel de toets wordt 
ingezet. Zorg ervoor dat de keuze voor een toets aansluit bij het doel van het 
betreffende toetsinstrument.

Intaketoetsen
Een intaketoets heeft als doel om het beginniveau taalvaardigheid vast te 
stellen met het oog op het arrangeren van een adequaat taalonderwijstraject 
voor de leerling. Ook is het mogelijk dat de uitslag bepalend is voor het in-
stroomniveau en/of de groep waarin de leerling wordt geplaatst. In sommige 
gevallen kan een intaketoets een selectief karakter hebben: de uitslag is dan 
bepalend voor de vraag of een leerling tot een opleiding wordt toegelaten of 
niet. 

Voortgangstoetsen
Een voortgangstoets is bedoeld om na te gaan of de leerling vorderingen 
maakt op de vooraf gestelde doelen van taalvaardigheid. Als bij een intake 
blijkt dat een leerling lager scoort dan 1F en hij moet uiteindelijk 2F behalen, 
dan kan er tussentijds gemeten worden of de leerling vorderingen maakt. 

Diagnostische toetsen
Een toets met een diagnostisch karakter heeft als doel om de leerling inzicht 
te geven in zijn zwakke punten of in zijn ontwikkelpunten op het terrein van 

'een leerling krijgt  
meer zicht en grip  
op zijn taalontwikkeling  
en een docent kan zijn  
onderwijsaanbod goed  
afstemmen op de  
individuele behoeften  
van de leerling.'
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3.3 Wat kan je doen op basis van de toets- 
uitslagen? 
Op basis van de toetsuitslagen die beschikbaar zijn, kunnen er op drie niveaus 
acties worden ondernomen: op groepsniveau, op individueel niveau en op 
opleidingsniveau.

Groepsniveau
Op groepsniveau kunnen in een digitaal groepsoverzicht de meest recente 
gegevens uit toetsen, observaties en gesprekken met leerlingen worden in-
gevuld. De digitale groepsoverzichten worden door aanbieders vaak op maat 
van de school gemaakt. Elke school gebruikt immers haar eigen leerlingvolg-
systeem.

Formuleer voor een groep leerlingen op basis van de toetsresultaten wat 
het basisaanbod zou moeten zijn. Waar hebben alle leerlingen behoefte aan 
gezien de doelen die bereikt moeten worden? Vervolgens kunnen er sub-
groepen geformeerd worden die specifieke leerbehoeften hebben. In het 
overzicht neem je op waar leerlingen behoefte aan hebben. Hieronder een 
voorbeeld van een groepsplan waarin de hierboven beschreven werkwijze 
vastgelegd kan worden. 

Groep:

Docent:

Datum:

Periode groepsplan:

Groep/ 
namen

Doelen Inhoud  
(Wat bied  
ik aan?)

Aanpak/
methodiek 
(Hoe pak  
ik het aan?)

Organisatie Evaluatie

basisaanbod

subgroep 1

subgroep 2

leerling x

leerling y

evaluatie  
na afronding 
groepsplan

Individueel niveau 
Verder zijn er wellicht leerlingen met wie je op individueel niveau afspraken 
maakt. Het gaat hierbij om individueel maatwerk. Zo kan het zijn dat een 
bepaalde leerling vooral ‘leeskilometers moet maken’ om zijn woordenschat te 
vergroten. 

taalvaardigheid. Op basis van de uitslag kan de leerling gericht inzetten op 
de gebieden waar hij laag scoort. Een leerling krijgt meer zicht en grip op zijn 
taalontwikkeling en een docent kan zijn onderwijsaanbod goed afstemmen 
op de individuele behoeften van de leerling. 

 Summatieve toetsen

Een summatieve toets heeft een selectieve functie. Het doel is te bepalen of 
de leerling de bij de toets behorende doelen beheerst. Er is sprake van een 
zak/slaagbeslissing op basis van de toets. Niet alleen de centraal ontwikkelde 
examens lees- en luistervaardigheid zijn voorbeelden van summatieve toet-
sen, maar ook de al dan niet zelf ontwikkelde instellingsexamens.

3.2    Voorbeelden van beschikbare toets- 
instrumenten
Hieronder is een korte beschrijving opgenomen van een beperkt aantal toets-
instrumenten die op dit moment in het mbo worden ingezet. 

TOA Taalvaardigheid
Online taaltoets (voor vo en mbo) voor lezen, luisteren en schrijven die ook di-
agnostisch gebruikt kan worden. De toetsen zijn ontwikkeld voor de intake en 
beslaan twee niveaus (1F-2F). Daarnaast zijn er twee toetsen taalverzorging. 
Deze toets doet uitspraken in termen van de referentieniveaus. 

Taalniveautest Nederlands (TNT) van Deviant
De TNT is een adaptieve online toets die de vaardigheden lezen, spelling, stijl, 
woordkennis en luisteren meet. Hij kan ingezet worden als nulmeting en als 
voortgangsinstrument: de ontwikkeling van de leerling volgen. De TNT geeft 
de referentieniveaus aan. 

AMN Insight Taaltoets
Online toets (voor vo en mbo) waarmee het taalniveau in beeld kan worden 
gebracht voor luisteren, lezen (werkwoord)spelling en grammatica. Deze 
toets doet uitspraken in termen van de referentieniveaus. 

Taal de Baas
Online toets- en lesprogramma voor begrijpend lezen en woordenschat voor 
leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deze toets doet geen uitspra-
ken in termen van de referentieniveaus. 
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•	 Zijn er herkansingen? Wanneer en hoe?
•	 Welke mogelijkheden zijn er om bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag?

Validiteit
Validiteit betekent dat het examen daadwerkelijk vaststelt dat de leerlingen 
voldoen aan de bekwaamheidseisen. Deze eisen liggen vast in de kwalifica-
tiedossiers en de bijbehorende kaders. Voor de taal- en rekenexamens gelden 
de (sub)domeinen en referentieniveaus die in 2010 wettelijk zijn vastgelegd 
op grond van de voorstellen van de ‘Expertgroep doorlopende leerlijnen taal 
en rekenen’. De examenuitslagen op deze deelgebieden behoren dus aan te 
geven in hoeverre leerlingen de niveaus beheersen.
Als een instelling zelf examenopgaven opstelt, maken de volgende aanwijzin-
gen de kans op valide toetsing zo groot mogelijk:
•	 Gebruik bestaande, valide bevonden instrumenten.
•	 Neem de (sub)domeinen en niveaus van het referentiekader nadrukkelijk 

als uitgangspunt bij het formuleren van opgaven en laat anderen  
beoordelen of dat geslaagd is.

•	 Zorg voor een evenwichtige spreiding van onderwerpen uit de  
(sub)domeinen.

•	 Let op de dreiging van ‘bias’, het systematisch bevoordelen of benadelen 
van een groep leerlingen. Enkele tips om ‘bias’ te voorkomen:

 Zorg voor een goede spreiding van contexten. Iedere opleidingssector kan 
contextrijke taal- en rekenopgaven uit de eigen beroepssfeer verwerken 
in de eigen instellingsexamens. Indien ervoor gekozen wordt één examen 
– met contextrijke opgaven vanuit een bepaalde beroepscontext – voor 
meerdere opleidingssectoren te gebruiken, dan bestaat de dreiging van 
bias. De leerlingen van (een deel van) een bepaalde opleidingssector  
kunnen dan immers voordeel hebben, omdat een deel van de opgaven uit 
de beroepssector van hun opleiding komt.

•	 Voorkom onnodig ingewikkeld taalgebruik in de toetsen.
•	 Wanneer de beoordeling in direct contact plaatsvindt (zoals bij de verant-

woording van een portfolio of bij een assessment), zet dan onafhankelijke 
afnemers en beoordelaars in. Laat degene die het onderwijs verzorgt niet 
degene zijn die ook de toetsen afneemt/beoordeelt. 

•	 Zorg voor heel duidelijke beschrijvingen van beoordelingsaspecten en voor 
duidelijke beoordelingsaanwijzingen. Geef eventueel expliciet aan wat 
buiten de beoordeling blijft.  

•	 Zorg dat alle leerlingen de toetsvorm kennen en dat ‘toetsvaardigheid’ 
niet het verschil maakt. Voorkom dat twee leerlingen die over dezelfde 
kennis en vaardigheden beschikken een verschillende examenuitslag  
krijgen, doordat er één minder handig is in de toetsvorm.

•	 Leerlingen met belemmeringen als dyslexie verdienen een faire kans om op 
het examen naar vermogen te presteren. Het examenbesluit dat betrekking 
heeft op het centraal ontwikkeld examen geeft daarvoor straks de kaders 
aan. Deze kaders zijn over te nemen voor het instellingsexamen. 

Kortom, valide toetsing betekent dat de toets meet wat hij moet meten en 
dat wat buiten die doelstelling valt, geen rol speelt in de uitslag.

Opleidingsniveau
Op opleidingsniveau kunnen de uitslagen op toetsen een indicatie vormen 
voor de effecten van het ingezette taalbeleid. Op basis van de uitslagen kun-
nen acties in gang worden gezet. Een voorbeeld: het is mogelijk dat binnen 
de school in relatie tot de vereisten uit het referentiekader goed wordt ge-
scoord op luistervaardigheid maar relatief slecht(er) op leesvaardigheid. Voor 
het taalbeleid zou dat kunnen betekenen dat de inspanningen vooral gericht 
moeten zijn op het versterken van de leesvaardigheid. 

3.4   Hoe zorg je voor goede instellings- 
examens?
De examinering van taal binnen de mbo-opleidingen is veranderd. De regelge-
ving houdt in dat de mbo-instellingen voor de cohorten vanaf 2010 instel-
lingsexamens moeten afnemen op basis van het vereiste referentieniveau. 
Zolang er voor een opleiding nog geen centraal ontwikkeld examen taal en 
rekenen beschikbaar is, geldt dat ook voor de andere (sub)domeinen Neder-
lands (lezen van zakelijke teksten en luistervaardigheid) en voor alle domei-
nen van rekenen. Instellingen hebben de mogelijkheid in (een deel van) deze 
periode deel te nemen aan pilotexamens. Deze gelden dan als instellingsexa-
men.

Voor examens gelden de volgende vier criteria:
•	 Transparantie van de examenprocedure
•	 Validiteit van de exameninstrumenten
•	 Betrouwbaarheid van de exameninstrumenten
•	 Doelmatigheid van de procedure en instrumenten

Transparantie
Transparantie betekent dat de examenprocedure inzichtelijk is. Dit is voor 
alle betrokkenen van belang. De leerling moet weten aan welke eisen hij 
moet voldoen. De docent moet de leerlingen goed kunnen voorbereiden. De 
beoordelaar of waarnemer en de maatschappij willen zicht hebben op de pro-
cedure. De Inspectie van het Onderwijs vertegenwoordigt de maatschappij en 
kijkt daarom niet alleen naar de examens en de resultaten, maar ook naar de 
procedure. Onvoldoende transparantie is een geldig argument om tegen de 
uitslag in beroep te gaan. Voor alle betrokkenen moeten de volgende punten 
duidelijk zijn:
•	 Wat wordt er getoetst?
•	 Hoe wordt er getoetst?
•	 Wanneer vinden de examens plaats?
•	 Waar vinden de examens plaats?
•	 Hoe wordt de uitslag bepaald?
•	 Wanneer en hoe wordt de uitslag bekendgemaakt?
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3. mondelinge taalvaardigheid (ieder deel ongeveer 10 minuten)
 a. een presentatie van zichzelf
 b. een sollicitatiegesprek
 c. een toelichting bij het overtuigend artikel naar aanleiding van de stelling
4. een terugblik op de taalproeve (5 minuten)

Hoe
het schriftelijk deel van het instellingsexamen maakt de leerling uiteraard op de computer. 
er is een pool van gecertificeerde en getrainde (externe) taalassessoren. bij het examen  
is bovendien een gecommitteerde aanwezig. het betreffende aoc heeft beoordelingsfor-
mulieren ontworpen analoog aan de ‘Voorbeeldtoetsen nederlands’ die te vinden zijn op de 
site van het steunpunt Taal & rekenen mbo. 

3.5   Hoe zorg je voor goede omstandigheden 
tijdens de examens? 
De omstandigheden tijdens het examen mogen de uitslag niet beïnvloeden. 
De volgende aanbevelingen helpen dit te voorkomen:
•	 Zorg voor een goede ambiance om toetsen te maken. Veel verstoringen 

zijn te voorkomen: geluiden (zoals mobieltjes), een bedompte atmosfeer, 
slechte verlichting, extreme temperaturen, gedrag van medeleerlingen of 
surveillanten, enzovoort. 

•	 Zorg voor genoeg tijd. Werken onder tijdsdruk leidt tot vergissingen en 
gokken.

•	 Zorg ervoor dat de toets niet bekend is bij de leerling. Hij mag de toets 
niet eerder gemaakt hebben, of het moet zo lang geleden zijn dat dit de 
score niet meer beïnvloedt. De algemene richtlijn hiervoor is een jaar.

De ‘vorm van de dag’
Hoe de leerling zich op de toetsdag voelt, bepaalt ook zijn resultaat. Dat 
heeft niemand in de hand. Maar meer dan één toets op een dag betekent dat 
een slechte dag nog harder aantikt. Door een examen over een ruimere peri-
ode te spreiden, loopt iedereen de kans dat er goede en minder goede dagen 
tussen zitten.

Betrouwbaarheid
Een toetsuitslag is betrouwbaar als toevallige omstandigheden de uitslag niet 
beïnvloeden. Een toetsuitslag mag dus niet anders zijn als de toets een paar 
dagen eerder of later plaatsvindt. Waardoor kan een toetsuitslag wel anders 
en dus onbetrouwbaar zijn? Dat kan liggen aan de toets zelf, aan de beoorde-
lingscriteria, aan de omstandigheden en aan de ‘vorm van de dag’.

Verschillende aspecten van de toets kunnen leiden tot onbetrouwbare  
uitslagen:
•	 Te veel opgaven leiden tot vermoeidheid en haastwerk, onnodige fouten 

en een enigszins willekeurige uitslag.
•	 Te moeilijke opgaven leiden tot gokken: beter een antwoord dan geen 

antwoord. Maar gokken leidt automatisch tot willekeur.
•	 Onduidelijke of slecht geformuleerde opgaven (bijvoorbeeld met dubbele 

ontkenningen) leiden tot onbegrip en verwarring bij de leerling.

Doelmatigheid
Een toets moet ook doelmatig zijn. Het doel is leerlingen fair te behandelen 
en een garantie af te geven aan de maatschappij: deze leerlingen zijn be-
roepsbekwaam of klaar voor een vervolgopleiding. Als de examenprocedure 
transparant is, dan weet de leerling waar hij aan toe is. En de maatschappij 
kan via de Inspectie van het Onderwijs beoordelen of het examen inderdaad 
aan de gestelde eisen voldoet. Het gebruik van valide en betrouwbare mid-
delen garandeert dat de instelling de competenties goed vaststelt en dat er 
geen willekeur in het spel is.
Een doelmatige toets voldoet dus aan de eisen van transparantie, validiteit en 
betrouwbaarheid. Maar doelmatigheid duidt ook op efficiëntie. De inzet van 
middelen moet in proportie blijven. Een examen kan immers tot in het onein-
dige worden uitgebreid terwijl de uitslag nauwelijks preciezer wordt. 

Voorbeeld opzet instellingsexamen niveau 3F, zoals ontwikkeld door een aoc

Wat
in de zogenoemde ‘Taalproeve’ op niveau 3f is gekozen voor een betekenisvolle situatie. de 
leerling doet een simulatie van een sollicitatie en kiest ofwel een advertentie uit een aantal 
door de opleiding aangeleverde advertenties of een zelfgekozen advertentie als uitgangspunt. 
schrijven en mondelinge taalvaardigheid komen in de opdrachten geïntegreerd aan bod. 

de taalproeve bestaat uit vier onderdelen:
1. Voorbereiding door de leerling
 die gebeurt thuis. daar maakt de leerling een cv en bereidt een overtuigend artikel bij 

een stelling voor. in de voorbereiding krijgt de leerling een aantal stellingen waar hij er 
één uit kiest. de leerling mag steekwoorden noteren ter voorbereiding van zijn betoog. 
ook het onderdeel ‘gesprek’ bereidt hij thuis voor.

2. schrijven (90 minuten)
 a. een sollicitatiebrief van 250 tot 300 woorden. het cv wordt bijgevoegd.
 b. een begeleidende e-mail aan de personeelsfunctionaris van het bedrijf
 c. een overtuigend artikel van 400 woorden
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4.  achTergrondinformaTie

4.1   Taalmethodes
Hieronder bieden we een overzicht van de meest gangbare lesmethodes voor 
taalonderwijs in vmbo en mbo.

Lesmethodes Vmbo Mbo Uitgeverij

a. ‘Taalblokken’, digitaal interactief 
taalsysteem voor individuele 
leerlingen. alle vaardigheden: 
lezen, luisteren, spreken,  
gesprekken voeren en schrijven 
in één systeem

x x malmberg

b. ‘Via starttaal’, digitaal interac-
tief oefen- en toetsprogramma 
voor alle taalvaardigheden

x deviant

c. ‘Via’, handboek en werkboeken 
op verschillende niveaus

x deviant

d. ‘Taalrijk’, leerwerkboek voor 
diverse niveaus, modulair  
opgebouwd, met interactieve 
oefenmogelijkheden via internet

x deviant

e. ‘Taal op niveau’, leerkaterns  
voor diverse niveaus, met oefen-
mogelijkheden via internet

x edu’actief

f. ‘alles over taal’, leerboeken  
voor diverse niveaus

x Thiememeulenhoff

g. ‘Traject nederlands’, theorie-  
en opdrachtenboek voor boven-
bouw mbo van 2f naar 3f – voor 
elke sector een eigen uitgave 
met aangepaste beroepscontext

x Thiememeulenhoff

h. ‘Vaktraject, hoogspanning 
nederlands op maat, generiek’, 
voor onderbouw mbo – voor elke 
sector een eigen uitgave met 
aangepaste beroepscontext

x Thiememeulenhoff

i. ‘nu nederlands’, leerwerkboek, 
verschillende niveaus voor alle 
taalvaardigheden. digitale 
ondersteuning

x noordhoff

j. ‘nu-Taal’, digitaal  
bijspijker-programma

x noordhoff

k. ‘Talent’, methode voor niveau 
2 t/m 4 handel & verkoop en 
administratie

x noordhoff



4.2   Websites taal

www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl uitgebreid overzicht van leermiddelen,  
ondersteunende activiteiten en trainingen.

www.aps.nl/mbo informatie over de wijze waarop aPs  
mbo-instellingen ondersteunt bij beleids-
vorming, uitvoering en verantwoording van 
opbrengstgericht taal- en rekenonderwijs.

www.beleidtaalenrekenenvo.nl een site met instrumenten en materialen 
bij alle aspecten van taal- en rekenbeleid. 
gericht op voortgezet onderwijs, maar ook 
interessant voor mbo.

cinop.brengtlerentotleven.nl informatie over taalbeleid en beoordeling 
van taalvorderingen.

www.cps.nl/nl/Sectoren/Beroepsonderwijs informatie over integraal taalbeleid van 
theorie naar de praktijk.

www.itta.uva.nl actuele informatie over de stand van zaken 
op verschillende mbo’s.

www.kpcgroep.nl/Beroepsonderwijs.aspx informatie over de wijze waarop kPc groep 
mbo-instellingen ondersteunt bij beleids-
vorming, professionaliteit, uitvoering en 
verantwoording van opbrengstgericht taal- 
en rekenonderwijs.

http://scanmbo.web-onderzoek.nl mbo-scan ‘studiesucces met dyslexie en 
dyscalculie’. deelname aan deze scan geeft 
inzicht in uw activiteiten, knelpunten en 
behoeften met betrekking tot leerlingen met 
dyslexie of dyscalculie op uw opleiding.

www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl informatie over invoering, voorbeelden, 
overzicht van instrumenten en materialen, 
trainingen, conferenties, netwerkbijeenkom-
sten en literatuur.

www.studerenmeteenbeperking.nl  site met een toolbox. hoe organiseer je 
studeren in het mbo voor leerlingen met een 
beperking en voor taalzwakke leerlingen?

www.taaldebaas.nl site voor digitaal taalonderwijs.

www.taalenrekenen.nl  uitwerkingen van de referentieniveaus.

www.taalgerichtvakonderwijs.nl informatie over taalgericht vakonderwijs en 
adresgegevens van het platform dat deze 
ontwikkeling ondersteunt.

http://taalinmbo.kennisnet.nl  overzicht van actuele ontwikkelingen ten  
aanzien van taalbeleid nederlands in het mbo.

www.toetsplaza.nl landelijke toetsservice-omgeving van  
het groene onderwijs. hier vindt u achter- 
grondinformatie, good practices, tips en 
trucs en handleidingen voor het gebruik  
van ‘Toetsplaza’ binnen uw school.

http://tools.cps.nl/taalinkaart nulmeting voor het ontwikkelen  
van bestaand en nieuw taalbeleid.

www.wrts.nl Woordwebsite voor leerlingen. Wordt nog 
uitgebreid met andere hulpmiddelen, onder 
andere voor het schrijven van brieven.

liTeraTuur
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