
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. 
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het leergebied Nederlands beschreven en een 
aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd in ‘leidende 
vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de bouwstenen voor  
dit leergebied. 

Nederlands
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam Nederlands buig je je samen met andere leraren over bouwstenen  
voor het curriculum voor taal (po)/ Nederlands (vo). Over het belang van het vak is over het algemeen 
weinig discussie. In zowel primair onderwijs (po) als voortgezet onderwijs (vo) is Nederlands een kernvak,  
verplicht voor alle leerlingen. Bovendien is Nederlands de instructietaal bij alle andere vakken,  
uitgezonderd bij tweetalig onderwijs. Ook in de samenleving zien we veel ontwikkelingen die de  
relevantie van het vak Nederlands onderstrepen, zoals de veranderingen in het taalverkeer door  
straattalen, internet en smartphones.

Het is de vraag in hoeverre ons huidige curriculum 
Nederlands nog past bij deze ontwikkelingen en of we 
met het huidige curriculum de belangrijkste doelen 
voor het taalonderwijs bereiken. Over hoe we het 
vak in kunnen vullen, is het laatste woord nog niet 
gezegd. In elk geval kent het schoolvak Nederlands drie 
hoofddomeinen: 1) taalvaardigheid, 2) fictie en literatuur 
en 3) kennis over taal. Veel leraren en wetenschappers 
vinden dat tegenwoordig de nadruk erg op het eerste 
domein ligt, waarbij leerlingen vaardigheden leren om 
zich te kunnen redden in het (vervolg)onderwijs, in de 
samenleving en in het beroep. Terwijl het vak naast de  
ontwikkeling van kennis en vaardigheden (kwalificatie)  

 
ook bijdraagt aan de andere twee hoofddoelen van 
het onderwijs waar Platform Onderwijs2032 en 
de Onderwijsraad (2016) van spreken: socialisatie/ 
maatschappelijke toerusting en persoonsvorming. 

In deze startnotitie bespreken we eerst het huidige 
curriculum Nederlands en ontwikkelingen binnen en 
buiten de school die daarop van invloed zijn. Ook gaan 
we in op een aantal voorwaarden voor een geslaagd 
curriculum op dit gebied. Daarna bespreken we een 
aantal leidende vragen die volgen uit de besproken 
ontwikkelingen.

“In zowel primair als voortgezet onderwijs  
is Nederlands een kernvak, verplicht voor  

alle leerlingen.”

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/over-de-volle-breedte-van-onderwijskwaliteit/volledig/item7400
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Probleemanalyse

Welke ontwikkelingen buiten en binnen het onderwijs maken een herziening van het curriculum 
Nederlands wenselijk? Eerst beschrijven we de ontwikkelingen binnen het onderwijs, daarna de 
ontwikkelingen in de maatschappij. We sluiten af met een aantal voorwaarden, die nodig zijn om het 
herziene curriculum Nederlands in het onderwijs in te bedden.  

Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Wat staat er in de wet, in kerndoelen, referen-
tieniveaus en in examenprogramma’s?
De doelen van het vak Nederlands zijn uitgewerkt 
in verschillende documenten, die beschrijven wat 
leerlingen wettelijk aangeboden dienen te krijgen en  
wat ze moeten kennen en kunnen voor Nederlands:
•    de kerndoelen voor het po; 
•    de kerndoelen voor de onderbouw van het vo; 
•    de exameneisen: het examenprogramma vmbo en  

het examenprogramma havo/vwo;
•    het referentiekader taal, geldend voor po, (v)so en vo. 

De kerndoelen beschrijven het aanbod van het 
taalonderwijs. In de bovenbouw beschrijven de 
eindtermen in de examenprogramma’s vmbo, havo 
en vwo de beheersingsdoelen. Dat zijn doelen die 
beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. 
Ten slotte hebben we voor alle onderwijssectoren 
ook nog de referentieniveaus. Die beschrijven de 
beheersingsdoelen voor respectievelijk eind po 
(minimaal 1F), eind vmbo (minimaal 2F), eind havo 
(minimaal 3F) en eind vwo (4F). Het referentiekader 
onderscheidt zich van de andere documenten in de zin 
dat ze specifieker de (basis)vaardigheden beschrijft. 

In die wettelijke documenten zijn de drie hoofd
domeinen voor het schoolvak Nederlands te herkennen: 
1) taalvaardigheid, 2) fictie en literatuur en 3) kennis over 
taal. Taalvaardigheid omschrijven we als een set van 
vaardigheden waarmee een leerling zich als burger en in 
zijn beroep moet kunnen redden in zowel het (vervolg)
onderwijs als de samenleving. Daarnaast bestaat het vak 
Nederlands uit fictie en literatuur én kennis over taal. 
Taal is er ook om van te genieten en om van te leren, 
zoals van gedichten, verhalen, theater en romans. Het 
fictie en literatuuronderwijs draagt bovendien sterk 
bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 
Ten slotte kan het schoolvak Nederlands niet zonder 
aandacht voor kennis over taal, waaronder reflecteren op 
taal, taalverschijnselen en de werking van taal. 

Wat zien we in scholen aan taalonderwijs? 
Zowel in de officiële documenten als in de onderwijs
praktijk ligt de focus momenteel sterk op kwalifi catie en 
taalvaardigheid. Dat komt ook door de onder steunende

 
 
 
rol van het vak Nederlands aan andere vakken. Taal 
speelt als vanzelf een belangrijke rol bij het verwerven 
van inhouden en vaardigheden in alle vakken en 
leergebieden.
De ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid neemt daarbij een centrale plaats 
in. Met name leesvaardigheid, taalverzorging en een 
beperkt aantal tekstsoorten krijgt daarbij veel aandacht. 
De vaardigheden spreken en schrijven komen er een 
stuk bekaaider vanaf, als het gaat om expliciete en 
structurele aandacht. Datzelfde geldt voor de aandacht 
voor fictie en literatuur en voor kennis over taal.

Waarom is een curriculumherziening nodig 
voor het vak Nederlands?

Een evenwichtig en samenhangend curriculum 
Een curriculumherziening voor het curriculum 
Nederlands is nodig om het evenwicht én de samenhang 
tussen de verschillende hoofd en taaldomeinen te 
herstellen en de samenhang met andere vakken en 
leergebieden duidelijker te maken. 
Het evenwicht tussen de drie hoofddomeinen van 
het schoolvak Nederlands, taalvaardigheid, fictie en 
literatuur én kennis over taal is nodig, omdat de focus 
zoals gezegd nu te veel ligt op het werken aan de 
taalvaardigheid van leerlingen. Er is te weinig aandacht 
voor de expressieve en conceptuele functies van taal, 
voor fictie en literatuur en voor kennis over taal.  
Ook is het nodig om het evenwicht binnen het 
hoofddomein taalvaardigheid te herstellen omdat 
de vaardigheden nu te veel los van elkaar worden 
aangeboden. Het schoolvak Nederlands is verkaveld 
in allemaal losse onderdelen (Van Gelderen & Van 
Schooten, 2011). Hierdoor zien leerlingen vaak de 
betekenis van het vak niet. Dat geldt zowel in het 
po als het vo. Zo vind je in het po aparte leergangen 
voor begrijpend lezen, technisch lezen, taal (waarin 
losse deeloefeningen zijn opgenomen) en soms ook 
nog voor spelling. Leerlingen in het vo krijgen de 
verschillende domeinen in aparte paragrafen en/of 
modules aangeboden waardoor zij de samenhang niet 
altijd zien. Leerlingen krijgen daarnaast taaltaken vaak 
in betekenisloze contexten aangeboden. Daardoor 
begrijpen ze de communicatieve functie van een taak 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/download
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelen-onderbouw-voortgezet-onderwijs
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-gl-en-tl-vmbo/2017/vmbo-tl
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-havo-2/2017/havo
http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
https://surfsharekit.nl/dl/hr/ad65d141-0e8e-448c-8e67-313c7ba4072f/c3b195a9-3a6c-4cd3-a2ab-1b7d09ed103e
https://surfsharekit.nl/dl/hr/ad65d141-0e8e-448c-8e67-313c7ba4072f/c3b195a9-3a6c-4cd3-a2ab-1b7d09ed103e


niet altijd en/of passen ze het geleerde niet toe in 
een andere context. Leraren die willen werken aan 
samenhangend en evenwichtig onderwijs bij het 
vak Nederlands, vinden daarvoor weinig handvatten 
en ondersteuning in de leerplannen en/of meeste 
lesmethodes. 
Verder is de verbinding tussen het schoolvak Nederlands 
en de brede vaardigheden, zoals kritisch en creatief 
denken en informatievaardigheden nog onvoldoende 
uitgewerkt in een doorlopende en betekenisvolle leerlijn 
voor het vak Nederlands. Ten slotte kan de samenhang 
tussen het schoolvak Nederlands en de andere vakken 
en leergebieden duidelijker gemaakt worden. Nu 
weten leerlingen vaak niet hoe ze de vaardigheden van 
Nederlands bij andere vak en leergebieden kunnen 
toepassen.

Een brede taalvaardigheid
Leerlingen besteden op school veel aandacht en tijd 
aan de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren). De 
productieve vaardigheden (spreken en schrijven) komen 
er een stuk bekaaider af als het gaat om expliciete, 
structurele aandacht. Een gemiste kans, omdat spreken 
en schrijven flink bijdragen aan het bevorderen van 
woordenschat en tekstbegrip. Het is immers belangrijk 
dat leerlingen zich goed mondeling en schriftelijk leren 
uitdrukken. Toch blijkt dat leerlingen grote moeite 

hebben met het schrijven van goede teksten, zowel 
in het po als het vo (Bonset, 2010a; 2010b; Eerkens, 
2017; Voho010, 2016). Juist het structureel uitbouwen 
van woordenschat en het werken aan vakspecifieke 
taalvaardigheid, zoals formuleringen, is belangrijk.  
We weten immers dat kinderen met grote verschillen 
in taalvaardigheid binnenkomen op de basisschool, 
onder andere door het taalaanbod en de ervaringen 
met geschreven taal in de thuissituatie. Zie ook de in het 
Tweede Kamerdebat aangenomen motie Beertema.
Waar besteden leerlingen nog meer veel tijd aan in 
po en vo? Dat zijn deelvaardigheden als spelling en 
grammatica en het lezen van teksten aan de hand van 
(meerkeuze)vragen. De nadruk ligt daarbij erg op losse 
leesstrategieën en lokaal tekstbegrip. Uit interviews 
en vragenlijsten blijkt dat spelling en grammatica 
makkelijker te oefenen en te toetsen onderdelen zijn en 
er veel lesmateriaal voor is. 
Bij de ontwikkeling van taalvaardigheid is het ten slotte 
belangrijk dat het taalleerproces en de reflectie op de 
eigen taalvaardigheid een belangrijke rol spelen. In de 
praktijk blijkt dat het taalonderwijs dit taalleerproces 
nog niet altijd voldoende ondersteunt, stimuleert 
en vormgeeft. Een toekomstig curriculum beschrijft 
idealiter dus zowel het taalleerproces als betekenisvolle 
taaltaken.

“In de samenleving zien we veel ontwikkelingen die de relevantie 
van het vak Nederlands onderstrepen, zoals de veranderingen in 

het taalverkeer door straattalen, internet en smartphones.”
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http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/download/101/99
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/103/101
https://decorrespondent.nl/7340/leer-kinderen-beter-schrijven-het-werpt-op-heel-veel-vlakken-vruchten-af/507935340-cf3352d3
https://decorrespondent.nl/7340/leer-kinderen-beter-schrijven-het-werpt-op-heel-veel-vlakken-vruchten-af/507935340-cf3352d3
https://aansluiting-voho010.nl/images/download/vo-hbo-dat-is-andere-taal.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-372.html
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Fictie en literatuur 
Het curriculum voor fictie en literatuur voor het po, de 
onderbouw van het vo en de bovenbouw van het vmbo 
is nu onvoldoende helder beschreven. Er staat nauwelijks 
informatie in over waarom welke soort verhalen, 
gedichten en drama op welk moment te behandelen en 
vanuit welke invalshoek(en) dit te doen. Er is daardoor 
onvoldoende aansluiting tussen de verschillende 
sectoren als het gaat om fictie en literatuur. 
Fictie en (jeugd)literatuur zijn bij uitstek geschikt om 
te werken aan de onderwijsdoelen persoonsvorming, 
burgerschap en maatschappelijke en culturele vorming. 
Toch lijken fictie en (jeugd)literatuur in het landelijk 
curriculum, met name in het referentiekader taal, 
vooral gericht op kwalificatie. Dat komt doordat het 
referentiekader taal literatuur benadert in termen 
van vaardigheden zoals begrijpen en interpreteren. 
Literatuuronderwijs zou ook, en juist meer gericht 
dienen te zijn op persoons, maatschappelijke en 
culturele vorming. Bovendien leent het domein fictie 
en literatuur zich bij uitstek voor het bevorderen van 
leesplezier, leesmotivatie en leesbeleving. Literatuur 
lezen, horen, zien en genieten vormt je en maakt je deel 
van de Nederlandse samenleving. Meer hierover vind 
je in de Vakspecifieke trendanalyse (SLO, 2017) en de 
visietekst van Levende Talen (2016, p.56).

Kennis over taal en taalverschijnselen
In de kerndoelen, eindtermen en het referentiekader 
ligt de focus bij kennis over taal op regelkennis. 
Denk bijvoorbeeld aan spellingsregels. Het vierde 
domein van het referentiekader taal ‘Begrippenlijst 
en Taalverzorging’ is het meest uitgesproken over 
deze kennis. Maar dit domein is niet heel consistent 
beschreven: het bevat zowel begrippen die leerlingen 
moeten leren en die ze nodig hebben om over taal 
te spreken als regels die zij moeten toepassen. Naast 
spellingsonderwijs zien we in de onderwijspraktijk ook 
veel zinsontleding en woordbenoemen terug op het 
programma. 
Daarnaast is het huidige taalonderwijs te weinig 
gericht op het bewust gebruiken van kennis over 
taal. Bijvoorbeeld over hoe taal werkt in verschillende 
contexten, over taalontwikkeling en taalverschijnselen 
en de culturele waarde van taal. Dit roept de vraag 
op welke kennis over taal we in het curriculum willen 
opnemen, wanneer we leerlingen dit aanbieden en 
met welk doel. De Vakspecifieke Trendanalyse (VTA, 
SLO, 2017), de visietekst van Levende Talen (2016) en het 
manifest Nederlands op school (2016) bespreken deze 
kwestie uitgebreider.

Een doorlopende leerlijn 
Als leraar heb je voor taal/Nederlands te maken met 
verschillende wettelijke kaders met verschillend 
geformuleerde doelen. Er zijn kerndoelen po, (v)so en 
eind onderbouw vo, eindtermen en referentieniveaus. 
Inhoudelijk sluiten deze niet altijd op elkaar aan en/of ze 
overlappen elkaar deels. Daardoor verlopen overgangen 
niet logisch en bemoeilijkt het de afstemming en 
doorstroom. 
Enkele voorbeelden. Voor de voor en vroegschoolse 
educatie zijn er geen wettelijk vastgestelde doelen. 
Voor (eind) po, (v)so en onderbouw vo zijn de doelen 
wel wettelijk vastgelegd, maar globaal geformuleerd 
in kerndoelen die het aanbod van het taalonderwijs 
beschrijven. Dan zijn er voor de bovenbouw de 
eindtermen opgesteld in de examenprogramma’s vmbo, 
havo en vwo die de beheersingsdoelen beschrijven, 
dus wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En 
dan hebben we nog de referentieniveaus, die veel 
specifieker dan de andere documenten de (basis)
vaardigheden beschrijven. Het eenduidig vormgeven 
van de doelen is dus een belangrijk aandachtspunt voor 
de curriculumherziening. Bovendien zou een duidelijke 
en zichtbare aansluiting met voor en vroegschoolse 
educatie, ISK en vervolgonderwijs zichtbaar dienen te 
zijn. Een doorlopende leerlijn beperkt zich immers niet 
alleen tot po en vo. Het zou goed zijn als we voor de 
onderwijskolommen vmbombo/hbo en havo/vwo
hbo/wo zouden streven naar een goede aansluiting 
waarbij bij elke kolom aandacht is voor hun eigenheid 
in doelen, publiek en context. Daar is al veel over 

http://downloads.slo.nl/Repository/nederlands-vakspecifieke-trendanalyse-2017.pdf
https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/2015-sbn-lt-reactie-op-onderwijs2032-en-visie-op-het-vak-nederlands.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/nederlands-vakspecifieke-trendanalyse-2017.pdf
https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/2015-sbn-lt-reactie-op-onderwijs2032-en-visie-op-het-vak-nederlands.pdf
https://vakdidactiekgw.nl/manifest-nederlands-op-school/


geschreven. De special Taalonderwijs in het mbo (2012) 
bespreekt bijvoorbeeld de ontwikkelingen, problemen 
en oplossingen tussen vmbombo. En voor afstemming 
van vohbo kun je de publicatie Vohbo: dat is andere 
taal (2016) en de publicatie Aandacht voor vaardigheden 
in het voortgezet onderwijs (2017) lezen. Daarin worden 
zeven vaardigheden of competenties opgesomd, waarop 
leerlingen zich ontwikkeld moeten hebben om goed 
beslagen ten ijs te komen in het hbo. Om er enkele te 
noemen: taalvaardigheid Nederlands en Engels, digitale 
vaardigheden, probleemoplosvaardigheden en studie 
en informatievaardigheden. 

Taal in andere vakken
Leerlingen krijgen bij elk vak te maken met taal. En juist 
onderwijs in andere vakken kan een betekenisvolle 
context bieden voor taalonderwijs. Het biedt leerlingen 
de mogelijkheden om (academisch) taalvaardiger 
te worden. Maar dan zijn daar wel voldoende 
aanknopingspunten en handvatten voor nodig, 
waaronder in het formele curriculum. Daarnaast is het 
nodig dat taalleraren en leraren van andere vakken 
zijn toegerust om dit taalleerproces te begeleiden. In 
de praktijk is er nog onvoldoende sprake van goede 
afstemming tussen taal/Nederlands en de andere 
vakken. Zo lezen en schrijven leerlingen in po en 
vo bij andere vakken, begrippen, formuleringen en 
tekstsoorten die zij bij taal/Nederlands nauwelijks 

onderwezen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan beschrij
ving en, verklaringen en (onderzoeks)verslagen. Er is dan 
ook een betere afstemming gewenst tussen de lees en 
schrijftaken en tekstgenres bij taal/Nederlands en de 
lees en schrijftaken en tekstgenres die de leerlingen bij 
de andere vakken aangeboden krijgen. 
Een ander punt is de rol van taal en de inzichten op het 
gebied van taalonderwijs. Deze zijn nog onvoldoende 
(vak)specifiek verwerkt in de curricula en lesmethoden 
van andere vakken. Leraren ervaren een gebrek aan 
handvatten en stimuli om taalonderwijs (ook) te 
integreren in de vakken. Tegelijkertijd zien ze dat bij 
de andere vakken juist rijke taalonderdelen aan bod 
komen, zoals het schrijven van verslagen, het voeren 
van discussies etc. Dit geldt voor zowel voor po als vo. 
Voor veel leraren van andere vakken is het de vraag 
hoe zij taalaspecten en taalinzichten in hun eigen vak 
kunnen inzetten voor gezamenlijke kennisconstructie. 
Het is immers belangrijk dat leerlingen meer praten en 
schrijven over essentiële vraagstukken en concepten van 
het vak. Zo kunnen leerlingen zich de complexe school 
en vaktaal die verschilt met de dagelijkse taal eigen 
maken én hebben ze gereedschap om op een hoger 
niveau over de vraagstukken en concepten van het vak 
te denken en te redeneren. Over het belang van taal in 
andere vakken lees je ook in de visietekst van de Taalunie 
Iedereen Taalcompetent! (Taalunie, 2017).   
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http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/download/573/565
https://aansluiting-voho010.nl/images/download/vo-hbo-dat-is-andere-taal.pdf
https://aansluiting-voho010.nl/images/download/download_file_591184c1779a1.pdf
https://aansluiting-voho010.nl/images/download/download_file_591184c1779a1.pdf
http://taalunieversum.org/inhoud/onderwijs-nederlands-de-21ste-eeuw
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Ontwikkelingen in de maatschappij

Onze maatschappij verandert snel door onder andere de 
ontwikkelingen op het gebied van digitale technologieën 
en meertaligheid. Deze veranderingen vragen om meer 
en andere vaardigheden. Tegelijkertijd zien we dat voor 
velen het adequaat reageren op deze veranderingen een 
hele opgave is. 

Digitalisering
Digitalisering heeft de laatste jaren een grote vlucht 
genomen, waardoor allerlei talige vormen van com
mu ni catie zich afspelen in digitale omgevingen. Deze 
digitalisering “maakt de samenleving (meer)taliger 
en door de veelheid aan nieuwe teksttypen en de 
verschillende conventies die ermee samengaan, ook 
complexer” (Taalunie, 2017). Leerlingen hebben daarom 
kennis nodig van de mogelijkheden en beperkingen van 
digitale communicatie en vormen van literatuur, en van 
de conventies die daarbij horen. Digitalisering vraagt ook 
van leerlingen dat zij op een bewuste manier nieuwe 
vormen van informatieverwerving en –verstrekking 
leren gebruiken, zoals nonlineaire teksten (hypertekst) 
en multimodale teksten (een combinatie van geschreven 
tekst, afbeeldingen en/of gesproken tekst). We 
hebben het dan over informatie zoeken, deze kritisch 
beoordelen, selecteren, hoofd en bijzaken kunnen 
onderscheiden en gebruiken én zelf nieuwe (online) 
teksten kunnen produceren (Carretero, Vuorikari  

 
& Punie, 2017). Het is ten slotte ook nodig dat leerlingen 
inzicht hebben in de wijze waarop digitalisering van 
invloed is op taal en cultuur.

Taalachterstanden en laaggeletterdheid 
Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Het gaat 
om 11,9% van de bevolking tussen de 16 en 65 jaar. 
Nederland behoort tot de weinige landen waar de 
laaggeletterdheid is toegenomen. In 1994 lag deze nog 
op 9,4% en in 2007 op 10,6% (Buisman, Allen, Fouarge, 
Houtkoop & Van der Velden, 2013). Ook op school lijkt 
het aantal leerlingen dat grote moeite heeft met lezen 
en schrijven toe te nemen. 17,9% van de 15jarigen is 
‘laaggeletterd’, laat PISA 2015 zien (Feskens, Kuhlemeier 
& Limpens, 2015; Van der Hoeven, Schmidt, Sijbers, 
Van Silfhout, Woldhuis & Van Leeuwen, 2017). Deze 
leerlingen hebben door hun geringe leesvaardigheid 
dus moeite om volwaardig te kunnen deelnemen 
tijdens de lessen op school en in de samenleving. Ook 
hebben deze leerlingen moeite om hun eigen kennis 
en mogelijkheden te ontwikkelen. Op het vmbo zijn 
de problemen het grootst. Meer dan de helft van de 
leerlingen op vmbobb en meer dan een derde op 
vmbokb heeft een taalachterstand en loopt hiermee 
het risico om laaggeletterd het voortgezet onderwijs 
te verlaten. Niet alleen in het voortgezet onderwijs 
spelen deze problemen, al bij de instroom vanuit de 
voor en vroegschoolse educatie zijn er grote verschillen 
in woordenschat en beginnende geletterdheid van 
leerlingen. Opvallend is ook dat veel Nederlandse 
leerlingen in zowel po (PIRLS, 2011) als vo (PISA, 2009) 
niet gemotiveerd zijn om te lezen, weinig vertrouwen 
hebben in hun eigen leesprestaties en een negatieve 
leesattitude hebben als we dat vergelijken met hun 
leeftijdsgenoten in andere landen. Naast lezen zien 
we ook problemen op het gebied van schrijven. 
Weinig leerlingen halen het minimumniveau 1F voor 
schrijfvaardigheid in termen van referentieniveaus aan 
het eind van het po (Kuhlemeier & Van Til, 2013). 

“Taal speelt als vanzelf een belangrijke rol bij het 
verwerven van inhouden en vaardigheden in alle 

vakken en leergebieden.”

http://taalunieversum.org/inhoud/onderwijs-nederlands-de-21ste-eeuw
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/onderzoek-laaggeletterdheid/piaac-kernvaardigheden-voor-werk-en-leven-resultaten-van-de-nederlandse-survey-2012[1]_verkleind.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/onderzoek-laaggeletterdheid/piaac-kernvaardigheden-voor-werk-en-leven-resultaten-van-de-nederlandse-survey-2012[1]_verkleind.pdf
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek en wetenschap/cito-pisa-rapport-2015.ashx
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek en wetenschap/cito-pisa-rapport-2015.ashx
http://nederlands.slo.nl/leerplankundige-analyse-pisa-2015
http://nederlands.slo.nl/leerplankundige-analyse-pisa-2015
https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/downloads/P11_IR_FullBook.pdf
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIvamO0vHTAhUOJFAKHWwkBhsQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cito.nl%2F~%2Fmedia%2Fcito_nl%2Ffiles%2Fonderzoek%2520en%2520wetenschap%2Fcito_pisa_2009.ashx&usg=AFQjCNFpM4GFttZ8ai6xeJejuSbykELM7A&sig2=F77Wf2Y4-sMNYM5d1qYsww
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek en wetenschap/ppon/cito_ppon_balans_53.ashx?la=nl
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Meertaligheid
Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de 
toekomst een gegeven. Een grote groep leerlingen 
spreekt thuis een andere taal (bijvoorbeeld Arabische 
talen, Engels, Chinees) en ook binnen het Nederlands 
komt meertaligheid voor (bijvoorbeeld dialecten, Fries 
en jongerentaal). Een derde tot de helft van de leerlingen 
in het Nederlandse onderwijs gebruikt thuis een andere 
taal, al dan niet naast het Nederlands. Het gebruik van 
andere talen, zoals dialect, straattaal, jongerentaal etc., 
zien we ook terug in de nieuwe media. 
Het huidige taalcurriculum lijkt zich echter vooral 
te richten op leerlingen met het Nederlands als 
moedertaal, die gedurende het doorlopen van hun 
schoolloopbaan deze taal verder ontwikkelen. Maar 
we weten dat er een grote groep leerlingen is die op 
verschillende momenten instroomt in het reguliere 
onderwijs en zich het Nederlands als tweede of derde 
taal eigen moet maken. Om het Nederlands van alle 
leerlingen te versterken is het daarom belangrijk om 
het onderwijs in Nederlands als Tweede Taal (NT2) weer 
meer aandacht te geven en daarbij de wetenschappelijke 
inzichten toe te passen die nieuw licht werpen op het 
verwerven van andere talen (Onderwijsraad, 2017; LPTN, 
2017; Levende Talen, 2016).

Voorwaarden

Voor een geslaagd curriculum Nederlands moet aan een 
aantal voorwaarden voldaan worden. De onderstaande 
vragen gaan over die voorwaarden. Het zijn geen vragen 
die het ontwikkelteam kan beantwoorden, maar het is 
wel van belang dat deze vragen in een later stadium een 
gedegen antwoord krijgen.

Hoe kunnen de hoofddomeinen van het vak 
Nederlands valide getoetst worden, tijdens en 
na het leren? 

Een herziening van het curriculum vraagt ook om 
een heroriëntatie op de huidige wijze van toetsen 
en examineren. Momenteel richt de inhoud van de 
eindtoetsen en de leerlingvolgsysteemtoetsen in 
het po en de centrale examens in vo zich voor taal/
Nederlands op een beperkt deel van het vak: het 
kwalificerende deel en dan vooral het meetbare. 
Zo toetst de eindtoets po leesvaardigheid en 
taalverzorging en het centrale examen Nederlands op 
vmbo leesvaardigheid en schrijfvaardigheid middels 
een sterk geleide schrijfopdracht en havo/vwo 
leesvaardigheid in combinatie met argumentatieve 
vaardigheden. Bij alle toetsen en examens gaat het 
voornamelijk om het beantwoorden van vragen bij 
teksten (Smits & Van Koeven, 2017). Deze vragen 
lokken vaak weinig taalproductie en reflectie uit en 

het gaat om één goed antwoord, terwijl taal zich juist 
kenmerkt door de verschillende perspectieven en haar 
multiinterpretabele karakter. Deze wijze van toetsing 
leidt er mede toe dat de brede doelstellingen van het 
vak onvoldoende tot hun recht komen. Een probleem 
dat breed erkend wordt en terugkomt in de visietekst 
van Levende Talen (2016), de VTA van SLO (2017) en het 
manifest van de meesterschapteams (2016). Het blijkt 
ook uit de opbrengsten van de docentenbijeenkomst 
Nederlands NU! (2016) en de position papers van het 
rondetafelgesprek over het examen Nederlands (2016). 
Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar manieren 
om een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid 
van leerlingen in de volle breedte van het vak, niet 
alleen ter afsluiting van het leren maar ook tijdens het 
leren. Dat betekent meer tijd en aandacht voor het 
taalleerproces, formatief evalueren en feedback op 
taak en proces én zelfregulatie van leerlingen meer 
inbedden in de dagelijkse schoolpraktijk. Daar horen ook 
passende instrumenten bij die een rijk beeld geven van 
de taalontwikkeling, zoals observaties, gesprekken met 
en tussen leerlingen en portfolio’s. 

Hoe benutten we wetenschappelijke onder-
zoeken op het gebied van het leren van taal 
beter bij het ontwikkelen van taalonderwijs?

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar 
welke taalstimulerende maatregelen de taalvaardigheid 
en motivatie van leerlingen bevorderen. Het is belangrijk 
om deze inzichten te benutten bij de herziening van het 
curriculum. We beschrijven hieronder enkele inzichten.
De leesmonitor van Stichting Lezen rapporteert de 
laatste inzichten op het gebied van leesmotivatie en 
leesvaardigheid. Ook is er veel onderzoek beschikbaar 
over schriftelijke vaardigheden, meer dan over 
mondelinge vaardigheden. Daaruit blijkt bijvoorbeeld 
dat het langer werken met verschillende typen 
authentieke teksten rondom een thema in combinatie 
met betekenisvolle talige taken effectief is. Vooral als 
de leraar daarbij expliciete en systematische instructie 
in strategieën, woordenschat en genrekennis aanbiedt 
(Van der Hoeven, Schmidt, Sijbers, Van Silfhout, 
Woldhuis & Van Leeuwen, 2017; Padmos, Van Gorp & 
Van den Branden, 2013). Verder weten we uit onderzoek 
dat het voorlezen van verhalen en vrij/zelf lezen erg 
bevorderlijk is voor zwakke lezers, anderstalige leerlingen 
en leerlingen met een laag sociaal emotionele status 
(Stichting Lezen, 2015). Vooral voor de ontwikkeling van 
woordenschat, het tekstbegrip en begrip van hoe teksten 
en boeken werken, en voor het fonologisch bewustzijn. 
Ten slotte weten we uit onderzoek dat samenwerking 
en interactie met de leraar en medeleerlingen positieve 
effecten hebben op de ontwikkeling van taalvaardigheid. 
Een recente reviewstudie uit Vlaanderen beschrijft 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2017/vluchtelingen-en-onderwijs.-naar-een-efficientere-organisatie-betere-toegankelijkheid-en-hogere-kwaliteit/item7508
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwivtrrBv5_TAhUG0hoKHdzeCKMQFgg5MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.poraad.nl%2Ffiles%2Fthemas%2Fschool_kind_omgeving%2Fruimte_voor_nieuwe_talenten.pdf&usg=AFQjCNFhJ08liKdXof6x4sB0liFdTTJcOA&sig2=SB7HIz-UIVSJyQgNafEeuw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwivtrrBv5_TAhUG0hoKHdzeCKMQFgg5MAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.poraad.nl%2Ffiles%2Fthemas%2Fschool_kind_omgeving%2Fruimte_voor_nieuwe_talenten.pdf&usg=AFQjCNFhJ08liKdXof6x4sB0liFdTTJcOA&sig2=SB7HIz-UIVSJyQgNafEeuw
https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/2015-sbn-lt-reactie-op-onderwijs2032-en-visie-op-het-vak-nederlands.pdf
http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl/2017/10/de-pikkel-en-de-wop-in-memoriam.html
https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/2015-sbn-lt-reactie-op-onderwijs2032-en-visie-op-het-vak-nederlands.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/nederlands-vakspecifieke-trendanalyse-2017.pdf
https://vakdidactiekgw.nl/manifest-nederlands-op-school/
http://linkis.com/www.digi-taal.net/0mqaI
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2016A03835
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesonderwijs
http://nederlands.slo.nl/leerplankundige-analyse-pisa-2015
http://nederlands.slo.nl/leerplankundige-analyse-pisa-2015
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/420522/1/Beter_lezen_en_schrijven.pdf
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/420522/1/Beter_lezen_en_schrijven.pdf
https://www.lezen.nl/sites/default/files/Update%20meer%20lezen%2C%20beter%20in%20taal%20-%20vmbo%20sep%202015.pdf
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de laatste stand van zaken als het gaat over de wijze 
waarop de taalvaardigheid Nederlands van leerlingen 
optimaal bevorderd kan worden en wat de effecten 
van deze maatregelen zijn op de ontwikkeling van 
taalvaardigheid van leerlingen in het po en vo (SONO, 
2017). Het is van belang dat deze wetenschappelijke en in 
de praktijk getoetste inzichten meegenomen worden in 
de curriculumherziening en in de concretiseringen naar 
de onderwijspraktijk

Welke eisen stelt goed taalonderwijs aan de 
professionalisering van leraren (in opleiding)?

Leraren (in opleiding) hebben voldoende tijd en 
kennis nodig om in teamverband onderwijs te kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast is aandacht en tijd nodig 
voor professionaliseringstrajecten voor leraren rond 
vakkennis, pedagogische, didactische en digitale 
vaardigheden. Een nieuw curriculum vraagt dan ook om 
aandacht voor de (ontwikkel)tijd die zo’n vernieuwing 
met zich meebrengt.  
Bij voldoende vakkennis gaat het om kennis van 
leerlijnen, doelen en inhouden en de vertaling ervan 
in leeractiviteiten inclusief passende materialen en 
toetsing. Leraren hebben daarnaast een didactisch 
repertoire nodig om de vertaling te kunnen maken van 
het ‘wat’ (de doelen) naar het ‘hoe’ (hun lessen). Welke 
vormen van instructie zijn effectief? Hoe houd je via 
bijvoorbeeld scaffolding en formatieve evaluatie zicht 
op de taalontwikkeling van leerlingen? Hoe stuur je het 
proces bij al naar gelang de leerbehoefte van leerlingen? 
En hoe zet je daarbij ook de juiste (digitale) middelen in 
die bijdragen aan de gestelde doelen? Sterk inzetten op 
tijd en professionalisering geldt niet alleen voor leraren 
die taal/Nederlands onderwijzen, maar ook voor leraren 
van andere vakken. De implementatie van een nieuw 
curriculum zal alleen slagen als leraren tijd hebben om 
hun eigen onderwijs in meer of mindere mate vorm te 
geven, kennis te nemen van de doelen en inhouden en 
weten hoe ze die kunnen vertalen en gebruiken bij het 
vormgeven van hun onderwijs. 
Wat dat betreft vraagt met name het vmbo om extra 
aandacht. Daar is namelijk het aantal onbevoegd 
gegeven lesuren bij Nederland groot: 14,9% tegenover 
7% op het vwo (CentERdata, 2017). En juist in deze 
sector hebben relatief veel leerlingen moeite met hun 
taalontwikkeling. Daarom ook schrijft het sectiebestuur 
Nederlands van Levende Talen in haar visietekst  (2016) 
dat er “op dit moment in het vmbo en mbo een tekort 
van adequaat opgeleide, bevoegde leraren in het 
onderwijs Nederlands” is.

https://duurzaamonderwijs.files.wordpress.com/2017/05/helpen_talenbeleid_en_taalscreening_taal.pdf
https://duurzaamonderwijs.files.wordpress.com/2017/05/helpen_talenbeleid_en_taalscreening_taal.pdf
https://www.centerdata.nl/sites/default/files/rapportage_ipto_2015_definitief_27_januari_2017.pdf
https://nederlandslevendetalen.files.wordpress.com/2016/01/2015-sbn-lt-reactie-op-onderwijs2032-en-visie-op-het-vak-nederlands.pdf
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Leidende vragen

Algem
een

Kern en keuze
D

oorlopende leerlijnen

  Een visie op taalonderwijs heeft gevolgen voor de invulling van het vak taal/Nederlands. Elke visie zal een specifieke 
uitwerking van de curriculaire spinnenwebdraden met zich meebrengen. Aan het begin van dit document schetsten 
we kort de context van het vak en gaven we beknopt weer wat de doelen van het vak zouden kunnen zijn. Daarnaast 
is het van belang om op basis van goede praktijken en wetenschappelijke inzichten zorgvuldig af te wegen wat 
wanneer en op welke wijze het beste aan de orde kan komen.

  Welke visie, doelen en uitgangspunten bij taal zijn relevant en kunnen richting geven aan 
het curriculum taal/Nederlands? 
•    Welke goede praktijken en wetenschappelijke inzichten zijn daarbij leidend?

 
Nederlands is en blijft een kernvak in toekomstgericht primair en voortgezet onderwijs. Een kerncurriculum 
voor álle leerlingen is daarbij het uitgangspunt, maar het is tegelijkertijd de vraag of dit kerncurriculum voor alle 
uitstroomprofielen in het vo hetzelfde moet zijn. 
Naast het kerncurriculum is er ruimte voor scholen, leraren en leerlingen om de kern te verdiepen en/of nieuwe 
onderwerpen te verkennen (verbreden). 

 Wat hoort tot de kern van het vak Nederlands? 
•    Wat zijn de criteria voor het vaststellen van de kern van taal/Nederlands?
•    In hoeverre formuleren we een vaste kern voor de verschillende sectoren en profielen in vmbo, havo en  

vwo van het vo? 

Om een doorlopende leerlijn van het po naar het vo te realiseren is het van belang de doelen in de beide 
onderwijssectoren vanuit dezelfde structuur en terminologie uit te werken en inhouden op elkaar aan te laten 
sluiten. Ook de relatie met het voorschoolse aanbod, het mbo en het hbo/wo verdient aandacht.

 Hoe zorgen we voor meer eenheid in de beschrijving van inhouden en doelen binnen en 
tussen de verschillende onderwijssectoren en hoe bouwen we op goede wijze voort op 
datgene wat er al ligt aan beoogd curriculum (bijvoorbeeld het referentiekader taal)?
•    Hoe zorgen we daarbij voor een goede afstemming met de voor en vroegschoolse educatie en het 

vervolgonderwijs (mbo/ho/wo)?
•    Hoe borgen we enerzijds de eenheid en afstemming in de verschillende sectoren en onderwijskolommen vmbo

mbo/hbo en havo/vwohbo/wo en houden we anderzijds voldoende oog voor eigenheid in doelen, publiek en 
context, en sectorspecifieke taaleisen en problematieken?

Sam
enhang



Binnen het vak 
In de kern van het curriculum is een goede balans tussen taalvaardigheid, kennis over taal en literatuur belangrijk. 

1.  Hoe gaan we het onderdeel taalvaardigheid zo beschrijven dat enige balans en samenhang 
tussen vaardigheden (beter) geborgd zijn? Wat behoort daarbij tot de kern en waarop baseer 
je die keuze?

2.  Hoe gaan we het onderdeel kennis over taal zo beschrijven dat er enige balans en samen
hang is tussen de verschillende aspecten? Over welke kennis over taal en taalverschijnselen 
dienen alle leerlingen te beschikken? Wat behoort daarbij tot de kern en waarop baseer je 
die keuze?

3.  Hoe gaan we het onderdeel over fictie en literatuur zo beschrijven dat er enige balans en 
samenhang is tussen de verschillende benaderingen? Wat zijn de doelen van het fictie & 
literatuuronderwijs voor alle leerlingen? Wat behoort daarbij tot de kern en waarop baseer 
je die keuze?

4.  Wat is een goede balans tussen taalvaardigheid, literatuur en kennis over taal in het 
kerncurriculum? 

5.  Verandert de verhouding tussen taalvaardigheid, literatuur en kennis over taal in relatie tot 
de verschillende sectoren (po, (v)so, vo) door de jaren heen en waarop baseer je die keuze?

6.  Hoe geef je het curriculum zo vorm dat samenhang gestimuleerd wordt? Welke weergave 
van en indeling in (sub)domeinen is bruikbaar en betekenisvol voor het taalonderwijs in po 
en vo en afgestemd op de verschillende sectoren, inclusief voor en vroegschoolse educatie, 
ISK en vervolgonderwijs?

Tussen het schoolvak Nederlands en de andere vakken en vaardigheden

1.  Hoe stemmen we het curriculum taal/Nederlands en de curricula van andere vak en 
leergebieden goed af?

2.  Wat beschrijven we in het curriculum taal/Nederlands over taal in andere vakken en hoe 
beschrijven we dat (bijvoorbeeld generiek, per leergebied etc.)?

3.  Welke vakoverstijgende/brede vaardigheden, zoals (onderdelen van) digitale geletterdheid, 
kritisch denken, creativiteit etc. zijn betekenisvol voor het curriculum taal/Nederlands?

4.  Hoe zorgen we voor een goede integratie van vakoverstijgende/brede vaardigheden in het 
curriculum taal/Nederlands?

11

Sam
enhang



Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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Hoofdlocatie
Piet Heinstraat 12
7511 JE  Enschede

Postadres
Postbus 2041
7500 CA  Enschede
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Meer informatie? 

Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl en http://nederlands.slo.nl.

2018 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.


