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Voorwoord

Dit boek gaat over krachtige taal- en leesdidactiek voor het basis- 

onderwijs. Als lerarenopleiders en onderzoekers komen we veel  

in de basisschoolpraktijk. Daar zien we prachtige lessen waar leer-

lingen veel van leren. We zien ook dat zwakkere leerlingen soms 

onvoldoende profiteren van het taalonderwijs. Bovendien vinden 

leraren het niet altijd eenvoudig om een keuze te maken uit het 

enorme aanbod aan leerlijnen, methodes, toetsen, handreikingen 

en tips voor taal en lezen. We gaan er hier van uit dat het leren van 

taal en lezen voor een groot deel een ontwikkelingsproces is dat 

leraren kunnen faciliteren door de juiste ondersteuning te bieden. 

Duurzaam, betekenisvol taal- en leesonderwijs komt tot stand door- 

dat leerlingen lezen en denken, praten, schrijven en krachtige ont-

werpopdrachten uitvoeren rond rijke contexten waarin rijke teksten 

centraal worden gesteld. We hebben in dit boek dan ook niet geko-

zen voor een traditionele verdeling in taaldomeinen, maar we heb-

ben de hoofdstukken afgestemd op duurzaam betekenisvol leren, 

het creëren van rijke contexten, het kiezen van rijke teksten en het 

vormgeven van actief denken binnen het taalonderwijs. We hebben 

ons in dit boek onder andere gebaseerd op de aanbevelingen zoals 

die zijn gedaan binnen Curriculum.nu. Uiteraard komen er ook ele-

menten in voor uit de Kennisbasis Nederlands voor de pabo (Ken-

nisbases.10voordeleraar.nl).

Dit boek wil een brug zijn tussen theorie en praktijk. Onze bewe-
ringen onderbouwen we met wetenschappelijke bronnen; dat is  



essentieel voor handboeken voor lerarenopleidingen (Scienceguide, 

2017). We zien dit boek niet als een verzameling statische kennis, 

maar als de weerslag van een visie op taalonderwijs op basis van de 

bronnen zoals we die nu kennen. Zonder twijfel is die visie aan ver-

andering onderhevig. We dagen onze lezers uit de beschreven aan-

pakken verder uit te werken en uit te proberen. Van ons eigen werk 

met scholen doen we verslag in de blog geletterdheidenschoolsuc-

ces.blogspot.com.

Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs is geschikt voor  

iedereen die inzicht wil krijgen in wat goed taal- en leesonderwijs 

is. Dat kunnen bachelorstudenten, post-hbo-studenten of master-

studenten zijn op het gebied van educatie of logopedie, maar ook 

werkende leraren, logopedisten, IB’ers en remedial teachers.

Erna van Koeven en Anneke Smits
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1 Taal- en leesonderwijs, 
 een inleiding

Waarover gaat dit hoofdstuk?
In dit hoofdstuk is aandacht voor de vraag wat we onder leren 

verstaan en wat een duurzame betekenisvolle visie op leren  

betekent voor het taal- en leesonderwijs op basisscholen. Hoe 

zou goed taalonderwijs waarin het bouwen aan een ervarings- 

en taalbasis centraal staat, eruit kunnen zien? Wanneer ben je 

een goede taalleraar?

1.1 Taal en lezen op school

1.1.1 Doelgericht taal- en leesonderwijs

Taal- en leesonderwijs
Wie op een willekeurige basisschool een dag de lessen volgt, heeft 

grote kans dat daar ook taallessen bij zijn: lezen, het schrijven van 

teksten, spelling, grammatica, woordenschat, mondelinge commu-

nicatie of taalbeschouwing. Meestal zullen leerlingen taalmethodes 

op papier of op de tablet doorwerken, soms zullen ze aan projecten 

werken waarbij vakken geïntegreerd zijn. Tijdens zo’n dag rondkij-

ken op een school valt – uitzonderingen daargelaten – op dat het 

taal- en leesonderwijs wordt gekenmerkt door schotten en begren-

zingen. Die fragmentarisering is kenmerkend voor het Nederlandse 

taal- en leesonderwijs, niet alleen op de basisschool, maar ook in 
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het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs worden per taal- 

onderdeel (taaldomein) aparte methodes of methode-onderdelen 

gebruikt: methodes voor kleuters, methodes voor aanvankelijk le-

zen, taal (met leerlijnen voor woordenschat en spelling), voortgezet 

technisch lezen en begrijpend lezen. In veel gevallen lijken taal en 

lezen los te staan van andere vakken en een doorgaande lijn tussen 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er niet altijd. Ook leer-

lingen zien die verkaveling, zoals Lotte in het volgende voorbeeld.

Lotte (11): Als jij vraagt wat we vandaag op school allemaal doen, 

dan zeg ik: we beginnen met vrij lezen als we binnenkomen, dan 

hebben we eerst de kring, dan taal en na het speelkwartier heb-

ben we rekenen. Na de overblijf hebben we begrijpend lezen, 

dat vind ik stom. En dan muziek, daar ben ik goed in.

Wettelijk bepaalde doelen
Taal- en leesonderwijs is gebonden aan wettelijk bepaalde doelen. 

Dat zijn de Kerndoelen primair onderwijs, die de einddoelen van 

alle basisschoolvakken omvatten en met enige regelmaat worden 

herzien (OCW, 2006). Sinds 2009 is er een ander wettelijk kader 

bijgekomen, het Referentiekader Taal en Rekenen (Meijerink et al., 

2009) dat niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor alle 

andere onderwijsniveaus is uitgewerkt. Voor taal/leesonderwijs zijn 

er doelen in opgenomen voor mondelinge taalvaardigheid (ge-

sprekken voeren, luisteren, spreken), lezen (zakelijke teksten, fictio- 

nele, narratieve en literaire teksten), schrijven, begrippen om te 

kunnen praten over taal en taalverzorging (onder andere spelling  

en grammatica). Referentieniveau 1F moet minimaal aan het eind 

van de basisschool door alle leerlingen worden behaald. Referentie- 

niveau 2F (ook wel 1S genoemd) is het streefniveau voor de basis-

school en het minimumniveau voor het vmbo en niveau 1, 2 en 3 

van het mbo. Voor leerlingen in de havo en niveau 4 van het mbo 

is als minimumdoel 3F vastgesteld en voor leerlingen in het vwo en 

het hoger onderwijs 4F. Referentieniveau 2F is het minimale niveau 

voor functionele geletterdheid. Leerlingen die dat niveau niet be-


