
2e Nationaal Congres 
Taal en Lezen

13 oktober 2016   
Congrescentrum  
Domus Medica, Utrecht

“Ik ben geïnspireerd geraakt door de verschillende presentaties. 
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van taal en lezen is dit congres wat mij betreft een 

jaarlijks terugkerende bijeenkomst.”

Keuze uit 18 workshops! 

Taal speelt een belangrijke rol bij alle vakken. Hoe beter leerlingen taal beheersen, hoe beter ze presteren in 
andere vakken, gedurende hun hele schoolloopbaan. Om uw leerlingen de allerbeste kansen te bieden, is goed 
taalonderwijs essentieel. Hoe u de effectiviteit van het taal/leesonderwijs kunt vergoten, komt uitgebreid aan 
bod op het 2e Nationaal Congres Taal en Lezen donderdag 13 oktober 2016. 

Inschrijven kan via www.cps.nl/congrestaallezen

Met presentaties van: 

• Dr. Prof. Wim van den Broeck (ontwikkelings- en schoolpsycholoog bij Vrije Universiteit Brussel)  
 over de rol van taal binnen de 21e eeuwse vaardigheden.
• Joanneke Prenger (leerplanontwikkelaar taal bij SLO) over de rol van formatief toetsen binnen het taalonderwijs.
• Karin van de Mortel (auteur en leesspecialist bij CPS) over de rol van tekst in de taalontwikkeling.

Er is keuze uit 18 workshops waaronder een workshop van Lotte Henrichs (onderzoeker aan de faculteit Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht) over de rol van taal binnen het aanbod voor het jonge kind.

Voor wie? 
 
Leerkrachten, intern begeleiders, taal- en leescoördinatoren, schoolleiders, bestuurders in het basisonderwijs, 
voor- en vroegschoolse educatie en PABO-docenten en -studenten.) 



18 workshops

Programma 

09:30 - 10:15   Presentatie De rol van taal binnen  
 21e eeuwse vaardigheden door  
 Prof. Dr. Wim van den Broeck

10:15 - 10:45   Intermezzo met Alex Boogers
10:45 - 11:30   Presentatie De rol van formatief toetsen  

 binnen taalonderwijs door Joanneke 
  Prenger
11:30 - 12:00  Presentatie De rol van de tekst in  

 taalontwikkeling door Karin van de Mortel
12:00 - 12:45   Lunchpauze
12:45 - 14:15   Workshopronde 1
14:15 - 14:30   Koffiepauze
14:30 - 16:00   Workshopronde 2

CPS Academie
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
T [033] 453 43 03
www.cps.nl/academie | academie@cps.nl

Noteer 13 oktober in uw agenda en schrijf u snel in op: 
www.cps.nl/congrestaalenlezen

Workshopronde 1 

Welke rol kan een bestuur innemen in de aansturing  
op de kwaliteit van onderwijs? 

 Door Bart Jan Commissaris 

 Voor Bestuurders en onderzoekers

De rol van de inspectie bij verandering in het  
waarderingskader 
 Door Herman Franssen   

 Voor Bestuurders en onderzoekers

De rol van recent taal- en leesonderzoek 

 Door Dr. Kees Vernooy  

 Voor Bestuurders en onderzoekers

De cruciale rol van taal binnen het aanbod voor het jonge kind  

 Door Lotte Hendrichs   

 Voor Middenmanagers, begeleiders en leerkrachten

Het onderzoek naar de rol die vloeiend lezen (met  
expressie lezen) speelt binnen de leesvaardigheid 
 Door Nathalie Veenendaal   

 Voor Middenmanagers, begeleiders en leerkrachten

De rol van passende perspectieven
 Door Els Loman    

 Voor Middenmanagers, begeleiders en leerkrachten

De rol van dyslexie
 Door Prof. Dr. Wim van den Broeck 

 Voor Middenmanagers, begeleiders en leerkrachten

De rol van de goede tekst in relatie tot (lees)motivatie
 Door Bianca Lammers    

 Voor Leerkrachten

De rol van schrijven om te leren
 Door Tseard Veenstra   

 Voor Leerkrachten

 

Kosten
Deelname aan dit Nationaal Congres kost € 369,- 

Tijdens het 2e Nationaal Congres Taal & Lezen kunt u kiezen uit 18 workshops die in twee rondes 
worden gegeven. Bekijk het volledige programma op www.cps.nl/congrestaalenlezen en schrijf u in.

Workshopronde 2 
 
De rol van ouders in relatie tot leesbegrip 

 Door Peter de Vries  

 Voor Bestuurders en onderzoekers

De rol van taal in relatie tot onderwijs / jeugdzorg
 Door Bert Wienen   

 Voor Bestuurders en onderzoekers

De rol van het ontwikkelen en implementeren van  
een taalbeleidsplan 

 Door Els Loman  

 Voor Bestuurders, onderzoekers en intern begeleiders

Welke rol kan het leesgesprek innemen in relatie tot  
leesmotivatie?  

 Door Joanneke Prenger  

 Voor Middenmanagers, begeleiders en leerkrachten

Welke rol speelt begrijpend luisteren in de doorgaande leerlijn? 
 Door Aafke Bouwman  

 Voor Leerkrachten

De rol van woordenschat binnen de ontwikkeling van  
taalvaardigheid
 Door Annemarieke Kool   

 Voor Leerkrachten

Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs?
 Door Tseard Veenstra 

 Voor Leerkrachten

De rol van verdiepend lezen
 Door Karin van de Mortel   

 Voor Middenmanagers, begeleiders & leerkrachten

Welke rol moet vloeiend lezen (met expressie lezen) in de 
praktijk spelen?
 Door Sonja Sinkeldam  

 Voor Leerkrachten

 


