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inleiding
Taal	en	rekenen	hebben	terecht	een	prominente	plaats	in	het	onderwijs.	Bij	de	
overstap	van	primair-,	naar	voortgezet-	en	vervolgonderwijs	spelen	de	basisvaar-
digheden	een	niet	te	onderschatten	rol.	Taalvaardige	leerlingen	zijn	in	staat	om	
(vak)kennis	op	te	doen	door	te	lezen,	luisteren,	spreken	en	schrijven.	Ook	de	be-
heersing	van	rekenvaardigheden	is	cruciaal	voor	een	succesvolle	schoolloopbaan	
en	daarna	een	goede	maatschappelijke	redzaamheid.

Het	vormgeven	van	een	doorlopende	leerlijn	taal	en	rekenen,	zoals	vastgelegd	
in	het	referentieniveau	taal	en	rekenen,	zorgt	ervoor	dat	de	lees-	en	rekenvaar-
digheden	van	leerlingen	worden	verbeterd	en	dat	de	overgang	tussen	de	ver-
schillende	onderwijssectoren	soepel	verloopt.	Over	de	actuele	situatie	is	al	veel	
gezegd	en	geschreven;	een	groot	deel	van	de	leerlingen	in	het	huidige	onderwijs	
presteert	ondermaats.	Veel	onderwijsinstellingen	herkennen	deze	problematiek	
en	nemen	initiatieven	om	de	doorlopende	leerlijn	taal	en	rekenen	te	verbeteren.	
In	drie	Research	&	Developmentprojecten,	uitgevoerd	in	opdracht	van	het	minis-
terie	van	OCW,	heeft	CPS	Onderwijsontwikkeling	en	advies	samen	met	scholen	
onderzocht	op	welke	manier	de	doorlopende	leerlijn	taal	en	rekenen	praktisch	
vormgegeven	kan	worden,	over	de	onderwijssectoren	heen.	Het	gaat	hier	om	de	
projecten:	‘Doorlopende	leerlijnen	rekenen/wiskunde	primair-voortgezet	onder-
wijs’,	‘Doorlopende	leerlijnen	taal	voortgezet	onderwijs’	en	‘Aansluiting	basis-
vaardigheden	taal	en	rekenen	vmbo-mbo,	havo-hbo	en	vwo-wo’.	In	deze	pu-
blicatie	doen	we	verslag	van	de	ontdekkingen	die	we	in	deze	projecten	hebben	
gedaan,	de	successen	die	zijn	behaald	en	de	knelpunten	die	we	zijn	tegengeko-
men.	

In	hoofdstuk	1	worden	allereerst	de	zes	kwaliteitskenmerken	en	randvoorwaar-
den	beschreven	voor	het	vormgeven	van	effectief	rekenonderwijs.	Hoofdstuk	2	
geeft	handreikingen	om	het	taalbeleid	op	scholen	succesvol	in	te	voeren	waarbij	
aandacht	wordt	besteed	aan	de	referentieniveaus	en	het	implementatietra-
ject.	Hoofdstuk	3	gaat	in	op	de	manier	waarop	scholen	hun	taalbeleid	kunnen	
versterken	en	zodoende	kunnen	bijdragen	aan	de	talentontwikkeling	van	leer-
lingen.	Hoofdstuk	4	staat	in	het	teken	van	effectieve	interventies	voor	een	betere	
doorlopende	leerlijn	rekenen	tussen	primair	en	voortgezet	onderwijs.	Dit	hoofd-
stuk	bevat	veel	praktische	voorbeelden	en	concrete	handreikingen.	Hoofdstuk	
5	laat	tot	slot	zien	op	welke	manier	de	aansluiting	tussen	de	onderwijssectoren	
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vmbo-mbo,	havo-hbo	en	vwo-wo	verbeterd	kan	worden	door	de	taal-	en	reken-
prestaties	van	leerlingen	te	verbeteren.	

Wilt	u	meer	over	weten	over	de	achtergrond	en	de	systematiek	van	de	referen-
tiekaders	dan	bevelen	wij	u	de	publicaties	‘taal	en	rekenen	op	de	grens	van	
primair	en	voortgezet	onderwijs’	en	‘taal	en	rekenen	op	de	grens	van	voortgezet	
onderwijs	en	vmbo-mbo,	havo-hbo	en	vwo-wo’	aan.	Hierin	worden	de	referen-
tieniveaus	taal	en	rekenen	beschreven,	alsmede	de	problematiek	en	aanbevelin-
gen	ten	behoeve	van	een	soepele	aansluiting	tussen	de	onderwijssectoren.	Deze	
kunt	u	bestellen	op	de	website	www.cps.nl.	De	publicaties	waarin	de	referentie-
niveaus	zijn	beschreven,	kunt	u	verkrijgen	via	de	website	www.taalenrekenen.nl.

Wij	hopen	dat	de	voorbeelden	die	in	deze	publicatie	worden	beschreven	inspi-
ratie	bieden	voor	nieuwe	initiatieven	ter	verbetering	van	bestaand	beleid.	Wij	
wensen	u	veel	succes	met	de	invoering	van	een	effectief	taal-	en	rekenbeleid	op	
uw	school	en	hebben	de	verwachting	dat	de	voorbeelden	die	in	deze	publicatie	
worden	beschreven	u	zullen	inspireren	tot	het	nemen	van	nieuwe	initiatieven	
en	het	effectueren	van	bestaande	initiatieven.	Met	als	resultaat	een	integrale	
aanpak	voor	het	taal-	en	rekenbeleid	op	de	school	die	leerlingen	in	staat	stelt	
optimaal	te	presteren	en	docenten	handvatten	biedt	om	met	plezier	te	werken	
aan	hun	professionalisering.	

We	wensen	u	veel	leesplezier!

Lydia	van	Deelen		 projectleider doorlopende leerlijnen taal voortgezet onderwijs
Jarise	Kaskens		 projectleider doorlopende leerlijnen rekenen/wiskunde    
   primair/voortgezet onderwijs
Janneke	Oosterman		 projectleider aansluiting basisvaardigheden taal en 
   rekenen vmbo-mbo, havo-hbo en vwo-wo
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Jarise Kaskens en Machteld Schölvinck 
Kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden 
van de doorlopende leerlijn rekenen/
wiskunde, met oog voor risicoleerlingen in 
primair en voortgezet onderwijs

Goed	rekenonderwijs	is	een	zaak	van	zowel	het	primair	als	het	
voortgezet	onderwijs.	De	doorlopende	leerlijnen	die	zijn	vastgelegd	
in	de	referentieniveaus	hebben	als	doel	de	opbrengsten	van	het	
onderwijs	te	verhogen	en	de	drempels	tussen	primair	en	voortgezet	
(hoger)	onderwijs	te	verlagen.	Wijzen	naar	elkaar	in	het	geval	van	
knelpunten	heeft	geen	zin.	Het	is	beter	om	als	primair	en	voort-
gezet	onderwijs	de	handen	ineen	te	slaan	om	ervoor	te	zorgen	dat	
alle	leerlingen	zich	later	kunnen	redden	in	onze	geletterde	en	ge-
cijferde	samenleving.	Een	nobel	streven,	maar	wat	is	relevant	als	
het	gaat	om	het	bieden	van	hoogstaande	kwaliteit	van	het	reken-
onderwijs?

1.1 Zes kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden 
Over	de	wijze	waarop	effectief	onderwijs	kan	worden	geboden,	weten	we	onder-
hand	erg	veel	(Marzano,	2009).	Regelmatig	zijn	we	getuige	van	prachtige	onder-
wijspraktijken	waarin	goed	rekenonderwijs	gestalte	krijgt.	Reflecterend	op	zo’n	
lespraktijk,	blijkt	echter	dat	een	leerkracht	zich	niet	altijd	bewust	is	van	de	fac-
toren	die	daar	aan	bijdragen.	Soms	is	de	leerkracht	onbewust	bekwaam	en/of	zijn	
er	succeskenmerken	die	in	de	ogen	van	de	leerkracht	niet	noemenswaardig	zijn.	
En	dat	terwijl	bepaalde	details	in	het	handelen	van	de	leerkracht	juist	enorm	
kunnen	doorwerken	op	de	effectiviteit.	We	onderscheiden	zes	voorwaarden	voor	
succes.

A. Doelen stellen
Goed	(reken)onderwijs	begint	bij	het	formuleren	van	doelstellingen,	want	alleen	
dan	weet	je	waar	je	naartoe	werkt.	Oftewel,	wat	wil	je	wanneer	met	welke	leer-
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lingen	bereiken	en	hoe?	We	kennen	kerndoelen,	methodegebonden	doelen	en	
doelen	gerelateerd	aan	de	referentieniveaus.	

Een	voorbeeld	van	doelen	stellen	uit	de	praktijk	van	het	basisonderwijs:	
Een	leerkracht	van	groep	7	gaat	direct	na	de	zomervakantie	aan	de	slag	
met	de	rekenresultaten	van	de	entreetoets.	De	gegevens	worden	geanaly-
seerd	en	er	worden	interventies	aan	gekoppeld,	op	groeps-	en	individueel	
niveau.	De	leerkracht	stelt	vanuit	deze	beginsituatie	heldere	doelstellingen	
vast	voor	de	rekentoetsen	die	in	januari	worden	afgenomen	(75	procent	
van	de	leerlingen	moet	in	januari	A,	B	of	C	scoren	op	Cito	rekenen	M7).	
Deze	doelstellingen	worden	op	teamniveau	besproken.	Na	elke	toets-
periode	kijkt	het	team	of	de	vooraf	gestelde	doelen	zijn	gehaald	en	wat	
ertoe	heeft	geleid	dat	deze	doelstellingen	al	dan	niet	zijn	bereikt.

Zowel	in	het	primair	als	in	het	voortgezet	onderwijs	(als	ook	in	het	mbo,	hbo	en	
wo)	worden	de	doelen	gerelateerd	aan	de	referentieniveaus.	Voor	de	start	in	het	
voortgezet	onderwijs	is	dit	1F/1S	en	bij	de	uitstroom	naar	het	vervolgonderwijs	
zou	dit	ten	minste	2F	moeten	zijn.	Bij	het	formuleren	van	doelstellingen	hoort	
het	hebben	van	hoge	verwachtingen.	Waak	voor	Pygmalion	in	de	klas!	Verwach-
tingen	van	leerlingen	kunnen	via	het	gedrag	van	de	leerkracht	de	leerprestaties	
van	die	leerlingen	beïnvloeden.	Hoge	verwachtingen	verhogen	de	leerprestaties,	
terwijl	lage	verwachtingen	de	leerprestaties	in	neerwaartse	richting	beïnvloeden.	
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In	dit	verband	wordt	wel	gesproken	over	verwachtingen	als	een	zichzelf	waar-
makende	voorspelling.	Hoge	verwachtingen	leiden	derhalve	tot	hoge,	haalbare	
doelen.

Ten	aanzien	van	de	referentieniveaus	is	het	van	belang	om	in	te	zetten	op	streef-
doelen	en	niet	op	minimumdoelen.	Dit	met	het	oog	op	hoge	verwachtingen	en	
hoge	doelen.	Dit	betekent	dat	scholen	de	verwachting	hebben	dat	zoveel	mo-
gelijk	leerlingen	aan	het	eind	van	het	basisonderwijs	1S	halen.	En	eind	4	vmbo	
wordt	niveau	2F	voor	alle	leerlingen	gehaald,	tenzij	dit	ondanks	goed	reken-
onderwijs	en	intensieve	begeleiding	echt	niet	realistisch	is.

B. Tijd en extra tijd
Een	kwaliteitskenmerk	dat	snel	positieve	effecten	oplevert,	is	tijd.	Hoeveel	tijd	
wordt	er	per	week	aan	rekenen	besteed	en	hoe	staat	het	met	de	effectief	bestede	
tijd	van	de	rekenlessen?	Het	lijkt	een	open	deur,	maar	in	de	praktijk	is	het	vaak	
een	eyeopener	als	de	effectieve	rekenlestijd	is	gemeten	en	wordt	afgezet	tegen	
de	lestijd	volgens	het	rooster.	Dan	blijkt	bijvoorbeeld	dat	een	derde	van	de	lestijd	
is	opgegaan	aan	zaken	als	later	beginnen	met	de	les,	veelvuldige	ordeverstoring,	
tussendoor	spullen	pakken,	et	cetera.	Een	derde	deel	van	één	rekenles	is	veel	
tijd;	op	jaarbasis	doorgerekend	is	de	verloren	tijd	ontluisterend.

Voor	de	begeleiding	van	risicoleerlingen	is	één	van	de	belangrijkste	interventies	
extra	tijd	besteden	aan	instructie	en	begeleiding.	Niet	anders,	maar	intensiever	
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dus,	er	meer	tijd	in	steken.	Voor	het	voortgezet	onderwijs	heeft	dit	kwaliteits-
kenmerk	gevolgen	voor	het	structureel	rekenbeleid.	Het	gaat	immers	niet	alleen	
om	het	organiseren	van	de	rekenlestijd,	maar	daarnaast	ook	om	het	realiseren	
van	extra	tijd	voor	zwakkere	rekenaars	of	leerlingen	met	hiaten	op	rekengebied.

C. Goed aanbod
Voor	alle	leerkrachten	die	rekenen	aanbieden,	moet	helder	zijn	welke	(deel)
rekenvaardigheden	voorafgaan	aan	andere	vaardigheden.	Met	andere	woorden,	
de	vaardigheden	die	een	leerling	moet	beheersen	om	een	nieuw	aangeboden	
vaardigheid	onder	de	knie	te	krijgen.	Dat	betekent	dat	het	voor	leerkrachten	op	
de	basisschool	duidelijk	moet	zijn	wat	er	vanaf	groep	één	tot	en	met	groep	acht	
aan	bod	komt,	maar	ook	hoe	deze	lijn	doorloopt	in	het	voortgezet	onderwijs.	
Ook	docenten	in	het	voortgezet	onderwijs	moeten	enige	kennis	hebben	van	
de	inhoudelijke	rekenleerlijn	die	in	de	meeste	rekenmethoden	in	het	primair	
onderwijs	wordt	gehanteerd.

De	ervaringen	die	scholenkoppels	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	op-
deden	tijdens	het	Research	&	Development	project	‘Doorlopende	leerlijnen	
rekenen/wiskunde	primair-voortgezet	onderwijs’	hebben	aangetoond	dat	er	nog	
een	fors	kennistekort	bestaat	over	de	inhoudelijke	doorgaande	rekenleerlijn.	Wat	
komt	er	bijvoorbeeld	kijken	bij	het	gebruik	van	de	verhoudingstabel	en	wat	gaat	
er	allemaal	aan	vooraf?	Hoe	zit	het	met	cijferen?	Hoe	wordt	de	rekenmachine	
ingezet?
Een	eenvoudige,	doeltreffende	wijze	om	inzicht	en	overzicht	te	krijgen	in	leer-
lijnen,	didactiek	en	doelen	is	om	uitwisselingsmomenten	en	lesbezoeken	te	
organiseren	voor	leerkrachten	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs.	Van	grote	
aanvullende	waarde	is	om	leerlingen	(en	ouders)	gericht	te	betrekken	bij	het	
verbeteren	van	het	aanbod.	

Een	interview	met	een	leerling	in	het	voortgezet	onderwijs	leverde	de	volgende	
informatie	op:	sommige	wiskundeopgaven	zijn	makkelijker	te	maken	dankzij	de	
goede	basis	die	de	basisschool	hiervoor	legde,	denk	bijvoorbeeld	aan	de	verhou-
dingstabel,	de	tafels	en	de	deelsommen.	Er	zijn	ook	zaken	die	in	het	basisonder-
wijs	beter	overgeslagen	kunnen	worden	en	kunnen	worden	vervangen	door	
andere	zaken.	De	staartdeling	bijvoorbeeld.	“Daar	doen	we	nu	helemaal	niets	
meer	mee.	Toch	moest	het	helemaal	perfect	zijn	in	groep	acht.”	Onderwerpen	
die	volgens	deze	leerling	wel	behandeld	moeten	worden	in	het	primair	onder-
wijs	zijn	formules,	kwadraten	en	inhoudsmaten.	Bij	wiskunde	zijn	dit	moeilijke	
onderwerpen.	“O	ja,	en	gewoon	een	aantal	begrippen.	Eerst	dacht	ik	dat	een	
grafiek	alleen	een	lijn	was,	nu	weet	ik	dat	er	ook	assenstelsels	zijn.”
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Leerkrachten	op	alle	projectlocaties	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	
onderschrijven	als	aandachtspunt	het	consequent	aandacht	blijven	besteden	
aan	automatisering	van	de	basisvaardigheden;	zowel	in	het	basisonderwijs	als	in	
het	voortgezet	onderwijs.	Leerlingen	in	het	voortgezet	onderwijs	geven	ook	zelf	
aan	hoe	nuttig	het	is	om	een	relatie	te	kunnen	leggen	met	andere	vakken.

Als	duidelijk	is	hoe	de	doorgaande	rekenleerlijn	in	elkaar	zit	en	hoe	deze	is	
opgebouwd,	is	de	volgende	stap	het	maken	van	afspraken	over	onderwerpen	
als	reken-/taalgebruik,	notatiewijzen,	strategiegebruik	(voorkeurstrategie),	het	
onderhouden	van	basisvaardigheden,	het	gebruik	van	de	rekenmachine	en	het	
noteren	van	berekeningen.

Voorwaarde	voor	een	goed	uitgekristalliseerd	aanbod	is	een	goede	afstemming.	
Vervolgens	komt	dan	nog	de	vraag	of	er	voldoende	zicht	is	op	kennis,	inzicht	en	
vaardigheden	van	groepen	leerlingen	en	individuele	leerlingen	en	of	er	in	dat	
opzicht	sprake	is	van	een	goede	afstemming	van	het	aanbod	op	de	leerlingen.	
U	zult	zich	nu	misschien	afvragen:	hoe	staat	het	dan	met	de	methoden?	Voor	
wat	betreft	het	primair	onderwijs	is	er	sprake	van	een	toenemende	diversiteit	
in	het	aanbod	van	rekenmethoden.	Over	het	algemeen	kunnen	we	stellen	dat	er	
wat	langer	wordt	stilgestaan	bij	eenzelfde	onderwerp,	dat	er	meer	duidelijkheid	
wordt	verschaft	over	voorkeursstrategieën	voor	de	zwakkere	rekenaars,	er	meer	
aandacht	is	voor	het	oefenen	en	onderhouden	van	basale	vaardigheden	en	dat	
in	de	bovenbouw	de	aansluiting	op	de	referentieniveaus	wordt	meegenomen.

D. Differentiatie
Om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	leerlingen	zich	optimaal	ontwikkelen	en	de	vast-
gestelde	doelen	halen,	is	het	van	belang	te	differentiëren.	De	grote	vraag	is	welke	
differentiatiewijze	effectief	is.	Belangrijke	aspecten	voor	het	omgaan	met	ver-
schillen	zijn	(Förrer	en	Schouten,	2009):	het	uitgangspunt	dat	alle	leerlingen	de	
vastgestelde	doelen	behalen,	het	variëren	in	leertijd	die	leerlingen	nodig	heb-
ben,	het	variëren	in	instructie	en	begeleiding,	het	bevorderen	van	een	actieve	en	
zelfstandige	leerhouding	en	het	bieden	van	een	veilig	pedagogisch	klimaat	als	
voorwaarde.

Nog	te	vaak	wordt	de	oplossing	gezocht	in	individuele	rekenlijnen:	elke	leerling	
rekent	op	zijn	eigen	niveau,	krijgt	individuele	instructie	en	(ver)werkt	de	reken-
leerstof	veelal	zelfstandig.	Bosker	(2005)	heeft	aangetoond	dat	met	divergente	
differentiatie	de	verschillen	tussen	leerlingen	groter	worden,	dat	de	leerpres-
taties	van	zwakke	leerlingen	hier	niet	bij	gebaat	zijn	en	dat	er	sprake	is	van	
ongewenste	pedagogische	consequenties.	Convergente	differentiatie	is	dan	ook	
het	vierde	kwaliteitskenmerk	dat	er	toe	doet.	Het	uitgangspunt	is	dat	een	groep	
leerlingen	bij	het	rekenen	zo	lang	mogelijk	als	geheel	bij	elkaar	wordt	gehouden.	
Er	wordt	doelgericht	onderwijs	gegeven	opdat	alle	leerlingen	in	de	groep	min-
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stens	de	gestelde	minimumdoelen	voor	de	basisvaardigheden	bereiken	(en	dat	
een	bepaald	deel	van	de	groep	de	streefdoelen	haalt).
De	gedachte	is	dat	alle	leerlingen	van	de	groepsinstructie	profiteren	en	dat	bin-
nen	het	lesmodel	tijd	is	voor	verlengde	instructie	en	begeleid	inoefenen	om	
zo	om	te	gaan	met	de	verschillen	tussen	leerlingen.	Kenmerkend	is	dat	de	les	
met	de	hele	groep	wordt	gestart	en	afgesloten,	dat	zwakke	leerlingen	verlengde	
instructie	krijgen	en	meer	tijd	voor	(begeleide)	oefening	en	dat	alle	leerlingen	
feedback	krijgen.	Als	voorwaarde	geldt	dat	er	duidelijke	regels	en	routines	zijn	
voor	zelfstandig	werken.

Een	voorbeeld	van	hoe	dit	model	in	een	rekenuur	op	het	voortgezet	onder-
wijs	is	ingepast	(klas	1vmbo-T):
Op	deze	school	is	van	één	van	de	wiskunde-uren	op	het	rooster	een	
rekenuur	gemaakt.	Als	de	les	start,	staat	op	het	bord	geschreven	wat	alle	
leerlingen	af	moeten	hebben	aan	het	eind	van	de	les	en	wat	de	extra	op-
drachten	zijn.	De	les	wordt	gezamenlijk	gestart	met	een	terugblik	en	een	
korte	herhaling	van	de	vorige	les	in	interactie	met	de	leerlingen.	Verschil-
lende	oplossingsstrategieën	komen	naar	voren.	De	docent	geeft	een	helder	
lesoverzicht	en	noemt	expliciet	het	lesdoel.	Na	de	groepsinstructie	vraagt	
de	docent	wie	er	nog	uitleg	of	hulp	nodig	heeft	en	wie	er	zelfstandig	verder	
kan.	Een	aantal	leerlingen	geeft	aan	het	nog	niet	te	begrijpen.	De	docent	
stelt	eisen	aan	de	leerlingen	die	zelfstandig	aan	het	werk	gaan.	Twee	leer-
lingen	hebben	vandaag	een	bordje	met	‘helpdesk’	op	hun	tafel	staan:	leer-
lingen	die	vastlopen,	kunnen	daar	deze	les	om	hulp	gaan	vragen.	
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De	docent	geeft	verlengde	instructie	en	begeleide	inoefening	aan	een	
groepje	leerlingen	dat	heeft	aangegeven	hulp	nodig	te	hebben.	Tegen	het	
bureau	van	de	docent	staan	twee	tafels,	waaromheen	zo	nodig	extra	
stoelen	kunnen	worden	aangeschoven.	Zo	is	een	soort	instructietafel	
gecreëerd.	Als	gecontroleerd	is	of	ook	deze	leerlingen	met	de	verwerking	
aan	de	slag	kunnen	en	de	docent	eisen	heeft	gesteld	aan	het	werk,	loopt	
de	docent	een	servicerondje	door	de	klas.	Hier	en	daar	geeft	hij	concreet	
geformuleerde	feedback	(“Goed	dat	je	de	tussenstappen	opschrijft,	dan	
kun	je	er	later	gemakkelijker	achterkomen	hoe	je	zo’n	soort	opgave	kunt	
oplossen.”).	Daarna	gaat	de	docent	terug	naar	de	instructiegroep	en	gaat	
hij	na	of	nadere	differentiatie	nodig	is	(“Wie	kan	verder,	wie	heeft	nog	
begeleiding	nodig?”).	Aan	het	eind	van	de	les	geeft	de	docent	feedback	en	
sluit	hij	interactief	af	met	een	terugkoppeling	naar	het	lesdoel	dat	aan	het	
begin	van	de	les	was	gesteld.

F. Effectieve instructie
Om	de	convergente	differentiatie	goed	toe	te	passen,	lijkt	het	IGDI-model	(Inter-
actieve	Gedifferentieerde	Directe	Instructie)	voor	rekenen	het	best	toepasbaar	
te	zijn.	Binnen	het	IGDI-model	zijn	de	fasen	van	het	directe	instructiemodel	
aangepast,	zodat	er	meer	interactie,	differentiatie	in	uitleg	en	instructietijd	tus-
sen	en	voor	de	leerlingen	ontstaat.	Coöperatieve	werkvormen	zijn	ook	eenvoudig	
in	te	passen	in	het	IGDI-model.	Een	belangrijke	bijdrage	aan	de	kwaliteit	van	de	
rekenles	wordt	geleverd	doordat	de	leerkracht	kan	variëren	met	de	effectieve	
instructie	en/of	een	gelaagdheid	in	de	instructie	kan	inbouwen,	waarmee	hij	
zijn	rekenles	kan	afstemmen	op	de	behoeften	van	de	leerlingen.	Op	de	volgende	
pagina	is	het	IGDI-model	in	een	tabel	uitgewerkt.

G. Vroegtijdig signaleren en reageren
Als	scholen	leerlingen	gecijferd	willen	gaan	afleveren,	betekent	dit	dat	zij	ervoor	
zorgen	dat	een	leerling	inzicht	heeft	in	de	hoofdbewerkingen,	in	de	samenhang	
tussen	de	bewerkingen	en	in	de	bewerkingseigenschappen.	Voorwaarde	voor	
gecijferdheid	is	de	vaardigheid	in	hoofdrekenen	en	schattend	rekenen.	Om	de	
juiste	instructie	te	kunnen	geven,	moeten	leerlingen	regelmatig	getoetst	en	
geobserveerd	worden.	Vroegtijdig	signaleren	en	reageren	betekent	dat	de	reken-
ontwikkeling	van	leerlingen	vanaf	binnenkomst	wordt	gevolgd	door	middel	van	
dagelijkse	observaties,	methodegebonden	toetsen	en	(minimaal	tweemaal	per	
jaar)	door	het	afnemen	van	methodeongebonden	toetsen.	Signaleren	heeft	al-
leen	zin	als	er	ook	conclusies	uit	worden	getrokken	en	interventies	uit	voort-
komen.	Bijvoorbeeld,	een	zwakke	rekenaar	krijgt	uitbreiding	van	de	instructie-
tijd,	maar	ook	structurele	interventies	zoals	aanpassingen	op	leerjaarniveau	om	
de	leerstof	beter	te	laten	aansluiten.	Reageren	kan	dus	zowel	een	preventief	als	
een	curatief	karakter	hebben.				 	
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1.2 Randvoorwaarden voor implementatie
De	zes	kwaliteitskenmerken	leiden	pas	tot	een	structurele	kwaliteitsverbete-
ring	als	er	sprake	is	van	rekenbeleid	(6	+	1	dus).	Rekenbeleid	betekent	dat	op	het	
niveau	van	de	leerlingen,	ouders,	leerkrachten	en	het	team	wordt	nagedacht	
over	de	wijze	waarop	structurele	kwaliteit	geboden	en	geborgd	kan	worden.	
Vanzelfsprekend	kunnen	de	rekengroep	en	de	directie	hiervoor	stappen	voor-
bereiden,	maar	uiteindelijk	gaat	het	erom	dat	alle	teamleden	betrokken	worden	
bij	de	wijze	waarop	het	rekenbeleid	wordt	uitgevoerd.	In	het	voortgezet	onder-
wijs	is	het	aan	te	raden	om	een	rekengroep	te	formeren	waarin	breder	zitting	
wordt	genomen	dan	alleen	de	wiskundedocenten.	Ook	bij	andere	vakken	komt	
rekenen	immers	om	de	hoek	kijken	en	dan	is	het	waardevol	om	het	rekenbeleid	
vanuit	een	breder	perspectief	te	ontwikkelen.

IGDI-model

Lesfase Inhoud

1.	Automatiseringsoefening
				±	5	minuten

Start	elke	rekenles	met	een	korte,	
intensieve	interactieve	automatiserings-
oefening.

2.	Start	van	de	les	
				±	2,5	minuten

-	Terugblik	op	de	vorige	les
-	Aangeven	van	het	lesdoel
-	Duidelijk	maken	van	verwachtingen
-	Actualiseren	van	voorkennis

3.	Interactieve	groepsinstructie
				±	10	minuten

-	Uitleg	in	kleine	stappen
-	Geven	van	concrete	voorbeelden	
-	Voordoen,	demonstreren
-	Hardop	denken

4a.	Groep:	Zelfstandig	of	in	duo’s	toepassen	
						±	15	minuten

4b.	Risicoleerlingen:	Verlengde	instructie	
						±	15	minuten	

-	De	gemiddelde	en	goede	rekenaars	gaan	
individueel	of	in	tweetallen	aan	het	werk	
met	activiteiten	die	aansluiten	bij	de	in-
structie.
-	Risicoleerlingen	werken	onder	begeleiding	
van	de	leerkracht.	Zij	krijgen	nogmaals	in-
structie,	maar	nu	op	maat	gemaakt.

5.	Feedback	
				±	5	minuten

De	leerkracht	maakt	een	ronde	en	geeft	
feedback	op	het	werk.

6.	Afsluiting	
				±	2,5	minuten

Inhoudelijke	afronding	van	de	les,	zowel	
voor	de	instructiegroep	als	voor	de	groep	die	
zelfstandig	werkt.
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Hieronder	enkele	aandachtspunten	voor	de	directie	om	na	te	gaan	hoe	het	staat	
met	het	beleid	ten	aanzien	van	de	doorlopende	leerlijn	rekenen	primair-voort-
gezet	onderwijs:

-		Is	er	rekenbeleid?
-		Hebben	we	zicht	op	wat	er	nodig	is	om	goed	rekenonderwijs	te	bieden?
-		Is	er	een	visie	op	rekenonderwijs?	
-		Is	er	een	rekenbeleidsplan?	
-		Is	er	een	explicitering	van	het	niveau	dat	de	leerling	op	het	gebied	van							
			rekenen	moet	bereiken?
-	Zijn	deze	doelen	gekoppeld	aan	toetsresultaten,	worden	deze	betrouw-						
	 baar	en	valide	getoetst?	
-	Is	er	sprake	van	een	doorgaande	lijn	in	de	rekenontwikkeling	van	leer-
	 lingen?		
-	En	vooral:	hoe	zie	je	die	doorgaande	lijn	terug	in	de	school?
-	Is	er	sprake	van	onderhoud	van	de	basisvaardigheden	van	rekenen	en	
	 toepassing	van	rekenvaardigheden	bij	andere	leergebieden?
-	Is	er	sprake	van	extra	onderwijstijd	voor	rekenen?	En	zo	ja,	hoe	effectief	
	 wordt	deze	momenteel	ingevuld?
-	Is	bij	binnenkomst	(nieuw	leerjaar,	nieuw	op	school)	bekend	welke	leer-
	 lingen	rekenproblemen	hebben?
-	Is	vanaf	het	begin	van	het	schooljaar	sprake	van	zorg	voor	leerlingen	met	
	 rekenproblemen?	En	zo	ja,	hoe	effectief	is	deze	zorg?
-	Is	er	sprake	van	verrijking	en	verdieping	voor	leerlingen	die	beter	zijn	op			
	 het	gebied	van	rekenen	dan	modale	leerlingen	in	hun	groep/klas?
-	Is	het	kennisniveau	van	docenten	over	rekenleerlijnen	en	didactiek	vol-
	 doende?	Is	er	sprake	van	nascholing	op	rekengebied?
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Lydia van Deelen en Janneke van Hardeveld
Hoe zorg je voor ‘taal op niveau’ in alle 
lessen?

Het	referentiekader	taal	en	rekenen	is	een	feit.	Dat	betekent	dat	
leerlingen	die	in	2010	startten	in	het	voortgezet	onderwijs	over	
vier,	vijf	of	zes	jaar	bij	hun	eindexamen	moeten	aantonen	dat	ze	
over	het	vereiste	taalbeheersingniveau	beschikken.	

Aanbevelingen	en	handreikingen	te	over,	maar	hoe	realiseer	je	als	school	een	
doorlopende	leerlijn	taal?	Het	rapport	van	de	commissie	Meijerink	(Meijerink	
2008)	vormt	een	handreiking	voor	scholen	om	toe	te	werken	naar	een	funda-
menteel	niveau	voor	alle	taalvaardigheden	(schrijven,	spreken,	lezen	en	luis-
teren).	Het	rapport	helpt	docenten	bij	het	maken	van	een	inschatting	wat	ze	
aan	taalvaardigheid	mogen	verwachten	van	instromende	leerlingen	en	op	welk	
niveau	de	leerlingen	moeten	uitstromen.	
Alle	docenten	weten	dat	het	werkstuk	van	een	brugklasser	er	anders	uitziet	dan	
dat	van	een	vierdeklasser.	Maar	in	welke	taaluitingen	zit	dat	verschil?	De	zin	
‘In	het	oude	Griekenland	geloofden	de	mensen	in	verschillende	goden’	heeft	
dezelfde	strekking	als	‘De	oude	Grieken	kenden	een	polytheïstische	godsdienst’.	
Toch	ziet	iedereen	dat	de	zinnen	in	talig	opzicht	van	elkaar	verschillen.	Wanneer	
sprake	is	van	een	doorlopende	leerlijn	taal,	zijn	docenten	van	alle	vakken	zich	
bewust	van	de	moeilijkheidsgraad	in	taalbeheersing	die	ze	van	hun	leerlingen	
vragen.	

2.1 Stappenplan voor scholen
Om	de	taalbeheersing	van	leerlingen	schoolbreed	op	de	kaart	te	zetten	en	de	
referentieniveaus	te	behalen,	is	het	nodig	om	als	school	een	aantal	stappen	te	
doorlopen.

1. Gevoel van urgentie
De	eerste	stap	is	dat	alle	docenten	en	de	schoolleiding	de	urgentie	moeten	
voelen	om	in	te	zetten	op	het	verhogen	van	de	taalvaardigheid	van	de	leer-
lingen.	Wat	bijdraagt	aan	het	urgentiegevoel	is	dat	in	2014	alle	leerlingen	
wettelijk	moeten	voldoen	aan	het	voor	hun	opleiding	geldende	referentie-
niveau,	zoals	dat	beschreven	staat	in	het	referentiekader	taal	(Meijerink	
2008).	

twee
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2. Kennis van de referentieniveaus
De	tweede	stap	in	een	succesvolle	aanpak	van	de	taalbeheersing	is	dat	
alle	docenten	kennis	moeten	hebben	van	de	verschillende	domeinen	
binnen	de	referentieniveaus	en	dat	zij	in	staat	moeten	zijn	de	gebruikte	
lesmethoden	en	het	onderwijsaanbod	daarop	aan	te	passen.	In	het	eerder	
genoemde	voorbeeld	van	de	polytheïstische	godsdienst	moet	de	docent	
dus	kunnen	inschatten	of	het	voor	zijn	leerlingen	volstaat	om	uit	te	leg-
gen	wat	polytheïsme	is	of	dat	meer	uitleg	over	de	zin	nodig	is.	Immers,	het	
werkwoord	‘kennen’	wordt	gebruikt	op	een	manier	die	waarschijnlijk	niet	
voor	alle	brugklassers	vanzelfsprekend	is.	

3. Taalgerichte vakdidactiek
Stap	drie	gaat	over	de	bekwaamheid	van	docenten	om	in	hun	lessen	ge-
richt	te	werken	aan	taalbeheersing	(Hajer	2009)).	Ook	een	aardrijkskunde-
docent	moet	in	staat	zijn	aandacht	te	geven	aan	het	met	begrip	lezen	van	
een	aardrijkskundige	tekst.	

Voor	de	uitvoering	van	stap	2	en	3	is	de	rol	van	de	sectie	Nederlands	van	
groot	belang.	De	docenten	Nederlands	zijn	immers	de	experts	in	de	school	
die	in	staat	zijn	om	de	theoretische	kaders	te	vertalen	naar	de	lespraktijk	
van	alledag.	Zij	kunnen	de	collega’s	van	de	andere	vakken	ondersteunen	
en	scholen,	indien	nodig.	Dit	betekent	overigens	niet	automatisch	dat	het	
taalbeleid	door	hen	moet	worden	ontworpen	en	aangestuurd.	Dat	proces	
kan	onder	leiding	van	een	aan	te	stellen	taalcoördinator	plaatsvinden.	

4. Monitoring
De	vierde	stap	en	de	schakel	die	in	een	succesvolle	aanpak	de	keten	
telkens	rondmaakt,	is	monitoring.	De	school	moet	de	leerlingresultaten	op	
taalgebied	goed	in	kaart	hebben.	Het	niveau	van	de	leerlingen	bepaalt	het	
onderwijsaanbod,	in	dit	geval	de	mate	waarin	taalgerichte	vakdidactiek	
aandacht	geeft	aan	verdieping,	onderhoud	of	juist	remediëren.	Dit	vraagt	
van	alle	docenten	kennis	van	zaken	over	de	referentieniveaus	en	het	taal-
beheersingniveau	van	de	leerlingen,	als	ook	om	passende	didactiek.	
Tevens	moeten	de	effecten	van	het	ingezette	taalbeleid	stelselmatig	wor-
den	geëvalueerd:	doen	we	de	goede	dingen	en	doen	we	ze	goed?	

Een	succesvolle	aanpak	bestaat	samenvattend	uit	de	volgende	vier	stappen:
1.	 Nut	en	noodzaak	voor	een	effectief	taalbeleid	wordt	door	iedereen	in	de	
	 school	onderkend.
2.	 Alle	docenten	hebben	kennis	van	en	zijn	vaardig	in	het	gebruik	van	de	
	 referentieniveaus.
3.	 Alle	docenten	zijn	vaardig	in	het	toepassen	van	effectieve	taalgerichte	
	 vakdidactiek.
4.	 De	school	organiseert	structureel	effectmetingen	(monitor)	als	basis	voor	
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de	samenstelling	van	het	onderwijsaanbod	en	de	eventuele	bijstelling	van	
het	taalbeleid.

2.2 De noodzaak van aandacht voor taalbeheersing 
Al	in	het	‘Onderwijsverslag	2007/2008’	schreef	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	
over	taalachterstanden	in	het	voortgezet	onderwijs	(17	procent	van	de	havo-	en	
vwo-leerlingen	heeft	een	taalachterstand	tegenover	24	procent	van	de	vmbo-
leerlingen).	Dit	onderzoek	is	mede	aanleiding	geweest	voor	het	rapport	‘Over	
de	drempels	met	taal	en	rekenen’,	dat	in	2008	is	gepubliceerd.	Dat	taal	meer	
aandacht	verdient,	is	dus	al	even	bekend.	Nu	hebben	scholen	echter	concreet	de	
opdracht	gekregen	om	in	2014	alle	leerlingen	af	te	leveren	op	het	geldende	taal-
beheersingniveau.	Natuurlijk	zijn	er	grote	verschillen	tussen	scholen.	Scholen	
waar	de	eindexamenresultaten	goed	zijn,	waar	de	cijfers	voor	het	vak	Neder-
lands	voldoende	of	zelfs	bovengemiddeld	zijn,	zullen	minder	urgentie	ervaren	
om	grote	veranderingen	door	te	voeren.	Maar	ook	voor	hen	gelden	de	nieuwe	
standaarden	waaraan	de	leerlingen	moeten	voldoen	en	ook	deze	scholen	krijgen	
te	maken	met	de	landelijke	eindexamens	in	alle	vakken,	die	worden	samen-
gesteld	volgens	de	nieuwe	normen	voor	taalbeheersing.	In	2014	zal	de	inhoud	
van	het	eindexamen	voor	het	vak	Nederlands	voor	alle	schooltypen	worden	
aangepast.	Ook	de	examens	van	andere	vakken	worden	geijkt	aan	de	verschil-
lende	referentieniveaus.	
Deze	ontwikkeling	gaat	hand	in	hand	met	de	invoering	van	de	landelijke	re-
ken-toets,	die	voor	alle	leerlingen	een	verplicht	onderdeel	van	het	eindexamen	
zal	worden.	Veel	scholen	kiezen	ervoor	om	het	op	te	zetten	rekenbeleidsplan	
daarom	te	laten	aansluiten	op	het	taalbeleidsplan.	Deze	plannen	dienen	deel	uit	
te	maken	van	het	schoolplan	en	zullen	in	de	toekomst	ongetwijfeld	een	rol	gaan	
spelen	bij	de	periodieke	kwaliteitsonderzoeken	van	de	Inspectie	van	het	Onder-
wijs.

De	noodzaak	om	aandacht	te	besteden	aan	taal	is	met	de	hierboven	beschreven	
ontwikkelingen	de	afgelopen	jaren	vergroot.	Dat	betekent	echter	nog	niet	dat	
alle	docenten	in	een	school	die	noodzaak	voldoende	voelen.	Of	toch?	Gevraagd	
naar	de	taalvaardigheid	van	hun	leerlingen	zullen	veel	docenten	zeggen	dat	
proefwerken	wemelen	van	de	spelfouten	of	dat	leerlingen	hun	zinnen	‘niet	eens	
met	een	hoofdletter	beginnen’.	Hoewel	hoofdletters	en	punten	maar	een	klein	
onderdeel	vormen	van	taalbeheersing	(begrijpend	lezen	is	bijvoorbeeld	een	nog	
wezenlijker	onderdeel),	duidt	deze	veelgehoorde	opmerking	erop	dat	een	groot	
aantal	docenten	zich	ervan	bewust	is	dat	de	taalvaardigheid	van	zijn	leerlingen	
te	wensen	over	laat.	Dat	betekent	overigens	lang	niet	altijd	dat	zij	zich	ook	de	
aangewezen	persoon	voelen	om	die	taalbeheersing	bij	te	spijkeren.	Om	het	ge-
voel	van	urgentie	te	vergroten,	is	het	van	belang	om	docenten	te	laten	inzien	dat	
taal	in	elk	vak	het	middel	is	om	dat	vak	over	te	dragen.	Iedereen	op	school	heeft	
taal	nodig	om	zich	nieuwe	informatie	eigen	te	maken,	ongeacht	in	welk	vak.	Een	



26 De	referentieniveaus	taal	en	rekenen	in	de	praktijk

te	laag	niveau	van	taalbeheersing	doet	dus	afbreuk	aan	de	vakinhoudelijke	pres-
taties	van	de	leerlingen.	
De	rol	van	de	schoolleiding	is	essentieel	voor	het	welslagen	van	een	effectief	
taalbeleid.	De	directie	zal	immers	de	randvoorwaarden	moeten	scheppen	die	
nodig	zijn	om	invulling	te	geven	aan	de	opdracht	om	alle	leerlingen	op	het	
gewenste	taalniveau	aan	het	vervolgonderwijs	over	te	dragen.	De	schoolleiding	
(strategisch	niveau)	zet	de	beleidslijnen	uit,	benoemt	een	taalcoördinator	met	
een	duidelijke	opdracht	(tactisch	niveau)	en	ondersteunt	de	docenten	die	de	
taalactiviteiten	uitvoeren	(operationeel	niveau).	De	schoolleiding	moet	zichtbaar	
betrokken	zijn	bij	deze	onderwijskundige	ontwikkeling.		
Een	school	die	kiest	voor	een	schoolbrede	aanpak	van	taalbeheersing	doet	er	
verstandig	aan	om	te	beginnen	met	een	bewustwordingsbijeenkomst	voor	alle	
docenten.	Tijdens	bijvoorbeeld	een	algemene	personeelsvergadering	of	een	stu-
diedag	wordt	een	deel	van	de	tijd	besteed	aan	het	bekijken	van	taaltoetsresul-
taten.	De	taalcoördinator	presenteert	deze	gegevens	en	licht	ze	toe.	In	de	bijeen-
komsten	worden	‘good	practices’	gegeven	en	ervaringen	uitgewisseld.	

Een	voorbeeld	uit	de	praktijk	van	het	voortgezet	onderwijs:
Een	natuurkundedocent	vraagt	ter	voorbereiding	op	de	bewustwordings-
bijeenkomst	aan	zijn	leerlingen	welke	woorden	ze	niet	kennen	in	een	tekst	
uit	het	lesboek.	Het	aantal	onbekende	woorden	blijkt	veel	groter	te	zijn	
dan	verwacht.	Tijdens	de	bijeenkomst	komt	naar	voren	dat	een	tweede-
klasser	niet	wist	wat	het	woord	‘bovendien’	betekende.	De	taalcoördinator	
of	teamleider	kan	ook	docenten	van	zaakvakken	vragen	hoeveel	pagina’s	
tekst	het	eindexamen	van	hun	vak	telde.	Uit	dat	grote	aantal	pagina’s	
(bijvoorbeeld	elf	pagina’s	bij	vwo	scheikunde	in	2010)	blijkt	hoezeer	een	
goede	leesvaardigheid	van	belang	is	om	ook	in	bètavakken	goed	te	kunnen	
scoren.

Docenten	van	praktijkvakken	zijn	vaak	heel	goed	in	het	toepassen	van	taal-
gerichte	didactiek	bij	het	geven	van	instructie.	Immers,	in	de	lessen	lichamelijke	
opvoeding	komt	de	veiligheid	in	het	geding	wanneer	leerlingen	de	instructie	
niet	begrijpen.	De	docenten	lichamelijke	opvoeding	zijn	dus	vaak	creatief	in	het	
inzetten	van	ondersteunende	(visuele)	middelen,	het	helder	en	duidelijk	for-
muleren,	het	aansluiten	bij	het	taalniveau	van	de	leerlingen	en	het	controleren	
of	leerlingen	de	instructie	begrepen	hebben.	Deze	docenten	kunnen	collega’s	
tijdens	zo’n	bewustwordingsbijeenkomst	in	de	gymzaal	laten	zien	hoe	een	
effectieve	instructie	er	uitziet.	

2.3 Kennis en vaardigheden
Tijdens	de	correctie	van	de	eindexamens	ervaren	docenten	vaak	met	grote	
ergernis	en	teleurstelling	dat	de	uiteindelijke	resultaten	mede	bepaald	worden	
door	het	taalniveau	van	de	leerlingen,	vooral	op	het	gebied	van	tekstbegrip	en	
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schrijfvaardigheid.	Datzelfde	geldt	natuurlijk	ook	in	de	dagelijkse	lespraktijk	op	
alle	niveaus	en	op	elk	moment	in	de	schoolloopbaan.	De	leermiddelen	die	in	de	
bovenbouw	van	vmbo	en	havo/vwo	worden	gebruikt,	hebben	in	klas	3	(vmbo)	
en	klas	4	(havo/vwo)	vrijwel	hetzelfde	taalniveau	als	in	de	eindexamenklassen.	
Docenten	zijn	zich	daarvan	vaak	niet	bewust	en	bieden	leerlingen	die	vanuit	de	
onderbouw	komen	te	weinig	taalhulp	om	de	lesstof	te	begrijpen.	De	discrepantie	
tussen	het	taalniveau	van	de	leerlingen	en	dat	van	leermiddelen	betekent	dat	de	
docent	in	staat	moet	zijn	leerlingen	te	ondersteunen	bij	het	werken	met	de	leer-
middelen.	Het	taalniveau	van	de	leerlingen	bepaalt	daarna	hoe	en	in	welke	mate	
de	docent	taalvaardige	vakdidactiek	moet	toepassen.	Een	voorbeeld	dat	elke	
docent	zal	herkennen	is	het	presentatieniveau	dat	hij	van	zijn	leerlingen	vraagt	
in	de	verschillende	jaren.	Een	presentatie	voor	biologie	in	de	eerste	klas	duurt	
misschien	vijf	minuten	en	voldoet	aan	eenvoudige	eisen.	De	presentatie	van	een	
profielwerkstuk	of	sectorwerkstuk	is	niet	alleen	qua	tijdsduur,	maar	ook	voor	
wat	betreft	de	eisen	ten	aanzien	van	inhoud	vele	malen	gecompliceerder.	Vaak	is	
de	stijgende	lijn	in	talige	vaardigheden	allereerst	te	zien	in	de	lengte	en	de	
moeilijkheidsgraad	van	de	aangeboden	teksten.	Daarnaast	is	het	waarneembaar	
in	de	wijze	waarop	instructie	wordt	gegeven	en	als	laatste	ook	in	de	vraagstel-
ling	van	de	verwerkingsopdrachten.	De	meeste	docenten	zijn	zich	hiervan	be-
wust	en	passen	hun	taalniveau	aan	aan	de	klas	die	ze	voor	zich	hebben.	Echter,	
de	verschillen	tussen	docenten	zijn	groot.	

In	de	ideale	situatie	hebben	alle	docenten	kennis	van	de	taalvaardigheidniveaus	
die	ze	van	hun	leerlingen	mogen	verwachten	en	zijn	er	schoolbrede	afspraken	
gemaakt	over	de	talige	aanpak.	Een	eerste	stap	naar	de	kennis	over	de	taalvaar-
digheid	van	leerlingen	is	het	opnemen	van	de	gegevens	over	taal	in	het	leer-
lingvolgsysteem.	Dat	klinkt	eenvoudiger	dan	dat	het	in	de	praktijk	is.	Daarom	is	
het	van	belang	dat	elke	schoolorganisatie	zich	de	volgende	vragen	stelt:	Welke	
taalgegevens	zijn	nu	al	beschikbaar?	Wat	betekenen	deze	gegevens	voor	ons	en	
wat	kunnen	wij	ermee	doen?	Welke	gegevens	hebben	wij	nog	nodig	en	hoe	kun-
nen	we	die	verkrijgen?	Wie	draagt	zorg	voor	de	interpretatie	van	de	gegevens	en	
de	overdracht?	Kortom,	een	herziening	of	aanscherping	van	de	overdrachtsmo-
menten	binnen	de	school	is	noodzakelijk	om	de	doorlopende	leerlijn	te	garan-
deren.

Om	de	doorlopende	leerlijn	taal	vorm	te	geven	in	de	school	is	samenwerking	
en	afstemming	tussen	alle	docenten	noodzakelijk.	Om	bijvoorbeeld	te	komen	
tot	schoolbrede	afspraken	is	de	samenwerking	tussen	de	taalcoördinator	en	de	
teamleiders	essentieel.	Op	scholen	waar	al	geruime	tijd	wordt	gewerkt	aan	de	
taalverbetering	van	de	leerlingen,	bijvoorbeeld	scholen	in	een	taalarme	omge-
ving,	is	dit	proces	een	logisch	vervolg	op	het	bestaande	beleid	en	zijn	de	nood-
zakelijke	randvoorwaarden	meestal	al	een	feit.	Op	deze	scholen	is	de	urgentie	
onderkend,	vaak	doordat	de	leerlingenprestaties	achterblijven	bij	de	verwachtin-
gen	en	de	eindexamenresultaten	onvoldoende	zijn.	Er	bestaat	dus	niet	één	vast	
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taalbeleidsplan	dat	altijd	succes	garandeert,	mits	goed	uitgevoerd.	Het	is	een	
kwestie	van	een	schooleigen	aanpak.	Wel	geldt	voor	alle	scholen	dat	een	aantal	
onderdelen	essentieel	is,	te	beginnen	met	het	kennisniveau	over	de	eisen	die	
worden	gesteld	aan	de	scholen	en	de	kennis	over	het	taalvaardigheidniveau	van	
de	leerlingen,	zowel	per	cohort	als	individueel.

2.4 Alle docenten taaldocent?
Wat	moet	een	biologiedocent	kunnen	om	zijn	leerlingen	te	ondersteunen	in	hun	
talige	ontwikkeling?	Wat	betekent	‘toewerken	naar	2F’1		voor	het	lesmateriaal,	
de	didactiek	en	de	toetsen?	Dat	zijn	vragen	die	op	een	school	die	inzet	op	taal-
vaardigheid,	elke	docent	moet	kunnen	beantwoorden.	In	elke	sectie	en	in	elk	
team	kunnen	afspraken	gemaakt	worden	over	hoe	om	te	gaan	met	taal	in	de	
lessen.	Natuurlijk	hoeft	geen	enkele	docent	lessen	Nederlands	te	geven	wan-
neer	dat	niet	zijn	vak	is.	Wel	mag	van	iedere	docent	verwacht	worden	dat	hij	
zijn	leerlingen	stimuleert	goed	Nederlands	te	spreken	en	te	schrijven	en	dat	hij	
leerlingen	ondersteunt	bij	het	begrijpen	van	vakteksten	en	vaktaal.	De	inhoud	
van	de	lessen	blijft	dus	gelijk	en	dat	wat	van	de	leerlingen	wordt	gevraagd	blijft	
ook	grotendeels	gelijk,	er	wordt	alleen	meer	aandacht	besteed	aan	het	taalbe-
heersingniveau	van	de	leerlingen.	Een	voorbeeld	van	een	talige	aanpak	in	de	
wiskundelessen	is	bijvoorbeeld	dat	de	docent	niet	alleen	wiskundige	begrippen	
toelicht,	maar	ook	uitlegt	wat	hij	bedoelt	wanneer	hij	als	huiswerk	geeft	‘Bestu-
deer	paragraaf	3.3’.	

Een	voorbeeld	uit	de	praktijk	van	het	voortgezet	onderwijs	laat	zien	hoe	
lastig	het	is	om	als	docent	in	te	schatten	welke	taalgerichte	vakdidactiek	
past	in	welke	situatie.	
Tijdens	een	les	aardrijkskunde	in	klas	1	over	neerslag	komt	in	een	op-
dracht	een	tabel	voor	met	de	zinsnede	‘in	welk	gebied	is	de	neerslag	ge-
ring?’.	Een	leerling	vraagt	om	uitleg	en	de	docent,	natuurlijk	vanuit	zijn	vak	
redenerend,	begint	uitvoerig	het	begrip	neerslag	uit	te	leggen.	In	de	context	
van	dit	artikel	is	het	niet	moeilijk	te	begrijpen	dat	juist	het	woord	‘gering’	
de	desbetreffende	leerling	problemen	gaf.	De	docent	had	in	dit	geval	kun-
nen	volstaan	met	het	geven	van	een	synoniem,	bijvoorbeeld	‘weinig’.	

Dit	voorbeeld	geeft	aan	dat	de	opstellers	van	de	leermiddelen	op	de	hoogte	
moeten	zijn	van	de	vereiste	taalniveaus,	maar	het	moet	duidelijk	zijn	dat	de	
achterliggende	gedachte	van	het	invoeren	van	de	referentieniveaus	niet	is	om	
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de	eisen	te	verlagen.	Integendeel,	de	referentieniveaus	zijn	juist	bedoeld	om	het	
taalbeheersingniveau	te	verhogen.	In	het	bovenstaande	voorbeeld	zou	de	term	
‘gering’	dus	een	verrijking	van	de	woordenschat	zijn.
Het	toepassen	van	taalgerichte	vakdidactiek	gaat	niet	bij	iedereen	vanzelf.	Do-
centen	Nederlands	of	leden	van	een	werkgroep	taal	kunnen	een	voortrekkersrol	
vervullen	en	hun	collega’s	helpen	bij	het	geven	van	taalrijke	lessen.	Zij	kunnen	
bijvoorbeeld	een	studiemiddag	verzorgen	over	begrijpend	lezen	in	alle	vakken:	
Hoe	laat	je	als	docent	geschiedenis	zien	hoe	je	zelf	een	ingewikkelde	tekst	te	
lijf	gaat	wanneer	je	die	wilt	begrijpen?	Hoe	demonstreer	je	het	toepassen	van	
leesstrategieën	of	hoe	zorg	je	dat	naast	vaktaal	ook	algemene	woordenschat	
aandacht	krijgt?	De	voortrekkers	in	de	school	kunnen	hun	collega’s	voorzien	van	
werkvormen	of	aanvullend	lesmateriaal2	dat	hen	helpt	om	talige	ondersteuning	
te	bieden.	

2.5 Monitoring 
Behalve	kennis	van	de	referentieniveaus	uit	het	rapport	‘Over	de	drempels	met	
taal	en	rekenen’	is	er	nog	meer	nodig	om	een	doorlopende	leerlijn	te	realiseren.	
Kennis	van	de	taalprestaties	van	de	leerlingen	zorgt	dat	duidelijk	is	waar	op	in-
gezet	wordt.	Blijkt	uit	taaltoetsgegevens	dat	alle	leerlingen	op	tijd	het	2F	niveau	
bereiken,	maar	dat	slechts	60	procent	van	de	havisten	met	3F	niveau	van	school	
gaat?	Dan	moet	worden	ingezet	op	de	bovenbouw	van	de	havo-afdeling.	Of	mis-
schien	blijkt	uit	de	instroomgegevens	dat	veel	leerlingen	laag	scoren	op	begrij-
pend	lezen.	In	dat	geval	kan	het	zinvol	zijn	om	voor	die	groep	een	remediërend	
programma	te	bieden	in	het	eerste	jaar.	

Van	de	verwachtingen	die	men	in	mbo	en	hbo	heeft	op	taalgebied	is	in	het	
voortgezet	onderwijs	meestal	niet	veel	bekend.	Men	kent	de	leerboeken	niet	en	
heeft	niet	altijd	weet	van	eventuele	toetsen	die	worden	afgenomen.	Naar	het	
voorbeeld	van	het	contact	met	het	primair	onderwijs	over	de	instroomgegevens	
(warme	overdracht)		kunnen	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	contacten	
onderhouden	met	vervolgopleidingen	over	de	eisen	en	verwachtingen	die	men	
daar	heeft	ten	aanzien	van	taal.	Alle	leerlingen	zouden	voor	alle	vaardigheden	
het	2F	niveau	moeten	hebben	aan	het	einde	van	hun	vmbo-opleiding,	maar	bij	
sommige	mbo-opleidingen	is	een	hoger	leesvaardigheidniveau	gewenst.	Leerlin-
gen	die	bijvoorbeeld	management	economie	en	recht	gaan	doen	(mbo	niveau	3	
en	4),	zouden	op	2S	niveau	moeten	kunnen	lezen	om	de	handboeken	in	het	mbo	
te	kunnen	volgen.	In	de	ideale	situatie	is	de	monitoring	sectoroverstijgend:	
docenten	weten	waartoe	ze	hun	leerlingen	moeten	opleiden,	willen	deze	een	
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goede	start	kunnen	maken	in	het	vervolgonderwijs.	Een	terugkoppeling	van	
taaltoetsgegevens	naar	het	voorgaande	onderwijs,	van	voortgezet	naar	primair	
onderwijs,	maakt	sectoroverstijgende	monitoring	ook	nuttig.	De	basisschool	kan	
op	die	manier	zijn	voordeel	doen	met	de	taaltoetsgegevens	uit	het	voortgezet	
onderwijs	en	op	basis	daarvan	zijn	taalbeleid	bijstellen.	

Toetsgegevens	die	bruikbaar	zijn	voor	het	verhogen	van	de	taalprestaties	van	
leerlingen	kunnen	op	school	of	buiten	school	verzameld	worden.	Het	contact	
tussen	basisschool	en	middelbare	school	bestaat	meestal	in	elk	geval	uit	het	
overdragen	van	(Cito)	toetsgegevens.	Van	de	nieuwe	brugklassers	is	dus	bekend	
hoe	zij	scoren	op	taal	en	met	welke	onderdelen	ze	eventueel	moeite	hebben.	
Momenteel	wordt	door	het	Cito	in	opdracht	van	het	ministerie	van	OCW	hard	
gewerkt	aan	het	samenstellen	van	testmateriaal	dat	docenten	helpt	bij	het	vast-
stellen	van	het	niveau	volgens	het	referentiekader.	Ook	de	Diataaltoetsen	van	de	
Rijksuniversiteit	Groningen	(RUG)	worden	aangepast	aan	de	referentieniveaus.	
In	het	vmbo/mbo	kunnen	de	Devianttoetsen	en	-methode	gebruikt	worden.	
Daarnaast	zijn	scholen	voor	primair	onderwijs	met	ingang	van	het	schooljaar	
2011-2012	verplicht	om	aan	de	toeleverende	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	
per	individuele	leerling	en	per	taalvaardigheid	(lezen,	schrijven,	spreken	en	luis-
teren)	aan	te	geven	welk	taalniveau	de	leerling	heeft.	Met	deze	ontwikkelingen	
zal	de	overdracht	van	primair	naar	voortgezet	onderwijs	verbeteren.	Daarnaast	
zal	ook	op	scholen	intern	een	systeem	moeten	worden	opgezet	of,	in	veel	geval-
len,	verfijnd	om	alle	gegevens	overzichtelijk	beschikbaar	te	hebben.	Belangrijker	
nog	is	te	bepalen	hoe	deze	gegevens	de	leidraad	kunnen	vormen	voor	wat	er	in	
de	klas	gebeurt.	De	school	moet	dus	het	volgende	in	beeld	hebben:	welke	leer-
lingen	zitten	op	niveau	en	zijn	gebaat	bij	een	verdiepingsslag?	Welke	leerlingen	
zitten	op	niveau	en	hebben	nog	tijd	nodig	voor	onderhoud	en	oefening?	Welke	
leerlingen	presteren	onvoldoende	en	hebben	remediering	nodig?

Vervolgens	is	het	voor	elke	school	en	elk	docententeam	de	uitdaging	om	met	
deze	kennis	het	juiste	te	doen	in	de	lessen.	Wat	is	dan	het	juiste?	Uit	onderzoek	
blijkt	bijvoorbeeld	dat	succesvolle	docenten	gericht	expliciete	instructie	geven	
over	lezen	en	schrijven	(McCardle,	2004).	We	kunnen	zeggen	dat	effectief	do-
centgedrag,	als	het	gaat	om	taal	in	alle	vakken,	bestaat	uit	het	volgende:

-	 Aansluiten	bij	voorkennis	op	een	taalondersteunende	manier,	bijvoorbeeld	
door	een	woordweb	te	maken	tijdens	een	onderwijsleergesprek.	

-	 Onbekende	woorden	uitleggen,	ook	wanneer	het	geen	vakjargon	is.	Wan-
neer	het	woord	‘intussen’	onbekend	is,	is	het	aan	de	docent	die	daar	achter	
komt	om	de	betekenis	uit	te	leggen.	Leerlingen	moeten	naar	de	betekenis	
van	deze	woorden	durven	vragen.	

-	 Aandacht	geven	aan	lezen.	Als	de	opdracht	is	‘Lees	paragraaf	…	en	maak	
de	vragen’,	hebben	de	leerlingen	veel	aan	een	korte	instructie	leesstra-
tegieën	toepassen.	Zeer	effectief	is	het	als	de	docent	voordoet	hoe	hij	de	
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leesstrategieën	zelf	toepast.	
-	 Aandacht	geven	aan	schrijven.	Vraag	de	leerlingen	in	hele	zinnen	te	ant-

woorden	in	hun	schrift	en	geef	instructie	over	het	maken	van	aantekenin-
gen	of	het	schrijven	van	een	werkstuk.	Leg	uit	hoe	je	een	tekst	schrijft,	ook	
al	is	dit	een	onderzoeksverslag	van	natuurkunde.	

-	 Aandacht	geven	aan	mondelinge	taalvaardigheid.	Neem	geen	genoegen	
met	antwoorden	bestaande	uit	één	woord,	maar	vraag	leerlingen	een	zin	te	
formuleren.	

-	 Aandacht	geven	aan	studievaardigheden.	Leg	uit	hoe	en	wanneer	je	een	
woordenboek	gebruikt	en	wat	het	wil	zeggen	als	je	een	tekst	moet	bestu-
deren.	

Het	is	aan	de	taalcoördinator	en	de	teamleiders	om	docenten	bekend	te	maken	
met	deze	aanwijzingen	en	om	het	lijstje	aan	te	vullen	met	eigen	tips	en	‘good	
practices’.	Deze	functionarissen	kunnen	ook	de	leiding	nemen	bij	het	maken	van	
teambrede	afspraken	over	aandacht	voor	taal	in	de	les.	Schoolbrede	afspraken	
zijn	natuurlijk	nog	wenselijker.	In	dat	geval	kunnen	teamleiders	met	hun	team	
een	voorstel	maken	voor	de	andere	teams	en	van	de	schoolleiding	vragen	een	
besluit	hierover	te	nemen.	

2.6 Succesfactoren: wat maakt taalbeleid effectief?
Uit	het	voorafgaande	blijkt	dat	effectief	aandacht	geven	aan	taal	op	drie	niveaus	
in	de	schoolorganisatie	gebeurt:	op	schoolleiderniveau,	op	teamleiderniveau	(ook	
de	taalcoördinator	speelt	op	dit	niveau	een	rol)	en	op	docentniveau.	De	school-
leiding	moet	taal	op	de	agenda	zetten,	de	teamleider	moet	taal	op	de	agenda	
houden,	de	taalcoördinator	is	de	verbindende	schakel	tussen	beleid	en	uitvoe-
ring	en	de	docent	moet	in	zijn	lessen	aandacht	geven	aan	taal.	

We	kunnen	de	volgende	kritische	succesfactoren	onderscheiden:
-	 De	schoolleiding	toont	zichtbaar	zijn	betrokkenheid	bij	de	taalactiviteiten	

(is	voorbeeldig,	opent	bijeenkomsten,	schrijft	in	de	nieuwsbrief,	vraagt	
regelmatig	hoe	het	gaat,	evalueert	het	beleid	met	de	uitvoerders).		

-	 De	teamleiders	zijn	betrokken	bij	de	uitvoering	van	beleid	door	taal	in	hun	
team	prioriteit	te	geven	en	intervisie	te	organiseren.

-	 De	teamleiders	zetten	taal	op	de	agenda	in	de	voortgangsgesprekken.	
-	 Er	is	een	taalcoördinator	of	taalwerkgroep	met	een	duidelijke	opdracht	

voor	wat	betreft	het	aandacht	geven	aan	taal.	
-	 De	taalcoördinator	adviseert	de	schoolleiding	over	taalbeleid.	
-	 De	taalcoördinator	organiseert	het	uitwisselen	van	‘good	practices’	en	

scholingsbijeenkomsten.
-	 De	taalcoördinator	draagt	zorg	voor	afstemming	met	en	samenwerking	

tussen	de	teams	en	tussen	de	docenten	en	de	schoolleiding.
-	 Docenten	kennen	de	referentieniveaus	en	weten	op	welk	referentieniveau	
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hun	lesmaterialen	geschreven	zijn.	
-	 Docenten	kennen	de	taaltoetsresultaten	van	hun	leerlingen.	
-	 Docenten	weten	wat	de	taaltoetsresultaten	van	de	leerlingen	betekenen	

voor	hun	lessen.	
-	 Docenten	geven	hun	leerlingen	talige	ondersteuning	in	de	les	(leggen	on-

bekende	woorden	uit,	geven	synoniemen,	demonstreren	het	toepassen	van	
leesstrategieën	en	opzoekvaardigheden,	et	cetera).

-	 Er	zijn	schoolbrede	afspraken	over	het	omgaan	met	taalfouten	en	formu-
leringen	in	de	les,	in	proefwerken	en	in	werkstukken	en	presentaties.	

2.7 Samenvatting en handreikingen
Sinds	het	rapport	‘Over	de	drempels	met	taal	en	rekenen’	wordt	in	de	referentie-
niveaus	taal	het	taalbeheersingniveau	beschreven	voor	de	vaardigheden	lezen,	
schrijven,	luisteren	en	spreken.	De	referentieniveaus	geven	aan	wanneer	welke	
leerling	op	welk	schooltype	wat	moet	beheersen.	De	eindtermen	voor	het	pri-
mair	onderwijs	en	de	eindexameneisen	in	het	voortgezet	onderwijs	zullen	wor-
den	aangepast	aan	de	nieuwe	eisen.	In	2014	zal	als	eerste	de	inhoud	van	het	
eindexamen	voor	het	vak	Nederlands	zijn	geijkt	aan	het	referentiekader.	Ook	
voor	alle	andere	vakken	wordt	het	gebruik	van	taal	en	de	eisen	van	taalvaar-
digheid	aangepast.	Dit	betekent	dat	alle	docenten	van	alle	schooltypen	en	alle	
vakken	met	deze	ontwikkeling	te	maken	krijgen.	Nodig	is	dat	elke	docent	op	
de	hoogte	is	van	de	inhoud	en	de	gevolgen	van	de	invoering	van	de	referentie-
niveaus	in	het	algemeen	en	voor	zijn	vak	in	het	bijzonder.	In	de	didactiek	
komt	meer	nadruk	te	liggen	op	taalgerichte	vakdidactiek.	Dit	vraagt	om	(bij)-
scholing	van	docenten	en	afstemming	en	samenwerking	binnen	de	scholen.	
Essentieel	voor	het	welslagen	van	de	invoering	is	het	urgentiebesef	binnen	de	
school	(bewust-zijn),	het	besef	dat	een	ieder	belang	heeft	bij	de	ontwikkeling	
(draagvlak),	onderwijskundig	leiderschap	van	de	schoolleiding	dat	stimulerend	
werkt	(betrokkenheid)	en	heel	belangrijk,	de	bereidheid	van	docenten	om	de	
nodige	vaardigheden	aan	te	leren	(bekwaam	worden).	Resultaatgericht	werken	
is	noodzakelijk	en	dat	betekent	dat	planmatig	werken,	monitoring	en	evalueren	
kernbegrippen	zijn	van	een	effectief	taalbeleid.

Waar	kunt	u	morgen	mee	beginnen?
1.	 De	stand	van	zaken	vaststellen:	inventariseer	wat	u	als	school	al	weet,	

doet	en	kan.	Hiervoor	kan	de	CPS	quickscan	gebruikt	worden,	die	u	kunt	
vinden	op	de	website	www.cps.nl/taalinkaart.	

2.	 Ervoor	zorgen	dat	op	alle	niveaus	in	uw	school	voldoende	actuele	kennis	
aanwezig	is	over	taal	en	de	referentieniveaus.	Enkele	bronnen	hiervoor	zijn	
de	websites	www.taalenrekenen.nl	en	www.steunpunttaalenrekenenvo.nl.

3.	 Het	opstellen	van	een	meerjaren	taalbeleidsplan	dat	een	integraal	on-
derdeel	vormt	van	het	schoolplan	en	waarin	de	doelen	en	verantwoorde-
lijkheden	helder	en	duidelijk	zijn	omschreven	en	vastgelegd.
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4.	 Het	systematisch	analyseren	en	bespreken	van	uw	rendementsgegevens	
(onder	andere	instroom	primair	onderwijs,	doorstroom	onderbouw/boven-
bouw,	resultaten	van	het	vak	Nederlands,	testgegevens	taal,	eindexamen-
resultaten	totaal	en	van	het	vak	Nederlands	en	kennis	van	de	rendements-
gegevens	van	de	oud-leerlingen	in	het	vervolgonderwijs).

5.	 Als	gegevens	ontbreken	kunt	u	taaltoetsen	afnemen	bij	de	leerlingen	(mo-
gelijke	toetsen	zijn	Cito,	Diataal	of	Deviant).

6.	 Zorgen	voor	scholing	van	docenten	(bijvoorbeeld	met	een	taalbril	op	leren	
kijken	naar	het	eigen	instructiegedrag).	
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Piet Groenewegen en Hans Puper
Talenten ontwikkelen door te excelleren 
in taal

Na	zijn	opleiding	zoekt	een	leerling	een	plaats	in	de	samenleving,	
waar	hij	zijn	talenten	verder	kan	ontplooien.	Een	goede	taalbe-
heersing	is	hiervoor	onontbeerlijk,	daar	zijn	de	meeste	mensen	
tegenwoordig	wel	van	overtuigd.	Een	goede	taalontwikkeling	bin-
nen	de	opleiding	is	op	zichzelf	belangrijk	en	verhoogt	tevens	de	
prestaties	op	andere	terreinen.	Aandacht	voor	taal	bij	alle	vakken,	
leeractiviteiten	en	praktijkstages	is	daarom	van	wezenlijk	belang	
voor	een	optimale	talentontwikkeling.	De	resultaten	van	de	leer-
ling	gaan	omhoog	en	het	rendement	van	de	school	stijgt.	
Taalontwikkeling	wordt	echter	nog	niet	altijd	als	een	vanzelf-
sprekend	onderdeel	van	het	werk	van	een	vakleerkracht	gezien.	

In	opdracht	van	het	ministerie	van	OCW	heeft	CPS	in	het	project	‘Doorlopende	
leerlijnen	taal	voortgezet	onderwijs’	gewerkt	aan	het	verspreiden	van	kennis
over	de	referentieniveaus	taal	onder	scholen.	Met	een	viertal	scholen3	zijn	
manieren	ontwikkeld	om	effectief	taalbeleid	in	de	school	te	implementeren.	Dit	
hoofdstuk	geeft	u	handreikingen	om	het	taalbeleid	op	uw	school	te	versterken	
en	zodoende	bij	te	dragen	aan	de	talentontwikkeling	van	leerlingen.

3.1 Het onderzoek
De	projectgroep	‘Doorlopende	leerlijnen	taal	voortgezet	onderwijs’	organiseerde	
verschillende	informatie-	en	werkbijeenkomsten	voor	leerkrachten,	taalcoördi-
natoren	en	schoolleiders.	Met	vier	scholen	is	daarnaast	gewerkt	aan	de	imple-
mentatie	van	effectief	taalbeleid,	waarvoor	verschillende	instrumenten	werden	
ontwikkeld.	Om	zicht	te	krijgen	op	de	vraag	wat	nu	kritische	succesfactoren	zijn	
voor	de	implementatie	van	effectief	taalbeleid,	heeft	de	projectgroep	de	opvat-
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tingen	van	de	betrokkenen	op	twee	manieren	geanalyseerd.	In	de	eerste	plaats	
kregen	de	deelnemers	aan	de	informatie-	en	werkbijeenkomsten	na	een	half	
jaar	de	vraag	voorgelegd	om	te	reflecteren	op	de	effecten	van	de	bijeenkomsten.	
In	de	tweede	plaats	zijn	de	gegevens	van	de	door	CPS	ontwikkelde	quickscan	
‘Taal	in	kaart’	geanalyseerd.	Deze	quickscan	is	voor	het	grootste	deel	ingevuld	
door	leerkrachten	en	taalcoördinatoren	die	aan	het	begin	stonden	van	het	
opzetten	van	effectief	taalbeleid	op	hun	school.	De	effectmeting	en	de	quickscan	
geven	samen	een	goed	beeld	van	de	ontwikkelingsfase	waarin	de	projectscholen
zich	bevinden	ten	aanzien	van	het	taalbeleid.	De	scores	geven	aanwijzingen	wat	
volgens	de	respondenten	wezenlijke	succesfactoren	zijn	en	laten	zien	welke	
vooruitgang	is	geboekt	na	deelname	aan	een	informatie-	of	werkbijeenkomst.	

Op	grond	van	deze	onderzoeken	én	op	grond	van	de	ervaringen	op	de	vier	
pilotscholen	beschrijven	we	in	dit	hoofdstuk	het	begin	van	een	traject	voor	een	
school	die	talenten	wil	ontwikkelen	door	te	excelleren	in	taal.	Maar	eerst	geven	
we	een	impressionistisch	en	hopelijk	prikkelend	beeld	van	een	school	die	wij	op	
grond	van	onze	ervaringen	als	excellent	beschouwen.	Daarna	bespreken	we	op	
grond	van	de	eerder	genoemde	onderzoeken	de	kritische	succesfactoren	voor	
het	opzetten	van	effectief	taalbeleid,	gevolgd	door	een	beschrijving	van	de	eerste	
stappen	van	een	implementatietraject.	We	eindigen	met	de	stand	van	zaken,	zo-
als	die	uit	de	effectmeting	is	gebleken.
	

3.2 Hoe ziet een school eruit die excelleert in taal?
Welke	kenmerken	vertoont	een	school	die	talenten	wil	ontwikkelen	door	te	
excelleren	in	taal?	Met	vertegenwoordigers	van	vier	pilotscholen,	leerlingen	en	
bezoekers	van	de	werkbijeenkomsten	hebben	we	daar	regelmatig	over	gespro-
ken.	Uit	deze	gesprekken	hebben	we	een	ideaalbeeld	samengesteld.	Geen	enkele	
school	zal	daaraan	voldoen;	het	zou	van	wereldvreemdheid	getuigen	om	dat	te	
verwachten.	Desondanks	is	reflectie	op	een	ideaalbeeld	een	eerste	stap	in	het	
ontwerp	van	een	bij	de	school	passend	taalbeleid.
		
Taal koppelen aan vakinhoud
Verbetering	van	de	taalbeheersing	leidt	tot	een	verbetering	van	de	beheersing	
van	de	vakinhouden.	Taalontwikkeling	gebeurt	op	een	excellente	school	altijd	in	
die	context.	Dat	is	echter	niet	het	enige	kenmerk.	Waaraan	herken	je	een	excel-
lente	school	nog	meer?

School met een visie
Het	begint	allemaal	met	visie.	Wat	is	ons	bestaansrecht	als	school?	Wat	wil-
len	we	met	ons	onderwijs?	Een	excellente	school	wil	leerlingen	optimale	kan-
sen	geven	om	hun	talenten	te	ontplooien.	Leerkrachten	zorgen	voor	een	rijke	
leeromgeving	waarin	leerlingen	met	verschillende	leervoorkeuren	tot	hun	recht	
komen.	Daar	hoort	persoonlijke	aandacht	bij:	zonder	relatie	geen	prestatie.	Een	
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excellente	school	staat	verder	middenin	de	samenleving,	met	een	open	blik	naar	
buiten.	Wat	vraagt	deze	samenleving	van	onze	leerlingen?	Wat	betekent	dit	voor	
ons	onderwijs?	Dat	betekent	dus	ook	aandacht	voor	het	voorafgaande	en	voor	
het	vervolgonderwijs.	Oftewel,	de	opzet	van	doorlopende	leerlijnen:	pedagogisch,	
didactisch	en	inhoudelijk.

Resultaatgericht werken
Voor	excellentie	is	resultaatgerichtheid	een	noodzakelijke	voorwaarde.	Dat	
geldt	op	alle	niveaus.	De	tussentijdse	en	eindresultaten	zijn	helder	omschreven,	
bekend	bij	alle	betrokkenen	en	meetbaar.	Op	die	manier	weet	een	school	snel	
of	haar	werkwijze	effectief	is	of	dat	er	tussentijdse	aanpassingen	nodig	zijn.	
Deze	resultaatgerichtheid	betreft	uiteraard	ook	het	primaire	proces.	Het	gaat	
daarbij	zowel	om	de	resultaten	van	de	leerlingen	als	om	de	werkwijze	van	de	
leerkrachten.	Excellente	leerkrachten	nemen	hun	leerlingen	serieus:	zij	heb-
ben	al	jarenlang	onderwijs	gevolgd	en	hebben	er	dus	verstand	van.	Leerlingen	
zijn	mondige	gesprekspartners	die	eigen	ideeën	hebben	over	het	onderwijs	dat	
zij	willen	volgen	om	tot	succesvolle	resultaten	te	komen.	Dat	betekent	niet:	‘U	
vraagt	en	wij	draaien’,	maar	wel	ruimte	voor	dialoog,	evaluatie	en	aanpassing.	
Leerlingen	waarderen	een	resultaatgerichte	werkwijze,	als	deze	is	gecombineerd	
met	veiligheid,	structuur,	persoonlijke	aandacht	en	dialoog.	

Bewustzijn en monitoring
De	resultaten	in	het	taalonderwijs	zijn	afgeleid	van	de	referentieniveaus.	De	
leerlingen	werken	bij	alle	leersituaties,	zowel	op	school	als	in	de	praktijk,	in	
een	taalrijke	omgeving.	In	zo’n	omgeving	gaat	iedere	leerkracht	of	praktijk-
begeleider	bewust	om	met	de	lees-,	schrijf-,	luister-	en	spreekvaardigheid	van	
zijn	leerlingen	(zie	hoofdstuk	5	van	deze	publicatie).	Er	is	sprake	van	een	regel-
matige,	tussentijdse	monitoring	die	verder	gaat	dan	het	traditionele	toetsen.	
Er	wordt	onderscheid	gemaakt	in	diagnostische	en	summatieve	toetsen.	In	de	
diagnostische	toetsen	beoordelen	niet	alleen	de	leerkrachten	hun	leerlingen,	de	
leerlingen	doen	dat	ook	zelf.	De	vergelijking	van	deze	beoordelingen	geeft	leer-
lingen	een	toenemend	inzicht	in	de	stand	van	zaken	in	relatie	tot	de	gewenste	
resultaten	en	daarmee	ook	in	de	vereiste	leerweg	(zie	hoofdstuk	5,	paragraaf	De	
Stedendriehoek).

3.3 Kritische succesfactoren voor effectief taalbeleid
Hierboven	schetsten	we	een	mogelijk	excellente	school.	Vanzelfsprekend	is	het	
slechts	een	gecreëerd	voorbeeld.	Een	school	die	de	talenten	van	leerlingen	wil	
ontwikkelen	door	te	excelleren	in	taal	creëert	zijn	eigen	visie	op	onderwijs	en	de	
plek	die	taal	hierbij	inneemt.	
Uit	het	grote	aantal	deelnemers	aan	de	werkbijeenkomsten	leidt	CPS	af	dat	veel	
scholen	hun	taalbeleid	effectief	willen	vormgeven.	De	meeste	deelnemers	aan	
de	werkbijeenkomsten	hebben	de	quickscan	‘Taal	in	kaart’	ingevuld.	Op	grond	
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van	de	uitkomsten	hiervan	komen	we	tot	de	conclusie	dat	er	twee	kritische	suc-
cesfactoren	zijn	voor	de	implementatie	van	een	effectief	taalbeleid,	te	weten:

1.	actief	en	inspirerend	leiderschap	van	de	schoolleiding,
2.	systematische	monitoring	om	resultaatgericht	te	kunnen	werken.	

Resultaten van de quickscan ‘Taal in kaart’
De	quickscan	‘Taal	in	kaart’	is	door	ruim	340	personen	ingevuld.4	Zonder	recht	te	
doen	aan	alle	nuances	en	kort	door	de	bocht	geformuleerd,	schetsen	de	invullers	
het	volgende	beeld:	
Leerkrachten	zijn	zich	in	voldoende	mate	bewust	van	de	problematiek	van	de	
taalvaardigheid	van	hun	leerlingen.	Leerkrachten	zijn	voldoende	bekwaam	om	
te	werken	aan	de	verbetering	van	de	taalvaardigheid	van	hun	leerlingen.	Leer-
krachten	zijn	ook	bereid	om	(met	elkaar)	te	werken	aan	taalverbetering	en	van	
elkaar	te	leren,	al	staan	zij	niet	echt	open	voor	vernieuwingen.	Het	ontbreekt	
de	school	echter	aan	visie,	beleid	en	aan	systematisch	doelgericht	en	resultaat-
gericht	werken.	Meetinstrumenten	worden	beperkt	ingezet	en	er	wordt	weinig	
gebruik	gemaakt	van	de	resultaten	daarvan.	Wel	worden	leerlingen	met	ernstige	
taalachterstanden	op	individuele	basis	extra	ondersteund.

De	meeste	scholen	beschikken	niet	over	een	heldere	visie	op	taalbeleid.	
Het	merendeel	van	de	ondervraagden	geeft	aan	dat	er	geen	doelgericht	taal-

Quickscan ‘Taal in kaart’,	de	opvattingen	van	alle	in-
vullers	uitgezet	op	een	schaal	van	1	tot	10	(en	voor	een	
heldere	presentatie	weergegeven	op	een	as	van	3	tot	6,5)

4.
De 340 invullers 
scoorden 44 items op 
een schaal van 1 tot 
5, gegroepeerd in 11 
rubrieken. Deze 11 
rubrieken zijn op hun 

beurt ondergebracht 
in 4 categorieën: visie 
en beleid, primair 
proces, cultuur en 
communicatie, be-
trokkenen. De resul-
taten geven een beeld 

van de opvattingen 
van de respondenten, 
het is hun eigen 
beleving die wordt 
getoond. 

beleid

resultaat

visie

onderwijs

begeleiding

organisatie

omgeving

personeel

leerlingen

communicatie

cultuur

3

3,5
4

4,5

5

5,5
6

6,5
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beleidsplan	is.	Tevens	geven	de	respondenten	aan	dat	er	nauwelijks	sprake	is	
van	resultaatgericht	werken.	Resultaatgericht	werken	heeft	van	alle	rubrieken	in	
de	quickscan	zelfs	de	laagste	waarde.

Scholen	scoren	volgens	de	ondervraagden	laag	op	visie,	beleid	en	resultaat-
gerichtheid	op	het	gebied	van	taalbeleid.	Tegelijkertijd	vinden	zij	juist	dat	deze	
factoren	er	meer	toe	doen	dan	andere.	Het	was	al	bekend	dat	een	in	de	school	
breed	gedragen	visie	op	onderwijs,	gesteund	door	systematisch	kwaliteits-
beleid,	een	fundamentele	bron	is	van	goede	onderwijsresultaten.	Interessant	is	
dat	de	antwoorden	van	de	invullers	deze	bevinding	onbedoeld	opnieuw	onder-
steunen.5		Respondenten	die	hoog	scoorden	op	de	items	behorende	bij	deze	
drie	rubrieken	(visie,	beleid	en	resultaatgericht	werken)	scoorden	ook	hoog	op	
de	overige	items.	Dit	effect	trad	niet	op	bij	de	overige	rubrieken.	Een	school	die	
visie,	beleid	en	resultaatgericht	werken	(in	de	ogen	van	de	invuller)	goed	op	orde	
heeft,	heeft	ook	het	onderwijs,	de	communicatie	en	dergelijke	op	orde.	Hiermee	
maken	de	ondervraagden,	allen	werkzaam	in	de	praktijk	van	het	onderwijs,	in	
feite	duidelijk	dat	resultaatgericht	werken,	ondersteund	door	een	gedragen	visie	
en	helder	beleid,	onontbeerlijk	is	voor	effectief	taalbeleid	in	de	school.	En	juist	
deze	elementen	zijn	volgens	het	overgrote	deel	van	de	invullers	het	minst	goed	
ontwikkeld	in	de	school.	

Ook	uit	de	analyse	van	de	effectmeting	van	de	informatie-	en	werkbijeenkom-
sten	blijkt	daarnaast	de	noodzaak	van	een	sterk	beleidvoerend	management,	
met	een	breed	in	de	school	gedragen	visie	op	de	rol	van	taal	in	het	onderwijs.	
Ook	deze	ondervraagden	vinden	het	van	(zeer)	groot	belang	dat	het	manage-
ment	actief	aandacht	voor	taal	uitdraagt	(77	procent).	Een	derde	vindt	dat	het	
management	dat	(zeker)	doet,	eveneens	een	derde	deel	vindt	dat	dit	(zeker)	niet	
het	geval	is.

Kritische succesfactor 1: actief en inspirerend leiderschap
Essentieel	voor	de	implementatie	van	effectief	taalbeleid	is	de	houding	van	het	
management.	De	schoolleiding	en	het	overig	kader	zullen	ervan	overtuigd
moeten	zijn	dat	aandacht	voor	taal	een	wezenlijke	bijdrage	levert	aan	het	
schoolsucces	van	leerlingen,	het	rendement	van	de	school	en	dus	aan	de	kwali-
teit	van	de	school	in	zijn	algemeenheid.	En	dan	niet	alleen	bij	het	vak	Neder-
lands,	maar	bij	elk	vak.	Taal	als	voertuig	voor	schoolsucces.
Van	wezenlijk	belang	is	dat	het	management	daar	niet	alleen	van	overtuigd	is,	
maar	dat	het	die	overtuiging	ook	uitdraagt,	elke	dag	weer.	Alleen	zo	ontstaat	een	
schoolbreed	draagvlak.	Als	afgeleide	daarvan	komt	de	aandacht	voor	taal	dan	

gelijke vraag liggen 
sociaal wenselijke 
antwoorden (scores) 
voor de hand. Door 
de resultaten van 
de respondenten op 
bepaalde manieren 

5.
Er is niet rechtstreeks 
aan de invullers 
gevraagd welke items 
er volgens hen meer 
toe doen dan andere.
Immers, bij een der-

te selecteren, kunnen 
echter wel degelijk 
conclusies worden 
getrokken. De be-
werking die we heb-
ben toegepast is de 
volgende. Bij elk van 

de items is nagegaan 
hoe degenen die een 
4 of 5 invulden, bij de 
overige items hebben 
gescoord. Per item 
hebben we voor de 
groep die daar een 4 

of 5 voor scoorde, een 
gemiddelde waarde-
ring van alle items 
vastgesteld. Vervol-
gens hebben we de 
items in aflopende 
volgorde geplaatst.
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ook	terecht	in	(deels)	door	het	management	aangestuurde	activiteiten:	de	visie	
op	het	onderwijs	van	de	school,	het	beleidsplan,	de	sectieagenda	of	het	team-
activiteitenplan,	de	voortgangs-,	functionerings-	en	beoordelingsgesprekken,	de	
aanstelling	van	taalcoördinatoren,	het	meten	van	opbrengsten	en	het	concre-
tiseren	van	het	kwaliteitsbeleid.

Kritische succesfactor 2: meten om resultaatgericht te kunnen werken
De	school	die	een	effectief,	resultaatgericht	taalbeleid	wil	opzetten	ontkomt	er	
niet	aan	om	gebruik	te	maken	van	meetinstrumenten.	Men	wil	immers	weten	
of	de	inspanningen	beloond	worden.	Het	is	van	belang	om	twee	soorten	van	te	
meten	activiteiten	en	opbrengsten	te	onderscheiden.	De	eerste,	en	meest	voor	
de	hand	liggende,	is	het	meten	van	het	taalniveau	van	de	leerlingen.	Met	welk	
niveau	komen	zij	de	school	binnen	en	op	welk	niveau	zitten	zij	aan	het	eind	van	
het	eerste,	tweede	of	derde	leerjaar?	Aan	instrumenten	om	het	taalniveau	van	
de	leerlingen	systematisch	te	analyseren,	ontbreekt	het	niet.	De	basisschool
draagt	toetsgegevens	over	aan	de	school	voor	voortgezet	onderwijs.	Om	de	
voortgang	te	meten,	kan	de	school	op	gezette	tijden	taaltoetsen	afnemen,	bij-
voorbeeld	van	Diataal	of	Cito.	Op	het	mbo	wordt	Deviant	regelmatig	gebruikt.
De	tweede	soort	van	te	meten	activiteiten	betreft	het	proces	zelf,	oftewel	de	
inspanningen	die	de	school	verricht	om	de	verbeteringen	te	realiseren.	Het	
opzetten	van	effectief	taalbeleid	is	immers	een	(onderwijskundig)	verander-
proces	met	veel	betrokkenen.	Het	is	van	belang	dit	proces	gestructureerd	op	te	
zetten	en	systematisch	te	monitoren.	Dat	is	de	kern	van	een	implementatie-
traject.	Verderop	in	dit	hoofdstuk	worden	voorbeelden	gegeven	om	een	idee	te	
krijgen	over	hoe	een	school	vorm	kan	geven	aan	de	monitoring.

Ondersteunende factoren, maar geen kritische succesfactoren
De	respondenten	op	de	effectmeting	van	de	informatie-	en	werkbijeenkomsten	
en	de	invullers	van	de	quickscan	‘Taal	in	kaart’	prikken	onbedoeld	ook	enkele	
veel	geuite	vooroordelen	door.	Zo	blijkt	er	nauwelijks	een	verschil	in	opvattingen	
te	bestaan	tussen	de	groep	invullers	van	scholen	met	veel	leerlingen	met	een	
taalachterstand	en	de	groep	met	weinig	leerlingen	met	een	taalachterstand.6	Het	
waarderingspatroon	tussen	beide	groepen	komt	goeddeels	overeen.	In	absolute	
zin	scoort	de	groep	met	meer	leerlingen	met	een	taalachterstand	op	alle	punten	
iets	hoger.	Met	andere	woorden,	deze	groep	vindt	dat	het	met	de	visie,	het	beleid,	
het	resultaatgericht	werken,	de	communicatie	et	cetera	net	iets	beter	is	gesteld	
dan	de	andere	groep.	De	verschillen	zijn	echter	minimaal.

27 procent zegt dat 
meer dan 60 procent 
van de leerlingen 
op school een taal-
achterstand heeft. 
Het waarderings-
patroon tussen beide 

6.
38 Procent van de 
ondervraagden geeft 
aan minder dan 40 
procent leerlingen 
met een taalachter-
stand te hebben; 

groepen komt goed-
deels overeen. 
In absolute zin scoort 
de groep met meer 
leerlingen met een 
taalachterstand op 
alle punten iets hoger 

(links in de quick-
scan-afbeelding) en 
de groep met minder 
leerlingen met een 
taalachterstand wat 
lager (rechts in de 
afbeelding). De onder-

linge verhouding tus-
sen de items is echter 
nagenoeg gelijk. 
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Een	vergelijkbare	conclusie	kunnen	we	trekken	bij	de	vraag	naar	de	facilitering.	
Op	de	stelling	‘De	aangewezen	mensen	op	school	om	taalbeleid	vorm	te	geven	
zijn	voldoende	gefaciliteerd’,	scoort	41	procent	een	4	of	5	en	28	procent	een	1	of	
2.	De	eerste	groep	scoort	ook	op	alle	andere	onderdelen	net	iets	positiever	dan	
de	tweede	groep,	maar	ook	hier	zijn	de	verschillen	niet	groot.	Voldoende	faci-
litering	van	de	medewerkers	is	vanzelfsprekend	van	belang,	maar	volgens	de	
invullers	van	de	quickscan	‘Taal	in	kaart’	niet	in	die	mate	dat	dit	een	kritische	
succesfactor	is.

De	mate	waarin	leerkrachten	openstaan	voor	vernieuwingen,	bereid	zijn	van	
elkaar	te	leren,	elkaar	aanspreken	op	gemaakte	afspraken,	en	met	elkaar	(in	
sectieverband)	overleggen	over	taalbeleid,	zijn	eveneens	van	belang,	maar	geen	
van	alle	onderscheidend.	Dat	geldt	ook	voor	de	didactische	vormgeving	van	het	
onderwijs,	de	bekendheid	met	de	referentiekaders,	de	eindniveaus	in	het	eigen	
onderwijs	en	de	taalaanpak	en	–eisen	in	het	voorafgaand	en	volgend	onderwijs.	
Het	gebruik	van	een	diagnostisch	instrument	is	evenmin	onderscheidend.	Ook	
de	kennis	die	leerlingbegeleiders	hebben	van	de	wijze	van	leerlingbegeleiding	
in	het	voorafgaand	onderwijs	is	dat	niet.	Bewustzijn,	bekwaamheid,	het	con-
tact	met	ouders	en	het	contact	met	het	voorafgaand	onderwijs	zijn,	volgens	de	
scores	van	de	ondervraagden,	ook	geen	kritische	succesfactoren.	

3.4 Eerste stappen van een implementatietraject
In	het	eerste	deel	van	dit	hoofdstuk	beschreven	we	de	school	die	excelleert	in	
taal	met	het	doel	maximaal	bij	te	dragen	aan	de	talentontwikkeling	van	leer-
lingen.	Die	beschrijving	geeft	vanzelfsprekend	een	ideaalbeeld	weer.	Hoe	dan	
ook	is	het	ontwerpen	van	effectief	taalbeleid	iets	wat	elke	school	zou	moeten	
doen	om	de	resultaten	in	lijn	te	krijgen	en	houden	met	de	referentieniveaus.	
Het	invoeren	van	effectief	taalbeleid	is	daarmee	in	feite	een	onderwijsveran-
deringstraject	dat	de	school	als	geheel	raakt.	Effectief	taalbeleid	in	de	school	is	
niet	een	kwestie	van	een	extra	les	Nederlands	op	het	rooster.	De	projectgroep	
‘Doorlopende	leerlijn	taal	voortgezet	onderwijs’	van	CPS	heeft	daarom	samen	
met	enkele	pilotscholen	een	implementatietraject	ontwikkeld,	waarmee	scholen	
effectief	taalbeleid	kunnen	inrichten.	Het	opzetten	van	een	dergelijk	implemen-
tatietraject	gebeurt	volgens	een	vast	stappenplan:	

Stap 1: Het verzamelen van gegevens; een nulmeting
Het	opzetten	van	effectief	taalbeleid	is,	zoals	gezegd,	een	veranderingsproces	dat	
de	hele	school	raakt.	Daarom	zal	de	school	moeten	starten	met	een	nulmeting	
die	de	hele	school	bestrijkt.	Een	nulmeting	betekent	in	feite	het	verzamelen	van	
harde	en	zachte	gegevens.	Het	doel	ervan	is	het	in	kaart	brengen	van	het	taal-
vaardigheidniveau	van	leerlingen	en	inzicht	krijgen	in	de	mate	van	bewustzijn,	
betrokkenheid	en	bekwaamheid	van	de	medewerkers	om	te	werken	aan	de	ver-
betering	van	de	taalbeheersing.
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In	de	nulmeting	komen	vragen	aan	de	orde	als:	wat	is	de	visie	van	de	school	
op	taalonderwijs?	Welke	resultaten	willen	wij	met	het	taalonderwijs	behalen?	
Wat	moeten	we	dus	weten	om	aan	de	slag	te	kunnen?	Wie	zijn	er	betrokken	
bij	de	verandering	naast	leerlingen,	schoolleiders	en	leerkrachten?	Is	er	een	rol	
weggelegd	voor	het	onderwijsondersteunend	personeel?	Kunnen	zij	misschien	
een	rol	spelen	bij	het	scheppen	van	taalrijke	leeromgevingen?	Hoe	gaan	deze	
medewerkers	om	met	taal	en	hoe	communiceren	zij	met	leerlingen?	Welke	rol	
spelen	ouders	bij	taalonderwijs?	Willen	en	kunnen	we	stagebedrijven	betrekken	
bij	de	taalvragen?	Hoe	richt	je	een	doorlopende	leerlijn	in?
Een	uitstekende	manier	om	een	nulmeting	uit	te	voeren,	is	de	al	eerder	ge-
noemde	quickscan	‘Taal	in	kaart’.	Deze	geeft	de	school	inzicht	in	de	opvattingen	
binnen	de	school	betreffende	de	domeinen	visie,	beleid,	resultaat,	onderwijs,	
begeleiding,	organisatie,	cultuur,	communicatie,	leerlingen,	personeel	en	omge-
ving.	De	quickscan	is	digitaal	in	te	vullen	en	resulteert	in	een	score	met	daarbij	
een	toelichting.	Daarnaast	verzamelt	de	school	de	harde	gegevens	over	het	taal-
niveau	van	de	leerlingen,	al	dan	niet	door	het	afnemen	van	toetsen.

Stap 2: Reflectie op de nulmeting
Eerst	denken,	dan	doen.	Dat	geldt	ook	voor	het	opzetten	van	effectief	taalbeleid.	
Met	‘denken’	bedoelen	we	hier	het	reflecteren	op	de	verzamelde	gegevens	(hard	
en	zacht)	door	een	breed	samengestelde	groep	medewerkers:	managers,	leer-
krachten	en	zo	mogelijk	ook	leerlingen	en	onderwijsondersteunend	personeel.	
Door	de	uitkomsten	van	de	quickscan	‘Taal	in	kaart’	en	de	verzamelde	data	
in	een	grotere	groep	te	bespreken,	werkt	de	school	toe	naar	een	breed	gedra-
gen	analyse	en	aanpak.	Op	die	manier	neemt	het	gevoel	van	urgentie	bij	de	
medewerkers	toe	(bewustzijn)	en	versterkt	de	school	de	betrokkenheid.	
Bewustzijn,	betrokkenheid	en	bekwaamheid	(de	drie	B’s)	zien	we	als	de	drie	
pijlers	onder	het	creëren	van	draagvlak	onder	de	medewerkers	voor	het	opzetten	
van	effectief	taalbeleid.	Met	de	fase	van	reflectie	raakt	de	school	aan	de	eerste	
twee	van	die	drie	B’s.

Sterk Kansen

Onderwijs
Cultuur
Leiderschap
Organisatie

Taalbeleid
Leiderschap
Organisatie
Leerlingen
Onderwijs

Zwak Bedreigingen

Taalbeleid
Resultaat
Cultuur
Onderwijs
Leerlingen

Onderwijs

Voorbeeld	van een sterkte/zwakteanalyse,	
gebruikt	door	een	van	de	pilotscholen.	
(De	concrete	invulling	van	de	velden	is	uit	oog-
punt	van	privacy	door	de	auteurs	verwijderd.)
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Het	lijkt	verstandig	om	de	reflectie	te	laten	uitmonden	in	een	product.	Een	ge-
schikt	instrument	is	de	gebruikelijke	sterkte/zwakteanalyse,	op	te	stellen	door	
een	groep	die	breder	is	dan	het	management	alleen.

Stap 3: Het opstellen van een taalbeleidsplan
Na	stap	één	(het	verzamelen	van	gegevens)	en	stap	twee	(de	reflectie	daarop),	
komt	de	derde	stap:	het	opstellen	van	een	taalbeleidsplan	en	het	beleggen	van	
taken	bij	medewerkers.	Doorgaans	stelt	een	school	voor	de	coördinatie	van	de	
werkzaamheden	een	taalcoördinator	aan.	Soms	zijn	dit	functionarissen	met	er-
varing	in	onderwijskundige	veranderprocessen,	soms	juist	niet.	Wat	de	ervaring	
ook	is,	ook	in	deze	opstartfase	is	de	betrokkenheid	van	de	schoolleiding	essen-
tieel.	Het	aanstellen	van	een	taalcoördinator	mag	er	niet	toe	leiden	dat	het	
management	zijn	aandacht	voor	taal	in	deze	opstartfase	verliest.	In	de	praktijk	
blijkt	dat	de	taalcoördinator	niet	noodzakelijkerwijs	een	lid	van	de	sectie	Neder-
lands	of	moderne	vreemde	taal	hoeft	te	zijn.	Voor	de	verbreding	van	het	draag-
vlak	is	er	zelfs	veel	voor	te	zeggen	om	personen	uit	verschillende	leergebieden	te	
betrekken	bij	de	aansturing	van	het	proces.
De	nulmeting	en	beoogde	resultaten	zijn	ankerpunten;	de	weg	naar	de	resulta-
ten	kan	variëren.	Een	blauwdruk	is	onwenselijk:	een	veranderingstraject	kent	nu	
eenmaal	onverwachte	wendingen.	Er	kan	sprake	zijn	van	voortschrijdend	inzicht	
en	een	al	te	gedetailleerd	plan	kan	dan	een	hinderlijk	keurslijf	worden.	De	taal-
werkgroep	van	een	van	de	pilotscholen	maakte	een	‘plan	van	aanpak	in	de	mist’.	
Op	grond	van	de	nulmeting	en	de	beoogde	resultaten	werden	de	contouren	van	
het	veranderingstraject	geschetst,	dat	gaandeweg	meer	vorm	kreeg.	Dit	bleek	
door	de	resultaatgerichtheid	van	de	werkgroepleden	goed	te	werken.
Een	combinatie	van	‘top	down’	en	‘bottom	up’	werkt	het	beste.	Een	‘top	down’-
benadering	mist	vaak	draagvlak	onder	de	uitvoerenden,	terwijl	een	‘bottom	
up’-benadering	regelmatig	afwijkt	van	de	doelstelling	en	de	beoogde	resultaten.	
Op	een	andere	pilotschool	hebben	de	taalcoördinatoren	de	gelegenheid	gekregen	
een	‘kopgroep	taal’	om	zich	heen	te	verzamelen.	Deze	bestaat	uit	afgevaardig-
den	uit	alle	vakkenclusters.	De	kopgroepleden	vormen	de	verbindende	schakel	
tussen	de	beleidsmakers	(coördinatoren	in	samenwerking	met	de	rector)	en	de	
leerkrachten	van	de	verschillende	vakken.

Speciale	aandacht	vraagt	de	formulering	van	de	resultaten,	gekoppeld	aan	een	
activiteitenplan.	Beide	worden	SMART	geformuleerd:

1.	Specifiek.	Zo	geformuleerd,	dat	stap	2	mogelijk	wordt.
2.	Meetbaar.
3.	Acceptabel	voor	de	betrokkenen.
4.	Realistisch,	dus	aansluitend	bij	de	bestaande	situatie.
5.	Tijdgebonden.
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Een	eenvoudig	SMART-schema	kan	helpen	bij	de	formulering	van	de	resultaten:

Stap 4: Monitoring
Een	goede	monitoring	is	van	essentieel	belang	voor	het	bereiken	van	de	bedoel-
de	resultaten	en	het	optimaliseren	van	een	effectief	veranderingsproces.	Zonder	
monitoring	heb	je	immers	geen	zicht	op	het	proces	en	kun	je	niet	tijdig	bijstu-
ren.	Op	basis	van	de	nulmeting,	de	reflectie,	het	taalbeleidsplan	en	de	daarin	
beschreven	beoogde	resultaten,	bepaalt	de	school	wanneer	welke	onderdelen	
van	het	veranderingstraject	in	aanmerking	komen	voor	monitoring,	wie	dat	
doet	en	hoe	men	dat	dan	doet.	Vanzelfsprekend	zal	de	school	willen	meten	of	
de	beoogde	doelen	worden	bereikt	(“Is	er	sprake	van	een	betere	taalbeheersing	
door	de	leerlingen?”),	maar	de	monitor	is	niet	uitsluitend	bedoeld	om	het	taal-
niveau	van	de	leerlingen	te	meten.	Integendeel,	het	is	van	groot	belang	om	de	
procesmatige	inspanningen	te	volgen	en	zo	nodig	bij	te	sturen.	Dat	betekent	dat	
aan	de	leerlingen	wordt	gevraagd	wat	zij	merken	van	de	inspanningen	van	de	
school	om	de	taalvaardigheid	van	leerlingen	te	verbeteren.	Leerkrachten	wordt	
gevraagd	hoe	hun	inspanningen	verlopen.	Op	grond	van	de	uitkomsten	kan	de	
school	zo	nodig	het	proces	bijstellen.	Maar	misschien	nog	wel	belangrijker	is	dat	
de	monitoring	onder	leerlingen	en	leerkrachten	voor	langere	tijd	een	gevoel	van	
urgentie	en	betrokkenheid	kan	stimuleren,	een	wezenlijke	steunpilaar	voor	het	
beoogde	veranderingsproces.

3.5 Het implementatieproces in de praktijk: hoe ver zijn de scholen?
Om	scholen	te	ondersteunen	bij	de	ontwikkeling	van	taalbeleid	heeft	CPS	voor	
taalcoördinatoren	en	leerkrachten	een	reeks	werkbijeenkomsten	gehouden.	
Ruim	een	half	jaar	na	de	bijeenkomsten	heeft	CPS	aan	de	deelnemers	gevraagd	
te	reflecteren	op	de	effecten	van	de	werkbijeenkomsten	op	het	taalbeleid	van	de	
school.	Tevens	heeft	CPS	de	deelnemers	bij	die	gelegenheid	gevraagd	in	welke	
mate	zij	bepaalde	factoren	voor	het	opzetten	van	goed	taalbeleid	van	belang	
vonden	en	aanwezig	achtten.

Resultaat:
Behaald	op:

Wat	moet	
er	gebeuren

Wanneer Door	wie Verant-
woordelijke	
persoon

Wat	is	
nodig

Van	wie Evaluatie
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Het	overgrote	deel	van	de	ondervraagden	geeft	aan	dat	de	bijeenkomsten	enigs-
zins	of	in	sterke	mate	versnellend	hebben	gewerkt	op	de	ontwikkeling	van	
taalbeleid	en	dat	op	de	school	stevige	vooruitgang	is	geboekt.	Op	alle	gevraagde	
punten	is	volgens	de	ondervraagden	vooruitgang	geboekt:	het	taalbeleidsplan	
zelf,	de	bekendheid	van	leerkrachten	met	de	referentiekaders,	de	mate	waarin	
leerkrachten	zich	bewust	zijn	van	de	taalproblematiek	en	zich	medeverant-
woordelijk	voelen	en	bekwaam	achten	voor	de	aanpak	daarvan.	Bij	de	bekwaam-
heid	van	leerkrachten	is	de	minste	vooruitgang	geboekt.	Daar	valt	nog	veel	werk	

Een	voorbeeld	van	een	leerlingenvragenlijst	als	onderdeel	van	de	monitoring:

Dit	vind	ik	
belangrijk

Dit	ervaar	ik	zo	
/	Dit	is	bij	mij	
zo

Dit	is	in	
vergelijking	
met	begin	
schooljaar

niet	...................	wel niet	...................	wel slechter	.........	beter

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

1 De	leraren	besteden	elke	les	aandacht	aan	spelling. 0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

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

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

3 De	leraren	leggen	elke	les	onbekende	of	moeilijke	woor-
den	uit	die	niet	bij	het	vak	horen.

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

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

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

5 Ik	weet	hoe	ik	het	moet	aanpakken	om	een	lange	tekst	
te	begrijpen.

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

6 In	de	lessen	Nederlands	kan	ik	van	de	leerkracht	hulp	
krijgen	voor	het	maken	van	schrijfopdrachten	van	an-
dere	vakken.

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

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

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

8 De	leraren	houden	bij	de	beoordeling	van	proefwerken	
en	toetsen	rekening	met	spelling.

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

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

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

10 De	leraren	houden	bij	de	beoordeling	van	proefwerken	
en	toetsen	rekening	met	zinsbouw.

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0

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

0				0				0				0				0 0				0				0				0				0 0				0				0
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te	verrichten.	Het	draagvlak	onder	leerkrachten	wordt	door	78	procent	van	de	
ondervraagden	genoemd	als	(zeer)	belangrijke	voorwaarde.	Bijna	de	helft	van	de	
ondervraagden	geeft	echter	aan	dat	dit	draagvlak	er	(zeker)	nog	niet	is.	
80	procent	vindt	inbedding	in	de	agenda	van	de	secties	van	(zeer)	groot	belang,	
hoewel	ruim	de	helft	van	de	invullers	zegt	dat	dit	(zeker)	nog	niet	het	geval	is.	
66	procent	noemt	scholing	van	leerkrachten	van	(zeer)	groot	belang;	50	procent	
geeft	aan	dat	deze	voorwaarde	(zeker)	niet	vervuld	is.

Vergeleken	met	de	invullers	van	de	quickscan	‘Taal	in	kaart’	lijken	de	respon-
denten	op	de	effectmeting	van	de	werkbijeenkomsten	negatiever	over	de	wel-
willendheid	van	en	het	draagvlak	onder	leerkrachten.	Wellicht	speelt	hier	een	
rol	dat	de	quickscan	werd	ingevuld	voordat	de	deelnemers	aan	een	werkbijeen-
komst	deelnamen	en	dus	nog	aan	het	begin	van	het	traject	stonden,	terwijl	de	
effectmeting	een	half	jaar	na	deelname	aan	de	werkbijeenkomst	werd	gedaan.

De	effectmeting	maakt	duidelijk	dat	in	elk	geval	op	de	scholen	van	de	respon-
denten	stappen	vooruit	zijn	gezet.	Men	werkt	aan	het	opstellen	van	taal-
beleidsplannen,	maar	slechts	30	procent	was	(nagenoeg)	klaar.	Ook	de	bewust-
wording	is	sterk	toegenomen.	Was	volgens	circa	20	procent	van	de	respondenten	
het	merendeel	van	het	leerkrachtenkorps	zich	voorafgaand	aan	het	traject	
bewust	van	de	taalproblematiek,	een	half	jaar	later	meende	al	50	procent	van	de	
invullers	dat	dit	bewustzijn	aanwezig	was.	
Slechts	10	procent	van	de	ondervraagden	stelde	aan	het	begin	van	het	project	
dat	het	merendeel	van	de	leerkrachten	op	school	zich	betrokken	voelde	bij	de	
aanpak	van	de	taalproblematiek	op	school.	Een	half	jaar	later	zag	30	procent	een	
team	van	betrokken	leerkrachten	op	school.	Dat	laat	onverlet	dat	volgens	de	40	
procent	van	de	invullers	het	merendeel	van	de	leerkrachten	zich	nog	steeds	niet	
of	nauwelijks	betrokken	voelt.	De	meerderheid	van	leerkrachten	voelt	zich	nog	
steeds	(zeker)	niet	bekwaam	en	is	onvoldoende	op	de	hoogte	van	de	referen-
tiekaders.	Taal	staat	vaker	op	de	agenda	van	vaksecties,	maar	bij	ruim	de	helft	
van	de	scholen	is	dit	nog	zelden	het	geval.

Overduidelijk	zijn	de	scholen	in	beweging.	Het	is	nu	aan	de	schoolleiding	om	
zich	rekenschap	te	geven	van	de	kritische	succesfactoren	om	werkelijk	effectief	
taalbeleid	te	realiseren	om	de	talenten	van	leerlingen	tot	hun	volle	recht	te	laten	
komen	en	tegelijkertijd	de	rendementen	van	de	school	op	orde	te	houden	of	te	
verbeteren.
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Pieter Gerrits en Ria Brandt
Van wát werkt, naar hoe het werkt

Sinds	1	augustus	2010	zijn	scholen	verplicht	om	te	werken	met	
referentieniveaus	taal	en	rekenen.	Veel	scholen	zijn	echter	nog	
onvoldoende	op	de	hoogte	van	de	inhoud	van	deze	referentie-
niveaus.	Wanneer	we	scherper	kijken	naar	deze	referentieniveaus	
en	naar	de	overgang	van	primair-	naar	voortgezet	onderwijs,	wordt	
duidelijk	dat	hier	nog	een	wereld	te	winnen	valt.	Het	primair	en	
voortgezet	onderwijs	lijken	wel	twee	onbekenden	die	elkaar	zoe-
ken	op	een	marktplein.	Beiden	hopen	ze	elkaar	te	vinden,	maar	ze	
lopen	soms	ook	allebei	een	andere	kant	op.	Door	beter	met	elkaar	
te	communiceren	kunnen	ze	sneller	bij	elkaar	komen	en	zullen	ze	
elkaar	bovendien	niet	meer	zo	snel	uit	het	oog	verliezen.

Kennis	over	kenmerken	van	effectief	reken-	en	wiskundeonderwijs	zijn	bekend	
(o.a.	Marzano	et	al.,	2009;	Kaskens	en	Schölvink,	2010;	Spear-Swearling,	2005;	
Schölvink,	2010).	Gedeeltelijk	vinden	we	deze	kenmerken	terug	in	het	onderwijs;	
soms	in	het	primair	onderwijs,	soms	in	het	voortgezet	onderwijs.	Toch	kan	de	
praktische	uitwerking	en	invulling	van	de	kenmerken,	en	vooral	de	onderlinge	
afstemming	die	bijdraagt	aan	goed	reken-	en	wiskundeonderwijs,	vaak	beter.

Dit	hoofdstuk	gaat	over	wat	werkt	als	het	gaat	om	het	creëren	van	een	doorlo-
pende	leerlijn	tussen	primair	en	voortgezet	onderwijs	en	wat	alle	betrokkenen	
kunnen	doen	om	deze	doorlopende	leerlijn	te	versterken.	Het	hoofdstuk	biedt	
concrete	handreikingen	als	input	voor	gesprekken	en	rekenlessen	voor	be-
trokkenen	in	het	primair-	en	voortgezet	onderwijs.

De	concrete	onderzoeksvragen	die	in	dit	hoofdstuk	worden	beantwoord,	zijn:
-	 Op	welke	manier	wordt	invulling	gegeven	aan	rekenonderwijs	in	het	pri-

mair	en	voortgezet	onderwijs?	Waarin	verschillen	de	werkwijzen	en	wat	
kunnen	zij	van	elkaar	leren?

-	 Wat	is	volgens	de	praktijk	nodig	om	te	zorgen	voor	een	doorlopende	leer-
lijn	tussen	primair-	en	voortgezet	onderwijs?

vier
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4.1 De aanpak
Om	een	antwoord	te	kunnen	formuleren	op	de	onderzoeksvragen	zijn	op	ver-
schillende	schoollocaties	in	het	land	gesprekken	gehouden	tussen	leerkrachten	
uit	de	bovenbouw	van	het	primair	onderwijs	en	docenten	uit	de	onderbouw	van	
het	voortgezet	onderwijs.	Bovendien	hebben	we	directeuren	van	samenwer-
kingsverbanden	geïnterviewd.	Aan	de	gesprekken	is	richting	gegeven	met	be-
hulp	van	de	6	+	1	kenmerken	(zie	Hoofdstuk	1).	Met	de	wederzijdse	bevindingen	
is	in	de	praktijk	geëxperimenteerd.	Een	bijzondere	bron	van	inzicht	waren	de	
gesprekjes	met	leerlingen	uit	de	brugklas.

Om	doorlopende	leerlijnen	in	de	praktijk	van	het	primair	en	voortgezet	onder-
wijs	te	realiseren,	is	het	op	zijn	minst	noodzakelijk	dat	alle	betrokkenen	bin-
nen	een	helder	kader	het	gesprek	aangegaan,	kennis	uitwisselen	en	concrete	
afspraken	maken.	Om	te	komen	tot	een	blijvende	en	brede	aanpak	is	het	van	
belang	dat	deze	initiatieven	regionaal	worden	aangestuurd.	Voor	de	structuur	
van	de	verschillende	gesprekken	is	binnen	dit	R&D-project	het	paraplumodel	
ontwikkeld,	zoals	hieronder	gevisualiseerd.	

Het	paraplumodel	beschrijft	de	relatie	tussen	verschillende	actoren	en	activi-
teiten	die	betrokken	zijn	bij	de	totstandkoming	van	doorlopende	leerlijnen.	De	
verticale	lijn	beschrijft	de	aansluiting	die	gevonden	wordt	tussen	primair-	en	
voortgezet	onderwijs.	De	horizontale	lijn	beschrijft	de	afstemming	die	noodza-
kelijk	is	om	binnen	de	school	voor	primair	onderwijs	en	binnen	de	school	voor	
voortgezet	onderwijs	de	resultaten	van	de	verticale	aansluiting	te	implement-
eren.	De	paraplu	geeft	aan	dat	voor	daadwerkelijke	implementatie	van	doorlo-
pende	leerlijnen	een	regionale	regie	nodig	is.	We	zullen	nu	per	relatielijn	be-
schrijven	welke	onderwerpen	zoal	de	revue	passeren	voor	de	totstandkoming	
van	doorlopende	leerlijnen	in	de	schoolpraktijk.
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4.2 Aansluiting verticale doorlopende leerlijn

Aanbod
Het	aanbod	gaat	direct	over	de	doorlopende	leerlijn.	De	accenten	die	in	groep	8	
en	de	brugklas	worden	gelegd	en	aan	de	orde	komen,	sluiten	in	een	doorlopende	
lijn	naadloos	op	elkaar	aan.	Leerlingen	vertellen	over	het	automatiseren	van
rekenbewerkingen,	de	“paardenstaart,	eh…	staartdeling”,	het	cijferen	en	het	
gebruik	van	de	rekenmachine.	

Volgens	brugklasleerlingen	gaat	rekenen	op	de	basisschool	steeds	over	
hetzelfde.	
“Keersommetjes	die	je	in	groep	4	leert,	ben	je	in	groep	8	nog	aan	het	
oefenen.”	
“Die	vele	herhaling	is	vooral	voor	kinderen	die	het	niet	goed	begrijpen”,	
aldus	een	atheneumleerling.	
“In	groep	6	heb	je	het	meeste	al	gehad,	daarna	komen	alleen	de	inhouds-
maten	en	procenten	nog.”	
Bijzonder	genoeg	geven	de	ondervraagde	leerlingen	52	als	antwoord	op	de	
som	8x7.	

Wanneer	leerlingen	in	het	voortgezet	onderwijs	starten,	merken	ze	dat	de	som-
metjes	die	ze	op	de	basisschool	zo	vaak	geoefend	hebben	relevant	zijn	voor	
wiskunde.	Een	blok	in	de	wiskundemethode	begint	met	herkenbare	rekensom-
men	om	vervolgens	in	rap	tempo	en	in	opklimmende	moeilijkheidsgraad	over	te	
gaan	op	wiskunde.	Zo	is	volgens	leerling	Marjolein	een	‘verhaaltjessom’	nu	veel	
gemakkelijker	te	maken	dan	op	de	basisschool.	
“Vreemd	is	dat,	je	weet	nu	opeens	waar	het	over	gaat.”
Het	cijferen	−	zelfs	de	benaming	ervoor	is	bij	de	leerlingen	weggezakt	−	vinden	
ze	overbodig.	Een	leerkracht	van	groep	8	reageert	verbaasd.	Hij	besteedt	juist	erg	
veel	tijd	aan	het	cijferend	rekenen.	
De	rekenmachine	wordt	in	het	voortgezet	onderwijs	voor	alle	berekeningen	
gebruikt,	maar	in	het	primair	onderwijs	alleen	‘als	je	begrijpt	wat	je	eigenlijk	uit-
rekent’.	De	leerkrachten	op	de	Christelijke	Scholengemeenschap	De	Lage	Waard	
in	Papendrecht	vinden	het	belangrijk	dat	leerlingen	begrijpen	wat	ze	berekenen	
en	willen	het	hoofdrekenen	daarom	beter	gaan	onderhouden.	“Het	is	wel	ernstig	
dat	6x2	op	de	rekenmachine	wordt	uitgerekend.”
Doorgaans	gebruiken	leerlingen	in	groep	7	en	8	van	de	scholen	voor	primair	
onderwijs	in	Onstwedde	weinig	tot	geen	hulpmiddelen	bij	het	cijferen.	Ze	doen	
bewerkingen	veelal	meteen	uit	het	hoofd	en	geven	zo	snel	mogelijk	antwoord.	
Door	er	met	elkaar	over	te	praten	ontdekten	de	leerkrachten	dat	het	gericht	
gebruik	van	kladpapier	nuttig	kan	zijn	bij	het	achterhalen	van	de	manier	waarop	
de	leerling	tot	een	antwoord	zijn	gekomen.	Zij	nemen	zich	voor	om	leerlingen	
kladpapier	te	laten	gebruiken	als	voorbereiding	op	het	voortgezet	onderwijs,	om-
dat	leerlingen	daar	altijd	kladpapier	mogen	gebruiken,	maar	dit	te	weinig	doen.	
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Bij	opgaven	met	meerdere	oplossingsstappen	dienen	de	stappen	genoteerd	te	
worden.	Dit	geeft	de	leerkracht	bij	de	beoordeling	van	het	gemaakte	werk	tot	op	
het	examen	de	gelegenheid	om	delen	van	de	opgave	goed	te	rekenen.

Instructie
Instructie	is	iets	anders	dan	aanbod.	Formules	uit	het	wiskundeboek	hardop	
doornemen	is	nog	geen	instructie.	Instructie	bestaat	uit	een	aantal	stappen	in	
een	duidelijke,	doelgerichte	opbouw	waardoor	de	leerling	in	staat	is	uiteindelijk	
zelf	de	formules	toe	te	passen.	Tijdens	klassenbezoeken	vielen	een	aantal	zaken	
op.	Bijzonder	sterke	instructiekenmerken	in	het	primair	onderwijs	waren	inter-
actie,	coöperatieve	werkvormen,	de	manier	waarop	met	vragen	om	werd	gegaan	
en	een	efficiënte	organisatie.	Dit	stelde	de	leerkracht	in	staat	om	efficiënt	te	dif-
ferentiëren.	In	voortgezet	onderwijs	was	de	doelgerichte	demonstratie	door	de	
leerkracht	sterk.	
Het	gesprek	met	de	leerkrachten	ging	over	zowel	de	organisatorische	als	de	
inhoudelijke	opbouw	van	een	les.	Wanneer	een	leerkracht	een	les	begint	met:	
“Jullie	gaan	opgave	2	van	jullie	huiswerk	erg	moeilijk	vinden,	maar	die	leg	ik	
de	volgende	keer	uit”,	werkt	hij	uitval	in	de	hand.	Eerst	uitleggen	en	daarna	
begeleid	oefenen	levert	meer	op.	Leerlingen	bevestigen	dit:	“Als	je	thuis	nog	eens	
kijkt	naar	wat	de	leerkracht	heeft	uitgelegd,	dan	valt	het	kwartje.”	Leerlingen	
vinden	het	prettig	als	de	leerkracht	dingen	duidelijk	uitlegt.	
Op	het	Maris	College	in	Den	Haag	legden	docenten	een	som	uit	zoals	die	uitein-
delijk	beheerst	moest	worden	door	de	leerlingen,	op	een	zogenaamd	formeel	
niveau	(zie	de	meest	rechterafbeelding	hieronder:	0,2	x	2	=	0,4).	Zij	ontdekten	dat	
zich	in	het	primair	onderwijs	nog	een	aantal	‘lagen’	onder	dit	formele	niveau	
van	de	kale	som	bevonden.	Zo	hebben	zij	geoefend	door	bij	de	kale	sommen	een	
model	(verhoudingstabel)	en	een	context	(het	meten	met	echte	maatbekers	en	
vloeistoffen)	te	zoeken.	Dit	heet	het	werken	met	het	IJsbergmodel,	zie	Boswinkel	

In een recept voor één persoon staat dat je 0,2 liter 
azijn nodig hebt.Hoeveel heb je nodig voor 
2 personen? Hoeveel voor 5 personen? 
Blz 32, 3.2 optellen van kommagetallen, som 15

azi

Hoeveel voor 2 personen en hoeveel voor 5?

per-
sonen

1 2 3 4 5

l 0,2 0,4 0,6 0,8 1

dl 2 4 6 8 10
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N.	&	F.	Moerlands	(2001).	Het	topje	bestaat	uit	de	formele	som,	maar	het	begrip	
van	de	formele	som	wordt	pas	verkregen	als	ook	wat	eronder	zit	beheerst	wordt	
(de	verhoudingstabel	en	de	concrete	context).	

Hierdoor	kregen	de	docenten	meer	grip	op	de	vakdidactiek,	werd	de	instructie	
concreter,	kon	beter	worden	aangesloten	bij	het	modelniveau	in	de	lijn	van	het	
primair	onderwijs	en	leidde	dit	alles	tot	meer	begrip	bij	leerlingen.	Een	zinvolle	
oefening	dus.

Convergente differentiatie en interactie
Voor	iedere	leerkracht	is	het	een	bekende	ervaring	dat	de	inhoud	van	een	les	tot	
sommige	leerlingen	wel	en	tot	andere	leerlingen	niet	doordringt.	Immers,	leer-
lingen	verschillen.	Ook	op	het	gebied	van	de	intensiteit	en	kwaliteit	van	instruc-
tie	die	zij	nodig	hebben	om	dezelfde	stof	te	beheersen.	We	spreken	van	con-
vergente	differentiatie	wanneer	de	doelen	voor	alle	leerlingen	gelijk	zijn,	maar	
wordt	gevarieerd	in	de	tijd	en	de	hoeveelheid	instructie	(zie	Hoofdstuk	3).	

Ook	het	voortgezet	onderwijs	zoekt	naar	mogelijkheden	om	concrete	invulling	
geven	aan	convergente	differentiatie.	Binnen	dit	project	leidde	dit	tot	twee	ma-
nieren	waarop	hieraan	binnen	het	voortgezet	onderwijs	meer	aandacht	gegeven	
kan	worden.	
Op	de	CSG	De	Lage	Waard	wordt	allereerst	gretig	geëxperimenteerd	met	het	
inzetten	van	leerlingen	binnen	de	klas	die	als	een	‘helpdesk’	worden	toegerust.	
Leerlingen	met	vragen	kunnen	bij	deze	‘helpdeskleerlingen’	terecht,	waardoor	
lesdoelen	door	vrijwel	iedereen	worden	gehaald.	“Zeer	boeiend.	Leerlingen	be-
grijpen	de	stof	beter	als	ze	deze	zelf	uitleggen.	Iedere	leerling	kan	helpdesk	zijn.”
Het	Maris	College	besteedt	veel	aandacht	aan	begeleide	verwerking.	Normaal	
gesproken	worden	leerlingen	gevraagd	om	na	de	uitleg	zelf	het	huiswerk	te	

maken.	De	brug	van	horen	en	
zien	naar	zelf	toepassen	is	echter	
nogal	groot.	Daarom	wordt	eerst	
gezamenlijk,	onder	begeleiding	
van	de	leerkracht,	geoefend.	Ten	
slotte	wordt	verlengde	instruc-
tie	gegeven.	Hierbij	herhaalt	de	
leerkracht	de	klassikale	instructie	
waarbij	hij	deze	nog	concreter	
maakt	door	materialen,	modellen	
en	contexten	te	hanteren	en	door	
het	geleerde	in	verschillende	situa-
ties	te	laten	toepassen.	Dit	werkt!

Formeel niveau

In een recept voor één persoon staat dat je 0,2 
liter azijn nodig hebt. Hoeveel heb je nodig voor 2 
personen? Hoeveel voor 5 personen?

 0,2x2=0,4l
 0,2x5=1l
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Vroegtijdig signaleren, reageren en monitoren	
Zowel	het	primair	als	het	voortgezet	onderwijs	maakt	gebruik	van	toetsge-
gevens.	In	het	primair	onderwijs	worden	toetsgegevens	verzameld	en	gebruikt	
om	een	groepsindeling	te	maken.	Aan	de	hand	van	deze	groepsindeling	bepaalt	
de	leerkracht	welke	leerlingen	meer	of	minder	instructie	behoeven	om	dezelfde	
doelen	te	halen.	Ook	kan	tot	op	zekere	hoogte	worden	bepaald	op	welk	vakin-
houdelijk	gebied	de	leerling(en)	meer	instructie	nodig	hebben.	Het	voortgezet	
onderwijs	spreekt	toetsgegevens	aanvankelijk	aan	om	leerlingen	goed	te	kun-
nen	plaatsen.	Landelijk	genormeerde	resultaten	bepalen	samen	met	een	onder-
bouwing	of	een	leerling	qua	niveau	beter	op	het	vmbo,	de	havo	of	het	vwo	kan	
instromen.	
In	de	contacten	met	de	pilotscholen	is	gesproken	over	het	nut	van	en	de	mo-
gelijkheden	om	bij	binnenkomst	van	leerlingen	in	het	voortgezet	onderwijs	
toetsgegevens	in	te	zetten	ten	behoeve	van	convergente	differentiatie.	Dus,	om	
een	meer	afgestemd	aanbod	realiseren,	zowel	inhoudelijk	als	voor	wat	betreft	
de	intensiteit	van	de	instructie.	De	pilotscholen	zien	dit	vooralsnog	als	een	grote	
uitdaging.	De	leerkrachten	in	de	pilot	zien	dit	evengoed	als	een	geweldige	kans:	
“Als	dát	zou	kunnen…!”.

Het puberbrein?
Leerlingen	aan	het	eind	van	de	basisschool	en	aan	het	begin	van	het	voortgezet	
onderwijs	zijn	pubers.	Er	is	steeds	meer	bekend	over	de	invloed	van	de	puberteit	
op	het	gedrag	van	leerlingen	(o.a.	Crone,	2008).	Over	de	invloed	van	het	brein	op	
de	rekenvaardigheid	is	minder	bekend.	In	de	praktijk	blijken	brugklasleerlingen	
in	elk	geval	moeite	te	hebben	met	het	leggen	van	relaties	tussen	onderwerpen.	
Een	van	de	betrokken	docenten	vertelde	over	een	les	die	hij	gaf	over	opper-
vlakteberekening.	De	leerlingen	gaven	(ten	onrechte)	aan	dat	dit	op	de	basis-
school	nog	niet	aan	bod	was	geweest,	totdat	één	van	hen	opmerkte:	“O,	dat	is	
het	verhaal	van	het	tafelkleedje!”	In	de	interviews	met	leerlingen	viel	hetzelfde	
op,	leerlingen	leggen	niet	altijd	uit	zichzelf	dwarsverbanden.	In	dit	geval	was	
een	suggestie	van	leerlingen	uit	het	voortgezet	onderwijs	om	in	het	primair	
onderwijs	al	gebruik	te	maken	van	de	geodriehoek	in	plaats	van	alleen	de	liniaal.	
Iets	later	in	het	gesprek	merkte	een	leerling	op:	“Laatst	hadden	we	bij	techniek	
een	les	over	de	rolmaat.	Dat	was	echt	een	moeilijke	les!”	De	conclusie	die	de	
betrokken	docenten	hieruit	trokken,	was	dat	zij	expliciet	moeten	maken	welke	
contexten,	strategieën	en	materialen	bij	elkaar	horen	en	dat	zij	relaties	expliciet	
moeten	benoemen	voor	leerlingen.	Heeft	het	leggen	van	relaties	tussen	context	
en	strategie	wellicht	te	maken	met	de	eigenschappen	van	de	mentale	capaci-
teiten	van	de	puber?

Concrete afspraken	
Het	uitwisselen	van	wetenswaardigheden	over	werkwijzen	is	zeer	boeiend,	maar	
om	echt	resultaat	te	bereiken	is	het	noodzakelijk	dat	de	betrokkenen	onderling	
afspraken	maken.	Zo	hebben	de	leerkrachten	op	de	Professor	M.J.	Langeveld-
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school,	CBS	de	Regenboogschool	(primair	onderwijs)	en	vo	school	Ubbo	Emmius	
alledrie	de	scholen	uit	Onstwedde	afspraken	uitgewerkt	in	zeven	standaarden,	
die	hieronder	zijn	weergegeven.	

We	zien	dat	de	standaarden	heel	concrete,	vakinhoudelijke	aspecten	of	werk-
wijzen	inhouden.	Aspecten	die	leerlingen	leren	en	afspraken	met	betrekking	tot	
strategieën	en	benamingen	door	leerkrachten.

Een	ander	voorbeeld	van	concrete	afspraken	zien	we	op	de	Van	Hasseltschool	
(primair	onderwijs)	en	het	Savornin	Lohman	College	(voortgezet	onderwijs)	in	
Hilversum.	Zij	hebben	afgesproken	om	allebei	met	zOEFI	(de	Nationale	Oefen-

1.  Cijferend rekenen is de basis van het rekenprogramma in het primair onderwijs. Dat vertaalt 
zich in optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, waaronder staartdelen.

2.  In het voortgezet onderwijs leren de leerlingen de tussenstappen op te schrijven als er in een 
antwoord meerdere denkstappen zijn. Het primair onderwijs bereidt leerlingen hierop voor 
door hen in groep 7 en 8 bij de antwoorden op redactiesommen ook om tussenstappen te vra-
gen. Daar hoort een juist gebruik van het = teken bij.

3.  In het primair onderwijs leren leerlingen werken met het metrieke stelsel. Zij kennen de be-
grippen lengte (breedte, hoogte, omtrek), oppervlakte, inhoud en gewicht met de bijbehorende 
eenheden. Leerlingen beheersen het omrekenen van de standaard lengtematen, oppervlakte-
maten, inhoudsmaten en gewichtsmaten volgens een afgesproken systematiek.

4.  Het primair- en voortgezet onderwijs maken gebruik van een verhoudingstabel als de situatie 
daar om vraagt. In het primair onderwijs leren de leerlingen hiermee werken en in het voort-
gezet onderwijs maken alle vakken gebruik van dit didactische hulpmiddel (bijvoorbeeld bij 
verhoudingen, procenten, schaalsommen en dichtheid).

5.  Alle leerlingen beheersen bij het verlaten van het primair onderwijs de basisbreuken (1/2, 1/4, 
1/5, 1/8, 1.10) en kunnen deze omzetten naar decimale getallen en procenten, en omgekeerd.

6.  In het primair onderwijs worden de ‘machientjessommen geoefend. In het voortgezet onder-
 wijs leren de leerlingen werken met de volgorde van bewerkingen. Deze rekenvaardigheid 

wordt in het voortgezet onderwijs geoefend en onderhouden.

7.  Het voortgezet onderwijs checkt of de vooronderstelde basiskennis er ook werkelijk is, voordat 
er verder gewerkt wordt.

Zeven standaarden voor primair- en voortgezet onderwijs:
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impuls)7	te	gaan	werken	om	de	basisvaardigheden	in	een	doorlopende	lijn	te	
blijven	onderhouden.	Verder	gaan	de	leerkracht	van	groep	8	en	de	wiskunde-
docent	‘rekenles’	geven	aan	collega’s	in	het	kader	van	kennisuitbreiding	over	
leerlijnen	en	de	didactiek	van	het	rekenen.

Naast	vakdidactische	afspraken	is	er	ook	behoefte	aan	afspraken	omtrent	de	
overdracht.	De	pilotscholen	geven	hier	richting	aan	door	informatie	over	leer-
lingen	uit	te	wisselen	die	leerkrachten	in	het	primair-	en	voortgezet	onderwijs	
op	zijn	minst	nodig	hebben	om	de	doorlopende	lijn	vast	te	houden	en	om	con-
vergent	te	kunnen	differentiëren.	Sommige	overdrachtsformulieren	bevatten	
nauwelijks	‘bruikbare’	informatie,	andere	zien	er	in	eerste	instantie	indrukwek-
kend	uit:	veel	proza,	interessante	grafieken	met	vele	lijnen,	die	zelfs	een	wiskun-
deleerkracht	doen	duizelen.	Wiskundedocenten	zien	graag	grafieken,	maar	dan	
wel	met	informatie	over	de	beheersing	van	de	rekenvaardigheid	van	leerlingen.	
Met	name	de	verdeling	in	toetsscores	op	landelijk	genormeerde	én	methodege-
bonden	toetsen	geven	nuttige	informatie.	Zeker	als	deze	per	leerlijn	of	categorie	
(van	het	referentieniveau)	bekeken	kunnen	worden.	

4.3 Horizontale afstemming 
Naast	het	gesprek	tussen	het	primair-	en	voortgezet	onderwijs	werd	tijdens	het	
project	ook	het	gesprek	binnen	de	scholen	op	gang	gebracht.	Dit	gesprek	ging	
over	vragen	als:	wat	willen	we	bereiken?	Hoe	werken	wij?	Hoe	doe	jij	dat	bij	
aardrijkskunde?	Deze	gesprekken	zijn	met	name	bedoeld	om	de	inzichten	en	
afspraken	die	tussen	primair	en	voortgezet	onderwijs	tot	stand	zijn	gekomen,	
schoolbreed	te	implementeren.

CBS	Prof.	M.J.	Langeveldschool	en	CBS	De	Regenboog	in	Onstwedde	gebruiken	
sinds	vijf	jaar	het	model	van	convergente	differentiatie.	Al	doende	ontwikkelden	
de	leerkrachten	een	systeem	dat	gebruikt	wordt	in	alle	reken-	en	taallessen.	Elke	
leerkracht	start	eerst	met	een	verkenning	van	het	thema	en	doet	op	interactieve	
wijze	een	beroep	op	de	voorkennis	van	alle	leerlingen.	Daarna	volgt	enige	uitleg,	
een	samenwerkingsopdracht	en	een	individuele	opdracht	die	worden	nabespro-
ken.	Vervolgens	krijgen	de	leerlingen	een	gerichte	opdracht	voor	zelfstandig	
werken	en	worden	enkele	zwakke	of	sterke	leerlingen	uitgenodigd	om	aan	de	
instructietafel	plaats	te	nemen	voor	extra	uitleg	of	begeleide	inoefening.	

veertien jaar. Dit 
oefenen gebeurt in de 
klas met het digibord, 
al kunnen ook scho-
len zonder digibord 
deelnemen. Daar-
naast zijn er zOEFi-

7.
zOEFi, de Nationale 
Oefenimpuls, levert 
dagelijkse, klassikale 
rekenoefeningen 
voor alle leerlingen 
van vier tot en met 

oefeningen voor 
de computer waar 
leerlingen thuis of op 
school, al dan niet 
samen met hun oud-
ers of vrienden, aan 
kunnen werken. Dit 

oefenmateriaal is op 
de website te vinden. 
zOEFi is een project 
van het Freudenthal 
Instituut, uitgevoerd 
met steun van het 
ministerie van OCW. 
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Op	lesbezoek	in	de	praktijk:
In	de	les	die	we	bezoeken,	zien	we	een	uitgekiend	systeem	van	klassen-
management.	De	leerlingensetjes	staan	in	groepjes	van	vier	met	elk	een	
eigen	kast	met	leerlingmaterialen.	Bij	de	start	van	de	les	zien	we	dat,	op	
een	signaal	van	de	leerkracht,	van	elke	groep	één	leerling	naar	een	kast	
loopt	om	de	boeken	te	pakken.	Door	een	slimme	routing	zijn	er	geen	
kruisende	looplijnen.	Na	de	klassikale	uitleg	wordt	een	samenwerkings-
opdracht	gemaakt	met	het	zogenaamde	‘schoudermaatje’,	een	begrip	
dat	op	beide	scholen	door	alle	leerkrachten	wordt	gebruikt.	De	leerkracht	
gebruikt	een	‘time	out’-teken	om	het	eind	van	een	activiteit	aan	te	geven	
en	de	aandacht	weer	op	zichzelf	te	richten.	Dit	wordt	in	de	hele	school	op	
dezelfde	manier	gedaan.	Tijdens	het	voorbereiden	van	de	les	bepaalt	de	
leerkracht	al	welke	leerlingen	zullen	worden	uitgenodigd	aan	de	instruc-
tietafel.	We	zien	een	goed	voorbereide,	interactieve	les	met	het	gebruik	van	
activerende	didactiek.	Een	effectieve	les	met	aandacht	voor	alle	leerlingen.	
Dit	werkt!

Voorbeelden	van	onderwerpen	waarover	binnen	de	scholen	afspraken	gemaakt	
kunnen	worden,	zijn:
-	 het	op	elkaar	afstemmen	van	de	reken-	en	de	wiskundelijn,
-	 de	blokken	van	wiskunde	en	de	lijn	daarin,
-	 het	afstemmen	van	werkwijzen	en	het	benutten	van	interactie/leerlingen,
-	 het	gezamenlijk	uitwerken	van	de	inhoud	van	lessen	en	leerlijnen.

4.4 Brede aanpak door regionale samenwerking
In	de	pilots	waarbij	CPS	is	betrokken,	hebben	wij	zeer	gemotiveerde	leerkrachten	
en	directieleden	getroffen	met	heel	goede	ideeën	over	het	creëren	van	een	door-
lopende	leerlijn	bij	rekenen/wiskunde.	Toch	blijven	deze	initiatieven	beperkt	tot	
enkele	scholen	die	hun	krachten	bundelen.	Er	vindt	geen	nationale	doorbraak	
plaats	van	een	‘gouden’	aanpak.	Dat	neemt	niet	weg	dat	er	goede	gesprekken	
tussen	primair-	en	voortgezet	onderwijs	plaatsvinden	en	dat	er	relevante	in-
formatie	wordt	uitgewisseld.	Goede	initiatieven	echter	berusten	op	individuele	
motivatie	en	goede	ideeën	worden	in	de	kiem	gesmoord	of	niet	geborgd,	omdat	
ze	niet	regionaal	of	landelijk	worden	doorgevoerd.	Het	niet	of	gebrekkig	tot	stand	
komen	van	structureel	beleid	heeft	een	negatief	effect	op	de	vorming	van	door-
lopende	leerlijnen.	
Betrokkenen	geven	aan	dat	een	regionale	aanpak	noodzakelijk	is.	Er	moet	een	ei-
genaar	met	verregaande	bevoegdheden	zijn	om	de	partijen	in	overleg	te	krijgen	
en	te	houden.	Individuele	deelnemende	bestuurders	zijn	niet	altijd	bij	machte	
om	elkaar	tijdig	te	vinden	op	een	onderwerp	zoals	doorlopende	leerlijnen,	
bijvoorbeeld	door	een	verschil	in	urgentiebeleving.	Gemeenten	die	in	het	kader	
van	lokaal	onderwijsbeleid	(LEA;	de	Lokale	Educatieve	Agenda)	deze	proces-
sen	regisseren,	zetten	een	stap	in	de	goede	richting.	Is	dit	proces	niet	in	orde,	
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dan	stagneren	ontwikkelingen	op	een	gegeven	moment	omdat	de	traagste	het	
tempo	bepaalt.	Andere	partijen	gaan	meestal	wel	gewoon	door,	maar	hebben	de	
traagste	partij	op	een	gegeven	moment	toch	weer	nodig.	

4.5 Tot slot
Vanuit	een	R&D-traject	dat	CPS	in	opdracht	van	het	ministerie	van	OCW	uit-
voert,	werden	twee	hypothesen	geformuleerd	die	nu	volmondig	kunnen	worden	
bevestigd.	

Hypothese 1:		 Leerkrachten	in	het	basisonderwijs	en	docenten	in	het	voortgezet	
	 	 	 	 onderwijs	kunnen	nog	veel	van	elkaar	leren	als	het	gaat	om	ken-
	 	 	 	 nis	over	didactiek,	leerlijnen,	doelen	van	het	rekenonderwijs	en		 	
	 	 	 	 het	wiskundeonderwijs.
Hypothese 2:		 Het	overbruggen	van	de	kloof	tussen	primair	en	voortgezet	
	 	 	 	 onderwijs	kan	beter.	Er	zijn	in	het	land	lokale	initiatieven,	maar		 	
	 	 	 	 deze	zijn	vaak	incidenteel	en	kunnen	worden	geoptimaliseerd.	

In	de	verschillende	pilots	hebben	we	de	wederzijdse	verwondering	gezien	en	
ervaren.	Door	echt	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan	en	te	willen	weten	hoe	het	gaat	
aan	de	andere	kant	van	de	drempel	konden	de	deelnemers	concrete	afspraken	
maken,	ideeën	opdoen	en	hun	eigen	onderwijspraktijk	op	de	ander	afstemmen.	
Dit	vraagt	enerzijdse	inspanning	en	bereidheid	van	de	docenten	en	de	directies	
om	samen	te	werken,	anderzijds	inzicht	van	de	besturen	om	doorlopende	leer-
lijnen	als	een	gezamenlijke	inspanning	te	zien	en	daarvoor	gezamenlijk	verant-
woordelijkheid	te	nemen.	
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Doorlopende leerlijnen taal en rekenen 
in de praktijk

“U	snapt	toch	wat	er	staat?”,	vroeg	een	eerstejaarsstudent	aan	zijn	
universitaire	docent.	Formuleren	in	correct	Nederlands	en	in	de	
juiste	stijl	is	in	toenemende	mate	een	probleem	voor	studenten	in	
het	hoger	onderwijs	(ho).	Studenten	zijn	zich	veelal	niet	bewust	
van	de	noodzaak	van	correct	formuleren;	als	de	boodschap	goed	
overkomt	is	dat	voor	hen	voldoende.	Mbo-,	hbo-	en	universitaire	
instellingen	lopen	tevens	tegen	de	matige	rekenvaardigheden	van	
studenten	aan.

Wat	ervaart	de	Hogeschool	Edith	Stein	in	Hengelo	als	probleem	en	wat	
doet	zij	hieraan?
Op	de	pabo	loopt	men,	naast	taalachterstanden,	ook	tegen	een	reken-
achterstand	van	nieuwe	studenten	aan.	Om	deze	achterstanden	weg	te	
werken,	biedt	de	opleiding	in	de	zomer	voor	instromende	studenten	een	
‘summer	course’	van	een	week	aan.	Daarnaast	wordt	in	het	eerste	jaar	een	
ondersteuningsuur	rekenen	aangeboden.	Aan	het	begin	van	het	jaar	wor-
den	hierin	die	domeinen	aangeboden	waar	studenten	de	meeste	moeite	
mee	hebben	(breuken,	hoofdrekenen	en	het	metrisch	stelsel),	gevolgd	door	
de	overige	domeinen.	Tenslotte	heeft	de	hogeschool	zelf	bijspijkerpak-
ketten	ontwikkeld,	die	digitaal	aan	de	studenten	ter	beschikking	worden	
gesteld.	De	studenten	kunnen	er	zelfstandig	mee	aan	het	werk.	

Instellingen	willen	de	taal-	en	rekenprestaties	van	hun	studenten	vergroten.	Een	
middel	om	dit	doel	te	bereiken	is	het	vormgeven	van	doorlopende	leerlijnen	taal	
en	rekenen.	Dit	hoofdstuk	beschrijft	enkele	voorbeelden	van	de	manier	waarop	
de	aansluiting	tussen	het	vmbo-mbo	en	havo-hbo	geconcretiseerd	kan	worden.

Wat	ervaart	de	Universiteit	van	Amsterdam	(UvA)	als	probleem	en	wat	
doet	zij	hieraan?
Naast	elementaire	zaken	zoals	spelling,	ontberen	studenten	de	taalvaar-
digheid	om	een	werkstuk	of	presentatie	in	goed	Nederlands	af	te	leveren.	
Daarnaast	hebben	studenten	geen	inzicht	in	wetenschappelijke	tekstcon-
venties,	weten	zij	niet	hoe	ze	bronnen	moeten	hanteren	en	verwerken	en	
kunnen	zij	geen	vraagstelling	formuleren.	Om	deze	problemen	op	te	los-
sen,	heeft	de	UvA	het	vak	‘academisch	schrijven’	ingevoerd.	Ook	zijn	er	
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bijspijkeruren	voor	taalzwakke	studenten	die	steeds	vaker	van	Nederland-
se	komaf	zijn	en	niet,	zoals	vroeger,	een	buitenlandse	achtergrond	hebben.	

5.1 Doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Het	opzetten	van	doorlopende	leerlijnen	taal	en	rekenen	is	niet	eenvoudig.	Een	
mbo-	of	hbo-opleiding	heeft	met	veel	toeleverende	scholen	voor	voortgezet	
onderwijs	te	maken,	terwijl	deze	op	hun	beurt	worden	geconfronteerd	met	een	
veelheid	aan,	onderling	vaak	sterk	verschillende,	mbo-	en	hbo-opleidingen.	Mbo-
opleidingen	moeten	in	2014	weliswaar	aan	de	basiseisen	voor	taal	en	rekenen	
voldoen,	maar	leggen	daarbinnen	−	en	soms	aanvullend	−	verschillende	accen-
ten.	Een	automonteur	moet	nu	eenmaal	aan	andere	eisen	voldoen	dan	een	
medewerker	bedrijfsadministratie,	zowel	op	het	gebied	van	taal	als	van	rekenen.	
Daarnaast	kan	de	pedagogisch-didactische	werkwijze	van	vmbo	en	mbo/hbo	
sterk	verschillen.	Hoe	creëer	je	in	zo’n	complex	overgangsgebied	arrangementen	
waarmee	je	de	prestaties	op	het	gebied	van	taal	en	rekenen	verhoogt?

5.2 Huidige situatie
Op	docentniveau	is	in	het	voortgezet	onderwijs	nog	weinig	kennis	over	de	refe-
rentieniveaus	voor	taal	en	rekenen.	Op	het	gebied	van	rekenen	en	taal	staat	het	
voortgezet	onderwijs	voor	een	lastige	taak.	Scholen	hebben	nog	geen	invloed	op	
de	instromende	leerlingen	en	moeten	in	2014	wel	voldoen	aan	de	eisen	die	het	
referentiekader	stelt.	De	docenten	ervaren	het	rekenexamen	en	alle	onzekerheid	
die	hierover	nog	heerst	als	zeer	verwarrend.	Ze	zien	dat	er	meer	nodig	is	dan	de	
aanschaf	van	een	methode	of	lesuren	op	het	rooster.	Scholen	die	al	wat	verder	
zijn	in	het	ontwikkelproces	zijn	zich	bewust	van	het	belang	van	de	referentie-
niveaus	en	zijn	bezig	met	het	in	kaart	brengen	van	de	leerlingresultaten.	Dit	
doen	ze	bijvoorbeeld	door	leerlingen	aan	het	begin	van	de	brugklas	in	de	brug-
klas	te	toetsen.	Bij	de	overgang	van	vmbo	naar	mbo	zoeken	scholen	naar	oplos-
singen	om	te	voorkomen	dat	er	op	het	mbo	opnieuw	getoetst	moet	worden.	Het	
rekenexamen	toetst	namelijk	alleen	of	het	niveau	al	dan	niet	behaald	is,	het	is	
niet	bedoeld	om	deficiënties	op	te	sporen.	

Ook	in	het	mbo	is	op	docentniveau	nog	maar	weinig	kennis	van	de	referen-
tieniveaus.	De	ROC’s	hebben	bovendien	te	maken	met	de	wet	op	de	remmende	
voorsprong,	omdat	zij	al	werken	met	de	raamwerken	Nederlands	en	rekenen/
wiskunde,	voorlopers	van	het	huidige	referentiekader.	De	gebruikers	die	hier	
inmiddels	aan	gewend	zijn,	hebben	moeite	met	de	omschakeling	naar	de	nieuwe	
niveaus.	
De	raamwerken	Nederlands	en	rekenen/wiskunde	mbo	brengen	de	taal	en	de	
wiskunde	in	beeld	die	ten	dienste	staan	van	het	toekomstige	beroep,	de	school-
loopbaan	en	het	functioneren	in	de	maatschappij.	In	kwalificatiedossiers	is	een	
profiel	opgenomen	voor	Nederlands	en	rekenen/wiskunde.	Daar	valt	uit	af	te	
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leiden	wat	gewenst	is	voor	de	diverse	opleidingen.	De	raamwerken	Nederlands	
en	rekenen/wiskunde	hebben	hun	opvolging	gekregen	in	de	referentieniveaus.	

Veel	mbo-opleidingen	denken	na	over	de	herinrichting	van	het	onderwijs	voor	
taal	en	rekenen	en	de	personele	bezetting	nu	er	bij	de	invoering	van	het	referen-
tiekader	aparte	reken-	en	taalexamens	komen.	
Taal-	en	rekenonderwijs	zijn	veelal	geïntegreerd	in	het	competentiegerichte	
beroepsonderwijs.	Dat	kan	in	de	praktijk	leiden	tot	een	verminderde	aandacht	
voor	taal	en	rekenen.	Het	scheppen	van	taalrijke	leeromgevingen,	waarin	elke	
docent	bewust	aandacht	schenkt	aan	de	taalontwikkeling	van	zijn	leerlingen,	
blijkt	in	de	praktijk	voor	veel	opleidingen	ingewikkeld	te	zijn.	Veel	scholen	
voeren	nu	de	drieslag	taal	in:	

1.	 taalontwikkeling	in	vaklessen	en	op	stage,
2.	 ondersteunend	taalonderwijs:	aparte	leerlijnen	taal,	als	het	kan	in	de	

beroepscontext	om	de	verbinding	met	de	eerste	slag	te	garanderen,
3.	 persoonlijke	oefening	en	remediëring	voor	degenen	die	daaraan	behoefte	

hebben.	
Daar	waar	eerst	de	beweging	gemaakt	werd	om	de	leerlijnen	voor	rekenen	en	
taal	te	integreren	in	de	beroepspraktijk,	zien	we	nu	dus	een	beweging	naar	
aparte,	ondersteunende	leerlijnen	taal	en	rekenen.	Integratie	in	de	beroepsprak-
tijk	blijft	leidend,	maar	tegelijkertijd	zoeken	scholen	naar	wegen	om	de	taal-	en	
rekenontwikkeling	extra	te	stimuleren.	Het	accent	komt	hierdoor	meer	te	liggen	
op	ondersteunend	onderwijs.
(Meer	informatie	over	rekenen	en	taal	in	het	mbo	is	te	vinden	op	de	website	
http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/.)	Om	de	instroom	zo	goed	mogelijk	
te	laten	plaatsvinden	brengen	veel	ROC’s	in	kaart	welke	reken-	en	taalvaardig-
heden	in	een	bepaalde	sector	nodig	zijn.	Dit	overzicht	is	handig	bij	de	intake	
van	leerlingen.	Met	deze	overzichten	kan	de	haalbaarheid	van	een	opleiding	of	
niveau	beter	worden	ingeschat.	Een	leerlingportfolio	kan	hierbij	ondersteunend	
zijn,	vooral	ook	om	te	weten	op	welk	niveau	er	reparaties	nodig	zijn.	

Het	hoger	beroepsonderwijs	en	verschillende	universiteiten	lijken	zich	bewust	
van	de	taal-	en	rekenproblematiek	van	studenten.	Veel	instellingen	hebben	een	
taal-	en	rekentoets	ingevoerd	als	instaptoets	voor	een	opleiding.	Deze	toetsen	
zijn	echter	nog	niet	geijkt	op	de	referentieniveaus,	maar	geven	studenten	wel	
inzicht	in	de	benodigde	vaardigheden.

Hoe	bepaalt	Hogeschool	Edith	Stein	het	instapniveau	van	de	studenten?
Op	deze	pabo	neemt	men	de	leerlingen	bij	aanvang	de	toets	‘gecijferdheid’	
af.	Deze	toets	is	al	jaren	geleden	(1992)	ontwikkeld	door	de	HBO-raad	en	
stamt	dus	nog	uit	de	tijd	van	vóór	de	referentieniveaus.	Alle	studenten	
maken	deze	toets	als	diagnostische	toets.	De	resultaten	van	de	toets	geven	
studenten	per	domein	een	goed	beeld	welke	onderdelen	ze	al	voldoende	
beheersen	en	waar	aandachtspunten	liggen.		
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Specifieke	gevolgen	voor	de	docenten	in	het	hbo	en	op	de	universiteit	lijken	de	
referentieniveaus	niet	te	hebben.	Veelal	worden	de	taal-	en	rekenachterstanden	
aangepakt	door	cursussen	of	aparte	modules.

5.3 Voorwaarden voor een doorlopende leerlijn	
Wat	kunnen	scholen	doen	om	de	referentieniveaus	vorm	te	geven	en	welke	
voorwaarden	spelen	een	rol?	Urgentiebesef	op	bestuursniveau	is	een	belangrijke	
voorwaarde	om	ontwikkelingen	te	stimuleren.	Besturen	en	directies	geven	de	
reken-	en	taalontwikkeling	in	het	kader	van	de	referentieniveaus	vaak	in	han-
den	van	een	projectleider,	die	als	spin	in	het	web	op	tactisch	niveau	de	opera-
tionele	veranderprocessen	stuurt	en	begeleidt.	De	keuze	voor	een	projectleider	
is	effectief	als	de	directie	of	het	bestuur	hem	ook	werkelijk	positioneert	in	de	
sturingsrol	met	een	heldere	opdracht	binnen	duidelijke	kaders.	Als	dit	niet	het	
geval	is,	dan	ontbreekt	voor	de	projectleider	de	basis	van	werken.	
Bij	de	bestuurders	en	directies	zelf	is	eigenaarschap	voor	het	gezamenlijke	pro-
ject	een	noodzakelijke	voorwaarde.	Zij	creëren	tijd	voor	scholing	van	docenten,	
tijd	voor	onderhoudsuren,	zij	erkennen	dat	docenten	de	inhoudelijk	deskun-
digen	zijn	en	faciliteren	hen.	Wederzijds	respect	voor	een	ieders	bijdrage	heeft	
een	belangrijk	stimulerend	effect.	Resultaatgerichtheid	in	combinatie	met	een	
goede	monitoring	zijn	belangrijke	voorwaarden	voor	een	goed	proces.	Door	te	
signaleren,	te	volgen	en	te	reageren	kan	op	school-,	groeps-	en	leerling-niveau	
gerichter	geïntervenieerd	worden,	met	als	doel	het	verbeteren	van	de	resultaten.	
Zie	Hoofdstuk	twee	voor	een	beschrijving	van	een	effectief	implementatieproces.

5.4 Doorlopende leerlijnen Taal
In	het	kader	van	het	door	het	ministerie	van	OCW	gesubsidieerd	traject	‘Aanslui-
ting	basisvaardigheden	taal	en	rekenen	vmbo-mbo,	havo-hbo	en	vwo-wo’	zijn	
verschillende	scholen	begeleid,	met	als	doel	het	verbeteren	van	de	aansluiting	
tussen	de	verschillende	onderwijssectoren.	In	deze	paragraaf	beschrijven	we	
de	successen	en	knelpunten	van	de	scholen	die	deelnamen	aan	dit	project,	te	
weten	het	Sint	Vitus	College	in	Bussum,	het	Twents	Carmel	College	in	Oldenzaal	
en	De	Stedendriehoek,	een	samenwerkingsverband	van	verschillende	scholen	in	
Apeldoorn,	Deventer	en	Zutphen.

Sint Vitus College
Het	Sint	Vitus	College	in	Bussum	heeft	in	2009-2010	aandacht	besteed	aan	de	
aansluiting	van	havo	en	vwo	met	het	hoger	onderwijs.	In	juni	2009	is	de	taal-
situatie	op	de	school	geanalyseerd.	Daaruit	kwam	naar	voren	dat	leerlingen	
moeite	hadden	met	spelling	en	formuleren.	Daarnaast	had	de	school	te	maken	
met	een	attitudeprobleem.	Leerlingen	hechtten	weinig	belang	aan	het	hanteren	
van	correct	Nederlands	en	waren	daarom	niet	altijd	gemotiveerd	om	hun	Ned-
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erlands	te	verbeteren.	Docenten	vonden	dit	storend	en	wilden	niet	afwachten	
totdat	de	kwaliteit	van	de	taalvaardigheid	dusdanig	was	gezakt	dat	leerlingen	dit	
zouden	gaan	merken	in	hun	examencijfers.	De	schoolleiding	zette	daarom	het	
thema	op	de	agenda	van	de	commissies	die	zich	op	de	school	bezighielden	met	
onderwijsontwikkeling.	In	deze	commissies,	één	voor	onderbouw	en	één	voor	de	
bovenbouw,	zit	een	vertegenwoordiger	van	elke	groep	vakken.	Er	is	gestart	met	
het	delen	van	de	uitkomsten	van	de	analyse	en	het	bespreken	van	de	referentie-
niveaus	taal,	zoals	geformuleerd	door	Meijerink	(2008).	Al	snel	bleek	dat	vrijwel	
alle	docenten	het	probleem	herkenden	en	zij	zich	ervan	bewust	werden	dat	het	
probleem	zich	niet	beperkte	tot	het	vak	Nederlands.	Ook	docenten	in	andere	
vakken	dan	Nederlands	bleken	soms	zelf	behoefte	te	hebben	aan	een	taaladvies.	
Door	in	het	onderwijs	van	de	bovenbouw	meer	accent	te	leggen	op	correct	taal-
gebruik,	wil	de	school	tegemoet	komen	aan	de	grootste	problemen	en	er	op	die	
manier	voor	zorgen	dat	haar	leerlingen	taalvaardig	goed	beslagen	ten	ijs	komen.	

Taal in alle vakken
De	sectie	Nederlands	van	het	Sint	Vitus	College	heeft	een	hoofdrol	gekregen	in	
het	voorstellen	van	mogelijke	interventies.	De	sectie	is	verantwoordelijk	ge-
maakt	voor	het	invoeringsplan	van	de	referentiekaders,	waarvoor	docenten	tot	
op	zekere	hoogte	gefaciliteerd	kunnen	worden.	De	referentieniveaus	dienen	
daarbij	voortdurend	in	beeld	zijn.	Bij	alles	wat	in	de	school	gebeurt	moet	men	
zich	afvragen	op	welke	manier	aangesloten	kan	worden	bij	de	referentieniveaus.	
Door	het	vak	Nederlands	bij	deze	vraag	een	centrale	rol	te	geven,	wil	de	school	
voorkomen	dat	docenten	los	van	elkaar	aan	de	slag	gaan.	De	sectie	heeft	eerst	
voor	de	eigen	lessen	een	plan	gemaakt,	waarna	ze	meekijkt	met	de	andere	
groepen.	De	sectie	adviseert	deze	groepen	over	de	mogelijke	ondersteunende	
taalactiviteiten.	Dit	kan	gaan	om	heel	kleine	zaken,	zoals:	hoe	leer	ik	mijn	leer-
lingen	minder	omslachtig	formuleren?	De	docent	kan	de	leerling	in	dat	geval	
vragen	om	acht	woorden	weg	te	strepen,	zonder	dat	het	geschrevene	zijn	inhoud	
verliest.	

Hoewel	de	sectie	Nederlands	de	functie	van	kartrekker	heeft	gekregen,	is	op	
school	ook	aandacht	besteed	aan	het	creëren	van	draagvlak	onder	vakdocenten.	
Zo	is	de	relatie	van	het	vak	Nederlands	en	het	rendement	ervan	in	de	discussie	
over	de	examenresultaten	verschillende	malen	aan	bod	geweest	bij	meerdere	
secties.	Geconstateerd	werd	dat	de	beheersing	van	de	Nederlandse	taalvaar-
digheden	ten	goede	komt	aan	de	algemene	schoolprestaties	van	leerlingen.	
Hiermee	is	de	relatie	gelegd	tussen	Nederlands	en	de	andere	vakken	op	de	
school.	Het	Sint	Vitus	College	is	er	op	deze	manier	in	geslaagd	om	alle	docenten	
te	betrekken	bij	het	taalbeleid.		

Voorkomen van weerstand
Het	Sint	Vitus	College	heeft	weerstand	tegen	het	traject	weten	te	voorkomen	
door	vóór	de	start	met	alle	vakgroepen	unaniem	te	besluiten	om	taal	op	de	agen-
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da	te	zetten.	De	secties	kregen	een	aantal	gerichte	vragen	over	de	functie	van	
taal	voor	hun	onderwijs.	Door	de	analyse	van	de	taalsituatie	was	iedereen	ervan	
doordrongen	dat	er	een	probleem	was	en	dat	dit	probleem	moest	worden	aange-
pakt.	De	activiteiten	die	nu	worden	ontplooid,	verwijzen	allemaal	naar	deze	fase.	
De	kunst	is	dus	om	steeds	aan	te	sluiten	bij	de	eerder	geformuleerde	behoeftes.	
Daarnaast	heeft	de	schoolleiding	gekozen	voor	een	stapsgewijze	aanpak,	zodat	
kleine	successen	inzichtelijk	worden	en	(samen)	kunnen	worden	gevierd.	Door	
de	open	houding	van	de	schoolleiding	en	het	delegeren	van	verantwoordelijk-
heden	ervoeren	docenten	de	ruimte	om	hun	eigen	problemen	te	definiëren	en	
hier	een	oplossing	op	maat	voor	te	creëren

Binnen de sectie Nederlands van het Sint Vitus College is een taaladviseur/coördinator in 
de persoon van een gemotiveerde docent Nederlands de spin in het web. Hij houdt zich 
onder meer bezig met:
- Het beantwoorden van individuele vragen van personeelsleden op het gebied van de 

Nederlandse taal. De adviseur heeft ondertussen al heel wat vragen beantwoord. Het 
enige dat de school heeft gedaan, was melden dat hij er was! Dat geeft wel aan dat er 
behoefte was aan ondersteuning bij individuen en secties.

- Het fabriceren van een boekje met informatie over de problemen die andere vakken 
hebben geconstateerd met betrekking tot het Nederlands taalgebruik van de leer-
lingen. In het boekje staat ook aan welke onderdelen en in welke leerjaren het vak 
Nederlands werkt en hoe zij dat doet. Daarmee is dit een handig naslagwerkje voor de 
verschillende secties.

- Het geven van ‘bijscholing Nederlands’ aan docenten die daarvoor in zijn, op studie-
dagen of andere daarvoor te plannen momenten. De producten van deze instructie 
kunnen uiteraard binnen de school breder worden verspreid onder alle docenten.

- Het onderhouden van het contact met andere secties over talige activiteiten die zij in 
de les kunnen inbouwen om ervoor te zorgen dat de leerlingen in de eigen lessen met 
meer zorg met hun Nederlands omgaan.

- Het doen van concrete voorstellen aan secties over talige activiteiten, samen met de 
vakgroepvoorzitters, sectieleider en (voorlopig) de conrector. Op welke talige activitei-
ten kunnen de secties zich richten? Hoe kunnen zij dat het beste doen? Hoe kunnen 
zij de talige activiteiten in hun eigen curriculum integreren, zodat leerlingen in de les 
niet plotseling met ‘vreemde eenden in de bijt’ worden geconfronteerd? In de voorstel-
len wordt rekening gehouden met de analyse die de verschillende vakken zelf hebben 
gemaakt met betrekking tot de talige problemen die de leerlingen bij dit vak ondervin-
den. De taaladviseur is tevens de begeleider van deze activiteiten. Dat betekent moni-
toren, overleggen en ondersteunen.

Docent Nederlands als taaladviseur
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Twents Carmel College locatie Lyceumstraat
De	leerlingen	van	de	onderbouw	vmbo	van	het	Carmel	College	locatie	Lyceum-
straat	in	Oldenzaal	gebruiken	een	deel	van	hun	vrije	ruimte	voor	een	onder-
houdsuur	begrijpend	lezen.	Drie	onderbouwdocenten	van	de	sectie	Nederlands	
hebben	inmiddels	bijna	twee	onderhoudsmodulen	ontwikkeld	voor	het	eerste	
leerjaar.	Doel	is	het	verbeteren	van	de	leesvaardigheid	van	de	leerlingen,	onder	
meer	door	het	bevorderen	van	het	leesplezier	door	middel	van	vrij	lezen.	Het	
onderhoudsuur	fungeert	als	een	katalysator	bij	de	opzet	van	een	doorlopende	
leerlijn	onderbouw/bovenbouw	en	op	termijn	vmbo/mbo.	Een	doorlopende	
leerlijn	primair	onderwijs/vmbo	van	de	locatie	Lyceumstraat	heeft	al	een	stevige	
basis:	de	sectie	Nederlands	overlegt	regelmatig	met	vertegenwoordigers	van	toe-
leverende	basisscholen.	Het	primair	onderwijs	en	het	vmbo	gebruiken	daarnaast	
beide	het	stappenplan	en	ander	materiaal	van	Nieuwsbegrip	en	spreken	daar-
door	dezelfde	taal.	De	referentieniveaus	zijn	bij	beide	schoolsoorten	inmiddels	
bekend;	ermee	leren	werken	is	een	tweede	stap.

Het	onderbouwteam	wil	een	taalrijke	omgeving	voor	alle	vakken	creëren.	De	
onderbouwdocenten	van	de	sectie	Nederlands	spelen	daarin	een	belangrijke	rol.	
De	vakleerkrachten	krijgen	regelmatig	voorlichting	over	de	aanpak	in	het	on-
derhoudsuur	en	de	wijze	waarop	zij	kunnen	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	
leerlingen	op	het	gebied	van	begrijpend	lezen.	In	die	voorlichtingsbijeenkomsten	
gaat	het	om	onderwerpen	als:

-	 de	bewustmaking	van	de	leesproblemen	die	bij	leerlingen	voorkomen,
-	 het	inventariseren	en	bespreken	van	problemen	die	leerlingen	met	school-

boekteksten	kunnen	hebben,
-	 het	demonstreren	van	en	oefenen	met	het	stappenplan	lezen	(zie	
	 www.nieuwsbegrip.nl).	Een	deel	van	de	leerkrachten	gebruikt	dit	stap-

penplan	al	en	ervaren	dit	als	succesvol.	Het	is	de	bedoeling	dat	alle	leer-
krachten	het	gaan	gebruiken;	het	stappenplan	komt	in	elke	klas	te	hangen,

-	 het	samenvatten	van	schoolboekteksten.

Bij	begrijpend	lezen	is	het	van	belang	dat	leerkrachten	dezelfde	leesstrategieën	
hanteren.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	leerlingen	die	zwak	zijn	in	begrijpend	lezen	
baat	hebben	bij	intensieve	instructie	en	modelling	van	elke	strategie	en	bij	
verschillende	tekstsoorten.	Waarschijnlijk	hanteren	goede	lezers	de	juiste	stra-

-	 De	geschiedenissectie	heeft	samen	met	de	taaladviseur	een	manier	gevonden	om	
binnen	de	lessen	aandacht	te	besteden	aan	correct	formuleren	(schriftelijk).	Een	
onderzoek	dat	de	school	heeft	uitgevoerd	laat	zien	dat	leerlingen	die	extra	aandacht	
binnen	de	les	hebben	besteed	aan	formuleren	betere	resultaten	hadden	op	de	repeti-
tie	voor	geschiedenis	dan	leerlingen	die	hier	geen	extra	tijd	aan	hebben	besteed.	Een	
algemene	conclusie	kan	hier	nog	niet	aan	verbonden	worden	maar	het	is	een	leuk	
resultaat,	aldus	de	rector	Gert	van	Waveren.	
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tegieën	onbewust	en	zwakke	lezers	niet.	De	vakleerkrachten	leveren	daarnaast	
teksten	voor	de	onderhoudsmodules	die	als	moeilijk	worden	ervaren.	Ook	op	
die	manier	worden	zij	betrokken	bij	de	taalontwikkeling	van	hun	leerlingen.	
De	niveaus	van	de	teksten	worden	op	termijn	beschreven	in	de	termen	van	het	
referentiekader.

Een	andere	manier	om	een	taalrijke	leeromgeving	te	scheppen	is	‘coaching	on	
the	job’	van	vakleerkrachten	op	taalgebied.	Tot	nu	toe	heeft	CPS	deze	coachings-
trajecten	uitgevoerd,	maar	het	is	de	bedoeling	om	de	coaching	via	‘train	de	
trainer’	over	te	dragen	aan	de	sectie	Nederlands	van	de	onderbouw.
Door	middel	van	‘coaching	on	the	job’	wordt	een	groeiende	lijst	met	observaties	
en	tips	gemaakt	voor	alle	teamleden.	Dit	document	blijkt	een	inspirerende	wer-
king	te	hebben	en	is	een	van	de	middelen	om	de	teamontwikkeling	te	stimul-
eren.

Twee leerkrachten voeren regelmatig een onderwijsleergesprek, waarbij de leerkracht 
een vraag stelt en leerlingen beurten krijgen. De leerkrachten doen dat beiden stimu-
lerend: ze stellen prikkelende vragen, luisteren goed en vragen regelmatig door. Deze 
methode kent echter valkuilen:

- Je loopt de kans je voornamelijk te richten op leerlingen die heel actief 
meedoen en steeds hun vinger opsteken, anderen houden zich op de achter-
grond. Dat kan snel een patroon worden.

- Het onderwijsleergesprek bestaat vaak uit een serie tweegesprekjes tussen leer-
krachten en afzonderlijke leerlingen. Van interactie tussen leerlingen is geen 
sprake.

- Als er sprake is van een opstelling in rijen (busopstelling), dan kijken leerlingen 
tegen elkaars rug aan. Dat is niet bevorderlijk voor de communicatie. Boven-
dien zijn leerlingen vooraan slecht verstaanbaar voor leerlingen achterin. Eén 
van de leerkrachten is zich daarvan goed bewust: hij vraagt leerlingen regel-
matig hun antwoord te herhalen en doet dat zelf vaak ook nog eens.

Een alternatief kan zijn om een gestructureerde interactie tussen leerlingen te or-
ganiseren die gemakkelijk is en geen extra tijd kost, bijvoorbeeld met de werkvorm 
‘denken/delen/uitwisselen’. Dit gaat als volgt:

1. Je legt de werkvorm uit. Belangrijk: je zegt nu al dat je aan het eind per groepje 
één leerling aanwijst die moet vertellen wat er is besproken. Doordat ze vooraf 
niet weten wie je zult aanwijzen, worden de leerlingen gedwongen goed naar 
elkaar te luisteren.

2. Je stelt een vraag. Bijvoorbeeld: “Wat hebben we de vorige les gedaan?”
3. Je laat de leerlingen in stilte even nadenken over deze vraag. Ze mogen daarbij 

aantekeningen maken, dan kunnen ze daar gelijk mee oefenen. Geef expliciet 
de tijd aan, bijvoorbeeld twee minuten. Jij houdt de tijd in de gaten.

Coaching on the job – voorbeeld van een tip
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Het	scheppen	van	een	taalrijke	leeromgeving	ondersteunt	leerlingen	bij	hun	
taalontwikkeling.	In	zo’n	omgeving	gaat	iedere	leerkracht	bewust	om	met	de	
verschillende	taalvaardigheden.	Dat	kan	soms	vrij	eenvoudig.	Vervang	de	vraag	
“Is	dit	duidelijk	voor	iedereen?”	bijvoorbeeld	door	“Wil	jij	even	samenvatten	
wat	ik	net	heb	uitgelegd?”	Niet	alles	is	zo	eenvoudig,	maar	desondanks	is	iedere	
vakleerkracht	in	staat	om	met	eenvoudige	middelen	een	taalrijke	omgeving	te	
scheppen.

De Stedendriehoek
Het	samenwerkingsverband	De	Stedendriehoek	bestaat	uit	ROC	Aventus	en	
AOC	Helicon	in	Apeldoorn	en	aanleverende	vmbo’s	in	Apeldoorn,	Deventer	en	
Zutphen.	Daarnaast	zijn	er	contacten	met	enkele	Saxion	Hogescholen.	In	dit	
samenwerkingsverband	van	vmbo/mbo	is	een	taalportfolio	in	ontwikkeling	ter	
ondersteuning	van	de	doorlopende	leerlijn	taal.	Er	wordt	nagedacht	over	een	
zogenoemd	‘tabblad	taal’,	dat	de	taalniveaus	van	leerlingen	op	gezette	tijden	
weergeeft	in	de	termen	van	het	referentiekader.	Dit	zou	er	uit	kunnen	zien	als	
het	voorbeeld	op	de	volgende	bladzijde.

Je	zou	dit	tabblad	zowel	summatief	als	formatief	kunnen	gebruiken.	De	reflec-
tie	van	leerlingen	kan	worden	bevorderd	wanneer	zij	zichzelf	ook	regelmatig	
beoordelen	met	behulp	van	dit	tabblad,	zij	deze	beoordeling	naast	die	van	hun	
docent	leggen	en	de	bevindingen	met	hem	bespreken.

4. De leerlingen wisselen in groepjes hun antwoorden uit (het liefst in viertallen). 
Dat is ook in een busopstelling eenvoudig te organiseren: twee leerlingen van 
een groepje draaien hun stoel om. Geef ook hier weer expliciet de tijd aan.

5. Je begint met de klassikale bespreking. Je wijst een leerling aan die voor zijn 
hele groepje verslag doet en dus niet alleen voor zichzelf spreekt. Bij het tweede 
groepje doe je hetzelfde, maar je vraagt deze leerling alleen om aan te vullen, 
dus nieuwe dingen te zeggen. Dat heeft een spelelement en bovendien worden 
de leerlingen ook nu weer gedwongen om goed naar elkaar te luisteren.
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Tabblad	Taal	

Naam:
Geboortedatum:
BSN:
Vmbo	Leerweg:

Datum:

Taalniveau					...	1F		...	2F		...	3	F 0 V								G								E

Mondelinge taalvaardigheid          

1.	Gesprekken	                      x

2.	Luisteren x

3.	Spreken    x

Lezen    

1.	Zakelijke	teksten	    x

2.	Fictionele,	narratieve	en	literaire	teksten    x

Schrijven

1.	Correspondentie	    x

2.	Formulieren,	berichten,	advertenties,	aantekeningen    x

3.	Verslagen,	werkstukken,	samenvattingen,	artikelen    x

4.	Vrij	schrijven    x

Taalbeschouwing    x

Spelling    x

Woordenschat    x

Opmerkingen:

Dyslexieverklaring:

Beroepskolom Stedendriehoek vmbo-mbo-hbo
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Doorlopende leerlijnen
Gewenst	taalprofiel	bij	instroom:	mbo

Mbo-opleiding:	
Niveau:	 	
BOL/BBL:	
Locatie:

Taaldomeinen					 Taal	niveaus toelichting
1F			2F			3	F

Mondelinge taalvaardigheid          

1.	Gesprekken	 O						O					O                    

2.	Luisteren O						O					O

3.	Spreken O						O					O   

Lezen    

Zakelijke	teksten	 O						O					O    

Schrijven

1.	Correspondentie	 O						O					O    

2.	Formulieren,	berichten,	
advertenties,	aantekeningen

O						O					O  

3.	Verslagen,	werkstukken,	
samenvattingen,	artikelen

O						O					O    

4.	Vrij	schrijven O						O					O    

Taalbeschouwing
Welke	eisen	stelt	u	in	uw	
opleiding	aan	taalverzorging?

Daarnaast	is	er	in	samenwerking	met	CPS	een	instrument	in	ontwikkeling	
waarmee	de	taalprofielen	van	de	verschillende	mbo-opleidingen	inzichtelijk	in	
kaart	worden	gebracht.	Dit	bestaat	uit	de	(sub)categorieën	taalvaardigheden	van	
Meijerink,	gecombineerd	met	de	niveauaanduidingen	en	ruimte	voor	toelichting.	
Onderstaand	voorbeeld	is	gebaseerd	op	een	eerder	model	van	de	projectgroep	
van	De	Stedendriehoek.	
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Doorlopende leerlijnen
Gewenst	taalprofiel	bij	instroom:	hbo

Hbo-opleiding:	
Locatie:

Taaldomeinen					 Taal	niveaus toelichting
1F			2F			3	F			4	F

Mondelinge taalvaardigheid          

1.	Gesprekken	 voeren O					O					O					O                    

2.	Luisteren O					O					O					O

3.	Spreken O					O					O					O   

Lezen    

1.	Zakelijke	teksten	 O					O					O					O    

2.	Lezen	van	fictionele,	nar-
ratieve	en	literaire	teksten

O					O					O					O

Schrijven

1.	Correspondentie	 O					O					O					O    

2.	Formulieren,	berichten,	
advertenties,	aantekeningen

O					O					O					O  

3.	Verslagen,	werkstukken,	
samenvattingen,	artikelen

O					O					O					O    

4.	Vrij	schrijven O					O					O					O    

Taalbeschouwing
Welke	eisen	stelt	u	in	uw	
opleiding	aan	taalverzorging?

Met	kleine	aanpassingen	in	de	titel	is	ditzelfde	instrument	ook	op	andere	ma-
nieren	inzetbaar,	bijvoorbeeld	als	weergave	van	de	uitstroom	op	het	vmbo.	Het	
instrument	is	een	hulpmiddel	bij	de	intake	op	het	mbo,	maar	ook	in	gesprekken	
met	de	leerling	over	de	keuze	van	een	vervolgopleiding.
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Functionele netwerken
Bij	de	opzet	van	doorlopende	leerlijnen	vmbo/mbo	hangt	veel	af	van	het	func-
tioneren	van	netwerken.	In	een	vorige	publicatie	is	daar	een	artikel	aan	gewijd,	
Puper	(2009).	Tijdens	dit	project	bleken	werkvormen	samenwerkend	leren	
dergelijke	bijeenkomsten	van	De	Stedendriehoek	een	goede	structuur	te	geven.	
Daaraan	is	met	name	behoefte	als	de	deelnemers	van	de	scholen	elkaar	nog	niet	
goed	kennen.	
Uitwisseling	van	informatie	via	een	mailgroep	en	een	eigen	ruimte	op	de	site	
van	het	samenwerkingsverband	maken	duidelijk	waar	regelmatig	terugkeren-
de	bijeenkomsten	over	moeten	gaan.	Wie	daaraan	meedoen	hangt	af	van	het	
onderwerp.

5.5 Doorlopende leerlijnen Rekenen
Het	werken	aan	doorlopende	leerlijnen	veronderstelt	het	werken	aan	het	ver-
beteren	van	de	rekenvaardigheden	van	leerlingen.	Twee	belangrijke	factoren	
voor	het	verbeteren	van	de	rekenprestaties	zijn	het	geven	van	de	juiste	instruc-
tie	en	het	differentiëren	tussen	verschillende	type	leerlingen.	

1.	 Het	geven	van	de	juiste	instructie
Door	verbetering	in	het	omgaan	met	verschillen	kunnen	docenten	het	
rendement	van	hun	uitleg	verhogen.	Evenals	voor	begrijpend	lezen	geldt	
voor	rekenen	dat	zwakke	leerlingen	baat	hebben	bij	intensieve	instructie	
en	modelling.	Dit	vraagt	instructie-	en	differentiatievaardigheden	van	
docenten	in	combinatie	met	een	interactieve	aanpak.

2.	 Differentiëren	tussen	verschillende	type	leerlingen
Omgaan	met	verschillen	heeft	allereerst	te	maken	met	goed	weten	wat	
leerlingen	kennen	en	kunnen	en	daarop	passend	te	reageren.	Enkele	
docenten	uit	het	voortgezet	onderwijs	hebben	onderzocht	of	zij	met	con-
vergente	differentiatie	het	onderwijs	beter	op	maat	konden	maken.	Zij	
hebben	de	eerste	stap	gezet	door	in	een	pilotklas	een	indeling	te	maken	
aan	de	hand	van	hun	eigen	resultaten	(zwak-gemiddeld-sterk).	In	de	les	
profiteert	de	hele	klas	van	een	groepsinstructie,	terwijl	tijdens	de	verwer-
king	rekening	wordt	gehouden	met	de	verschillen	tussen	leerlingen	door	
extra	instructie	of	begeleide	inoefening.	De	resultaten	ervan	zijn	bemoedi-
gend.	Docenten	zeggen	dat	ze	anders	naar	hun	leerlingen	zijn	gaan	kijken	
en	dat	ze	zich	meer	bewust	zijn	geworden	van	de	verschillende	instruc-
tiebehoeftes	van	leerlingen.	Leerlingen	geven	terug	dat	zij	de	speciale	
aandacht	van	de	docent	wel	op	prijs	stellen,	maar	het	niet	fijn	vinden	om	
bij	de	zwakke	rekenaars	te	horen.	Door	de	zwakke	leerlingen	‘VIP’s’	te	noe-
men,	of		Very	Important	Persons	die	een	speciale	behandeling	krijgen,	werd	
dit	probleem	voor	deze	leerlingen	minder	groot,	vooral	toen	zij	merkten	
dat	ze	echt	meer	aandacht	kregen	van	de	docent.	
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Naast	differentiatievaardigheden	zijn	ook	de	uitlegvaardigheden	van	de	docent	
bij	rekenen	van	groot	belang,	maar	meer	nog	het	vermogen	om	die	uitleg	te	
geven	op	het	niveau	dat	bij	de	leerling	past.	Docenten	in	het	voortgezet	onder-
wijs	en	mbo	leggen	opgaven	meestal	uit	op	een	formeel	niveau.	Als	een	leerling	
dit	niet	begrijpt,	dan	is	het	de	kunst	om	aan	te	sluiten	bij	het	niveau	van	de	
leerling,	bijvoorbeeld	het	concrete	of	modelmatige	niveau	(zie	hoofdstuk	4).	Dit	
zijn	niveaus	die	leerlingen	bijvoorbeeld	in	het	primair	onderwijs	doorlopen	bij	
de	ontwikkeling	van	een	samenhangend	netwerk	van	getalrelaties.	

Een	voorbeeld	uit	de	praktijk:
In	een	samenhangend	netwerk	van	getalrelaties	voor	breuken,	procenten,	
kommagetallen	en	verhoudingen,	hangt	het	van	de	contextsituatie	af	voor	
welke	vorm	je	kiest.	
-		 Door	een	korting	van	20%	te	herkennen	als	1/5	deel,	weet	je	meteen	dat	

die	jas	van	€	60,-	nog	€	48,-	kost.
-		 De	prijs	van	493	gram	noten	schatten	als	de	kiloprijs	€	6,90	is	(de	helft	

nemen	van	€	7,-).
-		 Drie	op	de	vijf	herkennen	als	3/5	of	als	60%	of	als	0,6	en	stappen	over	als	

dit	handiger	is.
Procenten	en	kommagetallen	laten	zich	overigens	gemakkelijker	verge-
lijken	dan	breuken	en	verhoudingen.

Op	concreet	niveau	kan	de	context	een	opgave	zijn	waar	een	moeder	een	stok-
brood	in	zessen	verdeeld.
De	stap	naar	een	strook	kan	gemakkelijk	gemaakt	worden,	omdat	de	vorm	van	
het	stokbrood	daarbij	aansluit.	Vanuit	deze	context	is	de	strook	een	natuurlijk	
model	om	gelijke	parten	voor	te	stellen.	Dit	strookmodel	is	echter	ook	bruikbaar	
voor	het	visualiseren	van	andere	contexten	en	om	het	redeneren	met	getalrela-
ties	visueel	te	ondersteunen.	Voor	dat	laatste	voldoet	het	strookmodel	en	kan	de	
context	worden	losgelaten.	
Als	de	leerling	het	strookmodel	ook	niet	meer	nodig	heeft	en	over	het	inzicht	
beschikt	om	het	netwerk	van	getalrelaties	adequaat	te	hanteren,	dan	noemen	
we	dat	het	formele	niveau.	Dit	is	het	uiteindelijke	doel:	kennisontwikkeling	die	
losstaat	van	concrete	situaties.	Leerlingen	moeten	weten	dat	1/2	+	1/4	samen	3/4	
is	en	weten	dat	2/3	kleiner	is	dan	3/4,	of	het	nu	gaat	om	pizza’s,	liters,	meters	of	
aantallen	bezoekers.	

Uit	onderzoek	van	Joyce	en	Showers	blijkt	dat	zwakke	leerlingen	baat	hebben	bij	
modelling	(voordoen,	samen	doen,	zelf	doen).	Binnen	convergente	differentiatie	
creëert	de	docent	tijd	voor	zwakke	leerlingen	waardoor	hij	de	leerling	de	extra	
aandacht	kan	geven.	Dan	is	het	wel	van	belang	dat	hij	met	zijn	uitleg	aansluit	bij	
het	concrete,	modelmatige	of	formele	niveau.	



78 De	referentieniveaus	taal	en	rekenen	in	de	praktijk

Voor	rekenen	is	kennis	hebben	van	rekenen	en	de	huidige	rekendidactiek	een	
belangrijke	voorwaarde	om	te	kunnen	aansluiten	bij	dat	wat	de	leerlingen	
hebben	geleerd	naast	kennis	van	het	concrete,	modelmatige	en	formele	reken-
niveau.	Docenten	moeten	kunnen	schakelen	en	terugschakelen	van	en	naar	
het	niveau	dat	de	leerling	aankan.	Zie	de	lesobservatie	hieronder	over	het	ver-
menigvuldigen	van	machten.

voorbeeld

Deel lesobservatie BOL-4 afdeling techniek
Onderwerp: Instructie vermenigvuldigen van machten

Docent:  Vandaag leren jullie het vermenigvuldigen van machten.
    Jullie kennen allemaal 7². Ja? 
Leerling A: Dat is 7·7

Docent:  En 7³ = 7·7·7 Ja?
    Oké, dan kan ik verder…  7³·7² = 7·7·7 * 7·7
Leerling B: Hé, er zijn twee verschillende maaltekens?

Docent:  Dat klopt, beide tekens zijn maaltekens, maar zo zie je goed dat 
    ik niks verander. Er staat nog steeds 7³·7² maar dan op een andere   
    manier opgeschreven.
    Hoeveel zevens zijn hier met elkaar vermenigvuldigd?
Leerling B: Vijf
Docent:  Dat betekent dat het antwoord 73+2 = 75  is, 
    dus 7³·7² = 7·7·7 * 7·7 = 73+2 = 75  

    Als ik die zevens vervang door een letter, dan wordt het sommetje:  
    a³·a² = a·a·a * a·a = a3+2 = a5 

    Zoals je ziet moet je de getallen bovenaan bij elkaar optellen. Dus 
    bij het vermenigvuldigen van machten tel je de bovenste getallen, 
    de exponenten, op. 
    Let er wel op dat de getallen beneden hetzelfde moeten zijn, dus 
    allemaal zevens of allemaal a’s.

    Dus ap · aq = ap+q

Leerling C: Is dat alles? Had ik dat maar eerder geweten.
Docent:  Nu even een paar oefensommetjes…

Hanneke
Notitie
75

Hanneke
Notitie
75

Hanneke
Notitie
ap · aq
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5.6 Conclusie
De	ervaringen	die	zijn	opgedaan	bij	het	verbeteren	van	de	aansluiting	tussen	
vmbo-mbo,	havo-hbo	en	vwo-wo	lopen	sterk	uiteen.	De	verschillende	scholen	
hebben	elk	andere	keuzes	gemaakt	in	de	manier	waarop	ze	de	doorlopende	leer-
lijnen	taal	en	rekenen	hebben	versterkt:	het	instellen	van	een	onderhoudsuur	
taal	en	rekenen,	het	aanstellen	van	een	docent	als	taaladviseur	en	een	kopgroep	
van	docenten	Nederlands	als	spilfunctie,	het	creëren	van	netwerken	tussen	
onderwijssectoren,	of	het	verbeteren	van	het	onderwijs	door	een	focus	op	in-
structie	en	differentiatie.	De	scholen	zijn	op	de	goede	weg	richting	een	optimale	
aansluiting	en	goed	vormgegeven	doorlopende	leerlijnen	en	zijn	daarmee	een	
voorbeeld	voor	andere	scholen.

Literatuur
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) 
(2008).	Over de drempels met taal en rekenen.	Enschede:	SLO.
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie 
Meijerink) (2008).	Over de drempels met rekenen. Consolideren, onderhouden, gebruiken 
en verdiepen.	Enschede:	SLO.
Puper, H.,	‘Netwerken:	docenten	maken	het	verschil’.	In:	Oosterman, J., Puper H., 
e.a. (2009).	Taal en rekenen op de grens van voortgezet onderwijs en mbo, hbo en wo.	
Amersfoort:	CPS.	

	



dank



81

Dankwoord

Deze	publicatie	is	tot	stand	gekomen	met	medewerking	van	deskundigen	en	
deelnemende	scholen.	We	willen	de	volgende	personen	en	scholen	bedanken	
voor	hun	bijdrage	aan	dit	project	en	voor	het	delen	van	hun	expertise.

Dhr.	G.	Baan,	Hoofd Business Administration	en	mevr.	M.	Scholman,	Coördinator 
P&A Associate degree deeltijd / docent taalbeheersing / studieloopbaanbegeleider, 
NHL Hogeschool te Leeuwarden
Dhr.	P.	van	der	Blom,	beleidsmedewerker onderwijs, Media College Amsterdam
Dhr.	E.H.	van	de	Bunt,	Prof. M.J. Langeveldschool te Onstwedde	
Dhr.	K.	Buijs,	Stichting Leerplanontwikkeling te Enschede
Dr.	M.	van	Groenestijn,	lector Lectoraat Gecijferdheid, Hogeschool Utrecht
Dhr.	A.	van	Horssen,	CSG de Lage Waard te Papendrecht
Dhr.	F.	Koehorst	en	mevr.	N.	Verweij,	De Savornin Lohman te Hilversum
Prof.	Dr.	J.	E.H.	van	Luit,	hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met 
dyscalculie, Universiteit Utrecht
Prof.	Dr.	J.	van	Maanen,	hoogleraar-directeur, Freudenthal Instituut
Dhr.	J.	van	Marle,	mevr.	M.	de	Jong,		dhr.	D.	Roes,	dhr.	P.	Hofstra	en	mevr.	
M.	Grootveld,	Mariscollege, locatie Statenkwartier, Den Haag
Dhr.	B.	Meijer,	rector	en	mevr.	T.	van	Schie,	taalcoördinator Comeniuslyceum 
Amsterdam
Prof.	dr.	A.E.M.G.	Minnaert,	hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde, 
Rijksuniversiteit Groningen.
Mevr.	A.	Noteboom,	Stichting Leerplanontwikkeling te Enschede
Dhr.	H.G.F.	Roeloffzen,	adjunct-directeur,	Dennis	Bakker,	Esther	Pronk	en	
Mirjam	Olderikkert,	sectie Nederlands onderbouw vmbo Twents Carmel College locatie 
Lyceumstraat te Oldenzaal
Dhr.	H.	Schoneveld	en	mevr.	J.	Sprong,	Van Hasseltschool in Hilversum
Dhr.	W.	Smits, de Florisschool te Papendrecht
Dorothé	Snippert,	Hannah	de	Jong,	Tineke	Greutink,	projectleiders De Steden-
driehoek
Mevr.	M.	Uijlenbroek,	rector,	mevr.	G.	ter	Steege	en	E.	Visser,	Leidsche Rijn College 
Utrecht
Mevr.	A.	de	Vries,	directeur van het samenwerkingsverband Den Helder - Texel
Dhr.	G.	van	Waveren,	conrector Sint Vituscollege te Bussum
Dhr.	R.	van	der	Werff,	senior onderwijskundig adviseur en coördinerend projectleider 
beroepskolom, ROC Aventus
Dhr.	M.	van	Zanten,	hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek, projectleider 
Panama, Hogeschool Edith Stein te Hengelo

dank



Taal en rekenen hebben terecht een prominente plaats in het onderwijs. 
Bij de overstap van primair naar voortgezet en vervolgonderwijs spelen de 
basisvaardigheden een niet te onderschatten rol. Taalvaardige leerlingen 
zijn in staat om (vak)kennis op te doen door te lezen, luisteren, spreken en 
schrijven. Ook de beheersing van rekenvaardigheden is cruciaal voor een 
succesvolle schoolloopbaan en een goede maatschappelijke redzaamheid.

Het vormgeven van een doorlopende leerlijn taal en rekenen, zoals 
vastgelegd in het referentieniveau taal en rekenen, zorgt ervoor dat de 
lees- en rekenvaardigheden van leerlingen worden verbeterd en dat de 
overgang tussen de verschillende onderwijssectoren soepel verloopt. Over 
de actuele situatie is al veel gezegd en geschreven; een groot deel van de 
leerlingen in het huidige onderwijs presteert ondermaats. Veel onderwijs-
instellingen herkennen deze problematiek en nemen initiatieven om de 
doorlopende leerlijn taal en rekenen te verbeteren. In deze publicatie laten 
we zien wat onderwijsinstellingen doen om de doorlopende leerlijnen in 
hun scholen concreet vorm te geven en beschrijven we de succesfactoren 
om te komen tot blijvend resultaat.


