
Genres leren schrijven bij de vakken

Verslag van de landelijke werkconferentie 

Platform Taalgericht Vakonderwijs

Door: B. van der Leeuw en T. Meestringa

Uitgave: Enschede, SLO (2013)

De landelijke werkconferentie Genres 

leren schrijven bij de vakken is een tweede 

vervolg op het Symposium Genredidactiek/ 

Genre Pedagogy, gehouden in 2010. Bij de 

afsluiting van dit symposium is afgespro-

ken de mogelijkheden tot verdieping van 

taalgericht vakonderwijs met behulp van 

Systemic Functional Linguistics (SFL) en 

genredidactiek verder uit te werken in 

diverse ‘proeftuintjes’. In deze publicatie 

zijn de verslagen van alle plenaire lezingen 

en rondetafels opgenomen. Het is te lezen 

als een vervolg op het verslag van de lan-

delijke werkconferentie van 2011 getiteld 

Genres in schoolvakken. 

Blikvangers
Met enige regelmaat verschijnen er publicaties die (mede) 

geschreven zijn door medewerkers van EDventure, LOPON2 

of SLO. Deze publicaties zijn - tenzij anders vermeld -  

gratis te downloaden. 
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Nieuw tijdschrift: MeerTaal

 

Sinds kort is er een nieuw tijdschrift: 

MeerTaal. Het is een onafhankelijk en 

praktisch tijdschrift over de taalontwik-

keling van kinderen in het onderwijs tot 

12 jaar, voor iedereen die werkt in of voor 

het basisonderwijs. Het blad richt zich op 

taaldidactiek en biedt beschrijvingen en 

inzichten uit recent onderzoek, opinië-

rende stukken rondom actuele kwesties 

in het taalonderwijs, praktijkvoorbeelden, 

lessuggesties en columns. 

MeerTaal wordt uitgegeven door Van 

Gorcum. De redactie bestaat uit taalspeci-

alisten die werkzaam zijn als onderwijs-

adviseur, opleider, onderzoeker of ontwik-

kelaar; Joanneke Prenger neemt vanuit 

SLO de rol als hoofdredacteur op zich. Het 

eerste nummer is te bekijken op http://

www.vangorcum.nl/meertaal.

Onderwijsdatabank.nl: 

online informatiesysteem voor het onderwijs

Onderwijsdatabank.nl is een (online) 

informatiesysteem voor docenten, onder-

wijsadviseurs, ouders, hulpverleners en 

beleidsmakers. Het biedt een totaalover-

zicht van alle voor het onderwijs relevante 

publicaties: van boeken en tijdschriftarti-

kelen tot leermiddelen, audiovisuele media 

en andere educatieve bronnen. De Onder-

wijsdatabank verenigt de belangrijkste 

collecties van onderwijsadviesbureaus. Via 

het domein Onderwijsdatabank.nl zoekt u 

in de landelijke catalogus.

Steeds meer materialen zijn direct online 

beschikbaar. Wilt u materialen graag 

fysiek inzien of lenen? Wend u dan tot een 

van de bij EDventure aangesloten onder-

wijsadviesbureaus.

De Onderwijsdatabank is een initiatief van 

EDventure, de vereniging van onderwijs-

adviesbureaus in Nederland  

(www.edventure.nu).

Wikiwijsleermiddelenplein

zoeken, maken, delen en vergelijken

Het Leermiddelenplein van SLO en 

het Wikiwijs-platform van Kennisnet 

en de Open Universiteit gaan sinds 

11 oktober samen verder onder de 

naam Wikiwijsleermiddelenplein. Door 

het samenbrengen van de inhoud en 

functionaliteiten van beide websites 

kunnen scholen en docenten op één 

plek terecht voor het zoeken, maken, 

delen en vergelijken van leermiddelen. 

Via wikiwijsleermiddelenplein.nl heeft u 

toegang tot informatie over ruim 1.400 

lesmethodes en meer dan 100.000 

beschikbare (digitale) lesmaterialen.

Wikiwijsleermiddelenplein biedt houvast 

bij het samenstellen van de optimale leer-

middelenmix en stimuleert het gebruik en 

de uitwisseling van open versus gesloten, 

gratis versus niet-gratis en digitaal versus 

niet-digitaal materiaal (catalogus infor-

matie). Via het platform krijgt u meer grip 

op het uiteenlopende aanbod beschikbare 

leermiddelen en op de mogelijkheden om 

lessen op maat te maken. Het platform is 

opgebouwd rondom drie hoofdactiviteiten: 

methodes zoeken, lesmateriaal zoeken en 

zelf aan de slag.


