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Madeleine Gibson

Hoofd- en eindredacteur Tijdschrift Taal

Werkzaam bij: SLO

Functies:

— Leerplanontwikkelaar taal, afdeling 

primair onderwijs 

Werkzaamheden:

— Leerplanontwikkeling op de aandachts-

gebieden geïntegreerd taalonderwijs, 

21e eeuwse vaardigheden en taal, 

Engels in het basisonderwijs

— Projectleider Verder met het referentie-

kader taal PO 

Passie voor taal:  

Je uiten in taal, mogen spelen met taal 

en taal tot je mogen nemen, geeft grip op 

je bestaan. Het is de sleutel tot oneindig 

veel avonturen en nieuwe werelden. Dit 

ontdekken en ervaren gun ik onderwijzers, 

ouders, en uiteindelijk alle kinderen in 

Nederland.

Mirjam Snel 

Redactielid namens: LOPON2

Werkzaam bij: PABO, Hogeschool Utrecht 

Functies:

— Hogeschoolhoofddocent

— Lid van lectoraat Geletterdheid 

— Bestuurslid van LOPON2 

— Redactielid Tijdschrift Taal 

Werkzaamheden:

— Als Hogeschoolhoofddocent: brugfunc-

tie tussen lectoraat en de opleiding 

— Als lid van lectoraat: verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van het taalcurriculum 

— Onderzoek naar de effecten van ‘state 

of the art’ curriculum (in opleiding en 

praktijk) 

— Implementatie van een ‘state of the art’ 

curriculum

Passie voor taal:  

Taalontwikkeling in brede zin met oog 

voor de vertaling van de wetenschap naar 

de praktijk, want “Niets is zo praktisch als 

een goede theorie.” 

Even voorstellen
Tijdschrift Taal heeft niet alleen een ander jasje, maar 

ook een andere redactie. Hieronder stellen de nieuwe 

redactieleden zich kort aan u voor.



Saskia Versloot

Redactielid namens: EDventure

Werkzaam bij: Marant

Functies:

— Senior adviseur en gespecialiseerd in 

taal en didactiek, klassenmanagement 

en coöperatief leren/meervoudige intel-

ligentie, leren in de 21e eeuw bij Marant

— Regisseur taalgroep Marant

— Thema-expert School Aan Zet Taal, 

OMV en OGW

— Redactielid Tijdschrift Taal

Werkzaamheden: 

— Coachen van verandering en ver-

nieuwing in scholen gerelateerd aan 

taalonderwijs in primair en voortgezet 

onderwijs.

— Bijdragen aan interne versterking van 

Marant.

Passie voor taal:  

Taal is muziek voor het lerende brein! Met 

taal kan een kind leren en groeien. Die 

ingang gebruik ik elke dag in mijn werk 

om het onderwijsveld te versterken leerlin-

gen tot leren te brengen.

Monique Vrij 

Redactielid namens: EDventure 

Werkzaam bij: OnderwijsAdvies 

Functies: 

— Onderwijsadviseur/taalspecialist bij 

OnderwijsAdvies 

— Redactielid Tijdschrift Taal 

Werkzaamheden: 

— Onderwijsadvies op het gebied van taal 

en lezen primair onderwijs 

— Trainer pedagogisch medewerkers met 

als doel hen het vereiste taalniveau van 

2F/3F te laten behalen 

— Ontwikkeling en aanbod trainingen 

met als speerpunt en woordenschat en 

begrijpend lezen 

Passie voor taal: 

Iedereen verdient kwalitatief goed onder-

wijs in taal. Goed taalonderwijs werkt door 

op allerlei gebieden, waardoor kansen 

zoveel mogelijk benut kunnen worden. Ik 

wil leerlingen in aanraking brengen met 

taal om zich op de juiste manier te kunnen 

uitdrukken, en mensen enthousiasmeren 

en motiveren voor professionele vooruit-

gang op het gebied van taal en lezen.

Carla van Hengel-van Esch

Redactielid namens: EDventure

Werkzaam bij: Driestar Educatief

Functies:

— Docent Nederlands als tweede taal en 

interculturele communicatie

— Onderwijsadviseur en trainer

— Taalcolumnist bij het Reformatorisch 

Dagblad

— Redactielid Tijdschrift Taal

Werkzaamheden: 

— Training vo- en mbo-docenten op de 

gebieden referentieniveaus taal en 

taalgericht vakonderwijs. 

— Medewerker onderzoek in Sierra Leone 

naar de rol van de moedertaal als 

instructietaal in het primair onderwijs 

— Geeft colleges 

Passie voor taal:  

kinderen op een hoger taalbeheersingsni-

veau brengen - of het nu de eerste, tweede 

of derde taal is - vanuit inzichten op het 

gebied van taal(theorieën) en didactiek, 

en - niet te vergeten - ervaringen uit de 

praktijk.
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