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1. Het doel van taalonderwijs  
Taal heeft verschillende functies. Die functies zijn op veel manieren onderscheiden en 
beschreven in de vakdidactiek van het Nederlands.  

1. een communicatieve functie; 
2. een conceptualiserende functie; 
3. een expressieve functie. 

De communicatieve of sociale taalfunctie heeft betrekking op de interactie tussen mensen. Bij 
de conceptualiserende of de cognitieve functie van taal gaat het erom dat je via de taal die je 
gebruikt voortdurend verwijst naar betekenissen, concepten. Via taal ordenen we de 
werkelijkheid. Bij de expressieve functie van taal gaat het om het uitdrukking geven van 
persoonlijke emoties door middel van taal.  
Deze beschrijving van de specifieke functies van taal zijn via verschillende manieren te 
koppelen aan de hoofddoelen die het Platform Onderwijs2032 onderscheidt in haar dialoog 
over de inhoud van het onderwijs. Taal biedt 'Kennis voor leren en werk', taal ondersteunt de 
'maatschappelijke toerusting' en taal draagt bij aan 'de persoonsvorming'.  
 
Vanaf 2015 tot 2032 zal de maatschappij veranderen: de communicatie zal sneller worden en 
creatief denken, snel kunnen schakelen, reageren en oplossingen bedenken zijn vaardigheden 
die leerlingen moeten leren beheersen.  
Bij al deze 21e eeuwse vaardigheden is taalvaardigheid een voorwaarde. Tijdens 
samenwerkend leren moet je communiceren en is een goede mondelinge taalvaardigheid 
vereist. Om probleemoplossend te kunnen denken en om kritisch te kunnen reflecteren is 
geschreven of gesproken taal nodig. Om complexe teksten, print of online te kunnen 
evalueren is verdiepend - begrijpend lezen voorwaardelijk. 
De nieuwe maatschappij doet echter wel een appel op andere aspecten van de 
taalvaardigheid dan nu. Door digitale middelen zijn tekst en taalgebruik vluchtiger geworden. 
Dit kan de rol van taalverzorging, zoals spelling en interpunctie in een ander daglicht stellen. 
Het lezen van schermteksten zal steeds belangrijker worden. Daarbij wordt echter wel steeds 
moeilijker om te bepalen welke scherminformatie juist is en wat waar is. Dit onderstreept het 
belang om te leren informatie beredeneerd te kunnen selecteren en te gebruiken (begrijpend 
lezen als onderdeel van informatievaardigheden en mediawijsheid).  
 
In het curriculum van 2032 dient het vak Nederlands nog steeds een kernvak te zijn: 
taalonderwijs is ook dan nog van fundamenteel belang. Taal is als onderwijsinstrument en als 
instrument om kennis te construeren onmisbaar in een hoogwaardig functionerende 
maatschappij. Een goede taalbeheersing (geletterdheid) is dé sleutel om mee te kunnen doen 
in de samenleving: het zorgt er voor dat mensen in staat zijn zich te verbinden met andere 
mensen en beter voor zichzelf kunnen zorgen (zie het recente actieprogramma Tel mee met 
Taal). Taalvaardige leerlingen kunnen zich makkelijker kennis en vaardigheden eigen maken, 
zowel binnen het taalonderwijs als binnen andere vakken.  
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Wat nieuw moet zijn in het curriculum van 2032 is dat het taalonderwijs zich moet richten op 
nieuwe tekstvormen en bronnen. Het huidige leerplan Nederlands is in het licht van 2032 te 
veel gestoeld op de langzame communicatie via papieren teksten. In het nieuwe curriculum 
zal dus gezocht moeten worden naar manieren om de inhouden aan te passen aan de nieuwe 
eisen, gericht op creativiteit, oplossingsgerichtheid en flexibiliteit.  
 
2. De inhoud van het taalonderwijs in 2032 
Leerlingen in 2032 zullen zich, net als leerlingen in 2015, moeten ontwikkelen tot taalvaardige, 
geletterde burgers. Tijdens de discussietafel van 11 juni is door de deelnemers een aantal 
aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van het vak Nederlands in het 
curriculum van 2032:  
o Geïntegreerd taalonderwijs als basis: meer oog voor samenhang tussen taaldomeinen  

Binnen het taalonderwijs zien we vaak dat de verschillende onderdelen of domeinen los 
van elkaar worden onderwezen en ook los van elkaar worden gepresenteerd en getoetst 
(zie Referentiekader Taal, waarin de domeinen los van elkaar beschreven worden). Door 
meer te focussen op de samenhang wordt het taalonderwijs efficiënter en motiverender, 
voor leerling èn leraar, en wordt leerlingen het nut van de verschillende onderdelen eerder 
duidelijk (spellingsonderwijs krijgt betekenis als leerlingen een blog voor een groot publiek 
moeten publiceren). 

o Verschuiving in het omgaan met teksten 
Het onderwijs Nederlands verandert niet inhoudelijk: ook in 2032 moet het taalonderwijs 
gericht zijn op ontwikkelen van kennis, begrip en vaardigheid bij het luisteren, lezen, 
spreken en schrijven. Er zal alleen een verschuiving plaatsvinden: nieuwe bronnen, andere 
tekstsoorten, met specifieke tekstkenmerken, vragen van leerlingen nieuwe vaardigheden 
en strategiekennis. Een hypertekst lees je anders dan een tekst op papier. Leerlingen zullen 
steeds meer informatie verwerven via filmpjes en andere kanalen (begrijpend luisteren en 
kijken). Ook bij informatievaardigheden, mediawijsheid en bij onderdelen van 
computational thinking speelt het leren omgaan met teksten een rol. Leerlingen zullen de 
strategieën die ze daarbij nodig hebben moeten leren in het taalonderwijs.  

o Impuls voor het ontlenen van betekenis aan (schriftelijke) taal ('begrijpend lezen') 
Inzichten uit onderzoek over effectief begrijpend leesonderwijs blijken vaak nog niet in de 
praktijk geland te zijn. Leraren moeten af van het idee dat begrijpend leesonderwijs gelijk 
staat aan het uitdelen van een tekst met vragen. Leesonderwijs moet gericht zijn op praten 
over teksten, gericht op de cyclus 'vragen > weten > lezen'. Leerlingen zullen in de 
toekomst nog beter in staat moeten zijn om bronnen te zoeken (lezen, informatie vinden), 
te selecteren (begrijpen) en (kritisch) te beoordelen.  

o Inhouden staan centraal.  
Taal draait om inhoud: leerlingen praten, lezen, schrijven over een onderwerp. Het 
taalonderwijs in 2032 stelt deze inhoud centraal, laat thema's leven en verbindt daaraan 
het taalonderwijs. Losse invuloefeningen komen niet meer voor. Goed taalonderwijs sluit 
aan bij thema's uit de belevingswereld van kinderen en laat hen zelf ook onderwerpen en 
inhouden aandragen. 

o Taal in verbinding met zaakvakken 
Taalonderwijs reikt verder dan de taallessen of de lessen Nederlands. Dit standpunt is 
(ook) niet nieuw, maar zal in het nieuwe curriculum duidelijker een plaats moeten krijgen. 
Het onderwijs in andere vakken laat kansen liggen om bewust taal te gebruiken als middel 
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voor gezamenlijke kennisconstructie, dat wil zeggen, leerlingen laten praten en schrijven 
over essentiële vraagstukken en concepten van het vak. Een dergelijke taalgerichte aanpak 
zou immers ook een stimulans kunnen zijn voor de taalontwikkeling van leerlingen. Het 
gaat om een talige verrijking van de betreffende vakdidactieken, waarbij leerlingen 
ingevoerd worden in receptief en vooral productief hanteren van de vaktaal. 

o Bildung en kritisch leren denken door lezen van (literaire) teksten  
Een component van het moedertaalonderwijs vormt het literatuuronderwijs, waarin de 
literaire ontwikkeling van leerlingen centraal staat. 'De mens leest zich de wereld in'. Dit 
citaat van filosoof Coen Simon laat de waarde en betekenis van lezen zien. Het lezen van 
fictie draagt bij aan de ontwikkeling van de taal- en studievaardigheid van leerlingen (Mol, 
2011), en aan hun socialisering en hun vermogen tot kritisch denken (o.a. Kidd, D.C. & 
Castano, 2013). In het curriculum van 2032 leren leerlingen (literaire en zakelijke) teksten 
kritisch te beschouwen en te evalueren. Deze teksten kunnen tevens het aanknopingspunt 
zijn voor een filosofisch gesprek, waarin leerlingen leren elkaar vragen te stellen en elkaars 
vragen te beantwoorden. Samen filosoferen is een zoektocht naar wijsheid, in de vorm 
van gespreksvoering (mondelinge taalvaardigheid). 

o Nederlands naast andere talen  
Uit de discussie kwam de verwachting naar voren dat Nederlands in 2032 nog steeds de 
voertaal zal zijn in Nederland. Daarmee wordt het belang van het moedertaalonderwijs 
onderstreept: elke burger in Nederland moet een taalvaardige burger zijn. Daarnaast is 
het goed oog te hebben voor de multiculturele en multilinguale context waar leerlingen 
zich in 2032 in moeten staande houden. Aandacht voor andere talen moet er zeker zijn, 
maar in het funderend onderwijs moet vooral de aandacht gericht zijn op het aanleggen 
van een stevige basis in het Nederlands.  

o Taal leer en gebruik je in interactie 
Taal leer je niet in je eentje achter een pc. Hoe gedigitaliseerd de wereld in 2032 ook mag 
zijn, leren doe je over het algemeen samen: door over een onderwerp van gedachten te 
wisselen, elkaar te bevragen en elkaar informatie te geven. Dat kan deels digitaal, maar 
ICT is daarbij een middel, geen doel op zich. In gesprek met elkaar gaan betekent dat de 
deelnemers de taal gebruiken als instrument om zich te oriënteren op het thema, zich 
nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken en kennis te nemen van elkaars ervaringen 
en meningen. Taal en cognitie ontwikkelen zich beter op basis van actief en betrokken 
deelnemen aan interacties in de groep. 

 
3. Voorwaarden voor goed taalonderwijs 

 Formatieve toetsing in het taalonderwijs 
Leraren en docenten moeten de taalontwikkeling van leerlingen volgen om hen een 
stap verder te kunnen brengen. Voor bepaalde onderdelen (zoals begrijpend lezen, 
woordenschat en spelling) zijn landelijke toetsen beschikbaar. Deze zouden vooral 
formatief moeten worden ingezet. Voor andere onderdelen (met name spreek- en 
schrijfvaardigheid, maar ook lastige onderdelen zoals interactievaardigheid, kritisch 
lezen, literaire kennis en taalbeschouwing) is het van belang dat leraren vormen van 
systematische beoordeling hanteren die informatie geven over de vraag of leerlingen 
de gestelde doelen bereiken en niet te ver achterop raken: observaties en portfolio's 
moeten zicht bieden op die ontwikkeling.  
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 professionalisering van leraren 
Voor goed onderwijs Nederlands zijn goede leraren nodig. Het gebrek aan 
(permanente) professionalisering van leraren is regelmatig als speerpunt genoemd in 
de discussie van taalspecialisten en taalcoördinatoren. De zorg die vooral geuit is, is 
dat de indruk bestaat dat leraren sterk afhankelijk zijn van het schoolboek en weinig 
zelf keuzes (durven / kunnen) maken en (te) weinig zicht hebben op leerdoelen en -
lijnen. Hierdoor geven leraren vaak in aparte lessen aandacht aan de afzonderlijke 
domeinen (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, enzovoort). Wil het 
taalonderwijs in 2032 meer uitgaan van een geïntegreerde aanpak (zie aanbevelingen 
hierboven) dan zouden leraren geschoold moeten worden in het leren denken vanuit 
leerdoelen, zodat ze minder de methode als houvast hoeven te gebruiken. 
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