
Het Landelijk Netwerk Taal is een initiatief van SLO 
en bedoeld voor taalcoördinatoren, taalspecialisten 
en andere geïnteresseerden.

Landelijk Netwerk 
Taal in het 

basisonderwijs

VRAGEN EN REACTIES  
Voor meer informatie kunt u terecht op:  
http://nederlands.slo.nl/themas/netwerken-taal-in-het basisonderwijs.  
Heeft u vragen of ideeën waarover u graag met andere leden uit het 
netwerk in gesprek gaat, dan kunt u dat bij ons aangeven.  
Ook staat het Landelijk Netwerk Taal open voor suggesties voor de 
netwerkdagen of attenderingen op interessant onderzoek,  
beleid of goede voorbeelden uit de praktijk. 

LIDMAATSCHAP  
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het  
Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs, word dan gratis lid.  
Stuur een e-mail naar: LNT@slo.nl en vermeld daarin uw gegevens,  
functie en werkplek. Als lid ontvangt u onze digitale nieuwsbrief en  
wordt u uitgenodigd voor onze bijeenkomsten. 

Leden van het LNT ontmoeten elkaar op netwerkdagen,  
maar ook in online groepen:

https://www.facebook.com/groups/netwerken.taal

https://www.linkedin.com/groups/Landelijk-Netwerk-Taal-in-het-8322176/about



Het Landelijk Netwerk Taal besteedt aandacht aan vragen die 
bij taalcoördinatoren en taalspecialisten leven en aan actuele 
ontwikkelingen die relevant zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren  
van taalonderwijs en -beleid op school. 

HET NETWERK IS:

•  een ontmoetingsplek voor mensen werkzaam of geïnteresseerd in het taalonderwijs op 
de bassisschool: ervaringen uitwisselen, gebruik maken van elkaars deskundigheid; 

•  een kennisplatform voor het delen van kennis en inzicht op het gebied van beleid, 
wetenschap en praktijk: gezamenlijk deskundigheid opbouwen;

•  een aanspreekpunt dat adviezen of opinies kan verwoorden op het gebied van taal in het 
basisonderwijs: gezamenlijke standpunten formuleren. 

ACTIVITEITEN 
 
Tweemaal per jaar organiseert het Landelijk Netwerk Taal netwerkdagen voor alle leden 
en andere geïnteresseerden. In het najaar (september) organiseren we een gezamenlijke 
netwerkdag voor taalcoördinatoren en taalspecialisten. In het voorjaar (april) bieden we 
twee netwerkdagen aan elk met een eigen focus: één gericht op taalcoördinatoren en  
één gericht op taalspecialisten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 

•   onderzoek naar ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheid
•   evalueren van taalvaardigheid in het basisonderwijs
•  digitale geletterdheid
•  nieuwe vormen van leesbevordering
•  samenhang in het onderwijsaanbod
•  taal in de vakken 
•  nieuwe methodes en methodieken

Daarnaast organiseert het Landelijk Netwerk Taal met enige regelmaat extra activiteiten: 
discussie- of brainstormavonden waarop we met elkaar in gesprek gaan en een actueel 
thema uit het taalonderwijs verder uitdiepen. Mooie voorbeelden daarvan zijn:

•  het taalonderwijs Nederlands in de 21e eeuw
•  het onderwijs aan nieuwkomers
•  het genereren van ideeën en adviezen voor het taalonderwijs binnen Onderwijs2032

ROL VAN HET NETWERK

MEEDENKEN EN ADVISEREN BIJ BELEID 
Wat is, met het oog op de toekomst, het meest 
de moeite waard om te leren? Op verschillende 
discussieavonden hebben de leden van het 
Landelijk Netwerk Taal gesprekken gevoerd 
over hun visie op toekomstgericht taalonderwijs. 
Samen zijn we in gesprek gegaan over vragen 
als: Welke kennis en taalvaardigheden hebben de 
leerlingen nodig in een geglobaliseerde wereld? 
Is taal als apart vak wel nodig? Voldoet het 
taalonderwijs nog? Moeten er nieuwe accenten 
gelegd worden? De opbrengsten van dit soort 
avonden delen we met instanties als het Platform 
Onderwijs2032 of de Taalunie. Zo formuleren we 
samen onze visie en denken we mee over het 
beleid van de toekomst. 

RECENTE INZICHTEN UIT DE WETENSCHAP
Wat betekenen inzichten verkregen uit recent 
afgerond onderzoek voor de praktijk van 
taalcoördinatoren en taalspecialisten?  
Met die vraag benadert het netwerk onder-
zoekers uit Nederland en Vlaanderen om 
samen met hen deze vertaalslag te maken.  
Wetenschappers presenteerden recentelijk hun 
onderzoeksresultaten naar schrijven, mondelinge 
taalvaardigheid, leesbevordering, en ook hun visie 
op het lees- en taalonderwijs in de 21e eeuw. 

INSPIRERENDE PRAKTIJKVOORBEELDEN
Op de netwerkdagen wisselen we inspirerende 
voorbeelden uit van rijk taalonderwijs.  
In workshops presenteren leraren, taalexperts  
of opleiders hun ideeën en laten ze de deelnemers 
via werkopdrachten deze nieuwe inzichten 
ervaren. Op de netwerkdag over ‘lezen’ konden 
de deelnemers bijvoorbeeld zelf merken hoe 
het  leesonderwijs interessant en uitdagender 
wordt als je werkt met informatieve teksten die 
elkaar aanvullen maar op bepaalde punten ook 
tegenspreken. Met deze inspirerende ideeën 
kunnen de deelnemers de volgende dag meteen  
aan de slag!

Vier keer per jaar ontvangen 
leden een digitale nieuwsbrief met 
actuele berichten over taal in het 

basisonderwijs.

“Ik vind dat er goed  
wordt aangesloten op  

hedendaagse vraagstukken.”

“De netwerkdag voldeed 
meer dan aan mijn verwachtingen! 
Ik vond de kwaliteit echt goed en de  

deelnemers heel gevarieerd.  
Leuke gesprekken.”


