
Reactie	  op	  Onderwijs	  2032	  vanuit	  het	  Platform	  Taalgericht	  Vakonderwijs,	  d.d.	  31	  oktober	  2015	  

	  

Taal	  als	  communicatiemiddel	  in	  onderwijs	  en	  samenleving	  behoeft	  een	  centrale	  plaats	  in	  het	  
Hoofdlijnadvies	  voor	  Onderwijs	  2032	  

De	  rol	  van	  taal	  bij	  het	  leren	  en	  onderwijzen	  is	  de	  focus	  van	  uitwisseling	  en	  samenwerking	  in	  het	  
Platform	  Taalgericht	  Vakonderwijs.	  Vertegenwoordigers	  van	  16	  instellingen	  werken	  daarin	  samen	  
aan	  optimalisering	  van	  talige	  leerprocessen	  in	  alle	  vakken.	  Veel	  leerlingen	  met	  een	  meertalige	  of	  niet-‐
academische	  achtergrond	  struikelen	  over	  talige	  belemmeringen	  in	  het	  onderwijs,	  terwijl	  dat	  met	  een	  
doordachte	  inhoud	  en	  didactiek	  in	  het	  onderwijs	  niet	  nodig	  zou	  zijn	  (Hajer	  &	  Meestringa	  2015).	  
Vanuit	  onze	  ervaringen	  in	  onderzoek,	  begeleiding,	  na-‐	  en	  bijscholing	  geven	  wij	  hieronder	  onze	  visie	  op	  
wenselijke	  ontwikkelingen	  zoals	  geschetst	  in	  het	  Hoofdlijnadvies	  Onderwijs2032.	  We	  doen	  dat	  
beknopt	  en	  zijn	  gaarne	  bereid	  hierover	  nader	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  	  

	  

Taal	  en	  communicatie	  anno	  2032:	  zekerheden	  en	  onzekerheden	  

Deze	  reactie	  op	  uw	  advies	  vanuit	  het	  Platform	  Taalgericht	  Vakonderwijs	  schrijven	  we	  anno	  2015	  op	  
een	  laptop	  en	  de	  tekst	  gaat	  als	  bijlage	  in	  een	  mailbericht	  naar	  u	  toe.	  Hoe	  zo’n	  taalhandeling	  er	  in	  
2032	  uit	  zal	  zien	  kunnen	  we	  niet	  zeggen:	  met	  welke	  technische	  middelen,	  gesproken	  of	  geschreven	  
een	  dergelijke	  tekstsoort	  dan	  wordt	  gecommuniceerd.	  Wordt	  een	  mondelinge	  tekst	  dan	  automatisch	  
in	  geschreven	  tekst	  omgezet	  en	  andersom,	  welke	  rol	  zullen	  beeld	  en	  andere	  multimodale	  middelen	  
erbij	  spelen?	  Leg	  je	  asynchroon	  of	  synchroon	  contact,	  en	  hoe?	  Zeker	  is	  dat	  mensen	  via	  verschillende	  
tekstsoorten	  blijven	  communiceren,	  tussen	  individuen	  en	  groepen	  en	  dat	  die	  communicatie	  
verschillende	  functies	  heeft:	  gedachten	  en	  gevoelens	  uiten,	  elkaar	  vermaken,	  overleggen,	  leren,	  en	  
zo	  meer.	  	  

Onduidelijk	  is	  in	  welke	  talen	  we	  tegen	  die	  tijd	  zullen	  communiceren,	  welke	  plaats	  het	  Engels,	  Fries,	  
Chinees,	  Arabisch	  en	  Nederlands	  zullen	  hebben	  in	  het	  dagelijks	  leven	  voor	  verschillende	  
communicatieve	  functies.	  Dat	  Nederland	  een	  meertalige	  samenleving	  zal	  blijven	  ligt	  voor	  de	  hand,	  
wat	  weerspiegeld	  wordt	  in	  de	  vele	  talen	  die	  leerlingen	  de	  school	  inbrengen.	  Ook	  zal	  de	  Nederlandse	  
taal	  in	  het	  onderwijs	  het	  voornaamste	  middel	  blijven	  voor	  het	  ontwikkelen	  en	  uitwisselen	  van	  de	  
technische	  en	  wetenschappelijke	  kennis	  en	  inzichten.	  Maar	  het	  is	  onvoorspelbaar	  hoe	  verschillende	  
talen	  gebruikt	  worden,	  mondeling	  en	  schriftelijk,	  met	  hulpmiddelen	  om	  de	  communicatie	  te	  
versimpelen,	  mogelijk	  met	  meer	  talen	  in	  eenzelfde	  situatie.	  Er	  zal	  waarschijnlijk	  geen	  strikte	  
scheiding	  zijn	  in	  het	  gebruik	  van	  talen	  voor	  verschillende	  functies.	  Wat	  je	  in	  het	  Nederlands	  leest	  kun	  
je	  in	  het	  Arabisch	  bespreken,	  iemand	  die	  jou	  in	  het	  Engels	  aanspreekt	  kun	  je	  vaak	  best	  in	  het	  
Nederlands	  antwoorden	  (Translanguaging,	  Garcia	  &	  Li	  Wei,	  2014).	  

Via	  welk	  medium	  en	  in	  welke	  talen	  er	  ook	  gecommuniceerd	  wordt,	  mensen	  ontwikkelen	  nieuwe	  
conventies	  en	  normen.	  Kun	  je	  iemand	  condoleren	  via	  een	  sms?	  Welke	  toon	  past	  er	  als	  je	  klachten	  
over	  je	  arts	  opschrijft?	  Hoe	  los	  je	  een	  misverstand	  op?	  Het	  aanpassen	  van	  taalgebruik	  aan	  de	  functie	  
en	  je	  gesprekspartners	  is	  een	  universeel	  thema	  van	  alle	  tijden.	  En	  via	  welke	  media	  en	  in	  welke	  talen	  
er	  ook	  onderwezen	  wordt,	  in	  het	  onderwijs	  zullen	  leerlingen	  verschillende	  bronnen	  van	  kennis	  
gebruiken	  en	  zelf	  informatie	  scheppen.	  Het	  leren	  duiden	  van	  de	  herkomst	  en	  waarde	  van	  die	  kennis	  
vraagt	  om	  mediawijsheid.	  

	  



Onze	  commentaren	  naar	  aanleiding	  van	  Advies	  Onderwijs2032	  

Het	  advies	  van	  Onderwijs2032	  geeft	  blijk	  van	  begrip	  voor	  dergelijke	  veranderingen	  in	  communicatie	  
in	  de	  samenleving.	  Hoofdpunt	  in	  onze	  reactie	  is	  dat	  het	  rapport	  2032	  echter	  onvoldoende	  aandacht	  
heeft	  voor	  de	  fundamentele	  rol	  van	  taal	  in	  onderwijsleerprocessen	  en	  de	  passende	  pedagogisch-‐
didactische	  aanpak	  daarbij.	  Juist	  gezien	  de	  veranderingen	  in	  communicatievormen	  en	  –behoeften	  en	  
de	  blijvende	  meertaligheid	  in	  de	  samenleving	  zijn	  taal	  en	  communicatie	  belangrijke	  aspecten	  van	  alle	  
onderwijs	  en	  is	  versterking	  nodig	  van	  leerplanontwikkeling,	  professionalisering	  en	  onderzoek	  op	  dit	  
terrein	  voor	  alle	  vakgebieden.	  Elke	  docent	  is	  in	  wezen	  een	  vak-‐taaldocent,	  maar	  dat	  wordt	  hij/zij	  niet	  
zondermeer:	  het	  vraagt	  om	  beleid	  en	  ondersteuning.	  	  

Wij	  bepleiten	  meertaligheid	  als	  norm	  te	  nemen	  in	  plaats	  van	  als	  uitzondering	  te	  zien	  Het	  onderwijs	  
en	  het	  vak	  ‘taal’	  zouden	  zo	  ontwikkeld	  moeten	  worden	  dat	  leerlingen	  vanuit	  uiteenlopende	  
startposities	  en	  talige	  milieus	  hun	  productieve	  en	  receptieve	  vaardigheden	  in	  minstens	  één	  taal	  –	  in	  
de	  meeste	  gevallen	  het	  Nederlands	  –	  kunnen	  ontwikkelen	  tot	  op	  het	  niveau	  dat	  nodig	  is	  om	  
maatschappelijk	  te	  functioneren	  en	  zich	  te	  blijven	  ontwikkelen.	  

Concreter	  uitgewerkt	  zijn	  onze	  commentaren.	  

1.	   Neem	  de	  inhoud	  en	  didactiek	  van	  het	  vak	  Nederlands	  serieus	  onder	  de	  loep.	  Scherp	  gesteld	  is	  
er	  vandaag	  de	  dag	  in	  het	  onderwijs	  –	  zeker	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  –	  sprake	  van	  één	  
centraal	  taalvak,	  Nederlands,	  waarbinnen	  het	  onderwijs	  is	  opgedeeld	  in	  deelvaardigheden	  
lezen,	  schrijven,	  spreken,	  luisteren	  en	  literatuur	  met	  een	  beperkte	  component	  
taalbeschouwing.	  Het	  vak	  is	  vooral	  gericht	  op	  leerlingen	  die	  met	  het	  Nederlands	  (als	  
moedertaal)	  opgroeien.	  Gezien	  de	  meertalige	  context	  waarbinnen	  leerlingen	  hun	  vaardigheid	  
in	  het	  Nederlands	  ontwikkelen	  moet	  de	  inhoud	  van	  het	  vak	  door	  leraren	  flexibel	  kunnen	  
worden	  afgestemd	  op	  de	  mogelijkheden	  en	  behoeften	  van	  hun	  leerlingen.	  	  

	  
Voor	  alle	  leerlingen	  is	  het	  bovendien	  wenselijk	  inzichten	  in	  taal	  en	  taalgebruik	  een	  grote	  
plaats	  te	  geven,	  met	  ruime	  aandacht	  voor	  (ontwikkelingen	  in	  de)	  communicatie	  in	  de	  
samenleving	  en	  het	  kritisch-‐bewust	  leren	  deelnemen	  daaraan.	  Meertaligheid	  kan	  
bijvoorbeeld	  gethematiseerd	  worden	  vanuit	  sociolinguïstiek	  met	  aandacht	  voor	  taalgebruik	  
in	  verschillende	  situaties,	  invloed	  van	  taalcontact	  en	  ook	  met	  aandacht	  voor	  het	  meertalige	  
brein,	  de	  rol	  van	  taaltechnologie,	  betekenis	  in	  context	  (pragmatiek).	  	  

2.	   De	  voorgestelde	  versterking	  van	  verbanden	  tussen	  vakgebieden	  geeft	  kansen	  voor	  een	  
invulling	  van	  taalonderwijs	  Nederlands	  in	  relatie	  tot	  andere	  vakgebieden.	  Dat	  juichen	  we	  toe.	  
Maar	  voorwaardelijk	  is	  een	  doordachte	  ontwikkeling	  van	  leerinhouden	  en	  didactiek	  en	  
professionalisering	  van	  docenten.	  

Leraren	  in	  alle	  vakken	  hanteren	  het	  Nederlands	  en	  mogelijk	  ook	  andere	  talen	  als	  
instructiemiddel.	  Zij	  selecteren	  en	  hanteren	  talige	  leermiddelen	  en	  leiden	  leerlingen	  naar	  
ontwikkeling	  van	  vakmatig	  redeneren	  en	  handelen,	  wat	  sterk	  talige	  processen	  zijn.	  Het	  
onderwijs	  kan	  versterkt	  worden	  wanneer	  vanaf	  de	  basisschool	  in	  alle	  vakgebieden	  een	  
sterkere	  integratie	  van	  taalontwikkeling	  in	  vakgebieden	  wordt	  meegenomen.	  Nu	  komen	  
vragen	  rond	  taalontwikkeling	  nog	  veel	  in	  steunvoorzieningen	  bij	  leraren	  Nederlands	  terecht,	  
terwijl	  het	  om	  school-‐	  en	  vaktaalontwikkeling	  gaat	  die	  een	  verantwoordelijkheid	  is	  van	  de	  
betreffende	  vakdocenten.	  In	  de	  huidige	  kerndoelen	  en	  examenprogramma’s	  (ook	  de	  recent	  
vernieuwde)	  en	  ook	  in	  de	  curricula	  van	  lerarenopleidingen	  is	  die	  relatie	  weinig	  systematisch	  
en	  slechts	  oppervlakkig	  verwerkt.	  

	  



Werk	  vakkenintegratie	  daarom	  uit	  vanuit	  sterke	  disciplinaire	  eigenheid	  van	  vakgebieden.	  De	  
analyse	  van	  de	  benodigde	  talige	  competenties	  voor	  vakmatig	  handelen	  geeft	  een	  sleutel	  naar	  
verdieping	  van	  het	  vak	  en	  naar	  optimalisering	  van	  leerprocessen.	  Hoe	  de	  vaktalen	  fungeren	  is	  
voor	  vakleraren	  vanzelfsprekend,	  maar	  voor	  hun	  leerlingen	  een	  ontdekkingsreis,	  waarbij	  ze	  
gemakkelijk	  de	  weg	  kwijt	  kunnen	  raken	  (Van	  der	  Leeuw	  &	  Meestringa,	  2014).	  Dit	  vraagt	  juist	  
ook	  bij	  vakkenintegratie	  om	  het	  doordenken	  vanuit	  leerinhouden	  en	  didactiek	  zoals	  
mondelinge	  en	  schriftelijke	  gelegenheid	  om	  vaktaal	  te	  ontdekken,	  hanteren	  en	  er	  expliciete	  	  
feedback	  op	  te	  krijgen.	  Die	  didactiek	  zal	  er	  bij	  reken-‐wiskunde	  anders	  uitzien	  dan	  bij	  
geschiedenis.	  

	  
De	  verbinding	  die	  wij	  in	  het	  Platform	  Taalgericht	  Vakonderwijs	  zoeken	  tussen	  vakdidactiek	  en	  
taalonderwijs	  wordt	  internationaal	  als	  wenselijk	  geformuleerd	  (zie	  Council	  of	  Europe,	  2015;	  
OECD-‐rapporten	  over	  onderwijs	  aan	  migranten	  in	  de	  deelstaten,	  2010).	  Nederland	  is	  hierin	  
een	  voorloper,	  terwijl	  wijzelf	  constateren	  dat	  de	  ontwikkeling	  in	  de	  praktijk	  nog	  pril	  is.	  
Verdere	  versterking	  binnen	  onderzoek,	  leerplanontwikkeling	  en	  professionalisering	  kan	  
daarom	  goed	  in	  internationaal	  perspectief	  plaatsvinden.	  	  
	  

3.	   	  De	  meertaligheid	  van	  de	  samenleving	  heeft	  meer	  consequenties	  dan	  het	  versterken	  van	  het	  
Engels	  bij	  jonge	  kinderen	  zoals	  nu	  voorgesteld.	  Veel	  kinderen	  brengen	  als	  kleuter	  al	  
vaardigheid	  in	  het	  Arabisch	  en	  andere	  talen	  mee.	  Juist	  die	  vaardigheden	  kunnen	  in	  hun	  
belang	  (persoonlijke	  ontplooiing)	  en	  het	  belang	  van	  de	  samenleving	  verder	  ontwikkeld	  
worden.	  Overigens	  ligt	  hier	  ook	  een	  relatie	  met	  mensenrechten	  en	  kinderrechten,	  die	  we	  niet	  
nader	  hoeven	  uit	  te	  werken	  	  

De	  eenzijdige	  focus	  op	  Engels	  als	  vreemde/tweede	  taal	  naast	  het	  Nederlands	  moet	  o.i.	  
worden	  verbreed.	  Het	  onderwijs	  heeft	  blijvend	  te	  maken	  met	  (talige)	  verschillen	  tussen	  
leerlingen	  in	  mogelijkheden	  en	  leerbehoeften.	  Versterk	  door	  het	  hele	  basis-‐	  en	  voortgezet	  
onderwijs	  de	  mogelijkheden	  om	  meer	  talen	  te	  gebruiken	  als	  voertaal	  en	  te	  onderwijzen	  als	  
doeltaal,	  zeker	  ook	  de	  talen	  die	  een	  levend	  deel	  zijn	  van	  het	  thuismilieu	  van	  kinderen	  en	  de	  
lokale	  gemeenschap.	  Geef	  scholen	  de	  ruimte	  daarin	  een	  eigen	  (lokaal)	  beleid	  te	  voeren	  en	  
faciliteer	  de	  professionalisering	  van	  alle	  onderwijsgevenden	  rond	  het	  bevorderen	  van	  
meertaligheid	  en	  kennisontwikkeling	  via	  meer	  talen.	  

4.	   	  In	  elke	  klas	  blijft	  een	  grote	  diversiteit	  in	  taalvaardigheid	  tussen	  individuele	  leerlingen	  een	  
pedagogisch-‐didactisch	  antwoord	  vragen.	  Dat	  geldt	  niet	  alleen	  voor	  specialisten	  die	  leer-‐	  en	  
gedragsproblemen	  of	  ‘taalzwakke’	  leerlingen	  diagnosticeren,	  maar	  voor	  alle	  leraren	  in	  alle	  
vak-‐	  en	  vormingsgebieden.	  Door	  te	  luisteren	  hoe	  leerlingen	  formuleren	  kunnen	  ze	  
achterhalen	  waar	  een	  leerling	  zich	  bevindt	  om	  vervolgens	  de	  passende	  steun	  te	  geven	  in	  het	  
verdere	  leerproces.	  (Zie	  het	  Handboek	  taalgericht	  vakonderwijs,	  Hajer	  &	  Meestringa,	  2015)	  	  

Dit	  verbinden	  we	  aan	  een	  advies	  omtrent	  de	  toetspraktijk.	  	  Leraren	  in	  alle	  vakken	  die	  hun	  
onderwijs	  afstemmen	  op	  leerlingen	  hebben	  vaardigheden	  en	  ondersteuning	  nodig	  bij	  
formatieve	  evaluatie	  van	  (talige)	  leerprocessen	  als	  natuurlijk	  deel	  van	  elk	  onderwijs.	  De	  
verantwoordelijkheid	  daarvoor	  ligt	  bij	  de	  docent	  als	  autonome	  professional.	  Test-‐	  en	  
toetspraktijken	  zijn	  nu	  te	  sterk	  op	  summatieve	  evaluatie	  gericht.	  De	  mogelijkheden	  om	  
toetsresultaten	  te	  analyseren	  en	  te	  gebruiken	  voor	  het	  inrichten	  van	  het	  onderwijsaanbod	  
zijn	  heel	  rijk.	  Om	  optimale	  (vak-‐	  en)	  taalontwikkeling	  mogelijk	  te	  maken	  is	  een	  breed	  beeld	  
van	  de	  leerling	  nodig,	  breder	  dan	  de	  getallen	  die	  summatieve	  toetsen	  opleveren.	  Dat	  kan	  
bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  het	  breed	  ontwikkelen	  van	  rubrics	  voor	  noodzakelijke	  taaltaken.	  



Met	  deze	  rubrics	  wordt	  steeds	  een	  volgende,	  haalbare	  stap	  in	  de	  taalontwikkeling	  van	  de	  
leerling	  zichtbaar.	  In	  opleiding	  en	  professionalisering	  zal	  daar	  op	  ingezet	  moeten	  worden	  als	  
deel	  van	  vakdidactisch	  handelen.	  	  

	  

Wij	  zijn	  uiteraard	  graag	  bereid	  deze	  overwegingen	  nader	  toe	  te	  lichten	  en	  in	  concrete	  adviezen	  uit	  te	  
werken.	  

	  

Met	  vriendelijke	  groeten,	  namens	  het	  Platform	  Taalgericht	  Vakonderwijs	  

Prof.	  dr.	  Maaike	  Hajer,	  voorzitter	  	  

Lector	  Hogeschool	  Utrecht,	  Hoogleraar	  Universiteit	  Malmö,	  Zweden	  

	  

Het	  Platform	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  de	  volgende	  instellingen:	  APS	  Utrecht,	  CED-‐groep,	  
Unit	  VO	  Rotterdam,	  CPS	  Amersfoort,	  Expertisecentrum	  Nederlands,	  Nijmegen,	  Fontys	  
Lerarenopleiding	  Tilburg	  (FLOT),	  Freudenthal	  Institute	  for	  Science	  and	  Mathematics	  /	  Universiteit	  
Utrecht,	  GMW	  Lerarenopleiding	  /	  Rijksuniversiteit	  Groningen,	  Instituut	  Archimedes	  /	  Hogeschool	  
Utrecht,	  Interfacultaire	  Lerarenopleidingen	  (ILO)	  /	  Universiteit	  van	  Amsterdam,	  Instituut	  voor	  
Taalonderzoek	  en	  Taalonderwijs	  Anderstaligen	  (ITTA)	  /	  Universiteit	  van	  Amsterdam,	  KPC	  Groep	  Den	  
Bosch,	  Lerarenopleiding	  Hogeschool	  Rotterdam,	  Marant	  /	  Adviseurs	  in	  leren	  &	  ontwikkeling	  Elst,	  
Onderwijs	  en	  Opvoeding	  /	  Hogeschool	  van	  Amsterdam,	  Radboud	  Docenten	  Academie	  /	  Radboud	  
Universiteit	  Nijmegen	  en	  SLO	  Enschede.	  
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