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Ronde
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REFERENTIE
NL000285

Naam
Wilma van der Westen

Organisatie
Sectie Nederlands Levende Talen,
Nl/Vlaams Platform Taalbeleid
Hoger Onderwijs, Taalunie,
Meesterschapsteams Nederlands

E-mailadres
wilmavanderwesten@hotmail.com

Namens wie geeft u reactie?
Namens een organisatie of netwerk

Namens organisatie
Lerarenorganisatie (o.a. vakverenigingen)

Wie heeft er bijgedragen aan deze reactie?
Docenten en andere professionals uit het Middelbaar Beroepsonderwijs
Docenten en andere professionals uit het Hoger Beroepsonderwijs
Docenten en andere professionals uit het Wetenschappelijk onderwijs

Aantal docenten en andere professionals uit het Middelbaar Beroepsonderwijs
1

Aantal docenten en andere professionals uit het Hoger Beroepsonderwijs
6

Aantal docenten en andere professionals uit het Wetenschappelijk onderwijs
3

In hoeverre beschrijven de grote opdrachten gezamenlijk de essentie van het leergebied?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. goed). Licht uw
antwoord zo concreet mogelijk toe en geef waar mogelijk verbetersuggesties.

3

Een groot compliment hiervoor! Vrijwel allesomvattend en voldoende richtinggevend!

Nt2 is (nog?) nergens ondergebracht, noch bij Engels/mvt, noch bij Nederlands. Vat Nt2 in het kader van Curriculum.nu op
als een kort, tijdelijk voortraject van leerplichtige leerlingen die na dit traject (vanaf ca. A2) instromen in het reguliere
onderwijs om daar, binnen de context, begeleid te worden in de verdere taalontwikkeling. Twee uitgangspunten geeft deze
gesprekstafel het Ontwikkelteam mee: zorg voor de aansluiting van Nt2 als tijdelijk voortraject (Nederlandse taal (tot ca.
A2) en (onderwijs)cultuur en voorbereiding op regulier onderwijs) bij de visie en grote opdrachten van het leergebied
Nederlands, neem het vervolg van de Nt2-ontwikkeling integraal mee in de visie en de grote opdrachten en borg op
enigerlei wijze dat het reguliere onderwijs een taak heeft en in staat is de Nt2-leerlingen op een verantwoorde manier op te
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vangen en te begeleiden in hun verdere taalverwerving.

We stellen uitdrukkelijk de vraag over het voortbestaan van de Referentieniveaus voor taal. Dit nieuwe curriculum
(bijgestelde visie en grote opdrachten) vraagt om andere referentieniveaus. Meer aansluitend op de visie en grote
opdrachten van Curriculum.nu, dus op de drieslag communicatie, cultuur en identiteit (functioneren m.b.v. taalgebruik /
taalgedrag) en minder op ‘schoolse taalkennis'.

In hoeverre sluiten de grote opdrachten aan bij de drie hoofddoelen van onderwijs, te
weten kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming? Geef aan op een schaal van 1-4 (1.
onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk
toe en geef waar mogelijk verbetersuggesties.

3

We zijn blij met het hoge ambitieniveau in de grote opdrachten. Beter later iets geschrapt of ietwat ingehouden, dan in een
vroeg stadium iets kwijtraken of verliezen.

De grote opdrachten zijn nog redelijk abstract. Tijdens het gesprek werkten praktijkvoorbeelden verhelderend. Voor
draagvlak onder docenten zijn dergelijke voorbeelden zeer gewenst.

Expliciteer de aansluiting tussen de visie en de grote opdrachten, door een link te leggen vanuit de visie naar de grote
opdrachten en keuzes te onderbouwen a.h.v. de visie.

Bied alle leerlingen gelijke kansen: borg de ontwikkelingskansen van met name de laagste niveaus, de leerlijn vmbo – mbo,
Nt2’ers en de Nt2-instroom in regulier po- en vo-onderwijs en leerlingen met functiebeperkingen.

In hoeverre zijn de grote opdrachten in essentie herkenbaar voor zowel het po, (v)so en
vo (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo)? Geef aan op een schaal van 1-4 (1. onvoldoende,
2. matig, 3. voldoende, 4. goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk toe en geef waar
mogelijk verbetersuggesties.

3

We vragen specifieke aandacht voor de positie van de vmbo-mbo-leerweg. Getalsmatig is dit de belangrijkste leerweg in
Nederland. Verreweg het grootste aandeel van de leerlingenpopulatie volgt deze leerweg, terwijl het mbo buiten de
curriculumherziening valt. De leeftijdsgroep van 3 – 18 jaar van Curriculum.nu is omvat dus niet alle leerlingen.
Tegelijkertijd neemt de tweedeling in de maatschappij toe. Onderwijs heeft een grote verantwoordelijkheid om leerlingen
gelijke kansen te bieden.

Vanuit het vervolgonderwijs ‘bemoeien’ we ons nu met het curriculum van het voorgaande onderwijs. Neem als
Ontwikkelteam de ruimte om ook iets te zeggen over het vervolgonderwijs: een nieuw curriculum voor po en vo vraagt om
herdenking, herijking en ontwikkeling van taalondersteuning en taalbeleid in het vervolgonderwijs (mbo, hbo én wo).

In hoeverre zijn de grote opdrachten passend voor een goede aansluiting vmbo-mbo?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. goed). Licht uw
antwoord zo concreet mogelijk toe en geef indien van toepassing verbetersuggesties.
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3

Een punt van zorg is de druk van het avo-onderwijs op het vmbo. De leerweg vmbo-mbo is getalsmatig de belangrijkste,
juist hier moet hard gewerkt worden om de uitval terug te dringen en de tweedeling in de maatschappij een halt toe te
roepen. Zorg voor motiveren en stimuleren en binnenboord houden van leerlingen door vormen van hybride leren en
volgen van de 'omgekeerde leerweg'. Ook het avo-onderwijs kan hier zijn voordeel mee doen. Dat betekent niet dat
Nederlands als 'dienend' vak is maar een vak dat samenwerkt met alle andere vakken.

In hoeverre zijn de grote opdrachten passend voor een goede de aansluiting havo-hbo?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. goed). Licht uw
antwoord zo concreet mogelijk toe en geef indien van toepassing verbetersuggesties.

3

Vanuit hbo bezien zijn de grote opdrachten dekkend en passend. Het is goed als de havo-instroom vanuit verschillende
perspectieven leert denken en bewust (en doel/effectgericht) verschillende registers leert hanteren. Minder vanuit
formatjes, 'één antwoord is het juiste', de trucjes. Leren vanuit contexten en gerelateerd aan reele inhouden werkt
motiverend (opdracht 5). De inhouden laten aansluiten bij interesses en behoeftes van havisten. De professionele
taalvaardigheid zelf (vaktaal, profesionele genres) wordt in het hbo verworven.

In hoeverre zijn de grote opdrachten passend voor een goede de aansluiting vwo-wo?
Geef aan op een schaal van 1-4 (1. onvoldoende, 2. matig, 3. voldoende, 4. goed). Licht uw
antwoord zo concreet mogelijk toe en geef indien van toepassing verbetersuggesties.

3

Ook vanuit het wo bezien zijn de grote opdrachten dekkend en van een hoog ambitieniveau.

Wilt u een bijlage uploaden?
Ja, ik wil een bijlage uploaden (maximaal één). Deze wordt ter inspiratie aan het ontwikkelteam aangeboden.


