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Dc a/gelopen periode stonden de Nederlandse kramen weer bol van

Taalbeleid in de opleiding,

artikelen over het taalniveau van pabostudcntcn en leraren basison-

een bittere noodzaak

derwijs. Het leek wel oj op elk schoolbord 'ik word' stelselmatig met

In een eerste literatuurverkenning

-dt geschreven werd. En ook al hebben veel pabodocenten over dit

stuitten we op de volgende definitie

soon hitscrige journalistiek terecht hun wijze hoofden geschud, toch

van taalbeleid voor pabos:

ontkomen de opleidingen er niet aan om eens bij zichzelf te rade te
gaan en zich de vraag te stellen of het allemaal nu echt zo dramatisch

Taalbeleid is de strategische poging

is.

om de kwaliteit van de lerarenop-

Dit was de reden waarom de vakgroep Nederlands van de pabo van

leiding te vergroten door optimale

Saxion Hogescholen in Deventer aan het managementteam van de

afstemming van de talige componen-

opleiding het voorstel gedaan heeft om taalbeleid voor de opleiding te

ten van alle curriculumonderdelen,

gaan formuleren. Het MT vond het een prima idee en gaf de initia-

Taalbeleid Seidt er onder andere toe

tiefnemers meteen groen licht om aan het werk te gaan.

dat studenten de taaicompetenties

In dit artikel doen we verslag van de eerste stappen die gezet zijn op

die nodig zijn voor hel leraarsberoep

het lange pad van het formuleren van en werken met taalbeleid.

kunnen verwerven.
Taalbeleid is een onderdeel van curriculumontwikkeling, een aspect van
het kwaliteitsplan van de opleiding.
Het is een aspect van voortdurende
zorg, niet voor een persoon of een
vaksectie, maar voor allen die bij de
opleiding betrokken zijn.'
(Paus, 2005, p. 15).

We konden ons vinden in deze beschrijving. Het ging ons

het werken aan concrete verbeteringen die snel geïmplemen-

immers ook om planmatigheid in de werkwijze, gericht-

teerd konden worden en binnen handbereik lagen.

heid op kwaliteit en om het feit dat taalbeleid niet alleen een
kwestie is van de docenten Nederlands, maar een zaak van

Concrete probleemvelden die we al snel geïnventariseerd

de gehele opleiding.

hadden, waren bijvoorbeeld:
1. Wat betekent de veranderende instroom (veel MBO'ers)

De vraag of het nu allemaal echt zo slecht gesteld is met het

voor het taalniveau van onze studenten op onze oplei-

taaivaardigheidsniveau op de opleiding, zoals de kranten-

ding?

artikelen ons doen geloven, diende onderzocht te worden.

2. Wat is precies het HBO-eindniveau waar we naar toewerken?

Daartoe was het noodzakelijk om de huidige situatie op de

3. Wat staat ons te doen om studenten voor te bereiden op

opleiding in kaart te brengen: Wat doen we allemaal, hoe
doen we het en waarom op die manier? Zijn er externe eisen

de landelijke taaltoets?
4. Hoe komen we, als studenten eenmaal de taaltoets in het

waaraan we moeten voldoen en misschien wel het belang-

eerste jaar gehaald hebben, in de volgende leerjaren terug

rijkste: wal zijn de problemen die we ondervinden?

op de onderdelen van die taaltoets?

Maar naast het inventariseren van wat we al doen, is het voor

5. Kijken we bij de eigen vaardigheid van studenten alleen

het formuleren van taalbeleid ook nodig om na te denken

naar spelling en grammatica, of (ook) naar functionele

over de idealen die we hebben. Waar willen we naartoe?

taaltaken die bij de opleiding en het vak horen, zodat

Welke wensen hebben we over het taalniveau van studenten

studenten in de opleiding bijvoorbeeld leren om een fat-

op de opleiding?

soenlijk artikel, scriptie te schrijven?

En eenmaal in kaart gebracht wat de huidige situatie en de
gewenste situatie is, biedt dat samen de bouwstenen voor
vernieuwing en verbetering van het taalaanbod op de opleiding. Dan moeten alleen nog de 'overbruggingsdoelen' geformuleerd worden.

6. Wat te doen voor tweetalige studenten om voor hen de
kansen te maximaliseren het pabodiploma te behalen?
7. Wat te doen met de inpassing van het Mastei'plan
Dyslexie in de opleiding?
8. Hoe moeten de over het algemeen talige bewijsstukken
van studenten beoordeeld worden (portfolio, werkstuk-

Als wc zo aan het werk gegaan zouden zijn, had dat betekend
dal we pas over een aantal jaren vruchten zouden kunnen pluk-

ken, open vragen)?
9. Is het nodig om een afgewogen verdeling te maken van

ken van ons werk. Daar hebben we niet voor gekozen. Het

verschillende taaltaken van pabostudenten over de oplei-

beschrijven van de huidige taalsituatie op de opleiding en het

ding? En is er in deze taaltaken ook een opbouw aan te

brainstormen over idealen en wensen wilden we koppelen aan

brengen (scriptie, artikel, reflectie, leervragen, recensie,

brief, mail. studieboek lezen, (jeugd)literatuur lezen,

formuleren van taalbeleid op moeten richten, is het volgende

handleiding lezen, brief aan ouders)?

model ontwikkeld.

10. Wat te doen met de taalvaardigheid in een vreemde
TAALBELEID VAN DE PABO

taal? Er za! in de toekomst zeker verlangd worden dat er
Engelstalige vakliteratuur gelezen wordt: denk ook aan
internationalisering en Engelstalige minoren.
11. Hoc zit hel eigenlijk met het laalvaardigheidsniveau van
de docenten? Welke eisen kunnen we daaraan stellen?
12. Moeten we niet nader afstemmen op de tweedegraads
lerarenopleiding Nederlands die dit jaar gestart is?
13. Kunnen wc de metalinguïstische vaardigheden van studenten verhogen om er zo voor te zorgen dat studenten
het middel taal beter kunnen gebruiken om te studeren
(studietechnieken, snelleescursussen)?
14. Hoe zijn de met-taalvakken en de taalvakken beter op
elkaar af te stemmen?
15. Wat te doen met de verdere digitalisering van het taalgebruik in de opleiding?

EIGEN VAARDIGHEID ELEMENTAIR NIVEAU

Er zijn in dit vendiagram drie cirkels te onderkennen, die
veel met elkaar te maken hebben, maar toch wel van elkaar
te onderscheiden zijn.

Stuk voor stuk belangrijke vragen, die al toewerkend naar
een taaibeleidsplan, beantwoord moeten worden.

De cirkel Taaldidactiek maakt duidelijk dat m een taaibeleidsplan in kaart gebracht moet worden wat studenten in de

Een model voor het formuleren van taalbeleid

opleiding meekrijgen om in hel basisonderwijs zelf taallessen

Taalbeleid op een pabo gaat niet alleen over de waag hoe we

te kunnen geven.

studenten inleiden in de taaldidactiek. Het gaat ook over de

De cirkel Taal in liet beroep gaat over de taalvaardigheden die

eigen vaardigheid van studenten en over hoe taal als instrument

bij het leraarschap horen en die studenten zich gedurende de

gebruikt wordt om te leren in de andere vakken. Daarom is

opleiding eigen moeten maken.

het formuleren van taalbeleid niet een zaak van de vakgroep

De derde cirkel Taal in de opleiding gaat over de eigen taal-

Nederlands alleen, maar een belang van de hele opleiding.

vaardigheid van de student. Om te studeren op een HBO-

Om goed in kaart te kunnen brengen waar we ons bij het

instelling moet die taalvaardigheid ook (uiteindelijk) op een

HBO-niveau ontwikkeld worden. Deze derde cirkel is zeer

bestaande literatuur. In het opleidingsconcept van de pabo

actueel, vanwege de invoering van de landelijke taaltoets

van Saxion Hogescholen in Deventer zijn in het verleden

met betrekking tot de eigen vaardigheid van (beginnende)

Eindtermen Nederlandse taal geformuleerd.

studenten. Maar daar gaat deze cirkel niet alleen over.

Bij het formuleren van taalbeleid moeten deze eindtermen

Gedurende de opleiding worden studenten geconfronteerd

weer eens tegen het licht gehouden worden. Bovendien'

met een flink aantal 'taaltaken', zoals het schrijven van een

moeten deze doelen vertaald worden in een concreet les-

artikel en het houden van een presentatie voor medestuden-

aanbod. Binnen de vernieuwing van de opleiding betekent

ten. Deze taaltaken moeten op een adequate manier aange-

dit dat er gekeken wordt naar de te bestuderen literatuur,

leerd worden en vervolgens moeten er eisen aan gesteld wor-

stageopdrachten, samenwerking en afstemming met andere

den die passen bij het HBO-niveau van de opleiding.

vakken en naar integratie van onderdelen in beroepstaken
(geïntegreerde, betekenisvolle onderwijsleersituaties) en naar

De drie cirkels overlappen elkaar deels, waardoor er zeven

afstemming met het vernieuwde toetsbeleid van de opleiding.

velden onderscheiden kunnen worden. In elk van die zeven
velden kunnen aspecten van de taalontwikkeling van pabo-

Voor wat betreft de cirkel Taal in het beroep is het afgelopen

studenten geplaatst worden. Zo komen in veld 5 de drie cir-

jaar besloten aan te sluiten bij het beleid dat hiervoor door

kels bijeen. Daar kan bijvoorbeeld het (leren) schrijven van

de Nederlandse Taalunie geformuleerd is. In de publicatie

een brief geplaatst worden. Studenten moeten zelf brieven

Dertien doelen in een dozijn is een overzicht van taalcom-

leren schrijven (taal in de opleiding), ze moeten leren brieven

petenties geformuleerd voor docenten (Paus, Rymenans &

te schrijven die ze als docent moeten schrijven (taal in het

Van Gorp). Dit kader zien wij als een aanvulling op de SBL-

beroep) en ze moeten leren hoe ze kinderen brieven kunnen

competenties, zoals die in het onderwijs in Nederland gelden.

leren schrijven (taaldidactiek). Op een soortgelijke manier

Berends (2007) heeft het kader van taaicompetenties nader

zijn alle zeven velden nader te vullen.

uitgewerkt voor de situatie van leraren basisonderwijs (zie
ook rubriek Info in deze Nieuwsbrief). Op de opleiding is

Discussies over de drie cirkels

het besluit genomen dit boekje als leidraad te gebruiken

Bij het formuleren van taalbeleid staan voor de drie onder-

voor het onderdeel Taal in het beroep. Het wordt door de

scheiden cirkels verschillende discussies op stapel.

komende eerstejaars aangeschaft. Zij zullen het gedurende

De discussies over de cirkel Taaldidactiek gaat over de vraag

hun gehele opleiding gebruiken om zich op de benodigde

welke vakinhoudelijke kennis en bekwaamheden studenten

taalvaardigheid in de beroepssituatie voor te bereiden. In het

in de opleiding voor het vak Nederlands moeten ontwik-

boekje worden de volgende doelen uitgewerkt, verdeeld over

kelen. Daarbij is er natuurlijk gebruik te maken van veel

een drietal domeinen.

reiding heeft ertoe geleid dat we voor

Domein 1: De leraar in interactie met
zijn leerlingen

j

(aankomende) studenten een zomercursus spelling en grammatica aanbie-

Doelstelling 1: Gesprekken voeren met leerlingen

den. Daarnaast bieden we ook in het

Doelstelling 2: Beoordelen en toegankelijk maken van teksten

standaardcurriculum ruimte voor stu-

Doelstelling 3: Mondelinge opdrachten geven

denten om zich op de toetsonderdelen

Doelstelling 4: Schriftelijke vragen en opdrachten formuleren

te bekwamen.

Doelstelling 5: Een uiteenzetting geven met schriftelijke ondersteuning

Maar onder Taal in de opleiding ver-

Doelstelling 6: Een schriftelijke evaluatie geven

staan we meer dan alleen de voorbe-

Doelstelling 7: Vertellen

reiding op de taaltoets. We zijn gestart

Doelstelling 8: Voorlezen

om de talige taken waarmee studenten
in onze opleiding geconfronteerd

Domein 2: De leraar in interactie met
volwassenen in en rond de school

worden te inventariseren. Daarnaast
proberen we mei behulp van die

Doelstelling 9: Gesprekken voeren

inventarisatie en mei behulp van een

Doelstelling 10: Een presentatie houden met schriftelijke ondersteuning

eigen brainstorm over mogelijke taal-

Doelstelling 11: Schrijven

taken in de opleiding te komen lot

Doelstelling 12: Lezen

een overzicht van taaltaken, waarbij
ei' vervolgens ook een evenwichtige

Domein 3: De leraar als lerende

verdeling gemaakt wordt over de vier

Doelstelling 13: Innoveren en professionaliseren

leerjaren, in zwaarte oplopend. Het
uiteindelijke doel is dal studenten hun
taaltaken kunnen uitvoeren op een

De inhoud van de dertien doelen krijgt een plek in het pabocurriculum. Daarbij

HBO-eindniveau.

wordt gedacht aan een verdeling van de doelen over de vier leerjaren, in

In Koersen op Meesterschap worden

zwaarte en in eisen oplopend. De doelen zullen zowel in de lessen Nederlands,

drie niveaus van geletterdheid onder-

alsook in de zaakvaklessen en/of lessen onderwijskunde een plek krijgen.

scheiden: Elementaire geletterdheid
(hiermee wordt bedoeld het taalni-

De derde cirkel is Taal in de opleiding. De eerste prioriteit daarbij is om studen-

veau aan hel begin van de opleiding),

ten voor te bereiden op de landelijke taaltoets. Het denken over deze voorbe-

gevorderde geletterdheid (dat staal

voor het eindniveau voor (algemeen HBO) en professionele

Een taaiportfolio, tot slot?

geletterdheid (de taalvaardigheid van de taaileraar). Deze

De inventarisatie van wat we doen op de velden van de drie

indeling kan ons verder helpen bij het maken van een geva-

cirkels, de ontdekking daarbij dat er nog van alles mis is,

rieerde indeling van taaltaken over de verschillende fases van

en de bespreking van onze wensen en idealen, hebben ertoe

de opleiding.

geleid dat er allerlei vernieuwingen van het taalonderwijs op

Wanneer we tot een overzicht van taaltaken voor studenten

de opleiding aangekaart en ingezet zijn. Het beleidsplan staat

in de opleiding gekomen zijn, dan wordt daarvoor vervol-

nog niet eens op papier en toch zijn we doordat er ruimte is

gens ook materiaal ontwikkeld om studenten in gelegenheid

om onze ideeën te realiseren, al van alles aan het veranderen

te stellen zich de stof eigen te maken en zich door oefening

en verbeteren.

op die taaltaken te bekwamen. De bedoeling is dat hiervoor

Afstemming is dan ook op dit moment een grote prioriteit.

het komende jaar gestart wordt met een digitale lesvorm

Voor docenten kan dat vorm krijgen in het beleidsplan, voor

waarbij met een soort 'wikipedia-achtige' structuur gewerkt

studenten wellicht in een nog op te zetten taaiportfolio,

gaat worden. Studenten kunnen dan met behulp van de site

waarin hun studenten bewijsstukken van hun (taal)ontwik-

van school zich op de betreffende taaltaken bekwamen. De

keling verzamelen. We zijn benieuwd of daar in het werk-

digitale aanwijzingen voor het werken aan taaltaken kan

veld al ervaringen mee opgedaan zijn.

daarna geleidelijk verder groeien. Studenten kunnen daarbij
ook zelf helpen om de instructie die bij de taaltaken horen
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