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Voorwoord 
Van goed taalonderwijs gaat mijn onderwijshart sneller kloppen. Als docent Nederlands ben 
ik daar altijd mee bezig. Maar ook andere docenten zijn dat: taalontwikkeling van leerlingen 
vindt altijd plaats, ongeacht welk vak. Ter afronding van de educatieve master Nederlandse 
taal en cultuur: educatie en communicatie heb ik dan ook taalbeleid als onderwerp 
aangegrepen. Na een jaar aan mijn scriptie te hebben gewerkt, kan ik hem nu eindelijk 
presenteren. 
 Na het afronden van de Lerarenopleiding Nederlands aan het Windesheim in 2015 had 
ik mezelf voorgenomen niet meer te gaan studeren. In 2018 trok ik de stoute schoenen aan 
en schreef ik me in voor een universitaire master aan de Universiteit Utrecht met het 
voornemen mijn eerstegraads bevoegdheid te halen. Wat heb ik de afgelopen jaren genoten 
van de colleges in de binnenstad van mijn geboorteplaats. Het voelde elke keer als 
thuiskomen, die wandelingen en fietstochten langs de Neude. 

Mijn afstudeerperiode is een doodeng en tegelijkertijd tijdrovend proces geweest. De 
verschillende academische vaardigheden die in een afstudeeronderzoek samenkomen en 
tegelijkertijd getoetst worden, hebben mij heel wat overpeinzingen en stressvolle momenten 
bezorgd. Studeren en lesgeven was een duivelse combinatie, maar het heeft mij de ogen 
geopend: het wetenschappelijke veld heeft het voortgezet onderwijs ontzettend veel te 
bieden.  

Allereerst wil ik mijn begeleidster Renske Bouwer bedanken voor haar 
toegankelijkheid. Ze benadrukte regelmatig dat onderzoek doen een proces is van vallen en 
opstaan, dat gaf me altijd het vertrouwen om door te gaan. Ook wil ik alle scholen en 
respondenten die bij dit onderzoek betrokken zijn geweest bedanken voor hun deelname. 
Praktijkonderzoek op verschillende middelbare scholen uitvoeren tijdens een 
coronapandemie is niet gemakkelijk. Tot slot wil ik mijn familie, vrienden en collega’s 
bedanken voor de steun tijdens het onderzoeksproces.   

Daarnaast waardeer ik het vertrouwen dat ik heb gekregen van mijn leidinggevenden: 
vanaf het schooljaar 2021-2022 mag ik als taalcoördinator aan de slag om een taalbeleidsplan 
voor onze school op te stellen en deze in de onderwijscontext te implementeren. Dat is een 
uitdagende en eervolle opdracht. Ik vind het belangrijk een taalbeleid op te stellen waarmee 
schoolbreed planmatig kan worden gewerkt aan de verbetering van de taalvaardigheid van 
leerlingen. Dit onderzoek over taalbeleid ervaar ik dan ook als zinvol en vruchtbaar, omdat het 
mij de handvatten biedt taalbeleid succesvol te maken. De kunst afkijken van andere scholen 
heeft in dit onderzoek niet alleen valkuilen blootgelegd, maar heeft ook zicht gegeven op 
inspirerend schoolbreed taalbeleid dat bijdraagt aan taalontwikkeling.  
 
Donna van der Hulst 
 
Oss, januari 2022 
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Samenvatting 
Het vraagstuk rond taal en leren is vandaag nog even actueel. Leersucces is van meer factoren 
afhankelijk dan alleen taalvaardigheid, maar taalvaardigheid drukt een behoorlijke stempel op 
de resultaten en slagingskansen van leerlingen (CPS, z.d.). Op landelijk niveau is het 
taalvaardigheidsprobleem van leerlingen evident, zo blijkt uit meerdere actuele rapporten. 
Met name de taalvaardigheid van vmbo-leerlingen is problematisch. Bijna 1 op de vier 
vijftienjarigen heeft op dit moment een taalachterstand en het aantal leerlingen met een (te) 
lage taalvaardigheid dat doorstroomt naar het mbo groeit.  

Goed taalbeleid is essentieel om de taalvaardigheid van leerlingen op niveau te krijgen 
en te houden. De vrijheid die vo-scholen krijgen met betrekking tot het vormgeven van 
taalbeleid is de aanleiding geweest onderzoek te doen naar de precieze verschillen en 
overeenkomsten in taalbeleid tussen scholen. Het in kaart brengen van deze verschillen is de 
eerste stap naar bewustzijn.  

Omdat het probleem van de lage taalvaardigheid onder jongeren bij de vmbo-
leerlingen aanzienlijk is, heeft dit onderzoek zich specifiek op vmbo-scholen gericht. Het doel 
van dit onderzoek is zicht krijgen op hoe (de implementatie van) taalbeleid op vmbo-scholen 
eruitziet. Er is een profiel van taalbeleid geschetst aan de hand van zes factoren, namelijk 1. 
visie op taal, 2. coördinatie van de implementatie, 3. professionaliseren van docenten, 4. 
monitoren van leerlingen, 5. rijke leesomgeving en 6. taalgericht onderwijs. Deze factoren zijn 
op verschillende vmbo-scholen onderzocht aan de hand van een analyse van de 
taalbeleidsplannen. Deze analyse is vervolgens verder uitgediept aan de hand van focusgroep-
interviews met taalcoördinatoren, directieleden en docenten.  

Uit de resultaten van de taalbeleidsplannen blijkt dat een of meerdere vormen van 
taalbeleid in alle scholen aanwezig is. Alle scholen formuleren een visie op taal en hebben een 
taalcoördinator aangesteld. Deze persoon blijkt een belangrijke rol te spelen in de coördinatie, 
implementatie en vernieuwing van taalbeleid. Verschillen in concrete acties zijn aanwezig. 
Waar de ene school verschillende betrokkenen verantwoordelijk maakt voor de concrete 
uitvoering van opgesteld beleid, blijft de ander steken op het definiëren van taalbeleid en 
resultaten van behoefteonderzoek binnen de school. Wat betreft monitoring screenen 
scholen leerlingen in de onderbouw via methodeafhankelijke toetsen. Waar de ene school 
naar aanleiding van de leerlingmonitoring ondersteuning op leerlingniveau inzet (wat 
vervolgens beperkt blijft tot dispensatie of ondersteuningsuren buiten de les), gaat de andere 
school over tot een schoolbrede interventie. Op het gebied van een rijke leesomgeving 
hebben alle scholen contact met de plaatselijke bibliotheek. Mediatheken zijn wegbezuinigd.  

Uit de resultaten van de interviews blijkt taalbeleid geen onderdeel uit te maken van 
schoolbreed overleg. Scholen die hiervoor wel structureel tijd en ruimte in de jaaragenda 
aanbrengen lijken daarvan de vruchten te plukken: op deze scholen is een groter draagvlak 
zichtbaar. Opvallend is dat op geen enkele school taalbeleid een onderdeel is van de 
professionalisering van docenten: in lesbezoeken en functioneringsgesprekken komt dit 
thema niet aan de orde. Wel zijn er plannen om docenten schoolbreed te scholen, denk aan 
het geven van NT2-ondersteuning.  

Op basis van dit onderzoek wordt allereerst geadviseerd concretere richtlijnen voor de 
invulling van taalbeleid op landelijk niveau vast te leggen. Daardoor zou Inspectie van 
Onderwijs taalbeleid specifiek op schoolniveau kunnen toetsen en homogeniteit tussen 
scholen bevorderen. Daarnaast reikt dit onderzoek een aantal praktische aanbevelingen voor 
schoolleidingen aan. 
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1 Inleiding 
Taal is de motor van het onderwijs, het middel om kennis over te dragen, vaardigheden te 
ontwikkelen en ervaringen uit te wisselen. Taalvaardigheid vormt dan ook de basis die iedere 
jongere mee moet krijgen om succes op school te hebben en een volwaardige plaats in de 
samenleving te kunnen verwerven (Inspectie van het onderwijs, 2021). Het is alarmerend dat 
verschillende recent gepubliceerde rapporten zorgwekkende cijfers aan het licht brengen, 
aangaande het taalvaardigheidsniveau van vmbo-leerlingen. Zo blijken vmbo-leerlingen de 
middelbare school binnen te komen met een beheersing van de Nederlandse taal die onder 
het gemiddelde ligt (Broekhof, 2021). Jaarlijks beginnen zo’n 3500 brugklasleerlingen hun 
middelbare schoolcarrière met onvoldoende taalvaardigheden (Conferentie NEDwerk, 2021). 
Daarnaast blijken veel leerlingen aan de kader- en basisberoepsopleidingen feitelijk 
laaggeletterd te zijn. Het percentage dat het risico loopt laaggeletterd te worden, neemt 
alsmaar toe (in 2015 ging het bijvoorbeeld om 17,9 procent). Uit het laatste PISA-onderzoek 
blijkt bijna 25 procent van de Nederlandse vijftienjarigen dermate laaggeletterd dat zij 
onvoldoende in staat zijn alledaagse teksten te begrijpen (Gubbels, Van Langen, Maassen & 
Meelissen, 2019). Deze groep vmbo-leerlingen kent door zijn relatief lage taalvaardigheid een 
groter risico om laaggeletterd te worden dan leeftijdgenoten in andere onderwijsvormen.  

Dat leerlingen op het vmbo de laaggeletterden van de toekomst dreigen te worden, is 
zorgelijk. Dit heeft gevolgen voor hun functioneren op school én in de samenleving (Raad voor 
Cultuur & Onderwijsraad, 2019). Wie bijvoorbeeld niet goed kan lezen, heeft in een steeds 
complexer wordende samenleving een groot probleem. Ook schrijfvaardigheid en mondelinge 
taalvaardigheid zijn taaldomeinen die noodzakelijk zijn voor een maatschappelijk functioneel 
taalvaardigheidsniveau (2F). De maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid 
bedragen ongeveer €1,13 miljard per jaar (Stichting Lezen en Schrijven, 
z.d.). Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem dat enkel kan worden opgelost 
wanneer betrokkenen de urgentie ervan inzien. 

 

1.1 Belang van taalbeleid 
In een samenleving waarin de taalvaardigheid van vmbo-leerlingen zichtbaar een dalende 
trend vertoont, is aandacht voor taal met name op vmbo-scholen absoluut urgent. Er is 
geconstateerd dat (taalzwakke) leerlingen baat hebben bij goed taalbeleid in de school. Corver 
ontdekte al in 1996 dat het verbeteren van taalvaardigheid op scholen het meeste effect heeft 
wanneer het systematisch, schoolbreed en door alle vakken heen aandacht krijgt (1996). 
Bovendien is in 2020 door de Inspectie van Onderwijs opgemerkt dat de taalvaardigheid van 
leerlingen het meest wordt bevorderd bij scholen die een visie op taal of taalbeleid hebben 
(Inspectie van Onderwijs, 2020). Het ging in dit geval om het mbo. Mbo-programma’s waarin 
taal- en vakonderwijs op elkaar worden afgestemd, zijn succesvol en zorgen voor betere 
resultaten. Inspecteurs zagen ook dat de inbedding van docenten Nederlands in het team 
bijdraagt aan taalbevordering (p. 158). Naar mijn mening lijkt het dan ook evident dat het 
stimulerend zou werken als Nederlands in het vo (gedeeltelijk) in het lesprogramma is 
geïntegreerd en/of het vakonderwijs wordt aangepast op de taalleerbehoeften van de 
leerlingen. Zo kan een heel schoolteam zich verantwoordelijk voelen. Ook onderwijsadviseurs, 
zoals Bootsma (2021), oordelen dat taalbeleid grote invloed heeft op de prestaties van 
leerlingen. Met name voor vmbo-scholen is het dus cruciaal om op institutioneel niveau 
taalvaardigheid te waarborgen. In de voorstellen van het onderwijsvernieuwingsproject 
Curriculum.nu (2019) is de rol van taal binnen de verschillende leergebieden al op diverse 
plekken geëxpliciteerd.  
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1.2 Taalbeleid: een definitie 
Er worden twee typen taalbeleid onderscheiden: smal en breed (SLO, 2021). In de jaren 
negentig van de vorige eeuw is smal taalbeleid ontwikkeld, specifiek voor taalzwakke of 
allochtone leerlingen. Het gaat hierbij om achterstandsbeleid: het wegwerken van 
taaltekorten. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden via taaltoetsen of 
achtergrondinformatie van basisscholen geselecteerd. Inmiddels is erkend dat taalbeleid 
idealiter voor alle leerlingen geldt en zich dus niet beperkt tot specifieke doelgroepen (SLO, 
2019). Breed taalbeleid richt zich dan ook op het bevorderen van de taalontwikkeling van álle 
leerlingen. In het handboek Taalgericht vakonderwijs hebben Hajer & Meestringa (2020) de 
meest recente definitie van taalbeleid geformuleerd. Taalbeleid omvat volgens hen “de 
structurele en strategische aanpak van een schoolteam waarbij de onderwijspraktijk wordt 
aangepast op de taalleerbehoeften van de leerlingen, ten behoeve van hun algehele 
ontwikkeling en verbetering van hun onderwijsresultaten” (p. 17). Zij zien een vooropgezet 
plan als voorwaarde voor breed taalbeleid op scholen. Scholen denken dan van tevoren na 
over het gebruiken en onderwijzen van het Nederlands en richten de activiteiten op de gehele 
leerlingpopulatie van de school. De meeste scholen die aan taalbeleid werken, doen dit vanuit 
een taalbeleidsplan (Tomensen, Duerings & Van der Beek, 2009). Een taalbeleidsplan, ook wel 
een actieplan, is een document waarin de school aangeeft via welke maatregelen zij de 
komende jaren gaat werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Broekhof 
en Cohen de Lara (2006) wijzen op het belang van een taalbeleidsplan. Zij stellen dat het 
taalbeleidsplan fungeert als intern document voor het schoolteam, met concrete 
beleidsafspraken en praktische punten voor het omgaan met taal. Het heeft als doel de 
taalvaardigheid van leerlingen zodanig te ontwikkelen dat zij met succes hun schoolloopbaan 
doorlopen.  
 

1.3 Wettelijke kaders 
Al jaren stuurt de inspectie aan op taalbeleid op school (Hajer & Meestringa, 2020). Sinds 2010 
is in de wet vastgelegd dat scholen moeten werken aan taalvaardigheid zoals in het 
Referentiekader Taal is omschreven (Hajer & Meestringa, 2020, p. 17). Daarnaast is in de Wet 
op de beroepen in het onderwijs terug te vinden dat docenten de leerstof begrijpelijk en 
aansprekend dienen uit te leggen en daarbij inspelen op de taalbeheersing en 
taalontwikkeling van hun leerlingen. Richtlijnen hiervoor worden niet gegeven. Van 
aanstaande tweedegraads docenten wordt verwacht dat zij bekend zijn met taalgericht 
onderwijs: dit item wordt in de landelijke kennisbasistoets getoetst (Hajer & Meestringa, 
2020, p. 17). Tot slot is in het kader van de Inspectie van het Onderwijs (2021) beschreven hoe 
het toezicht op het voortgezet onderwijs is ingericht. In dit onderzoekskader wordt taalbeleid 
echter geen enkele keer genoemd of geëxpliciteerd. In dit document wordt bij de indicator 
OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding daarentegen wel aangegeven dat een school de 
ontwikkeling van de leerlingen dient te volgen en waar nodig passende begeleiding en extra 
ondersteuning dient te bieden (p. 31). Er wordt uiteengezet dat een school “een 
schoolondersteuningsprofiel dient vast te leggen waarin zij op een structurele en herkenbare 
manier aandacht biedt aan het bestrijden van (taal)achterstanden” (Inspectie van Onderwijs, 
2021, p. 31). Dit betekent dat een school minimaal een plan moet hebben voor het signaleren 
en wegwerken van achterstanden. Dit lijkt op smal taalbeleid.  

Dat maakt het eerste probleem omtrent taalbeleid zichtbaar. Het is namelijk niet 
duidelijk of scholen nou moeten zorgen voor een smal of breed taalbeleid. Afhankelijk van het 
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gekozen type beleid zijn er dus verschillen in leerlingen waar taalbeleid zich op richt: geldt het 
voor taalzwakke leerlingen of voor alle leerlingen?  

Het tweede probleem is te vinden bij de inhoudelijke invulling van taalbeleid. Aan 
welke richtlijnen dit plan dient te voldoen is onduidelijk: de inhoudelijke invulling ervan wordt 
niet gepreciseerd. Concrete richtlijnen ontbreken. Verschillende instanties spelen hierop in 
door handreikingen voor het planmatig opstellen en uitvoeren van taalbeleid en zelfs 
opleidingen tot taalcoördinator aan te bieden. Scholen staan zelf aan het roer; zij mogen zelf 
de accenten leggen en dat maakt dat taalbeleid mogelijk per school verschilt. Verschillen in de 
invulling van taalbeleid zijn terug te zien in een gedateerde uitgave van Levende Talen, 
opgesteld door Rooijackers, Van der Westen en Graus (2008): de besproken scholen hebben 
een eigen beleidslijn en accenten gekozen. Ook Taaluniversum (z.d.) stelt dat taalbeleid geen 
concrete invulling kent: er zijn veel verschillende manieren waarop scholen taalbeleid 
invullen. De verschillen hebben volgens Taaluniversum (z.d.) vooral betrekking op het bereik 
van taalbeleid (smal – breed) en de inhoudelijke accenten die worden gelegd.  
 
1.4 Focus van dit onderzoek 
De vrijheid die vo-scholen krijgen met betrekking tot het vormgeven van taalbeleid is de 
aanleiding geweest onderzoek te doen naar de precieze verschillen en overeenkomsten in 
taalbeleid tussen scholen. Zijn er inderdaad verschillen tussen scholen? En zou het verschil in 
taalbeleid tussen scholen ervoor zorgen dat de potentie en kansen van álle leerlingen nog te 
weinig worden benut? Misschien wel, maar dat is niet precies wat dit onderzoek blootlegt. 
Verschil in taalbeleid zou als zorgelijk kunnen worden beschouwd, maar het hoeft niet direct 
te betekenen dat een reeds opgesteld taalbeleid slecht is. Het in kaart brengen van deze 
verschillen zou een eerste stap kunnen zijn om daar iets over te kunnen zeggen.  

Omdat het probleem van de lage taalvaardigheid onder jongeren bij de vmbo-
leerlingen aanzienlijk is, richt dit onderzoek zich specifiek op vmbo-scholen. Het doel van dit 
onderzoek is zicht krijgen op hoe (de implementatie van) taalbeleid op vmbo-scholen eruitziet. 
De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: 

 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in taalbeleidsplannen tussen vmbo-scholen 

en hoe is dit taalbeleid geïmplementeerd in de praktijk? 
 
In dit onderzoek wordt gekeken naar de taalbeleidsplannen van vmbo-scholen en hoe deze 
taalbeleidsplannen vorm krijgen in de praktijk. Allereerst worden de factoren die een rol lijken 
te spelen bij succesvol taalbeleid geïnventariseerd middels literatuuronderzoek. Aan de hand 
van deze factoren is een analyse gemaakt van de taalbeleidsplannen van de deelnemende 
vmbo-scholen. Deze analyse is verder uitgediept aan de hand van focusgroep-interviews met 
directieleden, taalcoördinatoren en docenten.  
 
Aan de hand van literatuuronderzoek worden in hoofdstuk 2 de verschillende factoren die van 
belang lijken te zijn voor succesvol taalbeleid uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt de hoofdvraag 
met bijbehorende deelvragen gespecificeerd en in hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethode 
beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de belangrijkste resultaten en hoofdstuk 6 geeft antwoord 
op de onderzoeksvragen. Tot slot komen in hoofdstuk 7 de beperkingen van dit onderzoek 
aan bod en volgt in hoofdstuk 8 een lijst met aanbevelingen voor schoolleidingen.  
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2 Theoretisch kader 
Deze sectie behandelt wetenschappelijke inzichten, relevant voor dit onderzoek. Het doel is 
om het onderzoek theoretisch in te kaderen, de onderzoeksvragen af te bakenen en 
variabelen verder te specificeren. Het startpunt ligt bij de theoretische achtergrond van 
taalvaardigheid. Vervolgens wordt de plek van taalbeleid binnen onderwijsontwikkeling 
bestudeerd. Tot slot wordt op basis van vakliteratuur gedestilleerd wat de factoren van 
succesvol taalbeleid zijn.  
 

2.1 Focus op taalvaardigheid  
Sinds 2010 is in de wet vastgelegd dat alle scholen, en dus ook docenten, moeten werken aan 
taalvaardigheid zoals omschreven in het Referentiekader Taal. Voor de verschillende 
schoolniveaus is vastgelegd welke taalvaardigheidsniveau leerlingen zouden moeten 
bereiken. Dit wordt aangeduid met 1F, 2F, 3F of 4F. Aan het einde van het vmbo is de 
verwachting dat een leerling niveau 2F beheerst. Het 2F-niveau wordt als het minimale niveau 
gezien. Dit niveau geeft aan wat alle Nederlanders moeten beheersen om te kunnen 
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (Ballering & Van Drunen, 2011). Het 
Referentiekader onderscheidt in totaal drie hoofddomeinen: mondelinge taalvaardigheid 
(gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid), leesvaardigheid (lezen van 
zakelijke en literaire teksten) en schrijfvaardigheid (taalverzorging en teksten produceren). 
Het gaat om een verbinding van praten, luisteren, lezen en schrijven.  

Van den Branden (2004) benadrukt dat het in de context van taalbeleid op scholen 
moet gaan over schoolse taalvaardigheid: taalvaardigheid die leerlingen nodig hebben om zich 
in het onderwijs als lerende te ontplooien. Volgens Daems (2009) vervult taal een 
instrumentele functie bij het leren en onderwijs, niet alleen bij Nederlands, maar bij elk vak.  
Het verbeteren van mondelinge, schriftelijke en leesvaardigheden zijn van wezenlijk belang 
voor succesvol leren, daarom dient taalbeleid zich te richten op de actieve wijze hoe een 
school, in elk vak, omgaat met het optimaliseren van de taalvaardigheid van haar leerlingen. 
Het is wenselijk dat een taalbeleidsplan nadrukkelijk omschrijft hoe een school expliciet 
aandacht schenkt aan de verschillende taaldomeinen die het Referentiekader voorschrijft. Zo 
waarborgt een school het taalvaardigheidsniveau van al haar leerlingen (Rooijackers & Van 
der Westen, 2009).  

Cummins (1979) en Appel (1984) onderscheiden twee vormen van taalvaardigheid. Zij 
brengen de begrippen DAT (Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid) en CAT (Cognitief Abstracte 
of academische Taalvaardigheid) voor het voetlicht. Zij benoemen dat de abstracte taal die 
wordt gebruikt in vaklessen (CAT) verschilt van de alledaagse taal die leerlingen van huis uit 
meekrijgen (DAT). De cognitief abstracte taalvaardigheid onderscheidt zich van de dagelijkse 
algemene taalvaardigheid door a) minder concrete contextuele steun, b) hogere cognitieve 
complexiteit en c) hogere waardering van schriftelijk gebruik (Hajer & Meestringa 2020, p. 28). 
Een concreet voorbeeld is: ‘Het wordt warmer’ (DAT) tegenover ‘De temperatuur stijgt’ (CAT). 
De alledaagse kennis en taal waarmee leerlingen de klas in komen moet in het leerproces 
worden gekoppeld aan de abstracte materie die in vaklessen centraal staat (Hajer & 
Meestringa, 2020, p. 27). Dat vergt van docenten inzicht in de werking van taal bij 
leerprocessen, om van daaruit onderwijs toegankelijker te maken en taalontwikkeling met 
gerichte didactische keuzes te stimuleren (Hajer & Meestringa, 2020, p. 13). Leerlingen dienen 
dit cognitief abstracte taalgebruik te begrijpen én te produceren. Leerlingen die de taal van 
een docent niet begrijpen, hebben bijvoorbeeld geen toegang tot de kennis en vaardigheden 
die de docent wil overbrengen. Deze leerlingen beschikken niet over de nodige middelen om 
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taal te ontcijferen en te interpreteren. Ook schriftelijke taal speelt een belangrijke rol. 
Schoolboeken bevatten bijvoorbeeld veel tekstmateriaal, leerlingen krijgen allerlei 
schriftelijke bronnen aangereikt waarbij ze leerstofvragen moeten beantwoorden of verslagen 
moeten maken.  
 

2.2 De plek van taalbeleid binnen onderwijsontwikkeling: een samenspel van betrokkenen  
Alvorens onderzoek te doen naar factoren die belangrijk zijn bij het opstellen en 
implementeren van taalbeleid, is het belangrijk rekenschap te geven van de wijze waarop 
taalbeleid binnen een school functioneert. Daarvoor dient te worden gekeken naar de 
verschillende verhoudingen binnen een school. Een school is een leeromgeving die tot stand 
komt door een voortdurende interactie tussen verschillende betrokkenen. Iedere betrokkene 
heeft een taak binnen het geheel van het aangeboden onderwijs. Het onderwijs kunnen we 
grofweg in drie niveaus verdelen: 1. macroniveau, 2. mesoniveau en 3. microniveau. 
Taalbeleid is een onderwijsontwikkeling die zich op deze drie verschillende niveaus 
manifesteert. Deze indeling geeft een overzicht van de verschillende lagen waar taalbeleid op 
ingrijpt. Om helder te krijgen waar de verschillen zitten, zullen de resultaten steeds belicht 
worden vanuit het niveau waarop zij waargenomen zijn. Een goed taalbeleidsplan geeft 
immers geen garantie voor effectief taalbeleid tijdens de les en vice versa. Daarom zal stap 
voor stap worden belicht hoe en in welke mate elk niveau zich verhoudt tot taalbeleid en hoe 
het zit met de interactie tussen deze niveaus.   

Onder het macroniveau verstaan we het nationale onderwijsstelsel waarbij het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is betrokken. Bovendien gaat het om de 
afgesproken leerdoelen zoals de kerndoelen en de Referentieniveaus Taal en Rekenen en de 
eindtermen in de examenprogramma’s en syllabi (SLO, 2021). Met betrekking tot de invulling 
van taalbeleid is er op landelijk niveau weinig afgesproken. We hebben gezien dat er op 
landelijk niveau wordt vereist dat scholen minimaal een plan hebben voor het signaleren en 
wegwerken van achterstanden. Of de invulling van dit plan voor alle leerlingen moet gelden 
(smal/breed beleid) en wat de verdere inhoudelijke criteria zijn, is niet door de overheid 
voorgeschreven. Hoe taalbeleid wordt vormgegeven is daarmee een taak van de scholen zelf 
en vraagt daarom om afspraken en doelstellingen op schoolniveau. Hierin speelt het 
mesoniveau een grote rol.   
 Onder het mesoniveau verstaan we de schoolleiding van een school. Ook de personen 
uit het zogeheten middenmanagement behoren tot dit niveau, denk aan teamleiders, 
coördinatoren, secties en zorgondersteuners. Het mesoniveau heeft theoretisch gezien de 
belangrijkste taak als het gaat om het waarborgen van goed taalonderwijs. Het verbeteren 
van de taalvaardigheid van leerlingen heeft, zoals door Corver (1996) is opgemerkt, het 
meeste effect wanneer het systematisch, schoolbreed en door alle vakken heen aandacht 
krijgt en dit als een onderdeel van een schoolbeleid wordt gezien. De schoolleiding zorgt ten 
eerste voor schoolbrede afspraken met betrekking tot de landelijk verplichte doelen, 
aangevuld met schooleigen doelen (SLO, 2021). Wat leerlingen voor een vaardigheid, vak of 
leergebied moeten beheersen wordt in zogeheten vakwerkplannen beschreven (SLO, 2021). 
Een taalbeleidsplan ligt in het verlengde daarvan. De schoolleiding heeft de taak erop toe te 
zien dat er wordt voldaan aan de eis dat er minimaal een plan voor het signaleren en 
wegwerken van achterstanden ligt. De schoolleiding kan ervoor kiezen dit plan zelf vorm te 
geven, maar kan dit ook delegeren door een taalcoördinator aan te stellen. Bij voorkeur wordt 
taalbeleid gezamenlijk met het hele team geformuleerd, omdat hierdoor opvattingen en 
wensen van het gehele team kunnen worden meegenomen in de doelstellingen (Tomensen, 
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Duerings & Van der Beek, 2009). Dit zorgt voor draagvlak binnen een school. Binnen een 
organisatie kan dus een top-down of een gecombineerde top-down/bottom-up strategie 
aanwezig zijn. Het borgen van taalbeleid gebeurt op het mesoniveau. De schoolleiding geeft 
richting en faciliteert en taalcoördinatoren begeleiden het veranderingsproces. Dat betekent 
dat het mesoniveau doelstellend is. Taalbeleid vindt vervolgens zijn weg naar het microniveau: 
de docenten. Het microniveau is daarmee praktisch en doelgericht.  

Onder het microniveau verstaan we het docentniveau. Met betrekking tot taalbeleid 
gaat het om het gedrag van docenten. Docenten zijn de betrokkenen die het afgesproken 
beleid in de onderwijspraktijk uitvoeren. Er zijn gezamenlijke streefdoelen op schoolniveau 
opgesteld waar docenten vervolgens naar handelen. Docenten dienen zelf alert te zijn op de 
ontwikkeling van taalvaardigheid van leerlingen. Zij kunnen leerlingen steun bieden en zorgen 
voor de nodige feedback. Docenten geven dit vorm via didactische en pedagogische 
maatregelen.  

Kortom, alles wat een docent in de les doet om het taalbeheersingsniveau van 
leerlingen te ondersteunen valt onder taalbeleid op microniveau. Alles wat de school doet om 
de docent daarin te ondersteunen valt onder mesoniveau. Om die reden wordt het 
macroniveau achterwege gelaten in dit onderzoek.  

Wat er is afgesproken en vastgelegd op schoolniveau en hoe dit beleid zich een weg 
vindt naar de lespraktijk is een continue wisselwerking. Het gaat in dit onderzoek dan ook om 
de vertaling van taalbeleidsplan naar praktijk. De interactie tussen de niveaus is van een 
dusdanige aard dat bepaalde factoren op beide niveaus spelen of een overlap kennen. 

 

2.3 Factoren van succesvol taalbeleid 
Om taalbeleid van de deelnemende vmbo-scholen te kunnen analyseren, zijn eerst de 
factoren uit verschillende literatuurstudies gedestilleerd die een rol spelen bij succesvol, 
schoolbreed taalbeleid. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid gaat het om de volgende 
factoren: 1. Een gedragen visie op taal en gedeeld leiderschap vanuit de schoolleiding, 2. Het 
coördineren van de implementatie, 3. Het professionaliseren van docenten, 4. Het monitoren 
van leerlingen, 5. Het aanbieden van een rijke leesomgeving en 6. Het bieden van taalgericht 
onderwijs. In bijlage B staat een overzicht van de factoren en de inhoudelijke aspecten ervan. 
Factor 1, 2 en 3 spelen zich af op mesoniveau, factor 4, 5 en 6 op meso- en microniveau. In de 
volgende sectie zullen de factoren en de toedeling van meso- en microniveau nader worden 
toegelicht. 
 

2.3.1 Een gedragen visie op taal en gedeeld leiderschap 
Op mesoniveau dient de schoolleiding allereerst de relatie tussen taal en leren te 
onderstrepen. Zij ziet in dat taalrijke lessen leiden tot een verbetering van het leerproces en 
leeruitkomsten. De schoolleiding moet, aldus Delen en Hardeveld (Bais, Faber & Megens, 
2013), er eerst zelf van overtuigd zijn dat taal zich niet beperkt tot het vak Nederlands en de 
moderne vreemde talen. Van Eerd, Bijl en Huitema (2009) waarschuwen dat taalbeleid zich in 
de praktijk regelmatig richt op kleinschalige activiteiten en initiatieven om de kwaliteit van de 
taalvaardigheid van de leerling te verbeteren, in plaats van dat er structureel aandacht is voor 
taal in het curriculum. Taalbeleid moet deel uitmaken van een ruime onderwijskundige 
beleidsvisie van de school. Door taalbeleid en onderwijskundige ontwikkelingen vanuit één 
visie uit te werken, versterken ze elkaar, in plaats van dat ze elkaar beconcurreren (Hajer & 
Meestringa, 2020). Een school heeft daarom een gezamenlijke doelstelling en visie nodig 
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omtrent (schoolse) taalontwikkeling. Het is dan ook de taak van de schoolleiding om deze visie 
op schoolniveau te formuleren, zij is daarvoor eindverantwoordelijk.  

Dat een breed draagvlak binnen een school onontbeerlijk is, bevestigen Hajer en 
Meestringa (2020): het is de schoolleiding die de verbinding legt tussen fluctuerende 
beleidsontwikkelingen en de continu benodigde aandacht voor taal als cruciaal instrument in 
leerprocessen. Er wordt dus een appel gedaan op de schoolleiding: zij dient tot een breed 
gedragen taalbeleid te komen. Deze overtuiging moet de schoolleiding uitdragen naar haar 
medewerkers (Bais, Faber & Megens, 2013). Om binnen een school de visie op taal en gedeeld 
leiderschap enerzijds en het docententeam anderzijds samen te voegen, is op het gebied van 
organisatie een gecombineerde top-down/bottom-up strategie aan te raden. Dat houdt in dat 
naast de schoolleiding ook docenten meedenken op schoolniveau en verantwoordelijk 
worden gemaakt voor de invulling van taalbeleid. Dat duidt op hoor en wederhoor tussen de 
schoolleiding en het docententeam, waardoor docenten actief betrokken zijn bij 
besluitvormingen, met een breder draagvlak en een groter verantwoordelijkheidsgevoel tot 
gevolg. Het hele team krijgt zo dezelfde einddoelen voor ogen. Deze actieve betrokkenheid 
faciliteert de schoolleiding door geschikte vormen van uitwisseling en samenwerking binnen 
het team te organiseren. Alons, Bosch, De Maa, Van Meelis, Van Kampen en Melisse (2007) 
en Drijkoningen (2001) benadrukken de noodzaak van samenwerking: 

 
“Er moet samen gezocht worden naar de keuzes die men als project wil maken op het 
vlak van taalbeleid. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen is daarom ook 
cruciaal in het komen tot een taalbeleid en in de uitvoering ervan.” Drijkoningen (2001, 
p. 36) 

 
De taalleerbehoeften van de leerlingen die dagelijks in de lespraktijk worden opgemerkt zijn 
daarbij het uitgangspunt. Zonder brede steun en duidelijke plaatsing in de schoolontwikkeling 
kan (het werk van betrokkenen op het gebied van) taalbeleid gemarginaliseerd raken (Hajer 
& Meestringa, p. 206). Een verbetering is tegelijkertijd een verandering en daarom is het 
wenselijk dat de schoolleiding voorafgaand aan een aanpassing duidelijk zicht heeft op de 
aanleiding, het proces, de verwachte rol van betrokkenen en het gewenste resultaat. Daarmee 
komen we tot een nieuwe, belangrijke factor in het belang van succesvol taalbeleid: het 
coördineren van de implementatie.  
 

2.3.2 Het coördineren van de implementatie  
Wanneer op schoolniveau de noodzakelijke samenwerking jaarlijks structureel wordt 
gefaciliteerd, gecoördineerd, geëvalueerd en doorontwikkeld, biedt dat mogelijkheden om 
een gerichte planning van taalontwikkeling door de leerjaren heen op te stellen (Hajer & 
Meestringa, 2020). Kuiken (2009) benoemt daarnaast dat scholen met een breed taalbeleid 
kartrekkers in huis hebben die hun enthousiasme doorgeven aan collega’s.  

De taalcoördinator is binnen het schoolniveau de spilfiguur in de school wanneer het 
gaat om de uitvoering van taalbeleid. Volgens Hajer en Meestringa (2020) is het raadzaam om 
een taalcoördinator of taalcoach aan te stellen voor het organiseren en coördineren van de 
invoering, het ondersteunen van docenten en het bijhouden van externe contacten. De 
coördinator zorgt er samen met de schoolleiding voor dat docenten zich ondersteund voelen 
bij het opzetten en geven van taalrijke lessen. De taalcoördinator weet waar expertise van 
binnen de school (bijvoorbeeld van vakdocenten) en van buiten de school (bijvoorbeeld van 
de bibliotheek) ingezet en uitgewisseld kan worden en onderhoudt een extern netwerk. 
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Bovendien benoemt Kuiken (2009) dat er steeds nieuwe impulsen aan taalbeleid gegeven 
moeten worden om te voorkomen dat de aandacht ervoor na verloop van tijd afneemt. 
Taalbeleid is daarmee nooit af: het is een organisatieproces dat in stappen verder 
uitgekristalliseerd wordt. Ook Bijl en Van Eerd (2008) stellen dat een optimaal taalbeleid 
voortdurend onderhevig is aan veranderingen en moet worden bijgesteld. Zij zien taalbeleid 
als een lemniscaat: het is een continu proces binnen een schoolorganisatie waarbinnen 
verschillende actoren (directieleden, teamleiders, coördinatoren en docenten) betrokken en 
verantwoordelijk zijn.  

Naast een taalcoördinator kan ook een taalwerkgroep de continuïteit van het 
samenwerkingsproces waarborgen. Van Ceulen (2001) benoemt dat een taalwerkgroep de 
motor is van het opzetten en begeleiden van taalbeleid. Zo’n groep kan de procesuitvoering 
aansturen, bewaken en opvolgen. Samen met de taalcoördinator vervult een taalwerkgroep 
een voortrekkersrol. Deze twee organen kunnen erop toezien dat er vormen van uitwisseling 
en samenwerking schoolbreed worden gefaciliteerd. Organisatorisch betekent dit dat een 
taalwerkgroep passende voorwaarden creëert voor de invoering van taalbeleid. Een 
taalwerkgroep bestaat bij voorkeur uit een groep betrokkenen die een goede afspiegeling 
vormt van de schoolorganisatie: de kans op schoolbreed succes is groter naarmate de 
werkgroep representatiever is en een breder draagvlak kent. Deze werkgroep kan bestaan uit 
een directielid, de taalcoördinator en docenten uit de vakgebieden Nederlands, zaakvakken, 
exacte vakken, moderne vreemde talen en praktijkvakken. Een samenwerking tussen 
taaldocenten en vakdeskundigen lijkt cruciaal: deze koppeling blijkt noodzakelijk en 
inspirerend te zijn om op een doordachte en afgewogen wijze tegelijkertijd aan vak- en 
taaldoelen te kunnen werken (Hajer, Meestringa & Miedema, 2000).  

 

2.3.3 Het professionaliseren van docenten 
Het coördineren van taalbeleid is een van de manieren om de visie op taal op schoolniveau 
realiseren. De implementatie van taalbeleid op schoolniveau vindt ook steun wanneer een 
schoolleiding taalgericht onderwijs in het competentieprofiel van docenten opneemt. De 
schoolleiding stuurt daarmee aan op kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs en dus 
professionalisering van docenten (Hajer & Meestringa, 2020, p. 207). De Taalunie heeft een 
competentieprofiel ontwikkeld waarin taalgericht vakdidactiek is vertaald naar kenmerken 
van taalbewuste docenten (2020). Dit profiel kan als instrument worden gebruikt bij de 
jaarlijkse lesbezoeken en functioneringsgesprekken, zodat de focus op taal op schoolniveau 
blijft voortbestaan.  

In overleg met de taalcoördinator en de taalwerkgroep kan de schoolleiding inzetten 
op trainingen en themabijeenkomsten, met name wanneer vanuit lesbezoeken, 
functioneringsgesprekken, team- of sectiebijeenkomsten scholingsbehoeften zichtbaar zijn. 
Middels professionalisering ondersteunt de schoolleiding op schoolniveau alle betrokkenen in 
hun behoefte aan zekerheid en vertrouwen in eigen kunnen. De schoolleiding werkt daarbij 
vanuit de behoeften van vakdocenten, zodat de opbrengst voor de eigen onderwijspraktijk 
gevoeld wordt (Hajer & Meestringa, 2020). Vanuit deze betrokkenheid schept de schoolleiding 
voorwaarden voor professionalisering.  

 

2.3.4 Het monitoren van leerlingen 
Het onderzoeken van de eigen leerlingpopulatie is een belangrijke stap bij het ontwikkelen 
van taalbeleid dat is toegesneden op de eigen situatie en populatie (Hacquebord, 2004). Dit 
kan zowel op school- als docentniveau. Op schoolniveau gaat het om een profielschets zoals 
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de ligging en de grootte van de school, de hoeveelheid meertaligen (denk aan NT2 en 
tweetalig onderwijs) en de opleidingsniveaus die worden aangeboden. Daarnaast zouden 
scholen door middel van instrumenten zoals vragenlijsten de behoeftes van leerlingen in beeld 
kunnen brengen (Hacquebord, 2004), en daar taalbeleid op afstemmen. Hacquebord (2004) 
benoemt dat deze indirecte metingen niet volledig betrouwbaar zijn, maar dergelijk 
onderzoek wel de bewustwording en actiebereidheid voedt. Om het draagvlak vast te houden 
en te verstevigen, is het daarnaast belangrijk leerlingresultaten zichtbaar te hebben (Alons et 
al., 2007). Kennis van taalprestaties van leerlingen zorgt voor duidelijkheid, zowel op school- 
als docentniveau. Structurele effectmetingen vormen de basis van de samenstelling van het 
onderwijsaanbod enerzijds en de bijstelling van taalbeleid in de toekomst anderzijds. Deze 
metingen verlopen over het algemeen schoolbreed via methodeonafhankelijke 
toetsinstrumenten (Cito bijvoorbeeld). Het resultaat op dergelijke toetsen wordt uitgedrukt 
in een zogeheten vaardigheidsscore of een criteriumgerichte score, denk aan referentieniveau 
1F t/m 4F. De scores kunnen dus worden afgezet tegen een landelijk of regionaal beeld. 
Scholen geven met deze toetsgegevens rekenschap aan de (door)ontwikkeling van het beleid: 
werpt het beleid op termijn zijn vruchten af? Ook hoe de resultaten zich verhouden tot 
voorgaande toetsmomenten en voorgaande jaren is relevant.  

Op docentniveau kan er ook invulling gegeven worden aan het monitoren van 
leerlingen. Via summatieve en formatieve toetsing kunnen docenten de taalprestaties van 
leerlingen monitoren. Via leerdoelen, rubrics en feedback kan hier specifieke invulling aan 
worden gegeven. Ook bij leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen kan het item 
taalvaardigheid worden opgenomen zodat monitoring op docentniveau structureel terugkomt 
en de analyse van deze gegevens kan leiden tot een aanpak van een groep als geheel. 
 

2.3.5 Het aanbieden van een rijke leesomgeving 
Een rijkgeletterde thuisomgeving heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de 
taalvaardigheid van kinderen (Van Steensel, 2006), maar niet elke leerling groeit op in zo’n 
omgeving. Daarom is het belangrijk een rijke leesomgeving op school aan te bieden. Sommige 
jongeren lezen vanuit zichzelf boeken en langere teksten, maar vrijwel de meeste jongeren 
hebben een stimulans en ondersteuning vanuit de omgeving nodig (Raad voor Cultuur, 
Onderwijsraad, 2019). Het is daarom noodzakelijk de leesmotivatie van kinderen al op jonge 
leeftijd te stimuleren en erop toe te zien dat ze die vasthouden in de overgang van de 
basisschool naar de middelbare school wanneer het leesplezier vaak afneemt (Huysmans, 
2013; Van Tuijl & Gijsel, 2015). Vanaf de laatste drie basisschooljaren neemt de intrinsieke en 
extrinsieke leesmotivatie bij leerlingen namelijk af en daalt hun waardering van lezen sterk 
(DUO Onderwijsonderzoek, 2017; Lau, 2009; Unrau & Slackman, 2006). Dat Nederlanders 
minder lezen is al sinds halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw gaande (Leesmonitor 
– Het Magazine, 2018). De afname van het aantal lezende tieners en jongvolwassen is volgens 
Wennekers, Huysmans en De Haan (2018) verontrustend te noemen: tussen 2006 en 2016 
daalde het aantal lezende tieners van 65 naar 20 procent, het aantal lezende jongvolwassenen 
daalde van 87 naar 49 procent. Kortom: de leesmotivatie van jongeren moet omhoog en 
daarbij zijn actoren zowel binnen als buiten de school van belang, actoren die vanuit hun 
positie kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van leerlingen.  
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Initiatieven op schoolniveau: mediatheek, bibliotheek en contact met ouders 
Op schoolniveau kunnen scholen gebruikmaken van de mediatheek en bibliotheek en het 
contact met ouders om een rijke leesomgeving te bevorderen. Elk initiatief zal worden 
toegelicht.  

Een rijke leesomgeving vereist uiteraard de aanwezigheid van leesmateriaal. De 
mediatheek is voor scholen bij uitstek dé partner om het lezen op school en thuis te 
stimuleren. Onderzoek toont aan dat mediatheken een belangrijk facet van een rijke 
leesomgeving zijn (Vernooij, 2005). Met een aantrekkelijke boekencollectie kan een school 
veel bewerkstelligen, want jongeren zijn meer geneigd om te lezen wanneer ze worden 
omgeven door een leescultuur (Raad voor Cultuur, Onderwijsraad, 2019). In zo’n leescultuur 
zijn naast boeken ook een of meerdere volwassene(n) aanwezig die de rol van 
leesbevorderaar vervullen. Recent onderzoek toont aan dat op scholen met een professionele 
mediathecaris de leerresultaten hoger zijn dan op andere scholen (Broekhof, 2021). Lance, 
Wellborn en Hamilton-Pennel (1993) ontdekten dat de leesresultaten van scholen met een 
grote mediatheek, zoals een grotere collectie en meer bezetting, significant hoger waren dan 
scholen waarbij dit niet zo is. Lance et al. (1993) vonden daarnaast nog factoren die indirect 
een positief effect hebben op de leesresultaten, namelijk de aanwezigheid van een 
professionele mediathecaris en de hoogte van de investeringen in de mediatheek. Ondanks 
het evidente belang dat door Lance et al. (1993) en Broekhof (2021) omtrent de mediatheek 
is aangetoond, hebben veel vmbo-scholen geen mediatheek (meer). Bovendien is het aantal 
mediathecarissen tussen 2012 en 2019 met 20 procent afgenomen (Raad voor Cultuur, 
Onderwijsraad, 2019). De aanwezigheid van mediatheken is dus geen gemeengoed. Veel 
scholen laten het daarbij na om de mediatheek te blijven actualiseren waardoor de collectie 
veroudert. Uit de gegevens van de Monitor de Bibliotheek op school 2019-2020 blijkt dat 
vmbo-leerlingen het boekenaanbod inderdaad vaak niet aantrekkelijk vinden (Broekhof, 2021, 
p. 22). 

Ook de bibliotheek is een belangrijke partner als het gaat om leesmateriaal en 
leesmotivatie. De bibliotheek is een ideale partner om beleid voor vrij lezen en vrijetijdslezen 
vorm te geven. Een nauwe samenwerking tussen de (mediatheek van een) school en de 
plaatselijke bibliotheek kan ervoor zorgen dat leerlingen die vanuit huis geen leescultuur 
kennen, toch makkelijk boeken binnen hun bereik hebben. Taalontwikkeling is voor scholen 
en bibliotheken een gemeenschappelijk kerntaak, want scholen willen de taalontwikkeling van 
leerlingen bevorderen en bibliotheken willen van leerlingen enthousiaste lezers maken. Via 
tal van activiteiten en projecten proberen bibliotheken kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd 
te maken met boeken en lezen. Maar, middelbare scholieren zijn lastig naar de bibliotheek te 
lokken. Daarvoor is een oplossing gevonden: in diverse steden in Nederland wonen school en 
bibliotheek inmiddels samen. De nauwe samenwerking met de bibliotheek wordt doelgericht 
ingezet om de leescultuur op school te versterken. Denk aan leesconsulenten die vanuit de 
bibliotheek gekoppeld worden aan een middelbare school en docenten advies geven, of 
leesambassadeurs en schrijvers die in de klas komen om een gastles te geven. Meedoen aan 
leesbevorderingsacties, in samenwerking met de bibliotheek, heeft ook effect. 
Leesbevorderingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van leesmotivatie blijken het 
meeste effect te hebben op zwakke lezers (Van Steensel, Van der Sande, Bramer, & Arends, 
2016). De meest onderschatte maatregel om taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren is 
een structureel schoolbeleid rond vrij lezen (Broekhof, 2020). Meerdere wetenschappelijke 
studies hebben uitgewezen dat vrij lezen en voorlezen gunstig effect hebben op de 
woordenschat en taalvaardigheid (Mol, 2010) en positief samenhangen met de 
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onderwijsprestaties in het algemeen, zowel van goede als slechte lezers (Kortlever & 
Lemmens, 2012; Broekhof, 2021).  

Tot slot vormen ouders een belangrijke schakel. Verschillende onderzoeken bewijzen 
dat er een positief verband zit tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten (Sacker, Schoon 
& Bartley, 2002; Fantuzzo, McWayne & Perry, 2004; Smit, Sluiter & Driessen, 2006; Hill & 
Tyson, 2009; Smit, Wester & Van Kuijk, 2012). Steun van thuis helpt leerlingen gemotiveerd te 
krijgen en te houden voor lezen (Onderwijsraad, 2010). Leesvaardigheid en leesmotivatie 
worden in aanzienlijke mate bepaald door hoe er thuis met lezen en boeken 
wordt omgegaan (Christoffels, Groot, Clement & Fond Lam, 2017).  Belangrijk is 
dat ouders zelf als lezend rolmodel fungeren (Raad voor Cultuur, Onderwijsraad, 2019): door 
leesbevorderende ouders wordt de leesmotivatie namelijk maar liefst vijf keer zo groot 
(Stalpers, 2007). Door thuis te leren praten over lezen, creëren ouders de ruimte en openheid 
voor een leescultuur. Ouders van vmbo-leerlingen hebben echter over het algemeen zelf (ook) 
weinig plezier in lezen of zijn onzeker over hun kunnen (Jelier, 2017). Mogelijk zijn ze zich ook 
onvoldoende bewust van de gunstige effecten van lezen of hun eigen sturende rol als het op 
lezen aankomt. Juist om die reden is het zinvol om met ouders in gesprek te gaan om 
ondersteuning te bieden, aldus Jelier. Effectieve ouderbetrokkenheid kenmerkt zich door 
gelijkwaardigheid tussen ouders en de school (De Vries, 2017, p. 9): enerzijds gaat het om het 
samen nadenken, anderzijds gaat het om ondersteunen. Jelier (2017) benoemt dat ouders 
steun, sturing en inspiratie nodig hebben. In dat geval is het van belang dat school en ouders 
samenwerken, denk bijvoorbeeld aan een informatieavond op school waar ouders 
geïnformeerd worden en ervaringen kunnen uitwisselen. In nieuwsbrieven en 
informatiebulletins een rubriek over taal en leesmotivatie creëren is laagdrempeliger.   
 

Initiatieven op docentniveau: vrij lezen en voorlezen 
Op docentniveau zijn in ieder geval vrij lezen en voorlezen een invulling voor het aanbieden 
van een rijke leesomgeving. Op een school waar een rijke leesomgeving wordt gecreëerd, 
vervullen docenten idealiter de rol van leesbevorderaar. Bijvoorbeeld door vrij lezen in de 
lessen toe te passen, voor te lezen en enthousiast mond-tot-mondreclame te maken voor 
literair of non-literair werk. In het laatste PISA-onderzoek is vastgesteld dat leerlingen met 
meer plezier én beter lezen als docenten meer ondersteuning bieden en de leesmotivatie 
stimuleren. Docenten die laten merken dat zij lezen belangrijk en leuk vinden, bevordert in 
bredere zin de motivatie van leerlingen (Broekhof, 2021). Alle docenten kunnen dus de rol van 
leesbevorderaar op zich nemen. Een samenwerking tussen docenten en mediathecarissen en 
tussen docenten en de bibliotheek kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Er zijn nog 
meer initiatieven waarmee docenten een rijke leesomgeving kunnen bevorderen, denk 
bijvoorbeeld aan het aanbieden van rijke teksten en het houden van groepsgesprekken over 
literatuur, maar die zijn vanwege de omvang van dit onderzoek niet opgenomen.  
 

2.3.6 Het bieden van taalgericht onderwijs 
Hajer en Meestringa (2020) hebben drie pijlers geselecteerd die laten zien hoe in de 
onderwijspraktijk taalgericht onderwijs de sleutel tot taalrijk leren vormt. Het gaat om 1. 
taalsteun, 2. interactie en 3. taalcontext. Het leren van een vak stimuleert niet automatisch 
tot taalontwikkeling. Dat gebeurt volgens Bolle en Van Meelis (2017) alleen wanneer 
leerlingen uitgedaagd worden, gelegenheid hebben om te oefenen en gerichte feedback 
krijgen. De alledaagse kennis en taal waarmee leerlingen de klas in komen moet in het 
leerproces worden gekoppeld aan de abstracte materie die in vaklessen centraal staat (Hajer 
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& Meestringa, 2020, p. 27). Leerlingen die zowel in de les Nederlands als daarbuiten 
ondersteund worden bij het begrijpen van een tekst of het produceren van teksten, blijken 
betere resultaten te behalen (Bolle & Van Meelis, 2017).  

Deze aanpak vergt van alle docenten inzicht in de werking van taal bij leerprocessen, 
om van daaruit onderwijs toegankelijker te maken en taalontwikkeling met gerichte 
didactische keuzes te stimuleren (Hajer & Meestringa, 2020, p. 13). Het gaat om een 
verbinding van praten, schrijven, lezen en luisteren. Hajer en Meestringa (2020, p. 17) zien dit 
als taalgericht onderwijs: onderwijs waarin relevante vaktaaldoelen expliciet zijn 
geformuleerd. Vak- en taaldoelen worden samen ontwikkeld in onderwijs dat 1. gerichte 
taalsteun biedt, 2. vol interactiemogelijkheden zit en 3. contextrijk is. Een schoolleiding dient 
dan ook op schoolniveau kaders aan te geven hoe er schoolbreed aan taalsteun, interactie en 
taalcontext kan worden gewerkt. Om dit schoolbreed vast te stellen, moet er op schoolniveau 
worden stilgestaan bij de betekenis ervan voor de eigen school: wat verstaan wij eronder, 
welke pijlers zijn juist voor onze school en leerlingen relevant om te versterken? Dit doet een 
schoolleiding idealiter op het moment dat de schoolbrede visie op taal en de 
onderwijskundige visie in het proces aan elkaar worden gekoppeld.  
 Op docentniveau is het belangrijk dat voor docenten zichtbaar is wat de vernieuwing 
hun oplevert en er ook voor hen een kader wordt ontwikkeld waar ruimte is voor persoonlijke 
ontwikkelingspunten. Docenten krijgen de tijd en ruimte om na te denken om vervolgens 
vanuit een gezamenlijk perspectief regelmatig over persoonlijke aanpakken te spreken. De 
drie pijlers van taalgericht onderwijs zullen één voor één worden toegelicht op docentniveau. 
 

Taalsteun 
Taalsteun is de hulp aan leerlingen om talige moeilijkheden te overwinnen, denk aan moeilijke 
woorden omschrijven, verbanden tussen zinnen laten zien of schrijfkaders bieden. Goede 
voorbeelden geven leerlingen volgens Bolle en Van Meelis (2017) de mogelijkheid ‘de kunst 
af te kijken’. Ze krijgen zo niet alleen een beeld van de benodigde stappen en handelingen, 
maar ook van het gewenste woord- en taalgebruik. Dat is leerzaam én inspirerend. 
Voorwaarde voor effectieve overdracht van kennis en informatie is dat de boodschap en het 
taalgebruik aansluit en nét even boven het kennis- en taalniveau van de leerling zit, wat 
Vygotsky (1996) de zone van naaste ontwikkeling noemt. Vereenvoudiging van de lesstof is 
verleidelijk, maar niet wenselijk. Van der Westen van het Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 
stelt dat docenten de neiging hebben het onderwijs aan het niveau van de leerlingen aan te 
passen, in plaats van hen uit te dagen om te gaan met en zich te handhaven in taalsituaties 
waarbij de aangeboden taal (ver) boven hun eigen taalvermogen zit (2007). Lesgeven moet 
volgens Van der Westen gebeuren op het niveau dat uiteindelijk vereist is, om die reden 
moeten er hoge eisen aan het materiaal en de output van de leerlingen gesteld blijven worden 
(Bonset & De Boer, 2008).  Bij het bieden van taalsteun gaat het volgens Hajer en Meestringa 
(2020) om gerichte steun bij het begrijpen en zelf produceren van (nieuwe) taal. Het is 
specifiek bedoeld om de aangeboden school- en vaktaal toegankelijk en hanteerbaar te 
maken. Het is daarbij van belang dat de docent hoge verwachtingen heeft van de leerling en 
taalsteun inzet om leerlingen de overstap naar een cognitief complexer niveau te laten maken. 
De docent maakt het denkproces tijdens het uitvoeren van een taaltaak, zoals het lezen van 
een vaktekst, inzichtelijk door te modelen. Met rijke voorbeelden laat de docent zien hoe 
vaardigheden uitgevoerd kunnen worden. Deze taalsteun wordt gegeven bij receptief en 
productief taalgebruik, met de bedoeling dat de leerlingen dit geleidelijk zelfstandig 
oppakken. Dit betekent dat een les of lessenreeks diverse productiemomenten bevat waarin 
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leerlingen nieuwe vaktaal horen en laten horen of erover lezen en schrijven en hierop 
feedback ontvangen.  
 

Leren in interactie 
Taal ontwikkel je door deze actief te gebruiken.  Zowel de interactie tussen leraar en leerling 
als die tussen leerlingen onderling is daarbij van groot belang (Taalunie, 2019). Juist de sociale 
interactie zorgt voor afstemming en gelegenheid tot onderhandeling tussen leerlingen, zo 
wordt een zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1996) gecreëerd binnen een 
betekenisvolle context. Bij leren in interactie gaat het om het uitwisselen van 
veronderstellingen, vragen en bevindingen al lezend, schrijvend, luisterend en pratend van 
zowel leerling als leraar. In interactie hebben leerlingen de mogelijkheid hun gedachten te 
ordenen, te verwoorden en (samen) te leren (Curriculum.nu, 2019, pag. 15). In een les wordt 
veel gesproken en een goede planning van die momenten kan leerlingen helpen school- en 
vaktaal als gereedschap te leren hanteren (Hajer & Meestringa, 2020, p. 111). Het gaat dan 
om de setting (klassikaal, in groepen, individueel), de communicatievorm (praten, schrijven), 
het beoogde onderwerp en de talige focus van de interactie en de feedback (reageren op het 
taalgebruik van de leerlingen). Samenwerkend leren is een krachtige manier om de 
vaktaalverwerving van de leerlingen te ondersteunen. Als leerlingen aan de hand van 
opdrachten op een complexer cognitief niveau samen de leerstof moeten zien te begrijpen, 
lokt dit natuurlijke gesprekken uit tussen leerlingen zodat zij in een veilige omgeving kunnen 
experimenteren met vaktaal. Meelis en Bolle (2017) benadrukken bovendien dat 
samenwerkend leren een positief effect heeft op de verbondenheid tussen leerlingen 
onderling en op het vertrouwen in eigen kunnen.  
 

Leren in context 
Tot slot de context. De context is het geheel van kennis over en verbanden tussen nieuwe 
lesstof en reeds bekende lesstof, de wereld van de leerlingen, maatschappij en beroep (Hajer 
& Meestringa, 2020). Leren in context houdt in dat er onbekende context bijgebracht wordt 
aan reeds bekende lesstof. Aan het begin van een les of lessenreeks wordt vakspecifieke 
voorkennis geactiveerd. Daarnaast wordt deze context uitgebreid met nieuwe vakkennis en 
vaktaal door een grote variatie aan tekstsoorten en media aan te bieden. De docent geeft de 
leerlingen zicht op de taal- en vakdoelen. Gedurende de lessen geeft de docent regelmatig 
uitleg over woorden en begrippen en bij het toepassen van de nieuwe vakkennis en -
vaardigheden. Er wordt dan een relatie gelegd tussen alledaagse taal en schooltaal (Hajer, 
2020). De docent ziet het vak als context en kan een onderscheid maken tussen vaktaal, het 
register van zijn of haar vak en schooltaal.  

Wat een rijke context is, kan van vak tot vak verschillen. Een begrip als multi-
perspectiviteit bij het vak geschiedenis wordt voor leerlingen helder als aan hen gevraagd 
wordt zich in verschillende personen (met verschillende belangen en interpretatiekaders) te 
verplaatsen. Door een historische gebeurtenis vanuit meer standpunten te bekijken 
(christendom, islam, of bijvoorbeeld een Duits versus Frans perspectief) ontdekken leerlingen 
dat een historische gebeurtenis meer betekenissen kan hebben. Op dergelijke wijze leren 
leerlingen (kern)concepten van het vak in steeds wisselende contexten gebruiken (Hogeschool 
Utrecht, 2021).  
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3 Hoofd- en deelvragen 
De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt:  
 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in taalbeleidsplannen tussen vmbo-scholen en hoe 

is dit taalbeleid geïmplementeerd in de praktijk? 
 
Het onderzoeken van verschillen en overeenkomsten tussen scholen vraagt om een 
vergelijkende insteek. Om dit systematisch en specifiek te kunnen uitwerken zijn er 
deelvragen opgesteld naar aanleiding van de factoren die in het theoretisch kader zijn 
besproken. Elke deelvraag bespreekt dus één factor. De deelvragen luiden als volgt: 
 
1. Wat is de visie op taal en hoe ziet het leiderschap eruit?  
2. Hoe ziet de coördinatie van de implementatie eruit?  
3. Hoe worden docenten geprofessionaliseerd?  
4. Hoe worden leerlingen gemonitord?  
5. In hoeverre wordt er ingestoken op een rijke leesomgeving?  
6. Hoe krijgt taalgericht onderwijs vorm? 
 
Elke deelvraag focust zich op de overeenkomsten en verschillen in beleid en praktijk, en de 
verschillen en overeenkomsten tussen scholen betrekking tot de zes factoren van succesvol 
taalbeleid. Om helder te krijgen waar de verschillen zitten, en op welk(e) niveau(s) de factoren 
worden waargenomen, zullen de resultaten worden belicht vanuit school- en/of 
docentniveau. Factor 1, 2 en 3 spelen zich af op schoolniveau, factor 4, 5 en 6 op school- en 
docentniveau. Welke methode ten grondslag ligt aan de beantwoording van de 
onderzoeksvragen wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.  
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4 Methode 
In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet welke perspectieven ten grondslag liggen aan 
dit onderzoek. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de methode die hieruit voortkwam en de 
aanpak van de analyse. Deze sectie bevat een overzicht van het ontwerp, de onderwijscontext, 
de respondenten, de instrumenten en de procedure van dit onderzoek.  
 

4.1 Ontwerp 
Het onderzoek betrof een multiple instrumental casestudy. Dit is een verdiepende verkenning 
van vergelijkbare gebeurtenissen, activiteiten, personen of processen om een complex 
onderwerp te bestuderen, begrijpen en beschrijven in de natuurlijke context (Creswell, 2014, 
pag. 493). Het onderzoek bestudeerde het taalbeleidsproces aan de hand van meerdere cases. 
Deze kwalitatieve methode leent zich voor het begrijpen en uitdiepen van beslissingen, 
ontwikkelingen en ervaringen binnen een onderwijsorganisatie.  
 

4.2 Deelnemende scholen 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij scholen die deel uitmaken van scholenvereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is een bestuursorganisatie voor middelbaar onderwijs in 
Noord-Brabant. In totaal zijn 66 zeer diverse scholen van praktijkonderwijs tot categorale 
gymnasium lid van deze vereniging. OMO is opgericht in 1916 en is van origine rooms-
katholiek. Deze geloofsovertuiging inspireert vandaag de dag tot ‘Goed onderwijs, een goed 
mens, goed leven en goed handelen’. Enerzijds is de doelstelling om alle docenten verder te 
professionaliseren door verenigingsbreed tot kennisdeling te komen, anderzijds zijn veel 
zaken kleinschalig georganiseerd om voor de leerlingen een optimale situatie te bereiken die 
hen helpt om hun talenten te ontwikkelen en om voorbereid te raken op deelname aan de 
samenleving. De schoolleiders van OMO delen de zorg over het taalvaardigheidsniveau van 
leerlingen en zien een mogelijke relatie tussen ongelijkheid in taalbeheersing en 
kansenongelijkheid in het algemeen. Taalbeleid heeft in het verleden verenigingsbreed geen 
aandacht gehad, dit onderzoek heeft daar verandering in gebracht.  

De aan dit onderzoek deelnemende scholen laten zich kenmerken door leerlingaantal, 
onderwijsconcept, geografische ligging en samenwerkingsverbanden. De namen van de 
scholen zijn bij de onderzoeker bekend, maar zijn niet in dit onderzoeksverslag opgenomen. 
Dit is met de scholen zo afgesproken.  De scholen zijn geanonimiseerd en worden aan de hand 
van letters benoemd (A t/m F). 

School A telt ongeveer 510 leerlingen in het schooljaar 2020-2021. Het 
onderwijsaanbod bestaat uit voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs middels twee 
verschillende concepten. Enerzijds domein leren met homogene groepen per leerweg en 
leerjaar, anderzijds agora met heterogene groepen die werken aan challenges en begeleid 
worden door coaches. Vanwege de omgeving met veel land- en tuinbouwbedrijven groeit het 
aantal leerlingen met een NT2-achtergrond. Ongeveer 6 procent van de leerlingen heeft een 
Poolse, Syrische, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Respondenten namens school A zijn 
een directielid en een coach van onderwijsconcept agora, die aankomend schooljaar tevens 
taalcoördinator wordt. 

School B telt om en nabij de 640 leerlingen in schooljaar 2020-2021. Alle vmbo-niveaus 
worden aangeboden. De school ligt tussen Eindhoven en Helmond, een multiculturele regio. 
In het verleden stond de school aangeschreven als een zorgschool, wat hulpbehoevende 
leerlingen aantrok. Ongeveer een derde van de leerlingen hebben een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). De school kent relatief weinig NT2-leerlingen. Respondenten 
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namens school B zijn de taalcoördinator (tevens docent Nederlands), een docent economie 
en de onderwijsmanager.  

School C heeft twee locaties. De hoofdlocatie telt ongeveer 750 leerlingen, de andere 
locatie 380. Het onderwijsaanbod op beide scholen is qua niveau hetzelfde, maar er worden 
andere opleidingen aangeboden. Op de kleine locatie wordt bijvoorbeeld bouwen, wonen en 
interieur gegeven. De omgeving kenmerkt zich door productie- en landbouwbedrijven. 
Ongeveer 20 procent van het leerlingenaantal heeft Nederlands als tweede taal en ruim 50 
procent van de leerlingen volgt LWOO. Respondenten namens school C zijn de taalcoördinator 
(tevens docent biologie) en een docent economie (tevens lid van de taalwerkgroep).    

School D telt ongeveer 1400 leerlingen in het schooljaar 2020-2021. Deze school heeft 
een afdeling voor praktijkonderwijs en een vmbo-afdeling. Een groot deel van de leerlingen 
(het percentage is onbekend) heeft een migratieachtergrond, Nederlands is hun tweede taal. 
Een aantal jaren geleden is al gesignaleerd dat leerlingen in het primair en voortgezet 
onderwijs uit de gemeente waarin de school zich bevindt meer dan gemiddeld problemen 
ondervinden op het gebied van taal. Namens de school participeerden een docent Nederlands 
die tevens vakgroepvoorzitter, taalcoördinator en auteur van het taalbeleidsplan is, en een 
docent en vakgroepvoorzitter mens en maatschappij en godsdienst.  

School E telt ongeveer 580 leerlingen. De school verzorgt mavo en voorbereidend mbo. 
De school besteedt extra veel aandacht aan sport. Met deze school heeft geen gesprek 
plaatsgevonden.  

School F telt ongeveer 610 leerlingen. De school verzorgt vmbo en biedt daarnaast in 
de onderbouw een havokansklas. Met deze school heeft geen gesprek plaatsgevonden. 
 

4.3 Instrumenten 
Dit onderzoek heeft een kwalitatieve basis. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek was er 
intensiever contact met de respondenten. Daarnaast werd de onderzoeksvraag vanuit 
verschillende perspectieven benaderd door gebruik te maken van twee verschillende 
dataverzamelingsmethoden, oftewel triangulatie. Dit leidde tot een vollediger beeld van de 
onderzoekssituatie en zorgde er ook voor dat de geldigheid en plausibiliteit van de 
interpretaties kon worden vastgesteld (Stokking, 2016).  

De eerste onderzoeksmethode bestond uit een documentanalyse. Via deze 
documentanalyse zijn de taalbeleidsplannen van alle zes de scholen onderzocht. Dit werkt 
verkennend, want zo is er gevoel voor de organisatiecontext ontwikkeld. Allereerst zijn de 
taalbeleidsdocumenten per mail opgevraagd en vervolgens per factor geanalyseerd. Het gaat 
om wat deze scholen op het gebied van taal in het beleidsplan hebben vastgelegd. Het 
theoretisch kader is vertaald naar een zogenaamd raamwerk (zie Bijlage B) waarbij de data, 
afkomstig uit de documentanalyse, is onderverdeeld in de opgestelde factoren (zie bijlage C).  

De tweede onderzoeksmethode bestond uit het interviewen van betrokkenen omtrent 
taalbeleid in de scholen. Er is met betrokkenen gesproken die meer toelichting konden geven 
op het taalbeleidsplan en implementatie daarvan. Het betrof vaak de taalcoördinator en/of 
iemand uit de schoolleiding. Ook docenten hebben aan de interviews deelgenomen, te weten 
van de vakken mens en maatschappij, economie, biologie en Nederlands. De namen van de 
betrokkenen zijn bij de onderzoeker bekend, maar zijn in dit onderzoeksverslag niet 
opgenomen.   

Het is voor dit onderzoek relevant interviews af te nemen, omdat zo informatie kan 
worden verschaft die wellicht niet terug te vinden is in de documentanalyse. Het bevragen 
van betrokkenen heeft geleid tot een dieper inzicht. Daarnaast bood het flexibele karakter van 
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interviews de mogelijkheid in te gaan op interessante antwoorden vanuit de respondenten. 
In een explorerend onderzoek naar de verschillen tussen scholen is deze flexibiliteit van 
belang.  

Omdat lesbezoeken wegens de coronapandemie werden afgeraden, kon het 
taalgericht onderwijs niet op de gewenste manier, te weten lesobservaties, worden gemeten. 
Zonder daadwerkelijke lesbezoeken bleef er een subjectieve factor aanwezig in de uitwerking 
van de pijlers van taalgericht onderwijs. Om toch beter zicht te krijgen op de inhoudelijk 
uitvoering van taalbeleid, werden er semigestructureerde focusgroep-interviews afgenomen. 
Naar aanleiding van de eerste onderzoeksmethode zijn onduidelijkheden en inhoudelijke 
vragen die ingaan op de rijkheid van de beleidsplannen meegenomen in deze 
vervolginterviews. Naar aanleiding van de interviews is ook aanvullende informatie met 
betrekking tot de factoren aangevuld. Deze aanvullingen zijn in het raamwerk dikgedrukt 
gemaakt. 

Voor de interviews zijn de zes op literatuur gebaseerde factoren als uitgangspunt 
genomen, te weten: 1. Een gedragen visie op taal en gedeeld leiderschap, 2. Het coördineren 
van de implementatie, 3. Het professionaliseren van docenten, 4. Het monitoren van 
leerlingen, 5. Het aanbieden van een rijke leesomgeving en 6. Taalgericht onderwijs. Deze 
factoren vormden de vaste topics van de interviews.  

Er is gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen over de invulling van taalbeleid. Het gaat daarbij om de rijkheid en 
eigenheid van de beleidsplannen, daarom verschillen de vragen regelmatig per school. In alle 
gevallen zijn de interviews voorbereid met schoolspecifieke vragen die zijn voortgekomen uit 
de analyse van de beleidsdocumenten.  
 

4.4 Procedure 
OMO kent in totaal achttien categoriale vmbo-scholen. Al deze scholen zijn in april via de mail 
benaderd of ze mee wilden werken aan het onderzoek (zie Bijlage A). Een deel daarvan heeft 
niet gereageerd op de uitnodiging (N=7), een ander deel gaf aan niet over een (up-to-date) 
taalbeleid te beschikken en zich daardoor onvoldoende comfortabel voelde om deel te nemen 
aan het onderzoek (N=5), waardoor een aantal participerende scholen overbleef (N=6). 
Vervolgens zijn de taalbeleidsplannen van de zes scholen opgevraagd.  

Omdat de respondenten in wel vergelijkbare, maar niet precies dezelfde rollen 
verkeren, is er gekozen voor een groepsinterview. Bij school C heeft er geen groepsinterview 
plaatsgevonden, een van de betrokkenen bleek op het afgesproken moment elders nodig te 
zijn. In plaats daarvan zijn er twee individuele interviews kort na elkaar afgenomen. Vanwege 
de maatregelen van de coronapandemie hebben deze interviews via Microsoft Teams 
plaatsgevonden. De interviews hebben in de periode mei tot en met juli 2021 plaatsgevonden. 
In totaal zijn er vier scholen geïnterviewd: school E en F waren niet in de gelegenheid om in 
gesprek te gaan. De data van school E en F zijn daarom niet in de resultatensectie opgenomen. 
Van beide scholen is wel het taalbeleidsplan geanalyseerd, maar het is onbekend hoe dit 
beleid in de praktijk wordt gebracht. De data verkregen uit de taalbeleidsplannen van school 
E en F is wel los te zien in bijlage C.  
 

4.5 Analyse van data 
De verzamelde data uit de beleidsplannen zijn gecodeerd in het programma NVivo. Dit 
programma ordent tekstfragmenten in codes die de onderzoeker aan stukken tekst geeft, 
waardoor de stukken overzichtelijk en gemakkelijk zijn terug te vinden. De interviews zijn 
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opgenomen, getranscribeerd en vervolgens ook gecodeerd aan de hand van het programma 
NVivo. Tijdens het coderen zijn de factoren, zoals uitgewerkt in het theoretisch kader, 
aangehouden. Het theoretisch kader is vertaald naar een codeboom zodat uit de data te 
destilleren is welke tekstfragmenten of uitspraken precies onder welke factor valt. Zo ontstaat 
er een duidelijk beeld van de factoren die ten grondslag liggen aan de oprichting en 
implementatie van taalbeleid.  

In het resultatenhoofdstuk is data afkomstig uit de interviews letterlijk geciteerd. In 
Tabel 2 in Bijlage C is de data uit de beleidsplannen van alle zes scholen samengevat. De 
taalbeleidsplannen, transcripten en de codebomen van NVivo zijn in de ruwe data 
opgenomen.  
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5 Resultaten 
In deze sectie volgen de bevindingen van dit onderzoek, voortkomend uit de documentanalyse 
en interviews met betrokkenen. Per deelvraag worden de resultaten objectief en systematisch 
uitgewerkt. Data die nodig zijn om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden zijn 
samenvattend opgenomen in deze sectie. Daarna volgt per deelvraag een beschrijving van de 
mate waarin de factoren in de taalbeleidsplannen terugkomen. Daarbij is gekeken welke 
factoren op papier zijn uitgewerkt en welke daarbij onderbelicht zijn. Daarna volgen de 
resultaten van de interviews over de wijze waarop de factoren van taalbeleid in de praktijk 
zijn geïmplementeerd.  Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de gevonden 
resultaten van alle factoren.  
 

5.1 Wat is de visie op taal en hoe ziet het leiderschap eruit?  
 
Taalbeleidsplannen 
Alle scholen benoemen in het taalbeleidsplan dat alle docenten een aandeel hebben in 
taalbeleid en dat docenten alle leerlingen uit moeten dagen tot een hoger 
taalvaardigheidsniveau. Hoe het taalbeleid onderdeel is van de bredere onderwijsvisie wordt 
minimaal geëxpliciteerd. In het taalbeleidsplan van school A staat dat taalonderwijs alleen 
binnen het agora-onderwijs vakoverstijgend aangeboden wordt door individuele leer- en 
studievragen, maar hoe dit schoolbreed aan de onderwijsvisie van de school is gekoppeld, 
wordt niet duidelijk. School B gaat uit van een integrale aanpak van taalontwikkeling bij de 
vak- en praktijkvaardigheden aan de hand van Drieslag Taal. In het taalbeleidsplan van school 
C wordt benoemd dat docenten vaardig zijn in het toepassen van effectieve taalgerichte 
vakdidactiek. De visie op taal is gelinkt aan de drie primaire basisbehoeften van een leerling 
(autonomie, competentie en relatie): ‘Het is belangrijk dat de leerling intrinsiek betrokken 
raakt bij taalverwerving en hiervan ook het nut inziet. Pas dan zal de interne prikkel leiden tot 
vrijwillige taalverwerving.’ In het plan benoemt de school echter nog niet over een 
uitgewerkte visie op taal te beschikken: ‘Deze visie is dus nog niet zichtbaar vertaald naar het 
onderwijs en de begeleiding van de docenten.’ Het taalbeleid van school D sluit aan op de visie 
van de school door ‘van de school een taalbewuste school te maken waarbij de overtuiging 
heerst dat, en de cultuur heerst waarin taal als essentieel onderdeel van goed functioneren 
wordt beschouwd’. Deze visie berust zich op vier concrete bouwstenen (1. Taalbewuste 
leraren, 2. Taalondersteuning bij elk vak, 3. Zichtbaarheid van taal en 4. Leescultuur).  
 
Interviews 
De geïnterviewde betrokkenen benoemen dat er in de school inderdaad aandacht is voor de 
visie van taal, maar dat dit nog grotendeels in de kinderschoenen staat. Gezamenlijke 
doelstellingen ontbreken en dwarsverbanden tussen de visie op taal en de onderwijsvisie zijn 
nog niet opgezocht. School D kent wel gerichte doelstellingen, deze zijn door de 
taalcoördinator op schoolniveau opgesteld. De schoolleiding en de docenten zijn inhoudelijk 
niet betrokken geweest bij de besluitvorming. De doelstellingen zijn ook nog niet naar 
docenten gecommuniceerd. De aanwezige docent in het interview is bijvoorbeeld nog niet op 
de hoogte van de bouwstenen en de bijkomende activiteiten. De taalcoördinator geeft 
daarvoor de verklaring dat het beleid nog heel vers is en zeker niet volledig geïmplementeerd 
is. “We zitten eigenlijk aan het begin van het implementeren van alles. Ik zou heel graag een 
schoolbrede maatregel in willen voeren, maar ik weet gewoon, als ik dat op dit moment ga 
doen, dat er heel veel collega’s zeggen: ja, we moeten al dit, we moeten dat en het zit al tot 
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hier en dan kom ik nog even met het taalteken.” Het draagvlak wordt gemist. De aanwezige 
docent stelt dat wel steeds meer begint door te dringen hoe belangrijk het is dat leerlingen 
een redelijk taalniveau hebben. “Ik heb wel het idee dat heel veel docenten tegenwoordig er 
echt van doordrenkt zijn, hoe belangrijk het is dat leerlingen taalvaardigheden onder de knie 
hebben. Ik merk wel dat het heel erg speelt, in ieder geval.” 
 Gedeeld leiderschap in de vorm van ondersteuning en interesse blijkt op school C het 
meest zichtbaar. Dit is de enige school die structurele ondersteuning biedt in de vorm van 
ontwikkeltijd en overlegtijd. De economiedocent van school C, die lid is van de taalwerkgroep, 
benoemt dat de directie tevreden is over de input die de werkgroep geeft. “Ze staan volledig 
achter wat we doen, ze juichen het erg toe.” Hij voelt zich gesteund door de schoolleiding. De 
directie toont regelmatig interesse in de werkzaamheden van de werkgroep taalbeleid. De 
taalcoördinator bevestigt dit: “We signaleren iets en bespreken dat vervolgens met de directie 
en dan ondernemen zij actie, of zij ondersteunen ons, of niet, dat kan ook. Het is een 
wisselwerking. […] Het is een dynamische groep die heel hard zijn best doet. Er zit maar één 
taaldocent bij bijvoorbeeld, dat geeft een heel andere dynamiek.” Dat er sprake is van gedeeld 
leiderschap op school C lijkt een positieve bijdrage te leveren aan het draagvlak en de concrete 
activiteiten die schoolbreed worden uitgezet. “Drie weken voordat er een nieuwe bijeenkomst 
is, mail ik iedereen met heel kort hun actiepunten. Aan de hand van de notulen houd ik dit bij, 
zodat de actie erin blijft zitten het gehele jaar. In de desbetreffende vergaderingen krijgt elke 
groep dan spreektijd voor het uitgekozen thema. Dus als je niets hebt gedaan, sta je voor schut, 
misschien niet zo aardig van mij. Maar we zijn maar zes keer per jaar bij elkaar. Zo proberen 
we een jaar zo optimaal mogelijk te laten verlopen.” De werkgroepleden worden dus 
nadrukkelijk verantwoordelijk gemaakt en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. “Scholen 
moeten nadenken over hoe ze werkgroepleden werven. Ik zou dan wel de vrijheid scheppen 
om er zelf aan deel te nemen, want dan krijg je gepassioneerde mensen, niet per se neerlandici 
bijvoorbeeld, maar gewoon alles”. De schoolleiding van school D laat interesse voor taalbeleid 
blijken door aanwezig te zijn bij overleggen en als bestuursorgaan daarin up-to-date te blijven 
en te ondersteunen. “Dat toont aan dat ze het belangrijk vinden”, aldus de taalcoördinator 
van school D.  De directie van school A is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied 
van taalbewust lesgeven, maar dit is niet voelbaar in de gehele school, enkel bij een van de 
twee onderwijsrichtingen (agora). Bij agora zetten zij actief in op taal: “We zijn vooral bezig 
om taal, om leerlingen te laten onderdompelen in taal. Agora is natuurlijk eigen keuze, dus we 
bieden vooral heel veel taal aan en daar laten we ze keuzes in maken.”  
 

5.2 Hoe ziet de coördinatie van de implementatie eruit?  
 
Taalbeleidsplannen 
In alle taalbeleidsplannen zijn scholen overtuigd van de grote rol van taal bij leren: scholen 
zeggen bewust voor breed taalbeleid te kiezen. School A en B lijken geen taalcoördinator te 
hebben, dit komt niet als item terug in de beleidsplannen. School D beschikt over twee 
coördinatoren. Scholen waar een coördinator is aangesteld geven een profielschets: een 
verbinder en organisator van de implementatie en bijstelling van het taalbeleid. Over de 
aanwezigheid van kartrakkers wordt in geen van de plannen expliciet geschreven. Enkel op 
school C lijkt een representatieve taalwerkgroep aanwezig te zijn. De leden daarvan fungeren 
als aanjagers met betrekking tot implementatie en besluitvorming van het beleid. In het beleid 
staat nadrukkelijk aangegeven dat ‘de taalwerkgroep een aanspreekpunt is voor allen en zij 
overleg over taal leiden en organiseren’. In alle beleidsplannen is benoemd dat er geld, tijd en 
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middelen beschikbaar wordt gesteld voor taalbeleid en er zijn concrete, hanteerbare 
instrumenten zoals een taalteken op toetsen ter bevordering van de taalattitude op toetsen 
(school D), een taalkalender (school C) of tastbaar materiaal in de school zoals posters, 
boekenkafttraptreden of uniforme stappenplannen (school B, C, D). Of uitwisseling en 
samenwerking daadwerkelijk structureel op de rol staat wordt niet geëxpliciteerd in de 
beleidsplannen. School A benoemt dat er sprake is van sectieoverleg waarin ruimte is de 
vakwerkplannen af te stemmen op de referentieniveaus, op school B ligt de wens in de 
vaksecties aandacht te besteden aan de rol van de vakdocent in het kader van taalgericht 
onderwijs en school C stelt dat er vakoverstijgend overleg dient te zijn over de verbetering van 
taalvaardigheid. Op school D is de wens duo’s te maken tussen docenten Nederlands en 
andere vakdocenten zodat er uitwisseling van leesstrategieën ontstaat en er gewerkt kan 
worden aan bewustwording van examentaal. 
 
Interviews 
In de interviews wordt duidelijk dat alle scholen een taalcoördinator hebben. School A had 
voorheen nog geen taalcoördinator, maar die is per 2021-2022 aangesteld, om 
taalinterventies die nu nog maar aan een deel van de leerlingen wordt aangeboden, 
schoolbreed te implementeren, zoals een handleiding voor close reading in klas 1 en de 
weekwoorden, vergelijkbaar met de taalkalender van school C. Dit brengt de school mogelijk 
dichter bij het centraal afstemmen van taalbeleid. Er ontstaat twijfel over het leggen van 
focus: “Ik heb ontzettend veel ideeën in mijn hoofd. […] Taal is zo groot: waar begin je? Waar 
begin je nou om dat te verbeteren? De rector benoemt dat door wisseling van personeel dit 
de afgelopen jaren niet in het beleid terecht is gekomen: “Er liggen initiatieven, maar daar zit 
geen lijn in.” Daarnaast wordt opgemerkt dat het opzetten van initiatieven in het reguliere 
domein meer mankracht nodig heeft: “Bij Agora ligt die vrijheid er heel erg. Bij het domein 
leren waar gewoon vakken worden gegeven, heb je veel meer mensen nodig om zoiets op te 
zetten. Dat is een lastige vraag, dus toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om met dat kleine 
groepje te beginnen. […] Niet elke collega is er blij mee. Dat is jammer. Er zijn best collega’s 
die denken: daar ga ik geen tijd aan besteden, ik heb genoeg aan mijn eigen lesprogramma. 
Maar ook collega’s die dat wel doen en dan vooral de taalcollega’s, die de meerwaarde wel 
inzien.” De toekomstige taalcoördinator meldt dat het belangrijk is vooral niet-taaldocenten 
te betrekken in het gehele proces. “Natuurlijk moet je iemand hebben die de kar trekt, maar 
betrek ook a.u.b. de collega’s die denken dat ze eigenlijk niks met taal te maken te hebben en 
laat ze zien dat ze heel veel met taal hebben in het vak en in hun lessen. Want als je die mee 
hebt, dan gaat taal echt een rol spelen in de hele school, niet alleen bij Nederlands. Ik weet dat 
dat ook gelijk de moeilijkste opdracht is, maar volgens mij is dat één van de belangrijkste.” De 
taalcoördinator van school B uit ook haar onvermogen: “Ik heb als taalcoördinator een cursus 
gedaan en dan krijg je uitleg over hoe je een plan schrijft, maar niet hoe je het in de school kan 
brengen. Hoe kan een taalcoördinator beter zichtbaar zijn in de school? Dat mis ik.” Ze lijkt 
daarin handelingsverlegen, ze stuit op schuring tussen de verschillende secties en individuele 
docenten. De taalcoördinator van school C benoemt dat er te weinig samenwerking wordt 
ondernomen als het gaat om bewustzijn van taal. Dit gebeurt enkel op eigen initiatief en is 
daardoor vrijblijvend. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de schoolleiding. Ook 
school B schetst dat taalbeleid nog te vrijblijvend is en er tweedeling binnen de school heerst. 
Zo stelt de docent economie ‘dat het nog moet gaan groeien in de school. Er is meer 
bewustwording, maar ik denk dat de ene sectie meer urgentie voelt dan de ander. De examens 
economie zijn bijvoorbeeld heel talig, dus ik moet daar als docent economie gewoon meer in 
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investeren. In het begin kregen we reacties als ‘Ik hoef hier niets mee te doen, want ik geef 
geen Nederlands.’” De taalcoördinator beaamt deze ontwikkeling: “De grootste uitdaging is 
dit beleid meer in de school te krijgen. We hebben nu vijftien procent van de neuzen dezelfde 
kant op, maar hoe bereiken we de tachtig of honderd procent? Nu zie je collega’s enthousiast 
zijn, en collega’s die echt nog weerstand hebben. Het zou mooi zijn als we straks iedereen 
hebben kunnen overtuigen. Het voelt soms alsof het bij andere scholen gewoon staat en dat 
ze verder in het proces zijn.”  

Samenwerking en overleg wordt enkel op school C vormgegeven met vaste data in de 
jaaragenda. Op de andere scholen worden er geen vormen van overleg georganiseerd 
waardoor het nemen van initiatief bij de taalcoördinator blijft liggen. Op school C lijkt 
continuïteit absoluut een belangrijk element te zijn. De werkgroep komt zes tot acht keer per 
jaar samen. Daarnaast heeft de taalcoördinator drie keer per jaar overleg met de schoolleiding 
zodat er hoor en wederhoor tussen de verschillende geledingen plaatsvindt. Binnen de 
taalwerkgroep buigt elk lid zich over een specifiek thema met als resultaat dat ze elk schooljaar 
een aantal speerpunten voor een volgend schooljaar aandragen. De werkgroep bestaat uit 
een gemêleerde groep docenten, ook de mediathecarissen maken er deel van uit. “Aan het 
begin van het schooljaar weten we op school hoeveel uren iedereen nog over heeft om in te 
zetten bij een bepaalde werkgroep. Er zijn verschillende werkgroepen waar je uit kunt kiezen 
en de taalwerkgroep is er daar een van. Niemand wordt gecharterd, het is uit eigen interesse, 
maar er wordt wel invloed uitgeoefend op de plek waar we mensen willen 'harvesten’”. Het 
lijkt erop dat de taakuren voor taalbeleid, in tegenstelling tot de andere scholen, evenrediger 
over het docententeam is verdeeld waardoor ontwikkelingen op schoolniveau groter en 
constructiever worden aangepakt. “Het is niet zomaar een plan van top-down uitvoeren, maar 
echt iets wat gedragen wordt doordat iedereen hier vrijwillig voor gekozen heeft. Ook de 
mensen op school stimuleren en activeren van oké, wat hebben we gedaan, waarom is het 
belangrijk? Wat wordt er van jou verwacht? Wat betekent dat voor jou? En over een half jaar 
komen we daarop terug”, aldus de taalcoördinator. Daarnaast is er op deze school concreet 
nagedacht over de communicatie omtrent taalbeleid. Het lijkt erop dat dit positief uitpakt 
voor de ruchtbaarheid van het plan. “We informeren het personeel tijdens teamvergaderingen 
en stellen ook berichten op die in de nieuwsbrief worden geplaatst.” Eén van de schoolbrede 
interventies, de taalkalender, is zodanig zichtbaar voor leerlingen dat de woorden van de week 
op de mededelingenborden in de aula en de gangen staan. Beginnende docenten worden ook 
bij dit proces betrokken doordat de taalwerkgroep in een van de intervisiebijeenkomsten 
langskomt. 

 

5.3 Hoe worden docenten geprofessionaliseerd?  
 
Taalbeleidsplannen 
Alle taalbeleidsplannen dragen uit dat alle docenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van taalrijk onderwijs. Op het gebied van scholing zijn er meerdere initiatieven geweest de 
afgelopen jaren. Of er jaarlijks ruimte wordt vrijgemaakt, is niet bekend. School A benoemt 
dat er in het belang van taalgericht onderwijs ‘veel van docenten gevraagd mag worden’, in 
het plan worden echter geen concrete acties benoemd. Het plan benoemt dat collegae die 
niet voldoen aan referentieniveau 3F (onderwijzend ondersteunend personeel) of 4F 
(onderwijzend personeel), zich tijdens hun uren voor deskundigheidsbevordering bij moeten 
laten scholen en personeelsleden dienen elkaar te wijzen op taalgebruik. Ook school C stelt 
dat iedere werknemer minimaal 3F-niveau beheerst. Verder lijkt het erop dat de school er 
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heeft op proberen toe te zien dat haar personeel reflecteert op eigen kunnen: “In het 
schooljaar 2018 hebben alle docenten een zelfreflectie taalgericht onderwijs gemaakt en de 
verbeterpunten benoemd en handelen in taalgericht onderwijs.“ Het ondersteunen en 
coachen van collega’s lijkt voornamelijk te bestaan uit incidentele workshops of 
studiemiddagen. Daarnaast wordt er in geen enkel beleidsplan iets gezegd over het 
competentieprofiel, lesbezoeken of functioneringsgesprekken in combinatie met taalgericht 
onderwijs. Bij school D is wel het plan NT2-ondersteuning in de reguliere lessen te 
implementeren, zodat NT2-onderwijs niet meer bestaat uit bijles, maar is geïntegreerd binnen 
elk vak. Hoe docenten worden bijgeschoold is niet bekend.  School D heeft in het verleden een 
vragenlijst bij docenten afgenomen, hieruit bleek dat docenten ervaren dat zij vooral op het 
gebied van (begrijpend) lezen, woordenschat en het formuleren van antwoorden leerlingen 
tekortschieten. Of hier scholing voor is ingezet, is niet benoemd.  
 
Interviews 
Taalgericht onderwijs is op geen enkele school een item binnen lesbezoeken of 
functioneringsgesprekken. Eén taalcoördinator ziet dit graag gebeuren. “Op onze 
partnerschool hebben ze dit wel. Eén onderdeel gaat dan over hoe taalbewust de docent bezig 
is. Dat vind ik heel positief. Dus dat zou ik bij ons graag willen zien”, zegt taalcoördinator van 
school C. Ze gaan komend schooljaar wel stappen ondernemen op het gebied van NT2. Alle 
docenten worden bijgeschoold wat betreft NT2-ondersteuning omdat de school een redelijke 
groep NT2-leerling kent: “Het is heel leuk dat wij als docenten Nederlands dan misschien daar 
weet van hebben en daar iets in de les aan kunnen doen. Maar het is eigenlijk natuurlijk voor 
elke docent positief als zij weten hoe je een NT2-leerling het beste kunt begeleiden. Dus er zijn 
er wel wat workshops geweest, […] maar ik denk dat dit nu ongeveer de helft van de school 
heeft bereikt en we willen dat uitbreiden naar de hele school.” Wat betreft scholing op 
schoolniveau lopen er meerdere initiatieven. Op meerdere scholen hebben studiedagen 
plaatsgevonden. Behoefte aan individuele scholing is er ook, maar dat valt moeilijk in kaart te 
brengen doordat taalgericht onderwijs geen item is bij lesbezoeken en 
functioneringsgesprekken. “Wat ik nou in mijn lessen nou heel veel doe, ik zet leerlingen steeds 
meer aan het lezen, want ik wil dat ze daar gewoon vaardiger in worden en ik ben heel veel 
bezig met de kern uit de tekst halen. Daar neem ik leerlingen dan in mee, maar ik zou heel 
graag goede handvatten willen hebben om dit aan te vliegen. Dus ik denk dat mensen wel 
willen, maar hoe moeten ze dat vervolgens doen? Dat is eigenlijk het lastigste.”, aldus de 
geïnterviewde docent mens en maatschappij. De docent economie van school C zegt dat de 
verantwoordelijkheid steeds meer gevoeld wordt: “We krijgen met name te horen dat 
leerlingen niet meer lezen, dus de urgentie wordt steeds meer gevoeld.” Na een schoolbrede 
inventarisatiedag zijn er posters en stijlboeken ontwikkeld om leerlingen bepaalde zaken 
universeel aan te bieden. Niet elke docent of elke sectie maakt hier gebruik van. Het 
ondersteunen en coachen van collega’s staat niet structureel op de rol, het blijft meestal bij 
incidentele workshops of studiemiddagen. School B organiseert wel regelmatig scholing op 
gebied van bijvoorbeeld leesstrategieën, omgang met school- en vaktaal, modeling en 
scaffolding. Verder constateerde school B uit een vragenlijst die onder docenten is afgenomen 
dat ‘docenten zich bewust zijn van het feit dat in hun vak sprake is van specifieke vaktaal die 
door leerlingen onbekend kan zijn, maar ze passen de principes van taalgericht onderwijs 
nauwelijks toe’ en ‘worden strategieën of aanpakken om de leerlingen te activeren op het 
gebied van taal bij niet-talige vakken nauwelijks toegepast. Docenten lijken vooral zelf actief 
op dit vlak’. Daarnaast ‘gaan docenten verschillend om met het aspect spelling en grammatica 
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in hun vak. Sommige docenten signaleren, anderen niet. Ook de rol van spelling en grammatica 
in relatie tot de beoordeling van bijvoorbeeld toetsen, verslagen of werkstukken verschilt’.  
 

5.4 Hoe worden leerlingen gemonitord? 
 
Taalbeleidsplannen 
In de meeste beleidsplannen is een profielschets van de schoolsituatie en leerlingpopulatie 
aanwezig. Ook in klas 2 en 3 wordt er vaak een citotoets of een vergelijkbaar 
methodeonafhankelijke toets afgenomen. Op leerlingniveau is er opvolging geregeld in de 
vorm van extra begeleiding of ondersteuning, denk aan lwoo of NT2-ondersteuning. De 
deelnemende scholen gaan met het delen van de resultaten verschillend om, dat heeft 
betrekking op hoe er gedeeld wordt en met wie (teamleiders, mentoren, vakdocenten, 
ouders). Een schoolbrede resultatenanalyse en evaluatie ontbreken. Bij school B en C heeft er 
grootschalig onderzoek plaatsgevonden om de leerlingpopulatie en -behoeften in beeld te 
krijgen. School B heeft een leerlingbegeleidingssysteem waarbij de mentor om de zes weken 
de klas met iemand uit het ondersteuningsteam bespreekt. Daarin worden ook de resultaten 
van Cito meegenomen. School C benoemt dat er altijd contact is tussen mentor, de leerling en 
ouders op het moment dat er een taalachterstand is geconstateerd.  
 
Interviews 
Uit de interviews blijken de scholen gebruik te hebben gemaakt van verschillende 
onderzoeksmethodes. Elke school screent haar leerlingen bij binnenkomst met een 
methodeonafhankelijke toets. De keuze van de aanbieder verschilt per school 
(drempelonderzoek/citotoets). Waar de ene school ondersteuning op leerlingniveau inzet, 
wat vervolgens beperkt blijft tot dispensatie of ondersteuningsuren buiten de les, gaat de 
andere school over tot een schoolbrede interventie. Bij constatering van individuele 
achterstanden wordt altijd een begeleidingsplan opgesteld. Verschillende scholen gebruiken 
de onderzoeksresultaten voor een bijstelling van het taalbeleid. School C heeft bijvoorbeeld 
behoefteonderzoek onder leerlingen uitgevoerd en heeft naar aanleiding daarvan 
speerpunten voor de toekomst opgesteld. Leerlingen kaartten problemen aan op het gebied 
van het lezen van schoolboekteksten en woordenschat. Daarnaast vindt 50 procent van de 
leerlingpopulatie dat er meer aandacht moet zijn voor het leren van moeilijke woorden. Deze 
resultaten hebben geleid tot een verandering in het taalbeleid, namelijk de schoolbrede 
invoering van de taalkalender. School D heeft naar aanleiding van een onderzoek van 
Expertisecentrum Nederlands ook speerpunten voor de toekomst opgesteld, deze zijn 
vertaald naar vier concrete bouwstenen. School A heeft een aantal jaren geleden onderzoek 
gedaan naar de citoresultaten. Daaruit is gebleken dat ze in de onderste laag van Nederland 
zaten op het gebied van begrijpend lezen. Daarop is direct geanticipeerd door bij het agora-
onderwijs de schooltaalwoorden wekelijks in de dagopstart en coachgesprekken terug te laten 
komen.  
 

5.5 In hoeverre wordt er ingestoken op een rijke leesomgeving?  
 
Taalbeleidsplannen 
Op alle scholen is er sprake van een leesbeleid. Dit wordt gefaciliteerd in de lesuren 
Nederlands. Daarnaast heeft de sectie Nederlands op elk van de deelnemende scholen 
contact met de openbare bibliotheek voor een of meerdere projecten. Of scholen een 
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mediatheek hebben, wordt in de taalbeleidsplannen niet genoemd. School D lijkt wel over een 
boekencollectie te beschikken; met behulp van een schenking van de gemeente zijn er veel 
leesboeken aangeschaft. Contact met ouders wordt minimaal besproken. School A schrijft dat 
ouders een rol spelen bij taalontwikkeling en een gezamenlijke aanpak meer succes zal 
oogsten. School C heeft het kort over samenwerking met ouders. Beide scholen lichten dit niet 
toe. School D benoemt in het beleidsplan heel concreet dat er een leescultuur in de school 
aanwezig moet zijn omdat lezen “het cement van de samenleving is. Het lezen van verhalen 
en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren”.  
 
Interviews 
De scholen onderstrepen het belang van inspirerend leesmateriaal en maken daarom gelden 
vrij om dit te verwezenlijken. Het gaat hierbij om de bekostiging van leesboeken en 
leesbevorderingsactiviteiten, en de aankleding van de school (School D: “Twee trappen 
worden bekleed met de kaften van verschillende boeken waardoor boeken en het lezen van 
boeken zichtbaar wordt”). Vijf van de zes scholen hebben geen mediatheek (meer) vanwege 
bezuinigingen. School C kent als enige wel een mediatheek. Deze wordt geleid door twee 
mediathecarissen, zij zijn ook lid van de taalwerkgroep om ontwikkelingen op het gebied van 
taal te kunnen volgen en mee te kunnen denken. Enkel de secties Nederlands maken gebruik 
van een samenwerking met de plaatselijke bibliotheek. De taalcoördinator merkt op dat zij 
steeds meer leerlingen op school een boek ziet lezen, ook in pauzes of tussenuren. Ze stelt dat 
de sectie Nederlands de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft ingezet op leesmotivatie. 
Daarnaast hebben school A en D een Escape the Bieb gemaakt, zodat leerlingen bekend 
worden met de verschillende plekken en functies van de bieb. Zo wordt een volgend bezoek 
aan de bieb laagdrempelig gemaakt. Bij school D is de bouwsteen ‘Taal is zichtbaar’ in het 
beleidsplan opgenomen. De taalcoördinator vindt het belangrijk dat de school uitdraagt dat 
taal een rol speelt bij de schoolloopbaan van leerlingen en maakt taal daarom nadrukkelijk 
zichtbaar in de school met beklede traptredes en boekendisplays, zodat het uitnodigt boeken 
te lezen. Ze spelen in op het feit dat lezen van het stoffige imago af moet en de school daarin 
een voorbeeldfunctie heeft. Bij scholen A, C en D worden leerlingen actief betrokken in 
groepsgesprekken en andere klassenactiviteiten met betrekking tot leesbevordering. Als het 
gaat om taal, zijn de ouders opvallend afwezig. Ouders worden niet structureel voorgelicht 
over en/of betrokken bij taal en lezen. Op een aantal scholen worden de resultaten van hun 
kind bij de methodeonafhankelijke toetsen ook niet met ouders gedeeld, tenzij de resultaten 
aanleiding geven tot extra ondersteuning. School A heeft door het traject kansrijk schakelen 
een nauwe samenwerking met ouders gehad. Die samenwerking was er alleen op het moment 
dat ouders deelnamen aan het project, samen met hun kind. Er is geen sprake van schoolbrede 
ouderbetrokkenheid op het gebied van taal.  
 

5.6 Hoe krijgt taalgericht onderwijs vorm? 
 
Taalbeleidsplannen 
In alle beleidsplannen wordt de koppeling tussen praten, schrijven, lezen en luisteren als een 
belangrijk onderdeel van alle vakken gezien. Hoe dit is toegesneden op de taalleerbehoeften 
van de leerlingpopulatie wordt bij veel scholen niet geëxpliciteerd. Enkel school D heeft 
meerdere bouwstenen (doelstellingen) opgesteld waarbij taalbewust lesgeven onderdeel 
uitmaakt van de schooldidactiek. In het beleidsplan van school D is benoemd dat docenten 
taalbewust dienen te zijn door zich primair te richten op de benodigde taalvaardigheid bij de 
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verschillende vakdoelen. Daarbij wordt aangehaald dat de vak- en taaldoelen gelijktijdig 
ontwikkelen via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de 
benodigde taalsteun geboden wordt. Taalsteun wordt schoolbreed ingezet door binnenkort 
het taalteken te introduceren. Bij iedere toets van elke vakgroep komt dit taalteken terug. Dat 
houdt in dat twee vragen van de toets op taal worden beoordeeld, denk aan volledige zinnen, 
de vraag herhalen in het antwoord en de vaktermen goed kunnen spellen. Leerlingen krijgen 
een kaart waarop de verschillende taalconventies staan. Aan de hand van deze kaart kunnen 
leerlingen hun antwoorden checken op taal. Ook met het voornemen om alle docenten te 
professionaliseren met betrekking tot NT2-onderstreuning faciliteert de school taalsteun, 
geïntegreerd in de les. School B en C hebben de pijlers van taalgericht onderwijs opgenomen 
in hun visie op taal. Er is niet benoemd hoe deze pijlers vormkrijgen. In het beleidsplan van 
school A wordt letterlijk de vraag gesteld hoe taal in een geïntegreerde context kan worden 
aangeboden. Een diepere vertaalslag naar de lespraktijk wordt niet gemaakt.  
 
Interviews 
De drie pijlers van taalgericht onderwijs zijn versnipperd zichtbaar in de scholen. Alle 
geïnterviewde docenten geven aan leerlingen concreet te laten oefenen met talige taken. Ze 
leggen daarbij elk hun eigen accenten. De ene docent legt meer nadruk op taalsteun, op 
begeleiding van de talige kant zoals verslagen schrijven of toetsvragen beantwoorden, de 
andere besteedt meer tijd aan context, zoals betekenisvolle situaties uit het dagelijks leven. 
Met betrekking tot taalsteun wordt op school C een format uitgerold waarin per stap staat 
omschreven hoe een verslag eruit hoort te zien. “Het is de bedoeling dat dit format 
schoolbreed wordt gebruikt. Als we dit direct vanaf leerjaar 1 implementeren, dan worden 
leerlingen gedwongen om op die manier in stapjes te gaan denken”. De desbetreffende 
economiedocent oefent ook met het formuleren van antwoorden op toetsvragen. Hij leert 
zijn leerlingen bijvoorbeeld om de vraag te herhalen in het antwoord of hij projecteert slecht 
geformuleerde antwoorden om deze klassikaal te bespreken. Hij vindt het niet bevorderlijk 
als ook niet-taaldocenten zich over spelling en grammatica moeten ontfermen. “Ik ben zelf 
ook niet de meest talige persoon. Als je het hebt over ontleden en dat soort zaken, dan haak ik 
onmiddellijk af. Ik zeg ook altijd tegen een leerling: ‘Als ik begrijp wat jij bedoelt in de zin en er 
zit een spelfout in, dan vind ik dat niet erg.’ Bij mij is het belangrijk dat ze kunnen uitleggen 
wat bijvoorbeeld inflatie is en dat ze dat op een juiste manier kunnen uitleggen. Dan gaat er 
soms iets mis in de formulering, dat neem je dan voor lief.” School D lanceert aankomend 
schooljaar het taalteken bij toetsen. “Er zijn natuurlijk collega’s die zeggen dat ze niet goed in 
spelling zijn, maar eigenlijk is het wel een taak van de docent, verbeteren. Dat schept 
vertrouwen, denk ik, door niet direct op de d’s en t’s te focussen, maar het dichter bij het vak 
te zoeken.” Bij school B staat professionalisering omtrent modeling en scaffolding op de rol. 
Uitwisseling tussen docenten is eenmalig geïnitieerd voorafgaand aan de coronacrisis en is 
toen niet verder op papier uitgewerkt. School B heeft een poster ontwikkeld waarop 
verschillende talige taken staan uitgelegd: samenvatten, verschillende manieren van lezen, 
verslaglegging en formuleren. Vanuit dat punt is het stijlboek ontwikkeld, hierin staan 
meerdere schrijfkaders die voor elk vak toegankelijk zijn. Leerlingen krijgen zo zicht op de 
benodigde stappen en handelingen. “Het is een groeidocument. Het stijlboek gaat steeds meer 
leven. Ik denk dat er meer bewustwording is voor het feit dat het voor leerlingen prettig is dat 
het bij elk vak hetzelfde is.” Op de poster wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 
leesstrategieën. Docenten merken dat leerlingen meteen beginnen met lezen, terwijl je met 
titels, tussenkopjes en plaatjes veel te weten kunt komen. “Of dat ze direct naar de vragen 
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gaan en dan het stukje opzoeken. Ze zijn dan niet bezig met wat ze daadwerkelijk aan het lezen 
zijn, met het gevolg dat ze het volgende lesuur niet meer weten waar de tekst over ging. Nu 
hopen we dat het beter blijft hangen nu we het op een andere manier aanpakken.” 
 De pijler taalinteractie is niet nadrukkelijk in de interviews naar voren gekomen. Enkel 
de economiedocent van school C benoemt dat hij vooral veel zelf vertelt: “Ik ben eigenlijk zelf 
altijd een verteller, zeker als het gaat over de kennis die ze moeten hebben, van bepaalde 
woorden, probeer ik altijd terug te pakken naar tijdsituaties, anekdotes, situaties die in het 
bedrijfsleven aanwezig zijn, of die ik in de krant gelezen heb en daar dan een stukje over vertel. 
Wat ik ook heel duidelijk merk, is als ik proefwerken geef, juist antwoorden terugkomen van 
de verhaaltjes die ik zelf verteld heb, dan merk je heel duidelijk. Dat vind ik altijd heel leuk. Dan 
heb ik het gevoel dat ik het goed gedaan, dat de leerlingen begrepen hebben wat ik bedoelde.” 
Het lijkt erop dat de docent meer mag in zetten op het ontlokken van taaluitingen bij de 
leerlingen. Daarentegen gebruikt hij wel contextrijke verbanden tussen nieuwe en bestaande 
kennis. 

De laatste pijler, taal in context, krijgt niet op elke school vorm. De docent economie 
van school C ziet dat leerlingen visueel zijn ingesteld: “Zo komt er bijvoorbeeld bij mijn vak in 
het boek het woord suppoost voor. De leerlingen hebben geen idee wat suppoost is, dus dat is 
iedere keer van: wat is een suppoost? Dan pak ik het gewoon zelf klassikaal terug. ‘Oké jongens 
let op, dat betekent dat’ en dan laat ik een filmpje zien van het Rijksmuseum. ‘Kijk, die man, 
dat is een suppoost’, dat je dus op een gegeven moment in je les een stukje visueel maakt, 
want dat is wat ik met name heel erg merk. Leerlingen zijn veel meer visueel ingesteld dan 
taalkundig. Het moment dat je iets laat zien bij een moeilijk woord, blijft het met iets visueels 
beter hangen.” Deze docent haakt bewust aan op een rijke, visuele context van een bepaald 
woord door een specifiek filmpje aan te bieden. De scholen A en C zetten specifiek in op 
schooltaalwoorden. De vakdocenten krijgen de ruimte om de weekwoorden te koppelen aan 
het curriculum van hun vak. Op school C zijn de schooltaalwoorden nadrukkelijk in het 
klaslokaal aanwezig: in elk lokaal is de taalkalender opgehangen. Of alle docenten aandacht 
besteden aan de kalender is de vraag, omdat er verschillend is gereageerd op de lancering van 
de kalender. Meerdere docenten merken op dat de examens steeds taliger worden en zij daar 
als niet-taaldocent op dienen te anticiperen. “In mijn beleving gaat het om toetsen van kennis. 
Het gaat niet om het toetsen van de leesvaardigheid van de taalkennis bij de vakken. Wat je 
vaak merkt is dat er, doordat er een bepaalde taalachterstand is, je niet de kennis van het vak 
toetst, dat er te veel kennis van de taal bij komt kijken. Dat is eigenlijk best moeilijk, vind ik.” 
De economiedocent van school C stelt dat de begeleiding van docenten op dit onderdeel beter 
kan. “Ik denk dat heel veel docenten wel bezig zijn met het uitleggen van woorden als die niet 
begrepen worden, dat zeker. Maar er heel bewust mee bezig zijn, zoals wij als werkgroep, nee, 
dat denk ik niet. Ik denk dat dat er nog te weinig is, dat dat meer moet gaan leven. Het gaat 
dan niet om een of twee jaar, dat zal dan een gevoel moeten gaan geven door de jaren heen.” 
De taalcoördinator van deze school benoemt dat de problematiek rondom de talige examens 
het uitgangspunt is geweest voor de taalkalender. “Wat wij belangrijk vinden, is dat wij hier 
op school, over begrippen, een soort kapstok hebben aan verbale context waarbinnen dat ene 
woord past en één van de dingen die wij dus in de lessen doen. Wat we heel erg promoten, is 
dat er vaak synoniemen worden gebruikt. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat er moeilijke 
woorden worden gebruikt. Die moet je echt gebruiken, want anders gaan we leerlingen 
betuttelen, zij hebben anders het gevoel nooit serieus genomen te worden. Ik gebruik gewoon 
'het functioneren van' in de lessen en geef daarnaast een soort onderschrift van wat dat dan 
betekent, dus eigenlijk is het soms net iets boven de pet.” Ze stelt dat vmbo-docenten geneigd 
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zijn te bemoederen en daarom geneigd zijn onder het niveau te gaan zitten. Dat willen ze door 
de kalender voorkomen. “Door gebruik te maken van synoniemen en een contextrijke 
omgeving, worden de schooltaalwoorden vier jaar achter elkaar herhaalt.” De taalkalender is 
wisselend ontvangen. Docenten vinden het soms niet praktisch inzetbaar. “Het belang moet 
duidelijk zijn voor ze. De doelstelling moet duidelijk zijn. Door de taalkalender heb je via een 
omweg je eigen Centraal Examen op een hoger niveau. Dat moet dan wel weer eventjes 
duidelijk worden gemaakt.” 

 

Samenvatting  
Ten eerste formuleren alle scholen een visie op taal (factor 1). De koppeling naar de brede 
onderwijsvisie is bij de meeste scholen echter niet duidelijk in beeld. Er zijn scholen waarbij 
de visie en het leiderschap van bovenaf komt (top-down), of dat een taalcoördinator die rol 
op zich neemt. Er is ook een school waarbij dit wordt verdeeld (gecombineerde top-
down/bottom-up strategie). In het kader van het coördineren van de implementatie (factor 2) 
heeft iedere school een taalcoördinator aangesteld om het taalbeleid te organiseren. Ook 
samenwerking op de scholen met betrekking tot taalbeleid is, behalve bij school C, niet 
structureel opgenomen in de jaaragenda. Hetzelfde geldt voor het evalueren en 
doorontwikkelen van het beleid. Verder hebben schoolleidingen met betrekking tot het 
professionaliseren van docenten (factor 3) ervoor gekozen taalbeleid en/of taalgericht 
onderwijs geen onderdeel te laten uitmaken van functioneringsgesprekken en lesbezoeken. 
Op het gebied van monitoring (factor 4) kiezen alle scholen ervoor de leerlingen bij 
binnenkomst te screenen. Waar de ene school naar aanleiding van de leerlingmonitoring 
ondersteuning op leerlingniveau inzet, wat vervolgens beperkt blijft tot dispensatie of 
ondersteuningsuren buiten de les, gaat de andere school over tot een schoolbrede 
interventie. Op het gebied van een rijke leesomgeving en de samenwerking met externen 
(factor 5) zijn er zowel verschillen als overeenkomsten opgemerkt. De secties Nederlands zijn 
positief over het aanbod van openbare bibliotheken. Alle scholen nemen deel aan één of meer 
projecten. De meeste scholen kennen ook een beleid met betrekking tot vrij lezen, maar dit 
initiatief ligt meestal bij de docenten Nederlands. Andere secties hebben geen samenwerking 
met de bibliotheek. School C is de enige met een mediatheek, inclusief twee 
mediathecarissen. Contact met ouders met betrekking tot taalontwikkeling en leesmotivatie 
is bij alle scholen afwezig. Tot slot, met betrekking tot taalgericht onderwijs (factor 6) is een 
aantal individuele docenten gemotiveerd. De drie pijlers van taalgericht onderwijs zijn niet tot 
de haarvaten van de scholen doorgedrongen. Gemotiveerde docenten voelen zich op dit 
moment alleen, de verbinding met taalbeleid en/of met andere collega’s en secties wordt 
onvoldoende ervaren. De noodzaak is er volgens de geïnterviewde docenten wel degelijk en 
zij benutten dan ook de kansen die binnen handbereik liggen. Ze leggen daarbij elk hun eigen 
accenten. Het is de vraag in hoeverre collega’s daadwerkelijk in staat zijn taal in te zetten bij 
hun eigen vak en in hoeverre de geboden ondersteuning daadwerkelijk aansluit bij de 
behoefte die collega’s hebben. 
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6 Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar de verschillen tussen opgesteld en uitgevoerd taalbeleid 
enerzijds en de verschillen tussen scholen anderzijds. Het taalbeleid is aan de hand van 
verschillende factoren geanalyseerd en er is daarbij onderscheid gemaakt tussen school- en 
docentniveau. Aan de hand van de verkregen resultaten wordt in deze sectie de hoofdvraag 
van dit onderzoek beantwoord. In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:  
 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in taalbeleidsplannen tussen vmbo-scholen 
en hoe is dit taalbeleid geïmplementeerd in de praktijk? 

 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat alle scholen in theorie taalgericht onderwijs 
een belangrijk aspect vinden van de eigen onderwijsvisie. Het is positief te noemen dat alle 
scholen duidelijk aangeven dat zij van al hun docenten een bijdrage verwachten met 
betrekking tot taalgericht onderwijs. Ze zijn ervan overtuigd dat taal zich niet beperkt tot het 
vak Nederlands en de moderne vreemde talen (Bais, Faber & Megens, 2013). Een breed 
draagvlak is daarmee in ieder geval gedeeld als wens bij alle scholen. Taalbeleid richt zich in 
de praktijk echter veelal op kleinschalige activiteiten. Van Eerd, Bijl & Huitema (2008) 
waarschuwden hier al voor. Het beleid is geen vast onderdeel van de didactiek, waardoor er 
geen daadwerkelijke focus voor de relatie tussen taal en leren in het gehele onderwijs 
aanwezig is. Dat is een ontkrachting van het potentieel van taalgericht werken in álle lessen.  

Met name de factoren visie op taal en gedeeld leiderschap en het coördineren van de 
implementatie lijken het meest doorslaggevend in dit beleidsproces. Deze factoren oefenen 
veel invloed uit op de daadwerkelijke implementatie en doorontwikkeling van schoolbreed 
taalbeleid: zonder brede steun en duidelijke plaatsing in de schoolontwikkeling blijft taalbeleid 
gemarginaliseerd. Scholen met een constructie waarin verschillende betrokkenen 
verantwoordelijk worden gehouden voor taalbeleid (oftewel een gecombineerde top-
down/bottom-up strategie) lijken daar de vruchten van te plukken, omdat zij tot 
daadwerkelijke schoolbrede aanpassingen komen.  

Of en hoe de visie op taal door de schoolleiding en de taalcoördinator wordt 
uitgedragen naar het docententeam, en bovenal, of deze visie wordt opgesteld in 
samenspraak met docenten, houdt verband met draagvlak binnen een school. Tussen scholen 
is verschil in draagvlak opgemerkt. De vraag is of schoolleidingen voldoende beseffen dat zij 
een cruciale rol spelen bij het pionierswerk van taalwerkgroepen en taalcoördinatoren. 
Schoolleidingen moeten niet uit het oog verliezen dat hun onderwijskundige leiderschap 
bestaat uit sturing met betrekking tot kwaliteitsverbetering (Hajer & Meestringa, 2020). 
Vanuit die betrokkenheid schept een schoolleiding voorwaarden voor didactische 
ontwikkeling, professionalisering en leerprocessen op schoolniveau. Scholen waarbij actief 
interactie wordt opgezocht tussen het school- en docentniveau laten zien dat samenwerking 
tussen betrokkenen inderdaad cruciaal is voor de totstandkoming en uitvoering van taalbeleid 
(Drijkoningen, 2001). 

 Er is daarnaast geconstateerd dat de inbedding van ontwikkeltijd en samenwerking op 
schoolniveau een voorspellende factor is voor de structurele aandacht en doorontwikkeling 
van het beleid. Het is de kunst om in de school zo met elkaar aan de praat te raken dat er 
ingangen voor een rijke taalbeleidsdidactiek gevonden wordt. Daar passen begeleiding op 
maat en trajecten waarin ruimte is voor verkenning van kwesties rond taal en leren bij, bij 
voorkeur vanuit de eigenheid van de vakken. Vernieuwing en implementatie van taalbeleid is 
dan ook een kwestie van het organiseren van uitwisseling, binnen teams, vakgroepen, 
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onderbouw- en bovenbouw. Er is daarin een heel belangrijke taak weggelegd voor de 
taalcoördinator: de taalcoördinator blijkt bij alle factoren een spil in het web. Structurele 
samenwerking op de lange termijn is voor hen een pijnpunt. Het is niet efficiënt om te wachten 
op vrijwillige initiatieven van docenten om didactische knelpunten aan te pakken, een team 
heeft een gezamenlijke doelstelling en visie nodig. Taalbeleid moet als groot thema op de een 
of andere manier de dagelijkse lespraktijk raken en daarbij aansluiten op de vragen van 
docenten. Dit is een proces van de lange adem, dit gaat niet over één nacht ijs. Hierbij is 
engagement en ontvankelijkheid van velen nodig om de vooropgestelde doelen te behalen. 
De verantwoordelijkheid voor taalbeleid zou daarom niet exclusief bij taalcoördinatoren, 
taaldocenten of geïnteresseerde docenten moeten liggen. Representatieve taalwerkgroepen 
en tijd en ruimte in de jaaragenda maken hier het verschil. Daarnaast wordt in de resultaten 
bevestigd dat er steeds nieuwe impulsen aan taalbeleid gegeven moeten worden (Kuiken, 
2009), wil de aandacht ervoor na verloop van tijd niet afnemen. School C laat duidelijk zien 
dat ingeplande werksessies voor continuïteit zorgen. De theorie van Van Ceulen (2001) zien 
we hierin ook terug: taalwerkgroepen sturen en bewaken het proces. Blijvende inspanningen 
zullen nodig zijn om een blijvend resultaat te oogsten. 

Een koppeling naar het competentieprofiel van docenten, functioneringsgesprekken 
en lesbezoeken wordt op geen van de scholen gemaakt. De afwezigheid van deze 
professionaliseringsitems lijken voor een groot deel te bevestigen dat urgentie is gewenst, 
zodat taalondersteuning en zorg voor taal doordringt tot op het docentniveau. Als een team 
samen de schouders onder een project zet en daarvoor de nodige verantwoordelijkheid, 
kennis en middelen krijgt, gebeuren er kleine wonderen. Anderen worden meegetrokken door 
die energie. Een uitdijende olievlek trekt echter ook kritische geesten aan, elk 
veranderingsproces stoot op weerstand. Dat mag, alle betrokkenen moeten gehoord en 
gewaardeerd worden in hun sterktes en beperkingen. Daarbij horen juist uitwisselingen zoals 
studiemiddagen, intervisies of actieonderzoeken. Op deze manier komen de praktijkkennis en 
de ondersteuningsbehoefte van de collega’s in beeld. Schoolleidingen werken wat dit punt 
betreft nog niet vanuit de behoeften van vakdocenten. De opbrengst voor de eigen lespraktijk 
wordt daardoor misschien niet of onvoldoende gevoeld (Hajer & Meestringa, 2020). 

Op het gebied van monitoren hebben alle scholen hun leerlingpopulatie goed in beeld. 
Dat heeft er bij sommige scholen toe geleid dat het beleid is toegesneden op de situatie van 
de school. Sommige scholen hebben daarnaast de behoeften van leerlingen en docenten in 
beeld gebracht met het idee het beleid daar vervolgens op af te stemmen. Leerlingresultaten 
zijn zichtbaar, maar deze resultaten worden niet altijd gebruikt om opgesteld beleid bij te 
stellen. Waar de ene school naar aanleiding van de leerlingmonitoring ondersteuning op 
leerlingniveau inzet, gaat de andere school over tot een schoolbrede interventie.  

In het aanbod van een rijke leesomgeving en de samenwerking met externen zijn er 
veelal overeenkomsten op te merken. Bij alle scholen lijkt leesbevordering een belangrijk 
item. Alle scholen stimuleren vrij lezen. Opvallend is dat de secties Nederlands positief zijn 
over het aanbod van en de samenwerking met de openbare bibliotheek. Deze samenwerking 
wordt doelgericht ingezet om het leesplezier van leerlingen te versterken. Juist jongeren in 
het vmbo hebben stimulans en ondersteuning vanuit de omgeving nodig wat betreft 
leesbevordering. De stimulans komt nu echter alleen bij de secties Nederlands vandaan. 
Andere secties hebben een samenwerking met de bibliotheek nog niet gevonden. Het is 
interessant om te analyseren hoe het voor de sectie Nederlands geschikte aanbod tot stand is 
gekomen en hoe de samenwerking concreet vorm krijgt, zodat ook andere secties 
ondersteund en geïnspireerd kunnen worden door de bibliotheken.  
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Tot slot benoemen alle scholen één of meerdere pijlers van taalgericht onderwijs. Lang 
niet elke school heeft de pijler(s) concreet uitgewerkt: taalgericht onderwijs is nog lang niet 
tot de haarvaten van de verschillende scholen doorgedrongen. De noodzaak is er volgens de 
geïnterviewde docenten wel degelijk. Zij benutten zoveel mogelijk de kansen die binnen 
handbereik liggen in hun eigen lespraktijk. Zij lijken zich bewust te zijn van het geven van 
gerichte ondersteuning op leerlingniveau met betrekking tot het begrijpen en produceren van 
taal. Ze missen steun van en samenwerking met collega’s. Het is aannemelijk te 
veronderstellen dat taalrijke lessen niet over de gehele linie gegeven worden. Het is de vraag 
in hoeverre collega’s daadwerkelijk in staat zijn taal in te zetten bij hun eigen vak en in 
hoeverre de geboden ondersteuning daadwerkelijk aansluit bij de behoefte die collega’s 
hebben. Om hier zicht op te krijgen, zouden lesobservaties een vereiste zijn voor verder 
onderzoek. 
 
Schoolleidingen zijn wettelijk verantwoordelijk voor de invulling van taalbeleid, dit verklaart 
dat taalbeleid op landelijk en schoolniveau heterogeen is. Scholen zijn allemaal verschillend, 
waardoor een universeel beleid aanvankelijk onmogelijk lijkt, maar de inspectie zou wel voor 
duidelijke(re) richtlijnen en meer overeenstemming kunnen zorgen. Scholen vinden nu 
allemaal los van elkaar het wiel opnieuw uit. Ze lopen ongetwijfeld tegen dezelfde uitdagingen 
aan, plus dat het nog maar de vraag is of hetgeen wat ze doen effectief is. Een structurele en 
brede aanpak, waarin de overheid, scholen, beleidsinstellingen, opleidingen en bibliotheken 
de handen ineenslaan, is noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat elke leerling taalvaardig is, 
moeten betrokken partijen samenwerken en zorg dragen voor onderwijs waarin geïntegreerd 
taal-, lees- en leesbevorderingsbeleid de sleutel is.  
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7 Discussie 
In deze sectie komen de beperkingen van dit onderzoek aan bod. Daarnaast biedt dit 
hoofdstuk context in het duiden van de resultaten. Allereerst staat de onderzoeksmethode 
ter discussie. Tijdens een interview gaat het namelijk om uitgelokt gedrag in plaats van 
spontaan gedrag. Lesobservaties waren meer valide geweest dan interviews, maar konden 
door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. De respondenten wisten dat zij werden 
onderzocht en hebben zich daardoor misschien anders gedragen dan zij spontaan zouden 
hebben gedaan bij lesobservaties. Als men gedrag wil meten, is observatie meer valide dan 
een interview. Zeggen en doen zijn niet synoniem aan elkaar. Een ander ongewenst effect is 
dat de respondenten tijdens het interview over bepaalde zaken nadenken, of zich beter 
bewust worden van zaken, en daardoor misschien andere antwoorden hebben gegeven dan 
zij in eerste instantie spontaan zouden hebben gedaan. Met vervolgonderzoek kan er met 
meer gerichte hypotheses observerend onderzoek worden gedaan naar de implementatie van 
taalbeleid.  

Bij de gegevensverzameling is de onderzoeker voor onverwachte zaken komen te 
staan. Een van de interviews heeft in twee delen plaatsgevonden. Hier heeft geen duo-
interview plaatsgevonden. Beide respondenten konden geen informatie geven over 
monitoring en leesbevordering, vandaar dat de sectie Nederlands na afloop nog per mail is 
benaderd. Ook zijn er twee interviews niet doorgegaan, ondanks dat de desbetreffende 
scholen wel hun taalbeleidsplan hadden aangeleverd.   

Het macroniveau is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, dus de overheid, 
maar ook het bestuur van scholenvereniging Ons Middelbaar Onderwijs, de bibliotheken op 
landelijk/provinciaal niveau en gemeentes, wat een beperking van dit onderzoek oplevert. Op 
basis van de literatuur is het zeer denkbaar dat het mogelijk noodzakelijk is om op 
macroniveau een impuls te geven aan taalbeleid op de verschillende scholen en de 
samenwerking met andere partijen. De individuele scholen kunnen door elkaar en door OMO, 
bibliotheken en gemeentes ondersteund worden bij het (her)formuleren, evalueren en 
verwezenlijken van hun taalbeleid.  

Daarnaast moet uiteraard met betrekking tot de betrouwbaarheid worden opgemerkt 
dat de hoeveelheid scholen en respondenten te klein is om betrouwbare conclusies 
verenigingsbreed toe te laten. De uitkomsten van dit onderzoek geven wel een indicatie van 
de situatie, maar geen compleet beeld.  

Wat ook zeker meegenomen moet worden in de beschouwing van de resultaten is dat 
de geïnterviewde docenten juist actieve docenten zijn die enthousiasme voor taalbeleid als 
reden voor deelname hebben. Deze docenten zijn dus ook al bekend bij taalcoördinatoren en 
worden zo benaderd. Het is daarmee voor de hand liggend dat deze docenten het 
zogenaamde neusje van de zalm representeren, en niet de schoolbrede praktijk.  
 Tot slot een voorzet met betrekking tot vervolgonderzoek. De lezer kan zich afvragen 
wat de wetenschappelijke waarde van de resultaten uit dit onderzoek zijn. Er zijn veel 
verschillen tussen scholen in de manier waarop de aangewezen succesfactoren zijn 
beschreven en geïmplementeerd. Blijkbaar is er nog een grote variatie in de manier waarop 
de factoren zijn uitgewerkt per school, dus hoe leiderschap (top-down of gedeeld leiderschap), 
taalcoördinatie, professionalisering van docenten, etc. vorm krijgt op scholen. Op grond van 
dit onderzoek lijkt het van belang verder onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze 
verschillen: wat is nu de beste manier?  
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8 Aanbevelingen 
In dit onderzoek is geprobeerd een helder profiel te schetsen van taalbeleid, de verschillen en 
overeenkomsten tussen vmbo-scholen en de verschillen tussen beleid en praktijk bloot te 
leggen. Op basis van dit onderzoek is een handreiking opgesteld die de implementatie van 
taalbeleid praktisch handen en voeten kan geven. De verschillende inzichten en perspectieven 
die zijn verkregen uit literatuuronderzoek, analyse van bestaande beleidsplannen, gesprekken 
met docenten, schoolleiders en taalcoördinatoren hebben geleid tot de volgende adviezen 
die, in samenhang uitgevoerd, het leren van leerlingen bevorderen en bijdragen aan 
kansengelijkheid van leerlingen. De adviezen zullen alleen het beoogde effect hebben 
wanneer ze integraal overgenomen worden. 
 
Advies 1: Integreer en waarborg breed taalbeleid in het schoolplan. 
Er wordt geadviseerd taalbeleid standaard op te nemen in de beschrijvingen van de 
onderwijskundige visie en ontwikkeling van scholen, de schoolplannen dus. Op macroniveau 
kunnen de schoolplannen getoetst worden op de aanwezigheid van een visie op breed 
taalbeleid.  

Het behoort tot de kerntaken van het onderwijs om alle leerlingen gelijke kansen te 
geven om het Standaardnederlands, en specifiek school- en vaktaal, goed te verwerven en te 
ontwikkelen. Taalontwikkeling van leerlingen vindt altijd, binnen en buiten de school, plaats. 
Omdat taal- en denkontwikkeling hand in hand gaan, zal een betere taalvaardigheid resulteren 
in betere leervaardigheden en meer leeropbrengst voor elk vak. Scholenvereniging OMO heeft 
de verantwoordelijkheid om alle contacttijd met leerlingen te benutten om de 
taalontwikkeling te stimuleren, met als doel leerlingen in de gelegenheid te stellen hun taal- 
en denkvaardigheden optimaal te ontwikkelen. 

Er moet worden benadrukt dat een rijk taalaanbod, kwaliteitsvolle interactie en het 
bieden van taalsteun daarom aandacht en ruimte nodig heeft in álle lessen. Taalbeleid heeft 
alleen nut wanneer bij het schrijven van het beleid de directe verbinding wordt gelegd met 
andere didactische en pedagogische schoolontwikkelingen, daarom hoort taalbeleid thuis in 
ieder schoolplan. Taalbeleid moet niet vrijblijvend zijn, maar scholen moeten wel vrijheid 
ervaren in de wijze waarop ze taalbeleid vormgeven. 
 
Advies 2: Alle betrokkenen bij taalbeleid hebben een duidelijk beschreven rol, kennen hun 
rol en dragen er verantwoordelijkheid voor. 
Er wordt geadviseerd dat elke school een duidelijk profiel opstelt van de deelnemers aan het 
opstellen en uitvoeren van taalbeleid. 
 
➢ In de profielomschrijving van de schoolleiding wordt geadviseerd tenminste op te 

nemen dat ze (eind)verantwoordelijk is voor het opstellen en het actief uitdragen van 
de visie op taalbeleid.  

➢ In de profielomschrijving van de taalcoördinator wordt geadviseerd op te nemen dat 
hij zich richt op de implementatie van succesvol taalbeleid in de school. Hij is een 
praktische verbinder en een organisator.  

➢ In de profielomschrijving van alle docenten wordt geadviseerd de verwachte bijdrage 
aan de uitvoering van breed taalbeleid te beschrijven en de uitvoering van breed 
taalbeleid in lesobservaties en de gesprekscyclus op te nemen.  

➢ Tot slot wordt geadviseerd over de positie van alle anderen die deelnemen aan de 
schoolgemeenschap na te denken, zoals mediathecarissen, het Onderwijs 
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Ondersteunend Personeel en ouders of verzorgers, die ieder vanuit hun eigen positie 
bij kunnen dragen aan de taalontwikkeling van leerlingen. 

 
Schoolbreed taalbeleid vraagt om een actieve rol van de schoolleiding. De schoolleiding 

kent en benoemt de relatie tussen taal en leren en laat zien dat taalrijke lessen leiden tot een 
verbetering van het leerproces en de leeruitkomsten. Een verbetering is tegelijkertijd een 
verandering en daarom geeft de schoolleiding, voorafgaand aan de aanpassing, duidelijk zicht 
op de aanleiding, het proces, de verwachte rol van de betrokkenen en het gewenste resultaat. 
De schoolleiding ondersteunt en faciliteert professionalisering om alle betrokkenen de 
behoefte aan zekerheid en het vertrouwen in eigen kunnen te kunnen geven om succesvol te 
kunnen zijn. Ze werkt daarbij vanuit de behoeften van de vakdocent, zodat de opbrengst voor 
de eigen les echt gevoeld wordt. De schoolleiding kiest het moment en de planning, rekening 
houdend met de werkdruk. Wanneer aan deze randvoorwaarden voldaan wordt, is het aan te 
raden om taalrijke lessen als observatiepunt mee te nemen in beoordelingen.  

De taalcoördinator is de spilfiguur in de school wanneer het gaat om de uitvoering van 
taalbeleid. De coördinator kent de behoeften van het team. Hij kent en adviseert de 
schoolleiding in het aansluiten bij de vragen die bij (individuele) docenten leven rondom taal 
en leren vanuit de eigenheid van vakken en de vakdidactiek. Hij draagt bij aan de organisatie 
van passende scholing van het team en organiseert lesobservaties en uitwisseling. De 
coördinator zorgt er samen met de schoolleiding voor dat docenten zich ondersteund voelen 
bij het opzetten van taalrijke lessen. De taalcoördinator weet waar expertise van binnen 
(bijvoorbeeld van vakdocenten) en van buiten (bijvoorbeeld van de bibliotheek) de school 
ingezet en uitgewisseld kan worden en onderhoudt dit netwerk.  

Ook de positie van anderen die deelnemen aan de schoolgemeenschap zijn belangrijk, 
zoals de rol van ouders. Om leerlingen aan het lezen te krijgen en houden, is steun, sturing en 
inspiratie bij ouders nodig, denk bijvoorbeeld aan een thema-avond op school. 
 
Advies 3: Focus monitoring primair op daadwerkelijke uitvoering en evaluatie van taalbeleid 
in de lessen.  
Er wordt geadviseerd op te passen met wat wordt gemeten op leerlingniveau, hoe snel er 
resultaat wordt verwacht en bewaak de opvolging. Monitoring gaat verder dan het afnemen 
van methodeonafhankelijke toetsen. Neem het schooleigen taalbeleid op in lesobservaties in 
het kader van de gesprekscyclus en meet de mate waarin docenten zich bekwaam en 
ondersteund voelen bij de uitvoering van taalbeleid.  
 
Advies 4: Taalbeleid bestaat uit een bewezen effectief aanbod. 
Er wordt geadviseerd taalbeleid vorm te geven in een beperkt aantal aanbodsdoelen die alle 
lessen taalrijk maken. Vereenvoudig de aanbodsdoelen tot de hieronder genoemde bewezen 
efectieve doelen waarbinnen iedere school de vrijheid heeft eigen accenten aan te brengen, 
aansluitend bij de leerlingpopulatie en behoefte(n) van de school.  
➢ Zorg in alle lessen voor een rijk taalaanbod in context.  
➢ Creëer in alle lessen voldoende gelegenheid voor kwalitatief goede interactie.  
➢ Start een leesoffensief met een volgende focus: 

- Maak lezen onderdeel van de schoolroutine. Kies een vast moment of aantal 
momenten per week, en lees minimaal twintig minuten om tot ‘dieplezen’ te 
komen. De aanwezige volwassenen zijn rolmodel, zij lezen ook. 

- Investeer in een geschikt en actueel leesaanbod. 
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Bijlagen 
 

Bijlage A: mail naar scholen  
 
Beste collega, 
  
Laat ik me kort voorstellen: mijn naam is Donna van der Hulst en ik geef Nederlands op het 
Rodenborch College in Rosmalen. Sinds 2016 ben ik werkzaam op het Rodenborch. Ik geef er 
met veel plezier les aan de bovenbouw van het vmbo-tl. Dit schooljaar schrijf ik mijn 
masterscriptie aan de Universiteit Utrecht in het kader van de opleiding Nederlandse taal en 
cultuur. Ik doe onderzoek naar taalbeleid op vmbo-scholen. Graag kijk ik naar de maatregelen 
die worden getroffen om aandacht voor taal te waarborgen. Mijn scriptie zal zichtbaar maken 
hoe vmbo-scholen taalbeleid vormgeven. 
  
Daarom kom ik graag met u in contact. XXX is een van de 19 XXX-scholen die enkel vmbo of 
mavo aanbiedt. Graag zou ik de taalbeleidsplannen van deze scholen inzien en analyseren, dus 
ook van XXX. Naar aanleiding van deze analyse zou ik graag met een aantal van deze 19 
scholen in gesprek willen gaan over het beleid. Deze gesprekken geven mij de mogelijkheid 
gedetailleerder onderzoek te doen. Zeker voor scholengemeenschappen die vmbo aanbieden 
lijkt het me waardevol zicht te krijgen op hoe vmbo-scholen taalgericht vakonderwijs 
vormgeven. 
  
Voor nu ben ik dus heel benieuwd of XXX wil meewerken aan mijn onderzoek. Graag begin ik 
deze week aan de analyse van de eerste paar taalbeleidsplannen, dus ik zie graag spoedig een 
reactie tegemoet. Ook zou ik graag de naam en het mailadres tegemoet zien van de 
taalcoördinator of degene die verantwoordelijk is voor taalbeleid. De gesprekken worden eind 
mei/begin juni ingepland. 
  
Met collegiale groet, 
  
Donna van der Hulst 
  
Rodenborch - College  
docent Nederlands en mentor  
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Bijlage B: overzicht factoren van succesvol taalbeleid 
 
Tabel 1 
Overzicht van de zes factoren op school- en docentniveau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factoren Inhoudelijke invulling 

Visie op taal en gedeeld leiderschap • Onderwijskundige visie op taal met betrekking tot leren. 

• Gedeeld leiderschap waarbij docenten worden 
betrokken bij besluitvormingen. 

Coördineren van implementatie • Het structureel faciliteren van middelen en vormen van 
uitwisseling en samenwerking binnen het 
docententeam. 

• Het aanstellen van een taalcoördinator die het beleid 
organiseert, begeleidt, evalueert en door ontwikkelt. 

• Aanwezigheid van kartrekkers in de vorm van een 
taalwerkgroep 

Professionalisering van docenten • Taalgericht vakonderwijs is onderdeel van het 
competentieprofiel en het functioneringsgesprek van 
docenten. 

• Initiëren van schoolbrede en individuele scholing. 

Monitoren van leerlingen • Profielschets van de situatie en leerlingpopulatie van de 
school, eventueel via behoefteonderzoek. 

• Structurele effectmetingen op het gebied van taal, 
resultaten daarvan zijn zichtbaar en vormen een 
uitgangspunt voor de evaluatie en doorontwikkeling van 
het beleid. 

Aanbieden van een rijke leesomgeving • Beleid rondom vrij lezen. 

• Bemande mediatheek. 

• Samenwerking met de plaatselijke bibliotheek 

• Het geven van steun, sturing en inspiratie aan ouders op 
het gebied van taal. 

Taalgericht onderwijs • Taalsteun: steun bieden bij het begrijpen en produceren 
van taal. 

• Taalinteractie: het actief gebruiken van de taal door 
leerlingen de gelegenheid te geven voor talige inbreng, 
zowel mondeling als schriftelijk. 

• Contextrijk: betekenis geven aan het leerproces. Talige 
aspecten van die context worden daarbij toegankelijk 
gemaakt, zowel in het schriftelijke als mondelinge 
taalaanbod.  



Bijlage C: data uit taalbeleidsplannen 

 
Tabel 2 
Overzicht van de factoren, verkregen uit de taalbeleidsplannen 

 School A School B School C School D School E School F 

 
Visie op taal en gedeeld leiderschap 

 

Onderwijskundige 
visie op taal met 
betrekking tot leren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elke docent is een taaldocent. 
- De Nederlandse taal neemt in 
ons onderwijs een belangrijke 
plaats in. Het gaat om 
basisvaardigheden die ook in 
andere vakken een succesfactor 
kunnen zijn. Niet goed kunnen 
lezen vormt een belemmering om 
op andere (vak)gebieden uit te 
blinken. 
- Samen verantwoordelijk voor 
een uniforme manier van 
aanbieden van taalvaardigheden.  
- Woordenschat bepalende 
factor. 
- Bewustzijn bij docenten omtrent 
vaktaalwoorden. 
- Taalonderwijs wordt binnen 
Agora-onderwijs vakoverstijgend 
aangeboden door individuele 
leer- en studievragen. 

- Nut en noodzaak van effectief 
taalbeleid wordt door iedereen 
onderkend.  
- Elke docent is verantwoordelijk 
voor het optimaliseren van het 
taalniveau van leerlingen.  
- Bewustzijn van docenten 
omtrent vaktaalwoorden. 
- Alle docenten hebben kennis 
van en zijn vaardig in het gebruik 
van de referentieniveaus.  
- Alle docenten zijn vaardig in het 
toepassen van taalgerichte 
vakdidactiek. 
- Integrale aanpak van 
taalontwikkeling bij vak- en 
praktijkvaardigheden (Drieslag 
Taal). 
 

-   Elke docent is een taaldocent. 
- Elke docent is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van taalrijk 
onderwijs.  
- Elke docent is zich bewust van de 
specifieke taalproblemen van alle 
leerlingen. 
- Intrinsieke betrokkenheid van 
leerlingen bij taalverwerving door te 
focussen op autonomie, 
competentie en relatie. 
- Alle docenten zijn vaardig in het 
toepassen van effectieve 
taalgerichte vakdidactiek. 

- Taalbeleid is een ontwikkeling 
van de hele school.  
-  Aansluitend bij de visie van de 
school (zie Schoolplan 2020-
2024), waarin beschreven staat 
dat de kern van ons onderwijs is 
leerlingen goed voor te bereiden 
op de toekomst, is het de 
bedoeling om van de school een 
taalbewuste school te maken 
waarbij de overtuiging heerst dat, 
en de cultuur heerst waarin, taal 
als essentieel onderdeel van goed 
functioneren wordt beschouwd. 
- Een taalbewuste school waarbij 
de overtuiging heerst dat, en de 
cultuur heerst waarin, taal als 
essentieel onderdeel van goed 
functioneren wordt beschouwd. 
- Ontwikkelingen die zich 
berusten op vier bouwstenen: 
taalbewuste leraren, 
taalondersteuning bij elk 
schoolvak, zichtbaarheid van taal 
en leescultuur.   
 

- Een basisvoorwaarde voor 
succesvol en duurzaam taalbeleid 
is de aandacht die het heeft bij de 
schoolleiding. 
- We ontwikkelen een 
schoolbreed taalbeleid, dat 
gedragen wordt door alle 
docenten, omdat een juist 
taalgebruik niet exclusief is voor 
het vak Nederlands. Taal is overal 
belangrijk; integraal taalbeleid 
leidt tot betere resultaten; door 
een goed taalbeleid ontstaat er 
een stijging van het niveau in alle 
vakken; taligheid die nodig is voor 
examens, hoge eisen stelt; de 
ontlezing toeneemt. 
- Taalbeleid is een integraal 
onderdeel van het 
gemeenschappelijke 
schoolbeleid. Het kenmerkt zich 
door bewust beleid, dat overal 
terugkomt zoals innovatieplan en 
ontwikkeling in de secties, LOB-
vergroting van samenwerking en 
herkenbaarheid; het is geen 
‘hobby’ van het vak Nederlands 
bewustwording bij schoolleiding, 
docenten en leerlingen. 
 
 
 

- Taalbeleid is om diverse redenen 
een belangrijk onderdeel in het 
beleid van een school. Zo 
belangrijk, dat het in feite direct 
na het schoolplan zou moeten 
staan in de hiërarchie van 
beleidsplannen. 
- Voorwaarden voor een effectief 
taalbeleid: Taalbeleid is er voor 
alle docenten vanaf de brugklas. 
Het beperkt zich dus niet alleen 
tot het vak Nederlands. 
- Taalbeleid is iets wat in op 
zichzelf kan staan in één 
kerngroep en daarom is er een 
opzet gemaakt voor alle leerjaren. 
De bedoeling is, dat er sprake is 
van een opbouw vanuit leerjaar 1 
richting leerjaar 4. De nadruk 
hierbij ligt op leesvaardigheid. 
- Schoolleiding communiceert het 
belang van Taalbeleid aan de 
collega’s en maakt duidelijk, dat 
dit een wezenlijk onderdeel van 
ons onderwijs is, dat ons allemaal 
betreft. 
- Er moeten heldere 
doelstellingen voor taalbeleid 
geformuleerd worden. 
 

Gedeeld 
leiderschap waarbij 
docenten 
betrokken zijn bij 
besluitvormingen 

- Draagvlak binnen ons personeel 
is van essentieel belang. Ieder 
moet inzien dat we samen 
verantwoordelijk zijn voor een 
uniforme manier van aanbieden 
van taalvaardigheden. Dit houdt 
in, dat elk personeelslid bekend 
en vertrouwd moet zijn met ons 
taalbeleid. 

 
 
 
 

- De taalcoördinatoren vormen een 
schakel tussen de directie, docenten 
en omgeving.  
- Zij zijn aanspreekpunt voor allen, 
leiden en organiseren het overleg 
over taal en zorgen ervoor dat 
iedereen op de hoogte is van wat er 
moet gebeuren. 

  - Er wordt een regiegroep 
opgestart (met bv. 
vakgroepleiders) om samen 
afspraken te maken over de 
implementatie van het taalbeleid. 
- Taalcoördinator heeft 
individueel doelstellingen per 
leerjaar opgesteld.  
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 - De coördinatoren adviseren aan de 
schoolleiding op het gebied van 
professionalisering, steunles, 
prognose voor hulp, methodekeuze 
en ICT-wensen voor taal.  

- Er moet voor het taalbeleidsplan 
gepresenteerd wordt, goed 
geïnventariseerd worden, 
waaraan behoefte is. 

 

Coördineren van de implementatie 
 

Het structureel 
faciliteren van 
middelen en 
vormen van 
uitwisseling en 
samenwerking 
binnen het 
docententeam 

- Er zal dan ook veel gevraagd 
worden: tijd en inzet om bij te 
scholen, programma’s uit te 
proberen, keuzes te maken, te 
overleggen en lesprogramma’s 
aan te passen. 
- We werken samen in secties en 
lesteams. Het uitwerken van 
vakwerkplannen op basis van 
kerndoelen en referentieniveaus 
vindt hierin plaats. 
 
 
 

- In de vaksecties wordt aandacht 
besteed aan de rol van de 
vakdocent in het kader van 
taalgericht vakonderwijs 
 
 
 
 
 

- Medewerkers kunnen een beroep 
doen op de 'taaladviesdienst' van de 
school, bestaande uit twee 
coördinatoren. 
- Er moet actief worden 
(samen)gewerkt om 
taalachterstanden te bestrijden en 
taalontwikkeling te structureren en 
voortvarend te stimuleren. 
- Vakoverstijgend overleg verbindt 
vakken. Er is overleg over de 
verbetering van de taalvaardigheid 
van de leerlingen binnen alle 
sectoren. 
 
 

 
 

- Sectie Nederlands denkt aan 
over hoe de samenwerking met 
collega’s kan worden 
gestimuleerd en hoe zij draagvlak 
kunnen creëren voor activerende 
leesdidactiek in andere lessen dan 
Nederlands, ter verbetering van 
de leesmotivatie en 
leesvaardigheid.  
- Duo’s maken tussen docenten 
Nederlands en andere 
vakdocenten, zodat deze kunnen 
werken aan uitwisselen 
leesstrategieën en teksten. 
- Werken aan bewustwording 
voor examentaal gaat door d.m.v. 
samenwerking tussen docenten 
Nederlands en docenten van 
andere talige vaksecties. 
 
 

- Taalbeleid moet duidelijk 
aanwezig zijn binnen de school: 
collega’s regelmatig informeren, 
vast onderdeel bij 
vakgroepvergaderingen. 
- Er zou minimaal driemaal in een 
schooljaar overleg moeten zijn 
tussen taalcoördinator (met 
regiegroep) en schoolleiding: 1. 
Begin van het schooljaar – 2. 
Rond kerstvakantie – 3. Juni 
 

Aanstellen van een 
taalcoördinator die 
het beleid 
organiseert, 
begeleidt, 
evalueert en 
doorontwikkelt 

- Taalcoördinator wordt niet 
benoemd in het plan. Ieder jaar 
zal aan het eind van het 
schooljaar wel geëvalueerd 
worden en naar aanleiding van de 
bevindingen zal het 
taalbeleidsplan worden bijgesteld 
en aangepast. 
 
 

- Taalcoördinator aanwezig. - De taalcoördinator zorgt voor de 
implementatie en uitwerking van 
het taalbeleidsplan. 
- De taalcoördinator ontwikkelt 
taalspecifieke opfriscursussen en 
draagt zorg voor de uitvoering 
ervan. 
- De taalcoördinator is 
aanspreekpunt voor allen, leiden en 
organiseren het overleg over taal en 
zorgen ervoor dat iedereen op de 
hoogte is van wat er moet 
gebeuren. 
- Vragenlijst onder docenten (N=25) 
afgenomen om te inventariseren in 
welke mate ze taalproblemen 
ervaren bij leerlingen  
 
 

- Er zijn twee taalcoördinatoren 
aangesteld. Beiden zijn lid van de 
werkgroep taalversterking van de 
gemeente.  

- Taalcoördinator zorgt voor 
schoolbrede activiteiten waarbij 
aandacht wordt geschonken aan 
het tijdpad, de betrokkenen, 
beoogde doel en de evaluatie 
ervan met de schoolleiding.  

- De taalcoördinator moet met 
alle vakgroepen in gesprek gaan 
specifiek hulp bieden op het 
gebied van heldere instructies en 
leesvaardigheid voor hun vak. 
- Het speelveld van de 
taalcoördinator → 
Strategisch niveau: Naar de 
schoolleiding is hij/zij een 
‘Adviseur’. 
Tactisch niveau: naar de 
vakgroepleiders is hij/zij de 
coördinator’. 
Operationeel niveau: Naar de 
vakdocent is hij/zij een 
zgn.‘Critical friend’. 
- Er is een boekje gemaakt met 
leesstrategieën voor het Centraal 
Examen. In dit boekje staat heel 
veel informatie, maar de 
bedoeling is, dat deze informatie 
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in de toekomst geleidelijk wordt 
aangeboden. 

Aanwezigheid van 
kartrekkers in de 
vorm van een 
taalwerkgroep 

 - Werkgroep taalbeleid aanwezig - Werkgroep Taalcultuur 
- De werkgroep is aanspreekpunt 
voor allen, leiden en organiseren 
het overleg over taal en zorgen 
ervoor dat iedereen op de hoogte is 
van wat er moet gebeuren. 
 

 - Schooljaar 2020-2021 worden 
verdere activiteiten ontwikkeld 
door de taalwerkgroep. 
 

 

 

Professionalisering van docenten 
 

Taalgericht 
vakonderwijs is 
onderdeel van het 
competentieprofiel 
en het 
functionerings-
gesprek van 
docenten 

- We willen het taalniveau van 
OAS, ondersteuners en 
instructeurs brengen op niveau 3F 
en dat van docenten op 4F. 
Collegae die hieraan niet voldoen, 
zullen tijdens hun uren voor 
deskundigheidsbevordering zich 
moeten (bij)scholen. 
- Alles wat zichtbaar is in onze 
school en wat extern gaat, is qua 
taalgebruik foutloos. 
Personeelsleden helpen elkaar en 
wijzen elkaar op elkaars 
taalgebruik. 
 

 - Medewerkers zijn zich ervan 
bewust dat taal het 
vervoersmiddels is van hun vak. 
Actiepunt: in het schooljaar 2018 
hebben alle docenten een 
zelfreflectie taalgericht 
vakonderwijs gemaakt en de 
verbeterpunten benoemd en 
handelen in taalgericht 
vakonderwijs.  
- Iedere medewerker is taalbewust 
en bekwaam (3F). Docenten 
beheersen het Nederlands op ten 
minste 3F niveau bij aanvang van 
het kalenderjaar 2018. 
 

 - Een basisvoorwaarde voor 
succesvol en duurzaam taalbeleid 
is de aandacht die het heeft bij de 
schoolleiding. Dat wil zeggen: 
aandacht bij lesobservaties en in 
(na)gesprekken met docenten. 
Kritische succesfactor is 
voldoende beelden en 
gemeenschappelijkheid bij de 
diverse schoolleiders. 
 

- In een later stadium zou de 
taalcoördinator ook observaties 
kunnen doen in de lessen en dan 
met de vakdocenten bespreken 
hoe zij met taal omgaan in hun 
lessen (op verzoek). 
 

Initiëren van 
schoolbrede en 
individuele scholing 

 - In 2018 is gestart met het 
aanbieden van een eenduidige 
leesaanpak voor alle vakken. 
Daarnaast wordt er scholing 
verzorgd op het gebied van 
leesstrategieën, differentiëren op 
het terrein van taal en activerend 
didactiek, omgang met school- en 
vaktaal, modeling/scaffolding etc. 
Er wordt benoemd dat hoe dit 
wordt vormgegeven, nog moet 
worden uitgewerkt.  

- Het in kaart brengen van de 
individuele scholingsbehoefte, het 
voorbereiden en uitvoeren van de 
brede scholing is onderdeel van de 
deskundigheidsbevordering. 
- In het kalenderjaar 2018 zijn alle 
nieuwe docenten geschoold in 
taalgericht vakonderwijs en 
handelen hiernaar.  
- Medewerkers krijgen een 
studiedag aangeboden met als 
thema ‘taalgericht vakonderwijs’. 

 - Studiemiddagen over 
examentaal hebben vorig jaar 
plaatsgevonden.  
 

- Professionaliseren van docenten 
is een item.  

 

Monitoren van leerlingen 
 

Profielschets van de 
situatie en 
leerlingpopulatie 
van de school, 
eventueel via 
behoefteonderzoek  

- De school kent circa 510 
leerlingen. 

- De school lijkt relatief veel 
taalzwakke leerlingen in huis te 
hebben. De school heeft lang 
bekend gestaan als een 
zorgschool waar vooral ook voor 
leerlingen met dyslexie een goede 
begeleiding geboden werd. 

- De school geeft les van leerjaar 1 
t/m 4 van basis, kader en 
theoretisch.  
- De school kent ruim 1100 
leerlingen. 
- Gecombineerde leerwegen in de 
onderbouw. 

- Door het Expertisecentrum 
Nederlands is onderzoek gedaan 
naar de taal- en rekenvaardigheid 
van de leerlingen in de gemeente. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat 
onze leerlingen op het gebied van 
taal zwakker scoren dan het 

- 25% van de leerlingen in de 
eindexamenklas heeft een vorm 
van dyslexie, officieel met 
dyslexieverklaring. 
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Daarmee trekt de school nog 
steeds leerlingen aan met 
dyslexie of taalachterstanden. 
Daarnaast is er een relatief grote 
toestroom van leerlingen voor 
wie Nederlands een tweede taal 
is: vluchtelingenkinderen en 
kinderen van arbeidsmigranten. 
In veel gevallen hebben zij in een 
voortraject op een internationale 
schakelklas wel opgevangen en 
hebben zij een basiskennis 
Nederlands, vooral als het gaat 
om de mondelinge 
taalvaardigheden. 
 

- 53% van de leerlingen hebben 
LWOO 
- Christelijke levensvisie 
- Aan de hand van de door CPS 
ontwikkelde QuickScan ‘Taal in 
kaart’ heeft de werkgroep 
‘Taalcultuur’ in november 2016 een 
analyse gemaakt van de huidige 
stand van zaken. De school staat 
nog op een nulpunt. Er is (buiten het 
vak Nederlands) op dit moment 
geen sprake van een gerichte 
aanpak om de taalvaardigheid van 
de leerlingen te vergroten. 
- De school stelt geen uitgewerkte 
visie op taalvaardigheid te hebben, 
en is volgens hen dus ook niet 
zichtbaar vertaald naar het 
onderwijs en de begeleiding van de 
leerlingen. De school geeft aan ook 
nog niet te beschikken over een 
taalbeleidsplan met SMART en 
concreet geformuleerde doelen. 
- In 2016-2017 vragenlijst onder 
leerlingen afgenomen. Uit het oog 
springende resultaten zijn 
opgenomen in het beleidsplan. 

landelijk gemiddelde. Ze scoren 
zelfs zwakker dan de leerlingen in 
de randgemeenten. In het 
onderzoeksrapport van het 
Expertisecentrum Nederlands 
wordt aangegeven dat er weinig 
tijd is voor taal, dat de 
vaardigheden bij de start in de 
brugklas al onvoldoende zijn (met 
name bij begrijpend lezen) en dat 
de motivatie voor taal en lezen 
ontoereikend is.  
- Industrierijke regio 

Structurele 
effectmetingen op 
het gebied van taal, 
resultaten daarvan 
zijn zichtbaar en 
vormen een 
uitgangspunt voor 
de evaluatie en 
doorontwikkeling 
van het beleid 

Leerlingen worden met 
betrekking tot leesvaardigheid en 
woordenschat gevolgd middels 
de CITO VAS 0, 1 en 2 (leerjaar 1 
en 2). 
 

- Naar aanleiding van de 0-meting 
in 2018-2019 is gebleken dat lang 
niet elke leerling op 2F-niveau zit.  
- De structurele effectmetingen 
worden geanalyseerd en op basis 
daarvan vindt bijstelling van het 
onderwijsaanbod en/of het 
taalbeleid plaats. 
 

- De school diagnosticeert alle 
leerlingen bij aanvang van hun 
schoolloopbaan door middel van 
een analyse van het 
Onderwijskundig Rapport van de 
basisschool en het afnemen van een 
drempelonderzoek. Bij constatering 
van individuele achterstanden 
wordt er een begeleidingsplan 
opgesteld. 
- Veel leerlingen hebben problemen 
met begrijpend lezen, technisch 
lezen en spelling, blijkt uit de 
resultaten van de 
drempelonderzoeken van leerlingen 
uit de eerste klas.  

  - In het leerlingvolgsysteem 
worden achterstanden in beeld 
gebracht. De mentoren spelen 
hier ook een rol bij.  
- De resultaten van Cito worden 
(DLE’s van eind groep 8) worden 
bekeken en de leden van de 
taalgroep gaan in gesprek met 
leerlingen die een aanzienlijke 
achterstand vertonen in 
begrijpend lezen. Interview is 
nodig om onderscheid te kunnen 
maken tussen NT2-leerlingen en 
leerlingen met een 
taalachterstand die niet komt 
door een anderstalige 
thuissituatie.  
- Alle informatie wordt 
doorgespeeld aan vakdocenten 
en het klassenteam, ook worden 
er handvatten aangeboden. 
- Cito- toetsen afnemen in 
oktober/november 

- In leerjaar 1 in vroeg stadium 
meten wat de stand van zaken is. 
Er worden al diverse testen 
gedaan, met de kanttekening erbij 
dat het belangrijk is concreet met 
deze gegevens aan de slag te 
gaan. Mochten deze testen geen 
duidelijk beeld geven, is het zaak 
een nieuwe test te ontwikkelen. 
Overleg met de vakgroep 
Nederlands is dus in eerste 
instantie van groot belang. 
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- De leerlingen met achterstand 
op het gebied van taal worden 
gezien en krijgen hulp om de 
achterstand weg te werken. Ze 
zijn daardoor in staat de lessen te 
volgen op het niveau dat ze 
cognitief aankunnen. 
 
 
 

 

Aanbieden van een rijke leesomgeving 
 

Beleid rondom vrij 
lezen 

- Met ingang van schooljaar 2021 
/2022 hebben leerlingen een 
leesboek bij zich. Uitvoering van 
het project ‘Boek in de klas’: 10 
minuten lezen bij het begin van 
iedere les Nederlands. Ook 
klassikaal een boek uit het pakket 
van ‘Jonge Lijsters’ lezen. 
- Binnen de sectie Nederlands 
moet nagedacht worden over een 
doorlopende leerlijn. Deze sectie 
zal vast moeten stellen hoeveel 
boeken er gelezen moeten 
worden. De doorlopende leerlijn 
moet voor leerlingen vastgelegd 
worden in een leesdossier per 
leerjaar waarin een opbouw van 
niveau zichtbaar is. Leerlingen 
kunnen ook kennismaken met 
boeken op een andere manier 
dan lezen. Te denken valt aan een 
verfilming van een boek, een 
gastschrijver, e.d. 
 
 

 - In het schooljaar 2017-2018 is er 
een gerichte aanpak 'Vrij Lezen' om 
de leesvaardigheid en het 
leesplezier te bevorderen. 
Actiepunt: Een vast leesritme 
invoeren. 
- Leerlingen nemen deel aan 
leesbevorderende activiteiten. 
- Leerlingen helpen leesmateriaal te 
vinden bij hun interesse.  
 

- Leerlingen hebben altijd een 
leesboek bij zich en in elke les 
Nederlands wordt er gestart met 
10 minuten lezen. Lezen moet van 
het stoffige imago af. Lezen is 
namelijk het cement van de 
samenleving. Het lezen van 
verhalen en gedichten helpt ons 
om sociaal te functioneren. Door 
fictie te lezen, kunnen we ons 
beter inleven, meer begrip 
opbrengen voor anderen en 
gemakkelijker nieuwe contacten 
leggen. De interactie 5 met taal en 
tekst op zich heeft ook een 
positief effect. Wie in zijn vrije tijd 
voor het plezier leest – en dat kan 
ook non-fictie zijn – ziet zijn 
woordenschat en taalvaardigheid 
groeien (Stichting Lezen, 2019). 
Bovendien is uit verschillende 
onderzoeken gebleken dat het 
lezen van boeken de 
woordenschat, het leesbegrip en 
de technische leesvaardigheid 
van basis- en middelbare 
schoolleerlingen beïnvloedt, 
onafhankelijk van het leesniveau. 
Of een leerling nu vaardig is in 
lezen of niet, de boekenlezers 
onder hen hebben een grotere 
woordenschat en een hoger 
begrijpend- en technisch 
leesniveau dan hun 
leeftijdsgenoten die niet lezen 
(Mol & Bus, 2011). Als school 
hebben wij hierin een 
voorbeeldfunctie. 

-  Vrij lezen is succesvol gebleken 
als middel om op natuurlijke wijze 
de leesvaardigheid, het 
leestempo en de woordenschat 
van leerlingen te vergroten. In het 
innovatietraject staat daarom 
voor volgend jaar iedere dag 30 
minuten lezen in het rooster voor 
de brugklassers. Deze uren dienen 
ingevuld te worden. Een kritische 
succesfactor is dat de betrokken 
docenten zich houden aan de 
afspraken. Dat vraagt een cultuur 
van professionele discipline.  
- Sectie Nederlands denkt na hoe 
ze de samenwerking met collega’s 
kunnen stimuleren en hoe ze 
draagvlak kunnen creëren voor 
activerende leesdidactiek in 
andere lessen dan Nederlands? 
 
 

- Bij het vak Nederlands wordt in 
de onderbouw elke les al 
begonnen met lezen. 
- In alle leerjaren moet er 
materiaal zijn om met het 
onderdeel lezen aan de slag te 
gaan. 
 



 52 

- Boeken krijgen een zichtbare 
plek in de school.  
 

Bemande 
mediatheek 

   De vakgroep Nederlands heeft 
met behulp van een cadeau van 
de gemeente veel leesboeken aan 
kunnen schaffen. 
 

  

Samenwerking met 
de plaatselijke 
bibliotheek 

- Uitgangspunt van leesplezier is 
toegang tot boeken. 
Lidmaatschap van een bibliotheek 
voor leerlingen tot en met 18 jaar 
is gratis. Samenwerking met de 
bibliotheken uit de regio 
Steenbergen is essentieel. In onze 
brugklassen worden leerlingen, 
die nog geen lid van een 
bibliotheek zijn, aangemoedigd 
om lid te worden. 
 

 Actiepunt ‘Vrij lezen’: 
samenwerking omgeving: 
bibliotheek/gemeente/ouders. 
 

   

Het geven van 
steun, sturing en 
inspiratie aan 
ouders op het 
gebied van taal 

Ouders spelen een rol bij 
taalontwikkeling. Een 
gezamenlijke aanpak zal meer 
succes oogsten dan alleen 
aandacht voor taal binnen de 
lessen Nederlands alleen. 
 

 Actiepunt ‘Vrij lezen’: 
samenwerking omgeving: 
bibliotheek/gemeente/ouders. 
 

 Informeren en daardoor 
motiveren van ouders via 
mentoren is met betrekking tot 
het vrij lezen beleid een van de 
factoren. 
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