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donderdag 26 september 2019 
Gezamenlijke netwerkdag
Thema: Begrijpend lezen.

De gezamenlijke dag voor taalspecialisten en 
taalcoördinatoren zal in het teken staan van (begrij-
pend) lezen. Een dag om vooral veel inspiratie op 
te doen om het leesonderwijs op school weer een 
boost te geven. De invulling van het programma 
wordt in de zomer bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van het 
Landelijk Netwerk Taal op: http://nederlands.slo.nl/ 
themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs 
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donderdag 16 mei 2019 
Netwerkdag voor taalspecialisten 

Op donderdag 16 mei organiseert het Landelijk 
Netwerk Taal een netwerkdag voor taalspecialisten 
(onderwijsadviseurs, opleiders, uitgevers), 
maar ook deze dag staat open voor andere 
belangstellenden. Op deze dag gaan we in op de 
resultaten van de door de Inspectie uitgevoerde 
peiling naar mondelinge taalvaardigheid in groep 
8 van het basisonderwijs. Wat betekenen deze 
resultaten voor het onderwijs op de scholen? 
Ook zullen we het thema meertaligheid in de klas 
bespreken. Hoe kunnen we de misverstanden die 
daarover bestaan wegnemen? 
Deze ochtendlezingen over mondelinge taalvaar-
digheid en meertaligheid vormen een opstapje 
naar het programma van de middag, waarin de 
producten van het ontwikkelteam Nederlands van 
Curriculum.nu centraal zullen staan. De set leer-
plandocumenten ‘visie, grote opdrachten en bouw-
stenen’ zullen 18 april gereed zijn en in september 
aan de minister worden aangeboden. Dat geeft 
ons de gelegenheid er tijdens de netwerkdag nog 
eens goed naar te kijken: wat betekenen deze 
voorstellen voor het onderwijsaanbod, voor de 
didactiek en voor de leermiddelen? Waar zien we 
nog mogelijkheden voor aanscherpingen? 
Deze dag vindt plaats in Congrescentrum 
Domstad. De kosten zijn €90,- pp

donderdag 28 maart
Netwerkdag voor taalcoördinatoren, 
 
Op donderdag 28 maart 2019 vindt weer een 
netwerkdag plaats van het Landelijk Netwerk Taal, 
speciaal gericht op taalcoördinatoren (maar ook 
open voor andere belangstellenden). Een dag vol 
lezingen en workshops rondom actuele inzichten 
uit het taalonderwijs, vanuit wetenschap, beleid en 
praktijk. Het complete programma inclusief toelich-
tingen is te bekijken op de speciale event-site! Via 
deze site is het ook mogelijk u aan te melden.  
Spannend is de allereerste presentatie van de 
resultaten van de Peiling Mondelinge Taalvaar-
digheid. Deze vond vorig jaar plaats met het doel 
vast te stellen hoe de ‘staat van het onderwijs’ is 
als het gaat om mondelinge taalvaardigheid. In de 
peiling zijn leerlingen uit groep 8 van een groot 
aantal Nederlandse basisscholen getoetst en zijn 
scholen bevraagd over het onderwijsaanbod en de 
didactische praktijk. Daardoor is een breed beeld 
ontstaan van het niveau van mondelinge taalvaar-
digheid van leerlingen, de aandacht die er op de 
scholen aan mondelinge taalvaardigheid wordt 
besteed en de mogelijke overige factoren die 
daarop van invloed zijn. 
Gerelateerd hieraan is de presentatie van het 
onderzoek dat gebruikt wordt in de voorberei-
ding van de peiling in 2020 naar de vaardigheid 
(begrijpend) lezen. Thoni Houtveen vertelt over de 
resultaten van de reviewstudie die zij ter voorberei-
ding op deze peiling samen met Roel van Steensel 
uitvoerde. Wat is er bekend over factoren die van 
invloed zijn op goed leesonderwijs?
Deze dag vindt plaats in Congrescentrum 
Domstad. De kosten zijn €90,- pp. 
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