
 

Online event: Landelijk Netwerk Taal | 
Effectieve interventies
Het Landelijk Netwerk Taal organiseert haar jaarlijkse 
netwerkdag in het najaar. Op donderdagmiddag 
30 september en dinsdagmiddag 5 oktober  
kun je online sessies volgens over effectieve  
interventies in het taalonderwijs op de basisschool. 
Op 30 september ligt de nadruk op het lees-
onderwijs: hoe ziet effectief leesonderwijs eruit en 
wat kun je doen om daar te komen? De plenaire 
lezing is van Erik Meester. Een week later, op  
5 oktober, focussen we ons op feedback. Na een 
algemene inleiding door Stijn Vanhoof kijken we 
naar de rol van feedback in de verschillende  
taaldomeinen. 
https://events.slo.nl

Proefschrift en Praktijk: 
Karen Heij is onlangs gepromoveerd op 
een onderzoek naar de eindtoets. Haar 
proefschrift laat zien hoe de eindtoets in 
vijftig jaar is uitgegroeid tot een onder regie 
van de overheid ontwikkeld instrument 
met twee belangrijke functies: toezicht 
houden op de kwaliteit van onderwijs 
en het verdelen van toegangsbewijzen 
voor vervolgonderwijs. Maar wat meet de 
eindtoets eigenlijk, welke keuzes gaan 
erachter schuil, en welke betekenis wordt er 
gehecht aan de scores van leerlingen?  
Karen, taalkundige en toetswetenschapper, 
vertelt ons er op donderdag 4 november 
(15.00 – 17.00 uur) alles over en zoomt 
daarbij in op de onderdelen voor taal in de 
eindtoets.
https://events.slo.nl

HSN-conferentie
Op 19 en 20 november vindt de jaarlijkse HSN 
conferentie Onderwijs Nederlands in Antwerpen 
plaats. Binnen de HSN trachten de deelnemers 
in de vele bijdragen antwoorden te zoeken op 
de vaak complexe en moeilijke vragen die het 
onderwijs Nederlands, vaak in een multilinguale 
context, met zich meebrengt. 

Lente-tweedaagse
Op 28 en 29 april organiseert LOPON2 de 
Lente-tweedaagse. Tijdens deze tweedaagse 
is er ruimte om elkaar te ontmoeten, word 
je geïnformeerd en geïnspireerd over de 
laatste actuele ontwikkelingen binnen het 
taalonderwijs. De tweedaagse zal plaats-
vinden in Vught (het Kloosterhotel ZIN). 
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In dit handboek worden wetenschappelijke 
inzichten over hedendaags, uitdagend en 
taalkrachtig onderwijs vertaald in zeven 
didactische principes. Deze principes worden 
uitgewerkt in praktijkverhalen/toepassingen. 
Aan de hand van zes kijkwijzers kun je 
kritisch naar je eigen lesvoorbereiding en 
onderwijsaanpak kijken. 
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