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Inleiding 

Leraren zijn dé sleutelfiguren in het onderwijs. Ze zijn tegelijkertijd opvoeder en inspirator, openen deuren 
naar nieuwe kennis en inzichten, brengen hun leerlingen vaardigheden bij en zetten hen aan tot nadenken. 
Daarnaast zijn ze organisator en innovator, werken ze samen in teamverband en vertolken ze de stem van het 
onderwijs in het maatschappelijk debat. Hiertoe zijn voor het beroep van de leraar verschillende competenties 
vastgesteld, waaronder (vak)didactische, pedagogische en professionele competenties. Leraren worden in 
deze competenties opgeleid en getoetst, voordat ze hun lesbevoegdheid krijgen.  
  
Omgaan met taal speelt een belangrijke rol bij al deze competenties. Leraren communiceren in taal, onder 
andere met hun leerlingen, met collega's, met onderwijsondersteuners, met externe partners en met ouders. 
Om dat doelgericht en effectief te kunnen doen, maar ook om invulling te kunnen geven aan hun (talige) 
voorbeeldfunctie, is het van belang dat leraren over taalcompetenties beschikken: competenties die hen in 
staat stellen om taal naar hun hand te zetten en om een breed repertoire aan talige middelen en registers te 
gebruiken voor didactische, pedagogische en professionele doelen. Leraren die daaraan voldoen, kunnen 
zichzelf taalcompetente leraren noemen. 
  
Dit document beschrijft een nieuw referentiekader voor de taalcompetenties van de leraar. Het is een 
actualisatie van Dertien doelen in een dozijn, dat in 2006, op initiatief van de Taalunie, is verschenen. Daarin 
werden voor het eerst, op een systematische manier, de taalcompetenties beschreven waarover elke leraar 
minimaal moet beschikken om goed onderwijs te kunnen geven: niet alleen in vakspecifiek opzicht, maar ook 
in bredere, algemene zin. Het nieuwe kader houdt rekening met de veranderingen in de onderwijscontext 
sinds 2006.  
 
Dit nieuwe kader richt zich nadrukkelijk op álle leraren, aangezien taalcompetenties integraal deel uitmaken 
van de competenties van elke leraar. Om de bruikbaarheid van het kader te verhogen, zijn de 
taalcompetenties gerubriceerd naar de manier waarop competenties in de lerarenopleiding gewoonlijk 
worden ingedeeld, namelijk naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen. Met het oog op 
herkenbaarheid is er bovendien voor gekozen om de taalcompetenties zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij 
de competenties die in de Nederlandse bekwaamheidseisen voor leraren en in de Vlaamse basiscompetenties van 
de leraren zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaat niet alleen een herkenbaar referentiekader voor 
taalcompetenties, maar wordt het voor lerarenopleidingen ook eenvoudiger om het kader in te bouwen in hun 
eigen curriculum.  
 
Het kader is niet alleen bedoeld als een handreiking voor de lerarenopleiding. Het kan ook worden ingezet bij 
het vormgeven van curricula, bij discussies over taalbeleid of bij begeleiding en (zelf)professionalisering van 
ervaren leraren en lerarenteams. Ook de overheid kan het kader gebruiken, bijvoorbeeld bij de uitwerking van 
basis- of startcompetenties van leraren. Het kader definieert geen beheersingsniveaus. Die kunnen immers 
verschillen naargelang de context of de opleiding (lerarenopleiding of nascholing). Het is dan ook aan de 
gebruikers zelf om bij de implementatie van het kader de verwachte eindniveaus te bepalen.  
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Dit document is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op enkele belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen die de context waarin vandaag onderwijs wordt gegeven mee bepalen. Het 
gaat daarbij met name om ontwikkelingen die van invloed zijn op de (taal)competenties die van leraren 
worden verwacht. Het tweede deel focust op de relatie tussen didactisch, pedagogisch en professioneel 
handelen enerzijds en taalcompetenties anderzijds. Het derde deel zoomt in op de taalcompetenties zelf en 
preciseert de kennis, vaardigheden en attitudes die met de taalcompetenties samengaan. Deze uitwerking 
vormt de kern van het referentiekader.  
 
De taalcompetente leraar bouwt verder op de inzichten rond talige starbekwaamheden van leraren uit Dertien 
doelen in een dozijn (2006) en op de visie op kwaliteitsvol onderwijs uit Iedereen taalcompetent (2017). 
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1. Maatschappelijke ontwikkelingen 

De afgelopen decennia is de context waarin wordt lesgegeven aanzienlijk veranderd. Dit wordt aangedreven 
door enkele belangrijke ontwikkelingen die onze samenleving  hebben doen evolueren van een analoge, vrij 
homogene, geordende samenleving naar een digitale samenleving die zich kenmerkt door snelheid en 
superdiversiteit, en waarin verandering de enige constante lijkt.  
 
a. Demografische ontwikkelingen – Zowel Nederland als Vlaanderen veranderen demografisch in hoog 

tempo. Snelle vergrijzing, migratie en nieuwe gezins- en samenlevingsvormen zorgen voor veranderingen 
in de bevolking. Vandaag is ruim de helft van de Vlamingen en Nederlanders 50-plusser, het aandeel van 
mensen met een migratieachtergrond stijgt, en het aantal kinderen dat thuis een andere taal dan het 
Nederlands spreekt neemt toe (Centraal Bureau voor de Statistiek 2019/2020; Statistiek Vlaanderen 
2020). Deze ontwikkelingen zorgen voor meer diversiteit in de samenleving, maar daarmee ook voor 
meer complexiteit. Dat stelt de samenleving voor grote uitdagingen.   

 
b. Technologische ontwikkelingen – De afgelopen jaren hebben digitalisering en digitale 

informatietechnologie een hoge vlucht genomen. In toenemende mate zijn ze doorgedrongen in onze 
samenleving. Vandaag zijn veel mensen 24/7 met elkaar in contact en hebben ze altijd en overal toegang 
tot kennis en informatie. Digitalisering heeft het leven van een groot deel van de bevolking gemakkelijker 
gemaakt, maar heeft ook nieuwe vormen van sociale ongelijkheid en exclusie met zich meegebracht. Niet 
iedereen heeft immers toegang tot digitale technologie of beschikt over de vaardigheden om ermee te 
werken. In Vlaanderen heeft 10% van de bevolking geen toegang tot het internet; 40% riskeert digitale 
uitsluiting door een gebrek aan digitale vaardigheden (Brotcorne & Mariën 2020). In Nederland gaat het 
om respectievelijk 2% (Centraal Bureau voor de Statistiek 2019) en 20% (Verhue & Mol 2019; E-inclusie 
2020). Daarnaast ervaren tal van mensen in Nederland en Vlaanderen moeite met effectieve digitale 
communicatie (van Deursen 2018; Statistiek Vlaanderen 2019). Digitale inclusie en digitale geletterdheid 
zijn dan ook  belangrijke uitdagingen in de samenleving vandaag.  

 
c. Economische ontwikkelingen – Sinds enkele jaren evolueren de Nederlandse en Vlaamse economie steeds 

verder van een kenniseconomie naar een lerende economie (De Klerck 2017; OECD 2017; 2019). Dit gaat 
gepaard met nieuwe verwachtingen op de arbeidsmarkt. Waar tot voor enkele jaren een grote vraag was 
naar mensen met een specialistisch kennisprofiel, zijn werkgevers vandaag vooral op zoek naar 
werknemers die in staat zijn om zich flexibel aan te passen aan de vele veranderingen waarmee ze in hun 
leven en werk geconfronteerd worden. Een hoog leer- en aanpassingsvermogen en competenties om 
zelfstandig nieuwe kennis en informatie te verwerven en verwerken hebben tegenwoordig dan ook hoge 
prioriteit  in loopbaan- en talentbeheer (ManpowerGroup 2017). 

 
Ook het onderwijs ontsnapt niet aan de genoemde ontwikkelingen: klassen worden meertaliger en 
multicultureler, slimme apparaten en digitale media vinden steeds meer ingang op school en de arbeidsmarkt 
stelt nieuwe eisen. Om kinderen en jongeren op een goede manier te kunnen blijven voorbereiden op 
deelname aan de samenleving kan het onderwijs niet anders dan meebewegen met wat in de samenleving 
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gebeurt. In antwoord op de veranderingen heeft het onderwijs de afgelopen jaren dan ook inspanningen 
gedaan om zich te heroriënteren – inhoudelijk, organisatorisch en op het vlak van communicatie.  
 
Inhoudelijk is het onderwijs opgeschoven naar onderwijs dat inzet op én kennis- én vaardigheden- én 
attitudeontwikkeling. Naar onderwijs, bovendien, dat  leerlingen in staat stelt om met verandering om te 
gaan, om zelfstandig kennis en informatie te verwerven en verwerken, om samen te werken en om een leven 
lang te leren. Door deze aspecten een centrale rol te geven, worden leerlingen beter voorbereid op 
functioneren in een snel veranderende samenleving.  
 
De toename van diversiteit in de samenleving heeft ook geleid tot meer diversiteit in de klas. Daardoor 
moeten scholen vandaag extra inspelen op behoeften aan maatwerk, aan gelijke onderwijskansen en aan 
taalsteun. Dat laatste vloeit voort uit het feit dat voor een groter wordende groep leerlingen het Nederlands 
niet de thuistaal is maar het Nederlands wel nodig is om in een schoolse context vooruit te komen. Ruimte 
creëren voor taalontwikkeling in het Nederlands (en voor sommige leerlingen zelfs taalverwerving van het 
Nederlands) is dan ook meer dan ooit een belangrijke opdracht geworden.  
 
Ook in de communicatie tussen de school en de thuisomgeving hebben zich een aantal veranderingen 
voorgedaan als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Zo communiceren scholen tegenwoordig niet 
langer alleen per brief of per mail, maar ook via sociale media en andere nieuwe communicatiekanalen, wat 
om bijkomende vaardigheden vraagt. Bovendien wordt de groep ouders die thuis geen Nederlands spreekt en 
het Nederlands niet goed beheerst groter. Dat beïnvloedt de manier waarop scholen met ouders 
communiceren en vraagt om extra inspanningen die  er vooral toe moeten bijdragen dat alle ouders 
aangesloten en betrokken blijven.  
 
De genoemde ontwikkelingen zijn daarnaast van invloed op de taken en de rollen van de leraar. Ze vragen om 
andere en deels nieuwe competenties. De afgelopen jaren is er in Nederland en Vlaanderen dan ook terecht 
veel aandacht geweest voor het actualiseren van de basiscompetenties voor elke leraar. In Nederland gelden 
sinds 1 augustus 2017 de nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen voor leraren en zijn in het schooljaar 2018-
2019 de nieuwe landelijke kennisbases ingevoerd. In Vlaanderen zijn sinds het schooljaar 2019-2020 de 
nieuwe basiscompetenties van de leraren van kracht. Deze wettelijke kaders beschrijven de vakinhoudelijke, 
vakdidactische, pedagogische en professionele bekwaamheden waaraan elke leraar moet voldoen. Wat daarbij 
opvalt, is dat veel van die bekwaamheden expliciet talig zijn of een beroep doen op de taalcompetenties van 
de leraar. Meer nog: de verwevenheid van taal met didactisch, pedagogisch en professioneel handelen blijkt 
sterker dan ooit tevoren. In wat volgt, wordt dieper op deze verwevenheid ingegaan. 
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2. Taalcompetenties bij het handelen 
van de leraar 

Een vakbekwame leraar beschikt over verschillende soorten competenties die zich niet alleen situeren binnen 
de (vak)didactiek en de pedagogiek, maar ook binnen het professionele domein. Deze competenties zijn van 
belang voor de taken die een leraar heeft, zoals lessen voorbereiden, lessen geven, met collega’s afstemmen 
over lesmethodes of didactisch materiaal, en ouders informeren over de prestaties en de vorderingen van hun 
kind. Wat weleens wordt vergeten, is dat deze competenties in belangrijke mate talige competenties zijn. In 
een onderwijscontext speelt talig handelen namelijk een rol bij vrijwel elke vorm van didactisch, pedagogisch 
en professioneel handelen. Hoe taalcompetenter de leraar deze handelingen uitvoert, hoe effectiever ze 
worden. In wat volgt, wordt dieper ingegaan op de relatie tussen didactisch, pedagogisch en professioneel 
handelen enerzijds en taalcompetenties anderzijds.  

Taalcompetenties bij didactisch handelen 

Bij didactisch handelen gaat het om wat de leraar doet om 
ervoor te zorgen dat leerlingen iets leren. Dat kan gaan om 
(vak)inhouden, maar ook om vaardigheden zoals samenwerken. 
Didactisch handelen vindt plaats in elke fase van de lescyclus: 
tijdens de voorbereiding, tijdens de les zelf en tijdens de 
evaluatie van de les en de leeropbrengsten. Bij het didactisch 
handelen doet de leraar voortdurend een beroep op de eigen 
taalcompetenties. Dat gebeurt zowel bewust als onbewust.   
 
Tijdens de voorbereiding op een les beroept de leraar zich voor 
een belangrijk deel op formuleercompetenties. Heel wat zaken 
moeten immers worden verwoord: leerdoelen, bijvoorbeeld, of 
leervragen en leeropdrachten. Hoe helderder, concreter en 
doelgerichter een leraar dat doet, hoe adequater de 
uiteindelijke les zal zijn. Eveneens van belang bij de 
voorbereiding is de competentie van de leraar om de talige 
complexiteit van tekst- en ander lesmateriaal te beoordelen. 
Onderwijs is immers met name effectief als de materialen die 
worden gebruikt niet alleen inhoudelijk, maar ook talig 
voldoende uitdagend zijn. Belangrijke voorwaarde daarbij is 
uiteraard dat het taalniveau van het tekst- en lesmateriaal dat 
wordt geselecteerd niet al te zeer boven het talige 
begripsniveau van de leerlingen uitstijgt. Een vakbekwame 
leraar houdt overigens niet alleen bij het beoordelen van de 
geschiktheid van materialen rekening met de talige 

De leraar lokt taalproductie bij 
leerlingen uit (1.1) 

De leraar stimuleert leerlingen om met 
elkaar en met anderen in interactie te 
gaan (1.2) 

De leraar formuleert heldere en 
concrete leerdoelen (2.1) 

De leraar formuleert heldere, concrete 
en doelgerichte vragen en opdrachten 
(2.2) 

De leraar formuleert heldere, concrete 
en doelgerichte feedback (2.3) 

De leraar vertelt verhalen ter 
ondersteuning van de leerinhoud (2.4) 

De leraar geeft heldere uitleg bij de 
leerinhoud (3.1) 

De leraar geeft heldere uitleg bij taken 
en opdrachten (3.2) 

De leraar houdt rekening met de talige 
beginsituatie van leerlingen (4.1) 
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beginsituatie van leerlingen, maar gedurende de hele 
voorbereiding. Bijvoorbeeld ook bij het formuleren van 
lesdoelen, bij het opstellen van vragen en bij het maken van 
opdrachten. Doelen, vragen, opdrachten, teksten en materialen 
zijn immers pas effectief als ze ook begrijpelijk zijn voor elke 
individuele leerling. Door in de voorbereiding rekening te 
houden met de manier van verwoorden en/of door de nodige 
taalsteun voor te bereiden, kan de leraar dat realiseren. In 
onderwijs waarin expliciet aandacht is voor het bovenstaande, 
worden leerdoelen beter bereikt. 
 
Ook tijdens de les doet de leraar een beroep op meerdere 
taalcompetenties. (Vak)inhouden begrijpelijk en doeltreffend 
aanbieden, vraagt bijvoorbeeld om competenties op het vlak 
van spreken en presenteren. Het vraagt ook om kennis en 
kunde om leerlingen talige ondersteuning te bieden wanneer 
ze bepaalde inhouden moeilijk begrijpen. En om competenties 
om duidelijke feedback te formuleren, verhalen te vertellen of 
voor te lezen, interactie met en tussen leerlingen tot stand te 
brengen en het eigen taalgebruik af te stemmen op het talige 
begripsniveau van leerlingen. Bovendien gaat het aanreiken 
van (vak)inhouden hand in hand met het verwerven en leren 
gebruiken van school- en vaktaal. Leerlingen komen namelijk 
pas echt tot leren als ze de specifieke taal beheersen die op school gebruikt wordt, en als ze het taalgebruik en 
de woordenschat kennen die eigen is aan een vak of leergebied. Een leraar die zich bewust is van eventuele 
talige drempels en er ook daadwerkelijk op kan inspelen, kan daarbij een groot verschil maken.  
 
Na de les evalueert de leraar of de lesdoelen zijn bereikt, of het geselecteerde lesmateriaal daartoe heeft 
bijgedragen en of alle leerlingen de les ook effectief hebben kunnen volgen. Dat veronderstelt onder meer 
inzicht in hoe communicatie werkt. Om een goede inschatting te kunnen maken van de kwaliteit en de 
geschiktheid van de les, is het immers van belang dat de leraar de verbale en non-verbale signalen die de 
leerlingen tijdens de les hebben gegeven, correct kan interpreteren. Leerlingen geven dit soort signalen 
bewust en onbewust, en op meerdere momenten, bijvoorbeeld wanneer de leraar uitleg geeft, wanneer ze een 
vraag krijgen of wanneer ze het lesmateriaal te zien krijgen. Deze signalen bieden de leraar waardevolle 
feedback die ingezet kan worden om een les of lesmateriaal verder te verbeteren. Ook bij het nagaan of 
leerlingen zich de leerinhouden daadwerkelijk eigen hebben gemaakt, spelen taalcompetenties, waaronder 
formuleercompetenties, een rol. Heldere toetsvragen kunnen formuleren, bijvoorbeeld, of nauwkeurig kunnen 
verwoorden wat een leerling al wel of nog niet kan, is daarbij van belang.  
  

De leraar helpt leerlingen om school- en 
vaktaal te begrijpen en te gebruiken 
(4.2) 

De leraar ondersteunt leerlingen bij 
tekstproductie en tekstbegrip (4.3) 

De leraar geeft constructieve feedback 
op de taalproductie van leerlingen (4.4) 

De leraar selecteert lesmateriaal dat 
past bij het talige begripsniveau van 
leerlingen  (5.1) 

De leraar beoordeelt lesmateriaal op 
mogelijkheden om taalontwikkelend te 
werken (5.2)  

De leraar creëert talig geschikt 
lesmateriaal (5.3) 

De nummers bij de taalcompetenties 
verwijzen naar de uitwerkingen in het 
volgende deel van de tekst.  
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Taalcompetenties bij pedagogisch handelen  

Bij pedagogisch handelen gaat het vooral om het creëren van 
een positieve leeromgeving. Dat is een omgeving waarin 
leerlingen zich veilig voelen om fouten te maken, om vragen te 
stellen en om kritisch te zijn voor zichzelf en voor anderen. Een 
omgeving, waarin de leraar de leerlingen stimuleert, motiveert 
en ondersteunt, en ervoor zorgt dat ze successen ervaren, 
individueel en als groep. Een positieve, veilige leeromgeving 
creëren is belangrijk: er ontstaat een krachtige context door die 
ertoe bijdraagt dat leerlingen kansen krijgen om zich sociaal-
emotioneel te ontwikkelen en ook echt tot leren komen. 
 
Net als didactisch handelen heeft ook pedagogisch 
handelen een sterk talige kant. Om een positieve leeromgeving 
te creëren, doet de leraar immers steevast, en zowel bewust als 
onbewust, een beroep op verschillende taalcompetenties.  
 
Ten eerste gaat het om competenties die te maken hebben met 
communicatie en interactie. Competenties die het mogelijk 
maken om via taal op een positieve manier bij te dragen aan de 
klassfeer, om leerlingen te motiveren en te betrekken bij 
gesprekken in de klas, en  om uitnodigende mogelijkheden te 
creëren voor leerlingen om taalsteun en andere vormen van 
ondersteuning te vragen.  
 
Ten tweede spelen ook formuleercompetenties een rol bij het 
creëren van een positieve leeromgeving. Deze worden 
aangesproken wanneer de leraar afspraken verwoordt, 
verwachtingen ten aanzien van de leerlingen uit, leerlingen 
aanmoedigt of feedback geeft. Diezelfde competenties zet de 
leraar ook in bij het vertellen. Vertellen is een krachtig middel om een sfeer te creëren waarin leerlingen zich 
ten volle kunnen ontwikkelen. In principe kan elke vertelling daaraan bijdragen: van anekdotes over dingen die 
de leraar zelf heeft meegemaakt tot vertellingen van anderen. 
 
Twee aspecten verdienen bijzondere aandacht wanneer het gaat om taal in relatie tot pedagogisch handelen: 
een positieve houding van de leraar ten aanzien van talige diversiteit en meertaligheid van leerlingen, en het 
gebruik van waarderende taal. Beide dragen er in belangrijke mate toe bij dat leerlingen zich veilig en 
gerespecteerd voelen, gemotiveerd blijven om deel te nemen aan gesprekken, het woord durven nemen en 
ook fouten durven maken. 
  

De leraar organiseert ruimte voor 
interactie in de klas (1.3) 
 
De leraar communiceert positief en 
waarderend met leerlingen over hun 
gedrag, prestaties en leerontwikkeling. 
(1.4) 
 
De leraar formuleert heldere, concrete 
en doelgerichte afspraken en 
verwachtingen (2.5) 
 
De leraar vertelt een verhaal in eigen 
woorden om bij te dragen aan een 
positief klasklimaat (2.6) 
 
De leraar licht afspraken en 
verwachtingen op een heldere manier 
toe (3.3) 
 
De leraar creëert ruimte voor leerlingen 
om zich te uiten en om taalsteun te 
vragen (4.5) 
 
De leraar selecteert en ontwikkelt 
lesmateriaal dat aansluit bij de 
leefwereld van leerlingen (5.4) 

De nummers bij de taalcompetenties 
verwijzen naar de uitwerkingen in het 
volgende deel van de tekst.  
 



De taalcompetente leraar 12 

Taalcompetenties bij professioneel handelen 

Bij professioneel handelen gaat het om betrokkenheid tonen en 
verantwoordelijkheid nemen. Voor de leraar betekent dat onder 
meer professionele contacten aangaan en onderhouden met 
ouders, collega’s en andere betrokkenen, op de hoogte blijven 
van nieuwe ontwikkelingen, de regie nemen over het eigen 
kennen en kunnen, leren van anderen binnen de context van 
het team en invulling geven aan de voorbeeldfunctie die de 
leraar als onderwijsprofessional heeft. Persoonlijke reflectie en 
de bereidheid om een leven lang te leren hebben daarbij een 
belangrijke rol. 
 
Net als bij didactisch en pedagogisch handelen, wordt ook bij 
professioneel handelen in grote mate een beroep gedaan op 
taalcompetenties. Het gaat daarbij in eerste instantie om 
competenties die de leraar in staat stellen om effectief te 
communiceren  met collega’s, vakgenoten, directie, begeleiders 
en ouders. Bijvoorbeeld over vakinhouden, klas- en 
werkafspraken, leerresultaten van leerlingen, 
praktijkervaringen, de persoonlijke visie op onderwijs en 
onderwijsbeleid en het verloop van de eigen professionele 
ontwikkeling. Hoe beter de leraar in staat is om effectieve 
communicatie tot stand te brengen, hoe vlotter, efficiënter en 
doelgerichter die communicatie kan verlopen. Belangrijk daarbij 
is dat de leraar werkt aan een gedeelde taal om over de 
genoemde onderwerpen te praten. In eerste instantie met 
collega’s, maar bij uitbreiding ook met ouders.  
 
Wanneer het gaat om persoonlijke reflectie en om het eigen 
professionele ontwikkelingstraject, doet de leraar daarnaast 
een beroep op diverse andere taalcompetenties. Zo moet de 
leraar, om professioneel te kunnen groeien, de eigen sterktes, 
zwaktes, groeikansen en ontwikkelingsbehoeften goed kunnen 
verwoorden. Daarnaast moet de leraar, om op de hoogte te 
kunnen blijven van nieuwe ontwikkelingen en/of wijzigingen in 
onderwijsbeleid, onder meer bronnen kunnen raadplegen, 
teksten begrijpend kunnen lezen en feit en fictie van elkaar 
kunnen onderscheiden. Dat vraagt om blijvende aandacht voor 
de ontwikkeling van de eigen talige kennis en vaardigheden, 
maar ook van de taalcompetenties die in dit kader worden beschreven. 
 
Samengevat kan dus gesteld worden dat effectief didactisch, pedagogisch en professioneel handelen in 
essentie ook talig handelen is, waarbij de leraar in grote mate steunt op taalcompetenties. In wat volgt, wordt 
ingezoomd op de taalcompetenties die hier ter sprake zijn gekomen.   
 
 

De leraar communiceert open en eerlijk 
met collega’s en ouders over de 
ontwikkeling van leerlingen (1.5) 
 
De leraar communiceert begrijpelijk 
over schoolzaken en onderwijskundige 
thema’s (1.6) 
 
De leraar formuleert helder, concreet en 
doelgericht in de brede context van het 
onderwijs (2.7) 
 
De leraar geeft heldere uitleg over 
onderwijskundige zaken (3.4) 
 
De leraar geeft mee vorm aan 
taalbeleidsacties die zicht richten op 
taalsteun aan leerlingen (4.6) 
 
De leraar bespreekt geselecteerde en 
eigen ontwikkelde lesmaterialen in 
teamverband (5.5) 
 
De leraar blijft de eigen taalvaardigheid 
en taalkennis verder ontwikkelen (6.1) 
 
De leraar blijft de taalcompetenties die 
samengaan met goed didactisch, 
pedagogisch en professioneel handelen, 
verder ontwikkelen (6.2) 
 
De leraar werkt aan de eigen taal om 
over onderwijs te communiceren (6.3) 

De leraar werkt samen met collega’s aan 
een gedeelde taal om over onderwijs te 
communiceren (6.4)  

De nummers bij de taalcompetenties 
verwijzen naar de uitwerkingen in het 
volgende deel van de tekst.  
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3. Taalcompetenties onder de loep 
genomen 

Wie aandacht wil hebben voor taalcompetenties, en er ook doelgericht op wil inzetten, moet deze 
competenties in eerste instantie goed begrijpen. Dat betekent: weten om welke competenties het gaat, wat ze 
betekenen, welke handelingen van de leraar ze ondersteunen en welke kennis, vaardigheden en attitudes 
ermee samengaan. Waar in het vorige deel is uitgegaan van het didactisch, pedagogisch en professioneel 
handelen van de leraar, staat in dit deel het talig handelen van de leraar centraal. De competenties die in deel 
2 aan bod zijn gekomen, worden daarvoor geclusterd tot zes taalcompetenties: 
 

 
 
taalcompetentie 1: adequaat in interactie gaan met leerlingen, collega’s en ouders 
 
 
 
taalcompetentie 2: helder en concreet formuleren voor verschillende doelgroepen 
 
 
 
taalcompetentie 3: heldere uitleg geven 
 
 
 
taalcompetentie 4: taalsteun bieden 
 
 
 
taalcompetentie 5: voor talig geschikt lesmateriaal zorgen 
 
 
 
taalcompetentie 6: de eigen taalcompetenties blijvend ontwikkelen 
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Voor iedere leraar is elk van deze competenties van cruciaal belang. Leraren die deze taalcompetenties 
voldoende hebben ontwikkeld, en ze ook op het juiste moment inzetten, kunnen zichzelf ‘taalcompetente 
leraren’ noemen.  
 
Om de taalcompetenties te duiden, worden ze in dit deel van de tekst na elkaar uitgewerkt. Daardoor kan de 
indruk ontstaan dat ze weinig met elkaar te maken hebben en ook losstaan van elkaar. Dat is nadrukkelijk niet 
het geval: alle taalcompetenties zijn nauw met elkaar verbonden en werken ook voortdurend op elkaar in. Een 
leraar die heldere uitleg geeft, bijvoorbeeld, gaat daarbij ook meteen adequaat in interactie met leerlingen, en 
biedt daarmee vaak ook al taalsteun. Door hun samenhang en verwevenheid is het dan ook onvermijdelijk dat 
in de uitwerking soms sprake is van een gedeeltelijke overlap tussen de verschillende taalcompetenties.  
 
De competenties (en hun uitwerkingen) worden handelingsgericht geformuleerd, en niet als zogenoemde can-
do-statements. Dat is een bewuste keuze, omdat daardoor de nadruk komt te liggen op de concrete handeling 
van de leraar.  
 
Het spreekt voor zich dat de taalcompetente leraar niet alle handelingen die in de uitwerkingen worden 
genoemd ook in elke situatie tegelijkertijd uitvoert. Het gaat erom dat de leraar in staat is om ze uit te voeren 
wanneer de situatie daar om vraagt.  
 
In wat volgt, worden de zes taalcompetenties een voor een nader uitgewerkt.  
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1. De leraar gaat adequaat in interactie met leerlingen, collega’s en ouders 

In de klas, maar ook daarbuiten, gaat de leraar veelvuldig in interactie: met leerlingen, 
collega’s, ouders, onderwijsbegeleiders, lerarenopleiders, enz. Bijvoorbeeld over een 
leeropdracht, een tekst, de ontwikkeling van een leerling, de kwaliteit van een 
methode of over schoolzaken in het algemeen. Die interactie kan mondeling zijn, 
schriftelijk of een combinatie van beide.  

 
De taalcompetente leraar zorgt voor adequate interactie die optimaal verloopt en van hoge kwaliteit is. In 
interactie met leerlingen streeft de taalcompetente leraar zoveel mogelijk taalontwikkelende interactie na: 
interactie die erop gericht is de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Om dat te bereiken, zorgt de 
taalcompetente leraar er ten eerste voor dat leerlingen voldoende spreek- en schrijfkansen krijgen. Door 
ruimte te laten voor leerlingen om zelf taal te produceren en bewust en actief met taal aan de slag te gaan, 
ontstaan voor hen de beste kansen om tegelijk leerinhouden te verwerven en hun talige kennis en 
vaardigheden aan te scherpen. Ten tweede zorgt de taalcompetente leraar ervoor dat het eigen taalgebruik 
rijk, gevarieerd, maar vooral begrijpelijk is en leerlingen bij de inhoud betrekt. Door bovendien op het juiste 
moment taal in te zetten die net iets boven het taalniveau van de leerlingen uitstijgt, wordt op een duurzame 
en geleidelijke manier bijgedragen aan hun taalontwikkeling. Ten derde zorgt de taalcompetente leraar voor 
adequate en taalontwikkelende feedback op wat leerlingen zeggen en schrijven en op hoe ze dat doen. Dat 
betekent: feedback waarbij ruimte wordt gelaten voor inbreng van de leerlingen en waarbij de leraar zich open 
opstelt en een actieve luisterhouding aanneemt. Feedback, met andere woorden, die zich niet kenmerkt door 
eenrichtingsverkeer, maar waarbij sprake is van een echte dialoog, en waarbij dus ook taalproductie wordt 
uitgelokt. Voldoende spreek- en schrijfkansen creëren, inzetten op begrijpelijke taal en zorg dragen voor 
adequate feedback zorgen er samen voor dat leerlingen hun taal, in interactie met elkaar en met de leraar, 
verder kunnen ontwikkelen en optimaal worden begeleid in hun leerproces. 
 
In interactie met volwassenen richt de taalcompetente leraar zich op begrijpelijkheid, gelijkwaardigheid en 
open gedachtewisseling. Om dat te bereiken stemt de taalcompetente leraar registerkeuze en 
communicatiestijl bewust af op de situatie. Dat geldt bij interactie met ouders en met collega’s, maar ook bij 
interactie met vakgenoten, bijvoorbeeld wanneer de leraar communiceert over het eigen onderwijs of over 
onderwijskundige thema’s in didactische of vakinhoudelijke tijdschriften, in reacties op websites, discussiefora 
en sociale media of tijdens conferenties en studiedagen. Ook daarbij is, net zoals bij interactie met leerlingen, 
het gebruik van begrijpelijke taal, ruimte voor dialoog en een open luisterhouding van de leraar van groot 
belang. De taalcompetente leraar heeft niet alleen aandacht voor deze aspecten, maar weet er ook op een 
goede en bewuste manier invulling aan te geven.   
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Uitwerking naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen1: 
 

1.1 De leraar lokt taalproductie bij leerlingen uit. 

1.2 De leraar stimuleert leerlingen om met elkaar en met anderen in interactie te gaan. 

1.3 De leraar organiseert ruimte voor interactie in de klas. 

1.4 De leraar communiceert positief en waarderend met leerlingen over hun gedrag, prestaties en 
leerontwikkeling. 

1.5 De leraar communiceert open en eerlijk met collega’s en ouders over de ontwikkeling van leerlingen. 

1.6 De leraar communiceert begrijpelijk over schoolzaken en onderwijskundige thema’s. 

 
Hiervoor dient de leraar te beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:  
 

Kennis  De leraar kent verschillende soorten vragen en strategieën die uitnodigen tot interactie. 

De leraar kent presentatievormen en (digitale) middelen die aanzetten tot interactie. 

Vaardigheden De leraar analyseert welke vragen en strategieën het meest effectief zijn om tot zinvolle 
interactie te komen in de betreffende communicatieve situatie. 

De leraar zet passende vragen en strategieën in om interactie te stimuleren. 

De leraar creëert en benut mogelijkheden voor betekenisonderhandeling en inbreng van 
gesprekspartners. 

De leraar past op basis van reacties van gesprekspartners het eigen taalgebruik aan.  

De leraar speelt in op kansen tijdens de les om te werken aan de taalontwikkeling van de 
leerlingen. 

De leraar gebruikt rijke taal in interactie met leerlingen. 

De leraar stimuleert spreek- en schrijfdurf bij leerlingen. 

De leraar evalueert de eigen bijdrage aan de interactie op adequaatheid en correctheid. 

Attitudes De leraar benadert alle deelnemers aan een interactie respectvol en als volwaardige 
gesprekspartner. 

De leraar houdt bij deelname aan interactie rekening met de reacties van gesprekspartners. 

De leraar is gericht op cultuursensitieve en taaltolerante interactie. 

 De leraar gebruikt positieve en waarderende taal.  

 De leraar neemt een actieve lees- en luisterhouding aan.  

 De leraar zorgt ervoor dat alle leerlingen spreek- en schrijfkansen krijgen. 
 

  

 
1 blauw: taalcompetenties bij het didactisch handelen; beige: taalcompetenties bij het pedagogisch handelen; groen: taalcompetenties bij 
het professioneel handelen.  
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2. De leraar formuleert helder en concreet voor verschillende doelgroepen 

Formuleren maakt deel uit van het dagelijkse handelen van elke leraar. Elke dag 
opnieuw brengt de leraar leerdoelen, leerinhouden, verhalen, vragen, opdrachten en 
feedback onder woorden. Daarnaast verwoordt de leraar geregeld afspraken en 
verwachtingen. Ook in gesprekken met collega’s over een gebeurtenis in de klas, of bij 
het uitwisselen van praktijkervaringen met vakgenoten, is de leraar bezig met 
formuleren.  

 
De taalcompetente leraar formuleert zowel mondeling als schriftelijk op een heldere, concrete en doelgerichte 
manier. Dat betekent dat bij het formuleren bewuste en weloverwogen taalkeuzes worden gemaakt die zijn 
afgestemd op de mensen voor wie de boodschap is bedoeld en op de doelen die de leraar wil bereiken. Het 
gaat daarbij om keuzes in woordgebruik en zinsbouw, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld toon, tempo en 
stijl.  
 
De taalcompetente leraar is daarnaast een goede verteller. Ook bij het vertellen van verhalen, is de leraar 
deels bezig met formuleren. Dat geldt in het bijzonder wanneer de leraar over eigen ervaringen vertelt of een 
bestaand verhaal navertelt. Bijvoorbeeld om een les in te leiden, een afspraak te duiden of een leerinhoud te 
contextualiseren. De taalcompetente leraar is in staat om deze eigen vertellingen op een heldere en levendige 
manier onder woorden te brengen.  
 
Op een heldere en concrete manier kunnen formuleren, is van belang omdat het in hoge mate bijdraagt aan 
de kwaliteit van het handelen van de leraar, zowel didactisch, pedagogisch als professioneel.   
 
Uitwerking naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen: 
 

2.1 De leraar formuleert heldere en concrete leerdoelen.  

2.2 De leraar formuleert heldere, concrete en doelgerichte vragen en opdrachten.  

2.3 De leraar formuleert heldere, concrete en doelgerichte feedback.  

2.4 De leraar vertelt verhalen ter ondersteuning van de leerinhoud. 

2.5 De leraar formuleert heldere, concrete en doelgerichte afspraken en verwachtingen.  

2.6 De leraar vertelt verhalen om bij te dragen aan een positief klasklimaat. 

2.7 De leraar formuleert helder, concreet en doelgericht in de brede context van het onderwijs.  
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Hiertoe dient de leraar te beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes: 
 

Kennis De leraar kent verschillende manieren om heldere en concrete leerdoelen te formuleren. 

De leraar kent verschillende soorten vragen en opdrachten en manieren om die helder te 
formuleren.  

De leraar kent verschillende manieren om verhalen op een levendige en heldere manier te 
vertellen. 

De leraar kent verschillende manieren om afspraken en verwachtingen te formuleren die 
bijdragen aan een positief klas- en leerklimaat en aan het welbevinden van elke leerling.  

De leraar kent verschillende manieren om motiverende en activerende feedback te 
formuleren voor leerlingen en collega’s. 

De leraar kent verschillende manieren om een begrijpelijke tekst over het eigen vak en 
onderwijs in bredere zin te formuleren. 

Vaardigheden De leraar formuleert doelen, vragen, opdrachten, afspraken, verwachtingen en feedback 
die begrijpelijk zijn voor leerlingen en hen aanzetten tot leren.   

De leraar brengt eigen of bestaande verhalen op een levendige en treffende manier onder 
woorden.  

De leraar drukt zich schriftelijk en mondeling op een begrijpelijke manier uit in 
communicatie over leerlingen, vak en onderwijs met collega’s, vakgenoten en ouders.  

Attitudes De leraar richt zich bij het formuleren op doel en doelpubliek. 

De leraar maakt weloverwogen taalkeuzes die rekening houden met het doelpubliek. 

De leraar kiest voor motiverende, waarderende en taalstimulerende formuleringen.  
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3. De leraar geeft heldere uitleg 

Uitleg geven behoort tot de kerntaken van elke leraar. Het is iets wat een leraar 
dagelijks doet, veelal mondeling, maar ook schriftelijk, of gecombineerd. Dat kan op 
verschillende manieren. Om (leer)inhouden te duiden, een taak, opdracht of 
werkwijze toe te lichten of een onderwijskundige kwestie te verduidelijken, kan de 
leraar bijvoorbeeld presenteren, vertellen, benoemen, beschrijven, of verklaren. 

 
De taalcompetente leraar biedt inhouden op een heldere, boeiende en gestructureerde manier aan. Daarbij 
activeert, motiveert en ondersteunt de leraar leerlingen, collega’s en andere volwassenen om deze inhouden 
te begrijpen. De taalcompetente leraar houdt rekening met het talige beheersingsniveau van de leerlingen of 
van de mensen aan wie de uitleg wordt gericht en stemt het eigen taalgebruik en het spreektempo daarop af. 
Waar mogelijk verbindt de taalcompetente leraar de uitleg die wordt gegeven met hun voorkennis, leefwereld 
en interesses.  
 
Bij elke vorm van uitleg legt de taalcompetente leraar de nadruk op doelgerichtheid en effectiviteit. Daarbij 
speelt het gebruik van begrijpelijke taal die is afgestemd op het publiek en doel een belangrijke rol. Bovendien 
zet de taalcompetente leraar in op gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de leraar ervan uitgaat dat de 
leerlingen of volwassenen aan wie de uitleg wordt gericht gesprekspartners zijn die de uitleg begrijpen of niet 
begrijpen, die mogelijk meer uitleg nodig hebben, die geïnteresseerd zijn of ongeïnteresseerd of die vragen 
hebben. De taalcompetente leraar is alert op hun signalen en stelt de uitleg bij, als dat nodig blijkt.  
 
Door heldere uitleg te geven helpt de leraar om kennis en informatie te interpreteren en te begrijpen, om 
taken en opdrachten correct uit te voeren en om algemeen tot leren te komen. 
 
Uitwerking naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen: 
 

3.1 De leraar geeft heldere uitleg bij de leerinhoud. 

3.2 De leraar geeft heldere uitleg bij taken en opdrachten. 

3.3 De leraar licht afspraken en verwachtingen op een heldere manier toe. 

3.4 De leraar geeft heldere uitleg over onderwijskundige zaken. 
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Hiervoor dient de leraar te beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:  
 

Kennis  De leraar kent verschillende strategieën en (digitale) presentatievormen om inhouden 
helder en doeltreffend over te brengen. 

De leraar kent verschillende manieren om taken, opdrachten, afspraken en procedures uit te 
leggen. 

Vaardigheden De leraar stemt uitleg af op het talige beheersingsniveau, de leefwereld en de interesses van 
leerlingen. 

De leraar betrekt leerlingen actief bij de uitleg. 

De leraar gaat na of leerlingen/het doelpubliek de uitleg begrijpen. 

De leraar speelt in op de verbale en non-verbale reacties van leerlingen/het doelpubliek en 
stuurt de uitleg, waar nodig, bij. 

De leraar presenteert leerinhouden, taken en opdrachten gestructureerd,  expressief, 
enthousiast en enthousiasmerend. 

De leraar past uitleg over klas- en schoolzaken aan aan het doelpubliek. 

Attitudes De leraar richt zich bij het uitleg geven op actieve betrokkenheid van leerlingen/het 
doelpubliek. 

 De leraar voelt zich ervoor verantwoordelijk dat leerlingen de uitleg begrijpen. 
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4. De leraar biedt taalsteun 

 
Heel wat leerlingen ervaren tijdens hun schoolloopbaan weleens talige 
moeilijkheden. Bijvoorbeeld met lezen, met schrijven of met specifieke aspecten van 
taal zoals woordkeuze, doelgerichtheid, toon en tekstopbouw. Daarnaast zijn school- 
en vaktaal voor veel leerlingen een struikelblok. Schooltaal is de abstracte taal die op 
school wordt gebruikt om mechanismen te beschrijven, verbanden te verwoorden en 

relaties uit te drukken. Vaktaal is de taal die eigen is aan een schoolvak, zoals bijvoorbeeld de taal van de 
biologie, de taal van de natuurkunde of de taal van de wiskunde. Het is een belangrijke taak voor elke leraar 
om leerlingen hulp te bieden bij de talige moeilijkheden die ze ervaren.  
 
De taalcompetente leraar geeft op een bewuste manier invulling aan deze ondersteunende rol en combineert 
daarbij verschillende soorten strategieën. Zo biedt de taalcompetente leraar expliciete ondersteuning, 
bijvoorbeeld door vakterminologie te benoemen en te duiden, door  structuurwoorden in een tekst aan te 
wijzen, door schrijfstrategieën aan te reiken of door feedback te geven. Daarnaast ondersteunt de 
taalcompetente leraar ook impliciet, bijvoorbeeld door in het eigen taalgebruik rekening te houden met het 
taalniveau van de leerlingen, door in te spelen en verder te bouwen op wat leerlingen al talig kennen en 
kunnen, door de link te leggen tussen het dagelijkse taalgebruik van leerlingen en de abstractere schooltaal of 
door vragen te stellen bij teksten of bij complex woordgebruik.  
 
De taalcompetente leraar richt zich bij het bieden van taalsteun niet alleen op de inhoud, maar ook op de 
vorm. Bijvoorbeeld wanneer de leraar uitleg geeft, voorleest of vertelt. Daartoe maakt de taalcompetente 
leraar bewust gebruik van taalondersteunende technieken, zoals een dynamisch tempo en volume gebruiken, 
belangrijke informatie voorop plaatsen, een gepaste intonatie gebruiken, klemtonen leggen en pauzes 
inlassen. Ook non-verbale aspecten, zoals een goede mimiek en lichaamstaal gebruiken, oogcontact zoeken 
en ondersteunende gebaren maken, horen daarbij omdat ze ervoor zorgen dat de boodschap gemakkelijker 
begrepen wordt en leerlingen helpen om zich iets bij de inhoud voor te stellen.  
 
Een leraar die op een competente manier taalsteun biedt, helpt niet alleen leerlingen die talige moeilijkheden 
ervaren verder op weg, maar draagt duurzaam bij aan de (vak)begripsontwikkeling en, breder, de totale 
taalontwikkeling van alle leerlingen. 
 
Uitwerking naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen: 
 

4.1 De leraar houdt rekening met de talige beginsituatie van leerlingen. 

4.2 De leraar helpt leerlingen om school- en vaktaal te begrijpen en te gebruiken. 

4.3 De leraar ondersteunt leerlingen bij tekstproductie en tekstbegrip. 

4.4 De leraar geeft constructieve feedback op de taalproductie van leerlingen. 

4.5 De leraar creëert ruimte voor leerlingen om zich te uiten en om taalsteun te vragen. 

4.6 De leraar geeft mee vorm aan taalbeleidsacties die zich richten op taalsteun aan leerlingen. 
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Hiervoor dient de leraar te beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:  
 

Kennis  De leraar heeft kennis van het globale verloop van de taalontwikkeling van kinderen en 
jongeren.  

De leraar weet welke invloed veelvoorkomende leer- en ontwikkelingsstoornissen hebben 
op de algemene taalvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen en jongeren. 

De leraar kent strategieën om de talige beginsituatie van leerlingen en de klasgroep te 
achterhalen. 

De leraar kent taalondersteunende technieken om op een efficiënte manier taalsteun te 
bieden. 

De leraar kent de verschillen tussen alledaagse taal en schooltaal. 

De leraar kent de specifieke taal van het eigen vak en/of leergebied. 

De leraar kent manieren om leerlingen vertrouwd te maken met school- en vaktaal. 

De leraar kent manieren om leerlingen te begeleiden bij het begrijpen en produceren van 
teksten. 

De leraar kent manieren om taalontwikkelende feedback te geven. 

De leraar kent manieren om leerlingen ertoe aan te zetten om taalsteun te vragen en hun 
stem te laten horen.  

Vaardigheden De leraar stemt de talige ondersteuning en feedback af op de noden van de leerling. 

De leraar maakt passend gebruik van taalondersteunende technieken bij het bieden van 
taalsteun. 

De leraar maakt passend gebruik van mimiek en expressie bij het vertellen en voorlezen. 

De leraar geeft talige ondersteuning en feedback bij het uitvoeren van taken en opdrachten. 

De leraar identificeert de school- en vaktaal die nodig is om de leerdoelen te bereiken. 

De leraar verduidelijkt relevante vakterminologie. 

 De leraar benut de talige diversiteit in de klas bij het bieden van taalsteun. 

Attitudes De leraar richt zich op aansluiting bij de talige beginsituatie, talige diversiteit en talige 
capaciteiten van leerlingen. 

De leraar reageert constructief op vragen om taalsteun en op mondeling en schriftelijk 
taalgebruik van leerlingen.  

 
De leraar houdt consequent rekening met de talige achtergrond en/of talige problemen van 
leerlingen. 
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5. De leraar zorgt voor talig geschikt lesmateriaal 

In het onderwijs wordt veelvuldig gebruikgemaakt van talig lesmateriaal, oftewel 
teksten. Dat kunnen kleinere teksten zijn zoals een vraag, een taak of een verhaal, 
maar ook grotere teksten zoals een (digitale) presentatie, een website, een 
videofragment of een boek.  
 

De taalcompetente leraar maakt niet alleen gebruik van teksten, maar zet ze ook bewust in om de 
(vak)taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Evaluatie van de toegankelijkheid ervan, en van de talige 
en inhoudelijke kwaliteit, speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel in de voorbereiding als tijdens de les 
schenkt de taalcompetente leraar dan ook veel aandacht aan de geschiktheid van materialen voor de 
leerlingen.  
 
Bij het uitzoeken van teksten houdt de taalcompetente leraar rekening met mogelijke lees- en 
begripsmoeilijkheden bij leerlingen, bijvoorbeeld doordat de tekst vaktaal bevat, doordat tekstverbanden 
ontbreken of doordat de tekst een hoge informatiedichtheid heeft. Bovendien kiest de taalcompetente leraar 
bewust voor rijke teksten die bij voorkeur authentiek zijn, de interesse van de leerlingen wekken en hun taal 
en kennis op verschillende niveaus aanspreken. Waar mogelijk, gaat de keuze uit naar teksten waarvan het 
niveau net boven het talige begripsniveau van de leerlingen ligt. Bij het selecteren van teksten houdt de 
taalcompetente leraar bovendien rekening met waar de tekst voor gebruikt zal worden tijdens de les. Wanneer 
een tekst bijvoorbeeld bedoeld is om een onderwerp in te leiden, vraagt dat om andere keuzes dan wanneer 
het doel is dat de leerlingen zelf met de tekst aan de slag gaan. 
 
Als geen geschikt materiaal voorhanden blijkt, kan de leraar ervoor kiezen om, al dan niet in samenwerking 
met collega’s, zelf een tekst te creëren. Dat kan gaan om een volledig nieuwe tekst, zoals een eigen digitale 
presentatie over de leerstof of een leerling-specifieke opdracht, maar ook om herwerking van bestaand 
materiaal, zoals een herschrijving van een (vak)tekst op maat van de leerlingen. In beide gevallen is het 
belangrijk dat het nieuw geproduceerde materiaal aan de kenmerken van talige kwaliteit voldoet. Dat 
betekent onder andere dat het resultaat begrijpelijk en goed gestructureerd is en rijke taal bevat. Met name 
bij het herwerken van materialen bestaat het risico op een te grote vereenvoudiging en het gebruik van arm 
en te eenvoudig taalgebruik, wat niet in het belang is van de taalontwikkeling van leerlingen.   
 
Door bewust en doordacht talig lesmateriaal te selecteren en te ontwikkelen, draagt de taalcompetente leraar 
in grote mate bij aan de algemene taalontwikkeling van elke leerling, naast aan het behalen van de eigen 
(vak)doelen. 
 
Uitwerking naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen: 
 

5.1 De leraar selecteert lesmateriaal dat past bij het talige begripsniveau van leerlingen.  

5.2 De leraar beoordeelt lesmateriaal op mogelijkheden om taalontwikkelend te werken. 

5.3 De leraar creëert talig geschikt lesmateriaal. 

5.4 De leraar selecteert en ontwikkelt lesmateriaal dat aansluit bij de leefwereld van leerlingen. 

5.5 De leraar bespreekt geselecteerde en eigen ontwikkelde lesmaterialen in teamverband.  
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Hiervoor dient de leraar te beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:  
 

Kennis  De leraar kent de kenmerken van kwaliteitsvol talig lesmateriaal. 

De leraar kent verschillende tekstsoorten en teksttypes en weet voor welke doelen ze 
geschikt zijn. 

Vaardigheden De leraar schat de inhoudelijke en talige kwaliteit en complexiteit van lesmaterialen in. 

De leraar creëert eigen teksten en talig lesmateriaal, zowel digitaal als analoog. 

De leraar bewerkt bestaande lesmaterialen rekening houdend met het taal- en 
begripsniveau van leerlingen. 

Attitudes De leraar richt zich bij het selecteren van lesmaterialen op een gevarieerd aanbod dat 
aansluit bij het taalniveau van de leerlingen en bijdraagt aan hun (taal)ontwikkeling. 

De leraar kiest bewust voor actueel en authentiek tekst- en lesmateriaal. 

 
De leraar heeft aandacht voor hoe teksten overkomen bij leerlingen en deelt deze inzichten 
met collega’s. 
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6. De leraar ontwikkelt blijvend de eigen taalcompetenties 

Om hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen garanderen, is het van belang dat elke 
leraar zich ook blijvend professionaliseert. De leraar heeft daarin zelf een belangrijke 
rol. Als professional is de leraar immers mee verantwoordelijk voor de eigen verdere 
ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van het team. De mate van bereidheid 
om te blijven groeien en een leven lang te leren, is daarbij cruciaal. 

 
De taalcompetente leraar heeft gedurende de volledige loopbaan aandacht voor verdere ontwikkeling van de 
eigen taalvaardigheid en taalkennis. Wanneer zich daarin hiaten blijken voor te doen, speelt de leraar daar 
gericht op in. Daarnaast blijft de taalcompetente leraar bewust en doelgericht werken aan de 
taalcompetenties die in dit kader worden beschreven. Bijvoorbeeld door er samen met collega’s en 
vakgenoten op te reflecteren, door deel te nemen aan lerende netwerken, door nascholingen te volgen, of 
door (vak)literatuur bij te houden. De taalcompetente leraar neemt bovendien het initiatief om de taal om 
over onderwijs te communiceren steeds verder te ontwikkelen en te verfijnen. Dat betekent dat de 
taalcompetente leraar samen met collega’s werkt aan een gedeelde taal, op de hoogte blijft van 
ontwikkelingen en de vaktaal bijhoudt die daaruit voortvloeit. 
 
Door de eigen taalcompetenties blijvend aan te scherpen, kan de leraar taal steeds beter en bewuster inzetten 
bij het didactisch, pedagogisch en professioneel handelen. Bovendien kan de leraar daardoor op een steeds 
competentere manier invulling geven aan de eigen talige voorbeeldfunctie. Dat komt zowel de 
(taal)ontwikkeling van de leerlingen als de interactie met collega’s en andere onderwijsprofessionals ten 
goede. Uiteindelijk wordt hierdoor de algehele kwaliteit van het onderwijs verbeterd. 
 
Uitwerking naar didactisch, pedagogisch en professioneel handelen: 
 

6.1 De leraar blijft de eigen taalvaardigheid en taalkennis verder ontwikkelen. 

6.2 De leraar blijft de taalcompetenties die samengaan met goed didactisch, pedagogisch en professioneel 
handelen, verder ontwikkelen.  

6.3 De leraar werkt aan de eigen taal om over onderwijs te communiceren. 

6.4 De leraar werkt samen met collega’s aan een gedeelde taal om over onderwijs te communiceren. 

 
Hiervoor dient de leraar te beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en attitudes:  

Kennis  De leraar weet wat wordt verwacht van een taalcompetente leraar. 

De leraar kent de mogelijkheden die er zijn om de eigen taalcompetenties te versterken. 

 De leraar kent betrouwbare bronnen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het 
onderwijsbeleid, de algemene onderwijskunde en het eigen vakgebied. 

Vaardigheden De leraar brengt de ontwikkeling van de eigen taalcompetenties in kaart. 

De leraar reflecteert kritisch op de ontwikkeling van de eigen taalcompetenties. 

 
De leraar werkt samen met collega’s aan een gedeelde taal om over onderwijs te 
communiceren. 

 
De leraar gebruikt de kennis, het inzicht en het jargon uit vakliteratuur om over de eigen 
talige praktijk en talige ontwikkeling te communiceren. 

Attitudes De leraar stelt zich open voor duurzame ontwikkeling van de eigen talige competenties. 

De leraar signaleert proactief talige professionaliseringsnoden. 

 
De leraar staat open voor feedback van collega’s en andere onderwijsprofessionals over de 
eigen talige aanpak en competenties. 
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Slotwoord 

Met het opstellen van dit referentiekader is het werk niet af; integendeel. Het vormt een aanzet om verder na 
te denken over hoe aandacht voor taalcompetenties nog sterker verankerd kan worden in de opleiding en 
verdere begeleiding van leraren. De uitdaging is nu om het kader ook duurzaam te implementeren. Dat vraagt 
om een koppeling van de taalcompetenties die in dit kader zijn beschreven aan beheersingsniveau, en om een 
vertaling ervan naar didactische aanwijzingen of evaluatievormen. Betrokkenheid van 
curriculumontwikkelaars, lerarenopleiders en onderwijsbegeleiders is daarbij van groot belang.  
Het streven om elke leraar ook op te leiden tot een taalcompetente leraar is ambitieus, maar noodzakelijk. 
Taalcompetente leraren zijn beter toegerust om kwaliteitsvol didactisch, pedagogisch en professioneel te 
handelen, en dat komt de algehele kwaliteit van het onderwijs ten goede.   
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Verklarende woordenlijst 

In deze woordenlijst worden de vaktermen gedefinieerd die in dit referentiekader worden gebruikt. De 
definities geven weer wat met de vakterm wordt bedoeld in de context van dit referentiekader.  
 
Betekenisonderhandeling 
Dialoog tussen leraar en leerling(en) of tussen leerlingen onderling om samen tot de betekenis van een nieuw 
begrip te komen. 
 
Competent zijn 
Het vermogen hebben om de juiste kennis, vaardigheden en attitudes aan te spreken en te combineren om 
een taak, opdracht of rol met succes te vervullen. 
 
Competentie 
Een waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die het mogelijk maakt om een taak, 
opdracht of rol met succes te vervullen.  
 
Cultuursensitief zijn 
Bewust zijn van andere normen, waarden en culturen, en zich er open en empathisch tegenover opstellen. 
 
Feedback  
Proces waarbij leerlingen informatie krijgen over de kwaliteit van hun prestaties, met als doel ze te 
verbeteren. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen feed up (informatie over te verwachten prestaties), 
feed back (opmerkingen over geleverde prestaties) en feed forward (ontwikkelpunten voor toekomstige 
prestaties). Wanneer het in dit kader over feedback gaat, worden steeds deze drie aspecten bedoeld, tenzij 
anders vermeld. 
 
Gedeelde taal 
Gezamenlijk taalgebruik en gedeelde woordenschat binnen een schoolteam die in overleg tot stand zijn 
gekomen. Gedeelde taal draagt bij aan een efficiënte samenwerking tussen collega’s.  
 
Jargon 
Taalgebruik dat specifiek geldt binnen een vakgebied. Synoniem voor vaktaal. 
 
Register 
Taalgebruik dat is verbonden aan een bepaalde situatie of context. 
 
Rijke taal 
Taalaanbod waarbij sprake is van variatie in woordkeuze en zinsbouw en waarbij aandacht is voor 
interactiemogelijkheden, spreekkansen en gerichte feedback.  
 
Rijke tekst 
Betekenisvolle tekst met een herkenbaar onderwerp en een realistisch tekstdoel die uit rijke taal bestaat.  
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Schooltaal 
De abstracte, gedecontextualiseerde en cognitief veeleisende taal die in een schoolse context wordt gebruikt.   
 
Spreek- en schrijfdurf 
Durf van leerlingen om zich mondeling en schriftelijk te uiten.  
 
Taalontwikkelend lesgeven 
Manier van lesgeven waarbij elke leraar een duidelijke rol heeft in het stimuleren en begeleiden van de 
taalontwikkeling van leerlingen. 
 
Taalsteun  
Hulp aan leerlingen om talige moeilijkheden te overwinnen, bijvoorbeeld moeilijke woorden omschrijven, 
verbanden tussen zinnen laten zien of schrijfkaders bieden.  
 
Taaltolerant zijn 
Een open en positieve houding hebben tegenover alle talen of taalvariëteiten van leerlingen op school. 
 
Talig lesmateriaal 
Lesmateriaal waarin gebruik wordt gemaakt van mondelinge of schriftelijke taal (bijvoorbeeld: een video, een 
luisterfragment, een lesboek of een website).  
 
Talige beginsituatie 
De talige kennis, vaardigheden en attitudes waarmee een leerling aan een les of lessenserie begint.  
 
Talige complexiteit (van een tekst) 
De combinatie van factoren die een tekst moeilijk maken. Bijvoorbeeld: het woordgebruik (abstracte of 
minder frequente woorden), de zinsbouw (lange zinnen met veel inbeddingen, afwijkende woordvolgordes, 
tussenzinnen) of de tekstverbanden (de opbouw van alinea's, de structuur van de tekst). Deze factoren zijn 
niet absoluut, maar hangen af van het niveau van de lezer/luisteraar.  
 
Tekst 
Mondelinge, schriftelijke en/of multimodale weergave van ideeën, ervaringen, gedachten, gevoelens, 
meningen en informatie in taal.  
 
Thuistaal 
1. De taal of de talen die leerlingen thuis spreken.  
2. Het concrete en algemene taalgebruik dat typisch is voor de thuissituatie van leerlingen (de taal die 
leerlingen elke dag gebruiken om te praten met familie en vrienden).  
 
Vaktaal 
De taal (woorden, uitdrukkingen, constructies) die hoort bij een bepaald schoolvak of leergebied. Onder 
vaktaal vallen zowel alledaagse woorden die binnen een vak een specifieke betekenis hebben (bijvoorbeeld 
het woord ‘cel’ bij biologie) als woorden die alleen binnen een bepaald vak worden gebruikt (jargon; 
bijvoorbeeld het woord ‘hypotonie’). 
 
Waarderende taal  
Positief taalgebruik dat leerlingen erkenning geeft, stimuleert en motiveert. 



De taalcompetente leraar 31 

Totstandkoming van het 
referentiekader 

Dit referentiekader kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen het Algemeen Secretariaat van de 
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• Tinneke van Bergen, docent didactiek Nederlands en meertaligheid, Educatieve Bacheloropleiding Lager 
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• Tamar Israël, hoofddocent taalbeleid & lerarenopleider Nederlands en taaldidactiek, pabo, Hogeschool 

Rotterdam 
• Bart van der Leeuw, leerplanontwikkelaar/vakexpert Nederlands, SLO nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling  
• Alida Pierards, opleidingshoofd Bachelor in het onderwijs – kleuteronderwijs, Hogeschool PXL, Hasselt 
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