
 
 

Voorbeeld traject voortgezet onderwijs 

Praktisch taalbeleid van beleidsplan tot in de klas 
 

Taalbeleid in het voortgezet onderwijs: welke problemen lost het op? 
 

Bij leerlingen: 

- Gebrek aan woordenschat (invloed op prestaties) 

- Gebrek aan leesvaardigheid; strategieën om grotere teksten aan te pakken (invloed op 

prestaties) 

- Gebrek aan formuleervaardigheid (invloed op prestaties)  

- Gebrek aan kennis van de wereld (invloed op prestaties) 

Bij docenten: 

- Onduidelijk geformuleerde toetsvragen (invloed op prestaties) 

- Onduidelijke instructie; didactische aanpak om leerlingen te laten leren en te leren leren (invloed 

op prestaties) 

- Gebrek aan samenhang tussen taaltaken: presentaties, verslagen, werkstukken etc. (invloed op 

prestaties) 

 

Begeleiding van het realiseren van schoolbreed taalbeleid door De Talengroep 
 

Wij begeleiden de school bij het doorlopen van een aantal bekende fasen in het opzetten van 

taalbeleid. Dat gaat uiteraard op maat al naar gelang de situatie op de school, maar onderstaande 

fasen komen wij vrijwel altijd tegen: 

  

Bewustmaken 

Met de taalcoördinatoren in de (brede) werkgroep taal deskundigheid op het terrein van taal en 

taalbeleid opbouwen rond onderwerpen als de relatie tussen taal en leren, taal in alle vakken, 

taalgericht vakonderwijs, kennis over lezen en opbouw van woordenschat, taal in het examen, extra 

taallessen etc. 

Waar lopen docenten en leerlingen op onze school tegenaan? Wat is urgent?  

Kiezen: Waar gaat taalbeleid op deze school zich op richten?  

Motiveren 

Samen met de werkgroep een start(mid)dag voor het team ontwerpen en uitvoeren. Met als doel 

informeren, bewust maken en motiveren van collega’s.  Teams of secties keuzes laten maken. 

Toerusten  

Workshops voor vakdocenten rond de gekozen thema’s van taalonderwijs. Voorbeelden geven: hoe 

moet ik me dat voorstellen in de klas? Samenwerken aan taal in de school. 

Doen  

Implementatie in de schoolpraktijk door aandacht voor taal en vak in lesbezoeken, team- of 

sectiebijeenkomsten, leerlingbesprekingen, studiedagen, functioneringsgesprekken. 

Monitoren 

Gegevens uit toetsen en praktische onderzoeken inzetten om resultaten te checken en bij te sturen. 

 

  



 
 

Het begeleidingstraject en kosten 

 

Dit betreft een langer lopend begeleidingstraject. De behoeften verschillen per school. Onze ruime 

ervaring met het realiseren van praktisch taalbeleid maakt dat de adviseurs van De Talengroep daar 

specifiek op uw school gerichte begeleiding in kunnen bieden. Wij maken daar afspraken met u over.  

Vaak gaat het om een vijftal dagdelen begeleiding per schooljaar.   

Ons tarief is €600,- per dagdeel inclusief reiskosten en materialen. Voor een dagdeel 

training/scholing/begeleiding wordt een half dagdeel voorbereiding in rekening gebracht.  

  

Scholen over realiseren van taalbeleid met De Talengroep 
“Wij wilden veranderen en hebben daarbij goede handvatten gekregen.” 

“Het traject was concreet, praktisch, gericht op deze school, aangepast aan onze wensen. De kennis 
die is vergaard blijft kleven. Hier willen we wat mee doen.” 
“Het hele traject was gericht op de wensen van de school.” 
“Ze weet waar ze het over heeft. De ideeën waar ze mee kwam waren vrij makkelijk over te nemen.” 
 

 

 Doelgroep: docenten, leden werkgroep taalbeleid, schoolleiding VO (training op HBO-niveau)  
 

 Aantal studielasturen: afhankelijk van afspraken 
 

 Certificaat: op aanvraag 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:  
 
De Talengroep 
 
E-mail: info@detalengroep.nl 
Tel: 0625051905 
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