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Het leerplan Nederlands domeinen Taalbeschouwing, Strategieën en 
(Inter)culturele gerichtheid werd ontwikkeld in opdracht van het 
Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. 
Het werd goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

In deze publicatie vindt u per domein de krachtlijnen, de 
leerplandoelen, de aanbevelingen voor de onderwijsaanpak, 
de bronnenlijst en de concordantielijst (ontwikkelingsdoelen/
eindtermen - leerplandoelen).
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Voor handelsdoeleinden mag niets uit deze uitgave onder welke vorm ook openbaar worden gemaakt, 
behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 
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Taalbeschouwing - 1 Situering █ 7 

1 SITUERING 
 
 
Eindtermen en leerplannen Het leerplan Nederlands voor het domein Taalbeschouwing is tot stand ge-

komen na de decretale herziening door het Vlaams Parlement van de eind-
termen Nederlands Taalbeschouwing voor het lager onderwijs (2009). Het 
sluit aan bij de eindtermen Taalbeschouwing van 2009, evenals bij de on-
gewijzigde ontwikkelingsdoelen Taalbeschouwing voor het kleuteronder-
wijs van 1998.  
Het is in overeenstemming met het leerplan Nederlands Krachtlijnen en het 
leerplan Nederlands voor de domeinen Luisteren en Spreken, Lezen, Schrij-
ven (alle 2000) en Strategieën en (Inter)culturele gerichtheid (beide 2010). 
Het leerplan Nederlands beschrijft hoe leerlingen groeien in taalgebruik 
door hun taalvaardigheden te ontwikkelen en hoe leerkrachten die proces-
sen kunnen begeleiden. Het is geschreven voor de leerkrachten van de 
Vlaamse katholieke basisscholen. Het bevat onder andere de leerplandoelen 
voor het kleuter- en lager onderwijs. Er is zorg besteed aan de herkenbaar-
heid en de overeenkomsten met het Ontwikkelingsplan voor de katholieke 
kleuterschool.  
 
Net zoals het vorige (2000), blijft dit leerplan voor het domein Taalbe-
schouwing uitgaan van de brede invulling van taalbeschouwing. Mensen 
leren een taal niet alleen door die te gebruiken. Ze denken daar ook voort-
durend over na. Taalgebruik en taalbeschouwing zijn de twee pijlers waarop 
taalontwikkeling steunt. In taalbeschouwing behandelen we twee aspecten: 
- Hoe gebruiken mensen hun taal (taalgebruik)? 
- Welke betekenissen en structuren gebruiken mensen daarbij (taalsys-

teem)? 
Taalbeschouwing kan occasioneel en systematisch plaatsvinden binnen en 
buiten de taallessen. 
 
Het leerplan voor het domein Taalbeschouwing streeft uniformiteit na voor 
het gebruik van de taalbeschouwelijke termen. De termen zijn gebaseerd op 
de Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands (2009). Het leerplan 
zorgt voor wat de doelen en de termen betreft, voor horizontale aansluiting 
met het leerplan Frans en voor verticale aansluiting met de eerste graad van 
het secundair onderwijs.  
 
In dit leerplan voor het domein Taalbeschouwing worden na de situering in 
achtereenvolgende hoofdstukken volgende vragen beantwoord: 
 

Krachtlijnen 
 
Wat is taalbeschouwing en wat zijn haar onderwerpen? Waarom doen 
we aan taalbeschouwing in het basisonderwijs? Welke taalbeschouwe-
lijke vaardigheden dient een leerling te verwerven? Wat is de begin-
situatie van de leerlingen? Hoe is de aansluiting tussen basis- en secun-
dair onderwijs?  
 
Leerplandoelen 
 
Welke kennis, vaardigheden en attitudes dient een leerling te ontwikke-
len? 
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 Aanbevelingen voor de aanpak van het onderwijs 
 

 Hoe werk je met de leerlingen aan taalbeschouwing binnen en buiten de 
taalles? Wat kunnen we verwachten van de leerkracht? Hoe wend je de 
onderwijstijd aan? Hoe evalueer je taalbeschouwing? Wat zijn de mini-
male materiële vereisten? 
 

Het deelleerplan sluit af met: 
- documentatiebronnen; 
- een verklarende woordenlijst in overeenstemming met de Advieslijst 

taalbeschouwelijke termen Nederlands (2009); 
- een concordantielijst die de overeenstemming van de ontwikkelings-

doelen en de eindtermen met de leerplandoelen aangeeft. 
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2 KRACHTLIJNEN  
 

2.1 TAALBESCHOUWING 
 
Taalbeschouwing en haar 
onderwerpen 

In taalbeschouwing reflecteren leerlingen op alle aspecten van taal. 
Dat actief onderzoek bevat allerlei taalverschijnselen, aspecten van het taal-
gebruik en het taalsysteem. Het onderzoek vertrekt dus vanuit taalverschijn-
selen of situaties waarmee leerlingen kennismaken als ze luisteren, spreken, 
lezen en schrijven. Leerlingen gaan daarbij op zoek naar de regelmatighe-
den in een taal. Daarbij leren leerlingen gaandeweg regels ontdekken over 
taalverschijnselen die ze meestal al lang beheersen. Ze voeren dat onder-
zoek altijd in relatie tot het taalgebruik, over taal die echt gebruikt wordt. 
Taalgebruik en taalbeschouwing vormen samen de pijlers van taalverwer-
ving. Het schema uit de Krachtlijnen Nederlands (p.44) vat dat 
samen. 
 
Taalbeschouwelijk onderwijs in het basisonderwijs heeft dus twee luiken: 
- nadenken over het taalgebruik van de leerlingen zelf of van anderen in 

de communicatie; 
- nadenken over aspecten van het taalsysteem (als onderdeel van het taal-

gebruik) met name: klanken, woorden, zinnen, teksten, betekenissen en 
spellingvormen. 

 

2.2 HET NUT VAN TAALBESCHOUWING 
 
Volwaardige, mensontmoetende 
taalgebruikers 

Onderwijs heeft tot doel om leerlingen iets te leren over de wereld waarin 
ze leven. Enerzijds beoogt onderwijs de harmonische ontplooiing van de 
persoonlijkheid, anderzijds bereidt het voor op de samenleving van morgen 
en nu. Taal is het hart van de ‘menselijke’ wereld. Taalbeschouwing leert 
leerlingen het eigen en andermans taalgebruik te beschouwen. Daardoor 
leren ze situaties zelfstandiger en beter aanpakken. Dat leidt er uiteindelijk 
toe dat kinderen mensen worden die zich verwonderen over het wonder van 
die menselijke taal. Het maakt van hen volwaardige, mensontmoetende 
taalgebruikers, die openstaan voor het woord, met respect voor de eigen en 
andermans cultuur. 
 

Verbeteren van de eigen taal-
vaardigheid 

Met taalbeschouwing draagt de school er ook toe bij dat de leerling de 
eigen taalvaardigheid verbetert. Toch is dat niet zo evident omdat nadenken 
over het eigen taalgebruik een natuurlijke activiteit is. Kleuters denken bij-
voorbeeld al onbewust na over hun taalgebruik om situaties goed aan te 
pakken (Hoe zou ik het aan mama vragen? En aan papa?). Gaandeweg zul-
len leerlingen vaker bewust nadenken over taalverschijnselen die ze al lang 
beheersen. We mogen het effect van taalbeschouwing op het eigen taalge-
bruik echter niet overschatten. Met andere woorden het niveau waarop we 
in het basisonderwijs taal kunnen beschouwen, is niet van dien aard dat het 
zich kan meten met het niveau waarop kinderen hun taal al hanteren. Om 
systematisch na te denken over het taalgebruik biedt het deelleerplan een 
taalmodel met negen vragen.  
Wie is de zender? Wat is de boodschap? Wat is de relatie tussen de bood-
schap en de werkelijkheid? Wie is de ontvanger? Wat is de bedoeling van 
de communicatie? Hoe wordt er gecommuniceerd? In welke omstandig-
heden, in welke situatie wordt er gecommuniceerd? Wat is de weg en wat 
zijn de middelen die gebruikt worden? Wat is de reactie, het effect? 

©



 
Taalbeschouwing - 2 Krachtlijnen  █ 10 

 

Culturele en interculturele 
vorming 

Ten derde draagt taalbeschouwing ook bij tot de culturele en interculturele 
vorming. Nadenken over taal leert leerlingen dat Nederlands talloze varian-
ten kan hebben en dat die verscheidenheid een bron van rijkdom is, dat 
Nederlands een taal in evolutie is, dat er overeenkomsten en verschillen zijn 
met andere talen, dat verschillende culturen verschillende taalgedragscon-
venties hebben en dat we respect moeten tonen voor mensen die een 
ander taalgebruik of een andere taal hanteren.  
 

Inzicht in het taalsysteem Wanneer ze nadenken over de weg en de middelen, zullen leerlingen 
geleidelijk aan ook nadenken over de betekenisaspecten van de taal en de 
structurele aspecten van het taalsysteem. Dat brengt ons bij een vierde 
mogelijke functie van taalbeschouwelijk onderwijs: groeiend inzicht in het 
taalsysteem dat mensen gebruiken. 
 

In functie van de spelling Ten vijfde kan inzicht in het taalsysteem helpen bij het beheersen van de 
spelling: taalbeschouwing in functie van de spelling. Om de spelling van 
sommige woorden, vooral de werkwoorden, te begrijpen of te beheersen is 
een minimum aan taalbeschouwelijke kennis nodig. 
 

Hulp bij het aanleren van 
moderne vreemde talen 

Ten slotte ondersteunt taalbeschouwingsonderwijs het leren van moderne 
vreemde talen. Daarbij koppelen de leerlingen verschijnselen, termen en 
begrippen aan gelijkaardige verschijnselen in een vreemde taal. In het 
basisonderwijs is dat vooral het Frans. Maar ook vanuit een vreemde taal 
kunnen leerkrachten en leerlingen verschijnselen, termen en begrippen 
bespreken die ze tegelijkertijd of nadien ook in de Nederlandse taal kunnen 
onderzoeken. 
 

 

2.3  TAALBESCHOUWELIJKE VAARDIGHEDEN  
 
Waarnemen, begrijpen, inter-
preteren, verwerken 

Wie nadenkt over taalverschijnselen, neemt ze waar en probeert ze te begrij-
pen, te interpreteren en te verwerken. Hij probeert daaruit zijn taalgebruik te 
verbeteren. Met ‘nadenken over’ bedoelt dit leerplan: 
 

 
waarnemen begrijpen en  

interpreteren 
verwerken 

zich verwonderen  
zich verbazen 
stilstaan bij 
verkennen 
zich vragen stellen 
herkennen 
 

verwoorden 
bespreken 
verklaren 
vergelijken 
verbanden leggen 
begrippen ordenen 
 

redeneren 
beoordelen 
toepassen 
besluiten 
verbeteren 
aanpassen 
plezier beleven 
systematisch onderzoeken 
creatief denken 
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 Taalbeschouwing ontstaat het best vanuit een behoefte van de leerling om 
vat te krijgen op het systeem. Leerlingen krijgen inzicht in communicatie, 
in elementaire structuren van klanken, woorden, zinnen, teksten, betekenis-
verbanden en spellingvormen. Die kennis wordt geleidelijk opgebouwd. Het 
is voor jonge kinderen vaak te veel gevraagd om taal al meteen als een ab-
stract systeem te beschouwen.  
 
Om over die inzichten te praten is het handig dat leerlingen beschikken over 
een aantal begrippen en termen. We springen zuinig om met het 
begrippenapparaat. In de basisschool gaat het eerder om inzichten dan wel 
om terminologische kennis. In die zin is het belangrijker na te denken over 
de systematiek in de taal en over de regels die mensen toepassen wanneer ze 
taal gebruiken, dan wel om een grote hoeveelheid termen te kennen. 

 

2.4 BEGINSITUATIE VAN DE LEERLINGEN 
 
Taalbeschouwing in functie 
van taalgebruik 

Leerlingen leren taal gebruiken in communicatie en interactie. Het leren na-
denken over taal en taalgebruik verloopt trager dan de taalvaardigheidsont-
wikkeling en ook met individuele verschillen. Kinderen gebruiken en be-
grijpen klanken, woorden en zinnen, voor ze weten wat klanken, woorden 
en zinnen zijn. Daarom kunnen we in taalbeschouwing vooral uitgaan van 
wat leerlingen al kennen en kunnen, en dat is veel meer dan ze ooit 
zullen benoemen of kunnen verklaren. Als we vertrekken van het taalge-
bruik van leerlingen en hun eventuele fouten, denken we met hen na over de 
klanken, woorden, zinnen, betekenissen, teksten, spellingvormen en strate-
gieën die ze inzetten.  
 

Concreet en abstract denken Vanaf de oudste kleuters nemen leerlingen incidenteel taalverschijnselen 
waar, verbazen ze zich en stellen ze zich vragen. Dat doen ze vooral met be-
trekking tot taalgebruik, de communicatieve situatie en bij het nadenken 
over klanken, woorden en betekenissen. 
 
In de loop van het lager onderwijs verwachten we dat een leerling de be-
langrijkste principes van het nadenken over woorden (‘taalkundig ont-
leden’) begrijpt. Die zijn gemakkelijker dan de basisprincipes van het na-
denken over zinnen (‘redekundig ontleden’). Met andere woorden: het ver-
eist een minder ver ontwikkeld abstractievermogen om een woordsoort als 
zelfstandig naamwoord te herkennen dan een functionele relatie (zinsdeel) 
zoals het lijdend voorwerp te begrijpen. Dat laatste vindt vooral plaats in de 
eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs. De leerplannen van 
het secundair onderwijs sluiten in die zin aan op die van het basisonderwijs.  
 
We baseren ons op de ontwikkelingspsychologische literatuur. Daaruit 
leren we dat de minimumleeftijd voor de overgang van 'concreet operatief 
naar vroeg-formeel operatief denken' tussen 13 en 15 jaar ligt, en de fase 
van het 'formeel hypothetisch-deductief denken’ vanaf ongeveer 15 jaar 
start.  
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Taalbeschouwing aan  
anderstalige leerlingen 
 

Als taalbeschouwing vertrekt vanuit taalgebruik, dan zal die bij anderstalige 
leerlingen later aan bod komen. Toch is het essentieel dat ook die leerlingen 
nadenken over taalgebruik en de communicatieve situatie, bijvoorbeeld 
over de taalgedragsconventies die mensen hanteren. Al vanaf het begin ne-
men ook zij verschillen waar in klanken, woorden en betekenissen. Vanuit 
het taalgebruik kunnen de leerlingen reflecteren op gelijke en verschillende 
klanken, intonatie, uitspraak … Ook het nadenken over woorden en beteke-
nissen zal een aanzienlijke tijd van het onderwijsaanbod in beslag nemen.  
 
Nadenken over vormkenmerken van woorden, zinnen en teksten krijgt pas 
betekenis als de leerling de standaardtaal redelijkerwijze begint te beheer-
sen. Leerlingen met een goed ontwikkelde moedertaal, kunnen daarbij na-
denken over gelijkenissen en verschillen tussen hun moedertaal en het  
Nederlands: bijvoorbeeld over de volgorde van de werkwoorden, de plaats 
van het onderwerp, het gebruik van lidwoorden en de negatie. 

 

2.5 AANSLUITING TUSSEN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Aansluiting basis- en secundair 
onderwijs 

Ook in het leerplan van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom ver-
trekt men van de tweedeling: nadenken over taalgebruik en nadenken over 
het taalsysteem. Een uitgebreide toelichting over de beginsituatie van de 
basisschoolleerlingen staat in het leerplan. 
Bij het nadenken over het taalgebruik wordt heel uitdrukkelijk verwezen 
naar het communicatiemodel met de negen vragen uit het leerplan basis-
onderwijs. 
Bij het nadenken over het taalsysteem heeft het leerplan secundair onderwijs 
eveneens aandacht voor het reflecteren op klanken, woorden, zinnen, teksten, 
betekenissen en spellingvormen. En dat vanuit echte zinnen in een context, 
net zoals in het basisonderwijs. 
 
Bij het nadenken over zinnen bijvoorbeeld sluiten de twee niveaus wat aan-
pak betreft naadloos op elkaar aan. In het leerplan secundair onderwijs eer-
ste graad A-stroom staat: ‘bij nadenken over zinnen zien leerlingen in dat 
zinnen klein (kort) en gemakkelijk kunnen zijn, maar ook lang en complex, 
dat zinsdelen in verschillende vormen verschijnen: als woord en woord-
groep. Bij het bestuderen van zinsdelen vertrekken de leerlingen vanuit de 
tweeledigheid in zinnen: ‘onderwerp doet iets/ is iets’. 
De beide leerplannen bouwen ook op elkaar voort in de termen. In het 
secundair onderwijs worden aan de termen onderwerp en persoonsvorm bij-
voorbeeld werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, lijdend voor-
werp en meewerkend voorwerp toegevoegd. 
Zo zijn er verschillende voorbeelden van aansluiting tussen basis- en 
secundair onderwijs.  
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3  LEERPLANDOELEN 
 
 
 De basisschool stelt zich als streefdoel voor taalbeschouwing:  

 
Een kind wil, durft en kan op zijn niveau nadenken over aspecten van het 
taalgebruik en het taalsysteem door taalverschijnselen uit zijn leefwereld 
waar te nemen, te interpreteren en op zijn niveau te verwerken in zijn taal-
gedrag. 
Daardoor kan het kind nieuwe taalsituaties met zijn taalgebruik beter aan-
pakken, deel hebben aan de taalcultuur en aan taalbeschouwing plezier be-
leven. 
 
De leerplandoelen slaan terug op kennis, vaardigheden en attitudes. Ze zijn 
onlosmakelijk verbonden met de doelen uit de andere domeinen. 
De doelenlijst is onderverdeeld in twee rubrieken:  
3.1 Nadenken over taalgebruik 
3.2 Nadenken over het taalsysteem als onderdeel van het nadenken over 

taalgebruik 
 
Alle doelen slaan terug op de ontwikkelingsdoelen Nederlands 5 voor het 
kleuteronderwijs en de eindtermen 6.1 tot 6.7 Taalbeschouwing voor de 
lagere school. Het leerplan streeft uniformiteit na voor het gebruik van de 
taalbeschouwelijke termen. De termen zijn gebaseerd op de Advieslijst taal-
beschouwelijke termen Nederlands (2009).De leerplandoelen sluiten hori-
zontaal aan bij het leerplan Frans en verticaal bij de doelen voor taalbe-
schouwing van de eerste graad van het secundair onderwijs.  
 
We geven bij de verschillende doelen aan in welke leerlingengroep ze op 
welk beheersingsniveau door de leerlingen verworven kunnen worden. We 
onderscheiden drie beheersingsniveaus, die we met een bepaalde code aan-
duiden. 

 

 

De leerlingen nemen kennis van iets. Ze worden zich al bewust van een stuk werkelijkheid. Ze 
merken al nu en dan een relatie op, zij het vaag en nog niet geordend in een eigen gemaakte 
kennisstructuur. Ze proberen al eens iets uit om een probleem op te lossen en stellen effecten 
vast die ze evenwel nog niet echt kunnen duiden en waar ze de systematiek nog niet van in-
zien. 

 
 
 
 

De leerlingen beheersen een begrip, relatie en structuur (= ordeningsmiddel), een vaardigheid, 
een techniek of een attitude op een elementair niveau. Dat wil zeggen dat ze datgene wat in het 
voorbije onderwijsleerproces werd verworven, kunnen toepassen in een herkenbare leercontext 
of taak. Dat is een taak die aan die competentie refereert en appelleert. Hier is sprake van na-
bije transfer, nog niet van een gevarieerde toepassing in allerlei situaties die ver af liggen van 
de oorspronkelijke onderwijsleersituatie. Er is sprake van een soort toepassing ‘op vraag’. 

 
 
 

Hier gaat het om gevarieerde toepassing en zelfs om spontane aanwending in allerlei levens-
echte, onvoorspelbare situaties, zelfs situaties die de leerlingen niet onmiddellijk oriënteren op 
het aanwenden van een bepaalde, eerder geleerde kennisstructuur of vaardigheid (verre trans-
fer). Er is ook sprake van een persoonlijke stijl van uitvoering, van sterke nuancering, van
originele of creatieve aanwending van het geleerde. 
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Elk taalbeschouwelijk doel wordt gerealiseerd met het oog op doeltreffende 
communicatie en in relevante en concrete taalgebruikssituaties. Om die zin 
niet in elk doel te herhalen, nemen we dat op in enkele zinnen bovenaan de 
doelen per onderdeel. Om een doel dus volledig te lezen, verbind je het doel 
met de zin(nen) bovenaan.  
 
Elke rubriek wordt in enkele hoofddoelen verdeeld, negenentwintig in 
totaal voor het domein Taalbeschouwing. Die doelen staan in een groen 
kader.  
Elk doel wordt waar nodig verder geconcretiseerd door een aantal onderlig-
gende doelen. De hoofddoelen (bijvoorbeeld Tb.9) en de onderliggende 
doelen (bijvoorbeeld Tb.9.1 en Tb.9.2) krijgen een specifieke nummering. 
Als een doel verwijst naar een ontwikkelingsdoel of eindterm, staat rechts 
het corresponderende nummer. Als er onderliggende doelen zijn bij het 
hoofddoel, is de verwijzing naar de corresponderende eindtermen of ont-
wikkelingsdoelen ook opgenomen naast het onderliggende doel. Wanneer 
een bepaalde term (= woord) later wordt verworven dan het corresponde-
rende begrip (= betekenisinhoud), dan vermelden we die term in een apart 
doel (bijvoorbeeld Tb.9.3 en Tb.9.4). Zo niet, vermelden we de term in het 
corresponderende doel (bijvoorbeeld Tb.9.1). 
Een overzicht van de concordantie tussen de leerplandoelen en ontwikke-
lingsdoelen/eindtermen staat in dit domein bij punt 7 Concordantielijst. 

 
 
Een voorbeeld 
 
Nadenken over woorden 
 

Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je nadenken of je taalgebruik doeltreffend is. Daarnaast 
kun je ook nadenken over welke soorten woorden er zijn en hoe ze gebruikt en gevormd worden. 
 

   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

             

           
           

Tb.9 De leerlingen kunnen op hun niveau naden-
ken over woorden en daarbij taalbeschouwe-
lijke termen gebruiken.            

 
OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7 

             
           Tb.9.1 Woorden onderscheiden in een zin en daarbij de 

term ‘woord’ gebruiken.    

OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7

             
            

            

Tb.9.2 Nadenken over de structuur van woorden, hoe ze 
zijn opgebouwd en hoe ze geanalyseerd kunnen 
worden.    ET.6.5 

             

Tb.9.3 De term ‘samenstelling’ gebruiken.       ET.6.7 

             

            Tb.9.4 De termen ‘afleiding’, ‘voorvoegsel’ en ‘achter-
voegsel’ gebruiken.        ET.6.7 
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3.1  NADENKEN OVER TAALGEBRUIK 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij denk je erover na of je taalgebruik doeltreffend is. 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
           

Tb.1 De leerlingen zijn bereid om op hun niveau na te 
denken over het taalgebruik en de belangrijkste 
factoren van de hele communicatieve situatie.     

 

ET.6.1* 

              
           
           
           

Tb.2 De leerlingen tonen bij het nadenken over taal-
gebruik interesse in en respect voor de persoon 
van de ander, en voor de eigen en andermans cul-
tuur.    

 
 

ET.6.2* 
ET.6.4 
ET.7* 

             
           
           
           
           

Tb.3 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over de belangrijkste factoren van de hele com-
municatieve situatie en ervaren dat die aspecten 
elkaar kunnen beïnvloeden. Ze kunnen daarbij 
taalbeschouwelijke termen gebruiken.            

            
            
De zender            
             

OD.5.1 
OD.5.2 
OD.5.3 
OD.5.4 
OD.5.5 
ET.6.1* 
ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.6.4 
ET.6.5 
ET.6.7 
ET.7* 

           
           

Tb.3.1 Nadenken over wie iets zegt, schrijft, ook als ze 
zelf de zender zijn, en daarbij de termen ‘spre-
ker’ en ‘schrijver’ gebruiken.    

 
ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.6.7 

             
Tb.3.2 De term ‘zender’ gebruiken.      ET.6.7 

             
           
           

Tb.3.3 Nadenken over normen, houdingen, vooroordelen 
en rolgedrag van de zender, ook als ze zelf de 
zender zijn.         

ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.6.4 
ET.7* 

             
De boodschap             
             

           Tb.3.4 Nadenken over wat de boodschap is, ook als 
die boodschap niet letterlijk verwoord is.    

            
Tb.3.5 De term ‘boodschap’ gebruiken.      

ET.6.2* 
ET.6.3 
 

ET.6.7 

             
Relatie tussen boodschap en werkelijkheid             
             

           
   

Tb.3.6 Nadenken over in hoeverre de boodschap waar, 
waarachtig, betrouwbaar, echt is. 

            

ET.6.2* 
ET.6.3 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

De ontvanger             
             

           
           

Tb.3.7 Nadenken over wie luistert, leest, ook als ze 
zelf de ontvanger zijn, en daarbij de termen 
‘luisteraar’ en ‘lezer’ gebruiken.    

 
ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.6.7 

            
Tb.3.8 De term ‘ontvanger’ gebruiken.         
            

 

ET.6.7 

           
           

Tb.3.9 Nadenken over normen, houdingen, voor-
oordelen en rolgedrag van de ontvanger, ook 
als ze zelf de ontvanger zijn.        

ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.6.4 
ET.7* 

             
De bedoeling             

            
           

           

Tb.3.10 Nadenken over wat de bedoeling kan zijn, ook 
als die bedoeling niet duidelijk is gemaakt en 
daarbij de term ‘bedoeling’ gebruiken. 

 
 

ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.6.7

             

Hoe              

             

            

           
Tb.3.11 Nadenken over hoe iemand iets zegt, schrijft, 

leest of beluistert, ook als ze zelf de zender of 
de ontvanger zijn.    

            

ET.6.2* 
ET.7* 

In welke situatie, in welke omstandigheden             

             

            

           
           

Tb.3.12 Nadenken over de situatie, de omstandigheden 
waarin iemand iets zegt, schrijft, leest of luis-
tert, ook als ze zelf de zender of de ontvanger 
zijn.  

ET.6.2* 
ET.6.3 
ET.7* 
 

             

Tb.3.13 De term ‘situatie’ gebruiken.      ET.6.7 

             

           
           

Tb.3.14 Nadenken over de afspraken die horen bij taal-
gebruik in bepaalde situaties (taalgedrags-
conventies).    

 
ET.6.2* 
ET.6.4 
ET.7* 

             

De weg en de middelen             

             

           
           
   

Tb.3.15 Nadenken over de verschillende vormen van 
communicatie en de communicatiemiddelen die 
de zender gebruikt. 

            

OD.5.1 
ET.6.2* 
ET.6.5 
ET.7* 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
   

Tb.3.16 Nadenken over verschillen en overeenkomsten 
tussen mondelinge en schriftelijke communicatie. 

           

            

OD.5.1 
OD.5.2 
OD.5.3 
OD.5.4 
ET.6.2* 
ET.6.5 

           
           

Tb.3.17 Nadenken over aspecten van het taalsysteem (zie 
3.2 Nadenken over het taalsysteem als onderdeel 
van het nadenken over taalgebruik).            

 
 

             

           
     

Tb.3.18 Nadenken over niet-talige aspecten in communi-
catie zoals lichaamstaal, mimiek, rustpauze, teke-
ningen, pictogrammen … 

            

OD.5.2 
OD.5.4 
OD.5.5 
ET.6.2* 
ET.7* 

           
           
           

Tb.3.19 Nadenken over spreektechnische aspecten zoals 
articulatie, intonatie en klemtoon en over expres-
sieve aspecten zoals klanknabootsingen, zins-
melodie, ritmische aspecten, leestempo …      

 
OD.5.5 
ET.6.2* 
ET.7* 

             

            

            

           
           
           

Tb.3.20 Nadenken over het gebruik van standaardtaal, 
regionale en sociale taalvariëteiten en in hun om-
geving voorkomende talen en daarbij de termen  

 ‘dialect’, ‘vreemde taal’, ‘Nederlands’, ‘Frans’, 
‘Engels’, ‘Duits’, (en andere in hun omgeving 
voorkomende talen) en ‘moedertaal’ gebruiken.      

ET.6.2* 
ET.6.4 
ET.6.7 
ET.7* 

             

Tb.3.21 De term ‘standaardtaal’ gebruiken.      ET.6.7 

             

           Tb.3.22 Nadenken over talige aspecten van cultuur-
uitingen in hun omgeving.    

            

ET.6.2* 
ET.6.4 
ET.7* 

Het effect, de reactie             

             

           

     

Tb.3.23 Nadenken over het effect dat hun taalgedrag 
heeft voor anderen en henzelf en welke reactie 
ze kunnen verwachten. 

   ET.6.2* 
ET.6.4 

             

           
           
           

Tb.4 De leerlingen zijn bereid en kunnen in hun 
talig handelen gebruikmaken van de verwor-
ven inzichten in de belangrijkste factoren van 
de communicatieve situatie.    

            

 
 

ET.6.1* 
ET.7* 

            

           
           

Tb.5 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over de door hen gebruikte luister-, spreek-, 
lees- en schrijfstrategieën (zie doelen stra-
tegieën).      

            

 

ET.5 
ET.6.6 
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3.2  NADENKEN OVER HET TAALSYSTEEM ALS ONDERDEEL VAN HET  
   NADENKEN OVER TAALGEBRUIK 
 
Nadenken over klanken 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je erover nadenken of je taalgebruik doeltreffend is. 
Daarnaast kun je ook nadenken over klanken en klankcombinaties die in taal voorkomen. 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

        

           
           

Tb.6 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over klanken en daarbij taalbeschouwelijke 
termen gebruiken.            

OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7 
ET.7* 

             
           

 

Tb.6.1 Nadenken over de klanken en de klankcombina-
ties in het Nederlands en daarbij de term ‘klank’ 
gebruiken. 

      

OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7 

            
           

Tb.6.2 Nadenken over de plaats van klanken in woorden 
door te discrimineren, te analyseren, te synthetise-
ren, klanken te vervangen …    

OD.5.5 
ET.6.5 

      
           Tb.6.3 Nadenken over begin-, midden- en eindklanken in 

een woord.    
            

 
OD.5.5 
ET.6.5 

           
           

Tb.6.4 Nadenken over klanken en klankcombinaties die 
voorkomen in de standaardtaal, in dialecten en in 
andere talen.    

OD.5.5 
ET.6.5 
ET.7* 

      
Tb.6.5 Nadenken over de uitspraak van klanken.      ET.6.5 

             
Tb.6.6 De term ‘uitspraak’ gebruiken.    ET.6.7 

      
           
           

Tb.7 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over soorten klanken en daarbij taalbeschouwe-
lijke termen gebruiken.            

 

ET.6.5 
ET.6.7

      
           
           

Tb.7.1 Klanken aanduiden als klinker en medeklinker 
en daarbij de term ‘klinker’ en ‘medeklinker’ 
gebruiken.      

ET.6.5 
ET.6.7 

      
           Tb.7.2 De gedekte klinkers a, e, o, u, i en de vrije 

klinkers aa, ee, oo, uu herkennen.      
 

ET.6.5 

      
            Tb.7.3 Nadenken over klanken die worden weergegeven 

door meer dan één letterteken.  ET.6.5 

      
           
           

        

Tb.8 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over woorden die deels hetzelfde klinken en 
daarbij de taalbeschouwelijke term ‘rijm’  
gebruiken. 

   

     

 
 
OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7 
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Nadenken over woorden 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je erover nadenken of je taalgebruik doeltreffend is. 
Daarnaast kun je er ook over nadenken welke soorten woorden er zijn en hoe ze gebruikt en gevormd wor-
den. 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

             

           
           

Tb.9 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over woorden en daarbij taalbeschouwelijke 
termen gebruiken.            

 
OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7 

             
           Tb.9.1 Woorden onderscheiden in een zin en daarbij de 

term ‘woord’ gebruiken.    

OD.5.5 
ET.6.5 
ET.6.7

             
            

            

Tb.9.2 Nadenken over de structuur van woorden, hoe ze 
zijn opgebouwd en hoe ze geanalyseerd kunnen 
worden.    ET.6.5 

             

Tb.9.3 De term ‘samenstelling’ gebruiken.       ET.6.7 

             

            Tb.9.4 De termen ‘afleiding’, ‘voorvoegsel’ en ‘achter-
voegsel’ gebruiken.        ET.6.7 

             

           
           

Tb.10 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over zelfstandige naamwoorden en daarbij 
taalbeschouwelijke termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

            

           

Tb.10.1 Woorden herkennen die een zelfstandigheid aan-
duiden zoals een persoon, een ding, een dier, of 
een plant en daarbij de term ‘zelfstandig naam-
woord’ gebruiken.       

            

ET.6.5 
ET.6.7 

            

            

           

Tb.10.2 Woorden herkennen die een ‘unieke’ zelfstandig-
heid aanduiden zoals een bepaalde persoon, een 
bepaald ding, een bepaald dier of een bepaalde 
plant en daarbij de term ‘eigennaam’ gebruiken.       

            

ET.6.5 
ET.6.7 

            

           
Tb.10.3 Nadenken over de meervoudsvorming van zelf-

standige naamwoorden en daarbij de termen ‘en-
kelvoud’ en ‘meervoud’ gebruiken.    

            

ET.6.5 
ET.6.7 

            

            

           

Tb.10.4 Nadenken over het genus van zelfstandige naam-
woorden in functie van de woorden die ernaar 
verwijzen en daarbij de termen ‘mannelijk’, 
‘vrouwelijk’ en ‘onzijdig’ gebruiken.       

            

ET.6.5 
ET.6.7 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           Tb.10.5 Nadenken over de bedoeling van het gebruik van 
verkleinwoorden in bepaalde situaties.    ET.6.5 

             

           Tb.10.6 Nadenken over de vorming van verkleinwoorden 
in relatie tot het grondwoord.    ET.6.5 

            
Tb.10.7 De term ‘verkleinwoord’ gebruiken.       ET.6.7 

             

           
           

Tb.11 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over lidwoorden en daarbij de taalbeschouwe-
lijke term gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            Tb.11.1 Nadenken over het lidwoord dat bij een zelfstan-
dig naamwoord past.       ET.6.5 

             

           Tb.11.2 Een lidwoord herkennen in een zin en daarbij de 
term ‘lidwoord’ gebruiken.       

            

ET.6.5 
ET.6.7 

           
           

Tb.12 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over bijvoeglijke naamwoorden en daarbij 
taalbeschouwelijke termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           
           

Tb.12.1 Woorden herkennen die een kenmerk van iemand 
of iets aanduiden en daarbij de term ‘bijvoeglijk 
naamwoord’ gebruiken.       

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           Tb.12.2 Nadenken over de plaats van een bijvoeglijk 
naamwoord in een woordgroep.       

            

 

ET.6.5 
 

            Tb.12.3 Nadenken over het gebruik en de vorming van de 
trappen van vergelijking.        

             

           
           

Tb.13 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over werkwoorden en daarbij taalbeschouwe-
lijke termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           Tb.13.1 Inzien dat werkwoorden meestal een handeling, 
actie, toestand of gebeurtenis uitdrukken.       

 

ET.6.5 

             

            

           
Tb.13.2 Inzien dat een werkwoord meerdere vormen kan 

hebben en dat er een bepaalde regelmaat is in de 
vorming van werkwoorden.       ET.6.5 

            
      Tb.13.3 Een werkwoord herkennen in een zin en daarbij 

de term ‘werkwoord’ gebruiken.       
            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

            

           
Tb.13.4 De stam en de uitgang herkennen in werkwoords-

vormen en daarbij de termen ‘stam’ en ‘uitgang’ 
gebruiken.        

            

 
ET.6.5 
ET.6.7 

Werkwoorden: de persoonsvorm, de infinitief             

             

            

           
           

Tb.13.5 De werkwoordsvorm herkennen die niet vervoegd 
is naar persoon of getal en waaronder een werk-
woord in het woordenboek wordt gevonden en 
daarbij de term ‘infinitief’ gebruiken.      

 

ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

            

           
       

Tb.13.6 Nadenken over de vorm van het werkwoord die 
bepaald wordt door de overeenkomst in persoon 
en getal met het onderwerp, die herkennen en 
daarbij de termen ‘persoonsvorm’, ‘enkelvoud’ en 
‘meervoud’ gebruiken.        

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

            

Tb.13.7 De termen ‘persoon’, ‘1ste persoon’ (ik-wij), ‘2de 
persoon’ (jij-jullie) en ‘3de persoon’ (hij, zij, het –
zij) gebruiken.          ET.6.7 

             

Werkwoorden: tijd             
             

            
            
           
           

Tb.13.8 Nadenken over de tijd van een werkwoord en 
aangeven of een werkwoord in de tegenwoordige 
of de verleden tijd staat en daarbij de termen 
‘tijd’, ‘tegenwoordige tijd’ en ‘verleden tijd’ ge-
bruiken.      

ET.6.5 
ET.6.7 

             
           Tb.13.9 Nadenken over het feit dat werkwoorden in de 

verleden tijd wel of niet van klank veranderen.       
            

 
 
ET.6.5 
 

 
 ©
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Nadenken over zinnen 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je erover nadenken of je taalgebruik doeltreffend is en 
hoe concrete zinnen in elkaar zitten. 

 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
           

Tb.14 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over zinnen en daarbij taalbeschouwelijke ter-
men gebruiken.            

             

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

           Tb.14.1 Ervaren dat ze ‘onbewust’ regels gebruiken om 
zinnen te maken of te begrijpen.      

 

ET.6.5 

             

Tb.14.2 Een zin herkennen ook als het een verkorte zin is.      ET.6.5 

             

Tb.14.3 De term ‘zin’ gebruiken.       ET.6.7 

             

     Tb.14.4 Nadenken over mededelende, vragende, uitroe-
pende en bevelende zinnen. 

      
 

             

     
           
           
           

Tb.14.5 Nadenken over het zinsdeel dat een antwoord 
geeft op de vragen: 

 - Over wie of waarover wordt er in de zin iets 
gezegd? Wie doet er iets? Wie is of wordt er 
iets?      

            

 

 

 

ET.6.5 

           Tb.14.6 Het onderwerp in een zin aanduiden en daarbij de 
term ‘onderwerp’ gebruiken.       

            

ET.6.5 
ET.6.7 

            

            

            

           
           

Tb.14.7 In functie van de werkwoordspelling onderwerp 
en persoonsvorm snel en accuraat aanduiden door 
het stellen van de ja-neevraag en/of op basis van 
de congruentie tussen onderwerp en persoons-
vorm en daarbij de termen ‘onderwerp’ en ‘per-
soonsvorm’ gebruiken.      

 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

            

            

           

Tb.14.8 Nadenken over de andere zinsdelen dan het on-
derwerp die een antwoord geven op de vragen:  

 - Welke woorden zeggen wat iemand doet of 
wat ermee gebeurt? Welke woorden zeggen 
wat of hoe iemand is of wordt?      

 
ET.6.5 

             

            

            

            

            

           

Tb.14.9 Nadenken over de andere zinsdelen dan het on-
derwerp die een antwoord geven op de vragen:  

 - Welke woorden zeggen wat, aan wie of voor 
wie, wanneer, waar, hoe, waarmee, waardoor 
… iemand iets doet of wanneer, waar, waar-
mee, waardoor … iemand iets is of wordt?      

 
ET.6.5 

             

            

           
       

ET.6.5 
ET.6.7 

Tb.14.10 Weten dat een zinsdeel kan bestaan uit een woord 
of woordgroep en daarbij de termen ‘woordgroep’ 
en ‘zinsdeel’ gebruiken.  
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Nadenken over teksten en tekststructuur 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je erover nadenken of je taalgebruik doeltreffend is en 
hoe een tekst in elkaar zit. 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
           

Tb.15 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over teksten en daarbij taalbeschouwelijke 
termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

            
Tb.15.1 Teksten onderscheiden in fictie en non-fictie.    

 

ET.6.5 

             

Tb.15.2 De termen ‘fictie’ en ‘non-fictie’ gebruiken.        ET.6.7 

             

Tb.15.3 Nadenken over tekstsoorten en teksttypes.      ET.6.5 

             

Tb.15.4 De term ‘tekst’ gebruiken.       ET.6.7 

             

           Tb.16 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over feiten en meningen en daarbij taalbe-
schouwelijke termen gebruiken. 

   
        

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

Tb.16.1 Nadenken over feiten en meningen.    ET.6.5 

             

Tb.16.2 De termen ‘feit’ en ‘mening’ gebruiken.        ET.6.7 

             

           
           

Tb.17 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over tekststructuur en samenhang en daarbij 
taalbeschouwelijke termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           
     

Tb.17.1 Nadenken over de structuur van teksten en daarbij 
de termen ‘inleiding’, ‘midden’ en ‘slot’ gebrui-
ken. 

 

ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

           
Tb.17.2 Nadenken over woorden (signaalwoorden, ver-

wijswoorden) die structureel belangrijk zijn in de 
tekst, om zo de tekst beter te begrijpen.      ET.6.5 

             

           Tb.17.3 Nadenken over de titel van een tekst en daarbij de 
term ‘titel’ gebruiken.    

ET.6.5 
ET.6.7 

             

           Tb.17.4 Nadenken over een kopje in een tekst en daarbij 
de term ‘kopje’ gebruiken.        

            

 
ET.6.5 
ET.6.7 

           Tb.17.5 Nadenken over een hoofdstuk in een tekst en 
daarbij de term ‘hoofdstuk’ gebruiken.       

ET.6.5 
ET.6.7 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
           

Tb.18 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over niet-talige aspecten van tekststructuur en 
daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

        Tb.18.1 Nadenken over een bladzijde en een regel in een 
tekst en daarbij de termen ‘bladzijde’ en ‘regel’ 
gebruiken. 

            

ET.6.5 
ET.6.7 

           Tb.18.2 Nadenken over de verdeling van een tekst in 
alinea’s en daarbij de term ‘alinea’ gebruiken.        

ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

           
Tb.18.3 Nadenken over de lay-out van een tekst en over 

het gebruik van cursief en vetjes en daarbij de 
termen ‘lay-out’, ‘cursief’ en ‘vetjes’ gebruiken.        

      

ET.6.5 
ET.6.7 
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Nadenken over betekenissen 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je nadenken of je taalgebruik doeltreffend is en 
welke betekenissen een woord, een woordgroep, een uitdrukking … wel kan hebben. 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
           

Tb.19 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over betekenissen. 

            

 
 
ET.6.5 
 

     
            

Tb.19.1 Nadenken over de samenhang tussen woorden en 
de objecten, handelingen en kenmerken waarnaar 
ze verwijzen.    ET.6.5 

             

           Tb.19.2 Nadenken over welke woorden in een concrete 
situatie passend, doeltreffend zijn.    

 

ET.6.5 

             

           Tb.19.3 Nadenken over woorden en woordgroepen die be-
langrijk zijn voor de betekenis van de tekst.      

 

ET.6.5 

             

           
           
           

 

           

Tb.19.4 Nadenken over hoe ze betekenissen kunnen 
achterhalen: door de betekenis af te leiden uit de 
context, door woorden te analyseren, door bete-
kenissen op te zoeken, door de betekenis van 
moeilijke woorden te durven vragen …      

 
ET.6.5 

             

           
           

Tb.20 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over ordening naar betekenis en daarbij taal-
beschouwelijke termen gebruiken.            

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           Tb.20.1 Nadenken over woorden met meerdere betekenis-
sen.      

 
ET.6.5 

             

            Tb.20.2 Nadenken over woorden die verwijzen naar het-
zelfde object, kenmerk of dezelfde handeling.      ET.6.5 

             

Tb.20.3 De term ‘synoniem’ gebruiken.       ET.6.7 

             

            

            

Tb.20.4 Nadenken over woorden die verwijzen naar een 
tegengesteld object, kenmerk of tegengestelde 
handeling.      ET.6.5 

             

            Tb.20.5 Nadenken over boven- en onderliggende begrip-
pen.      ET.6.5 

             

©



 
Taalbeschouwing - 3 Leerplandoelen █ 26 

 

   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           Tb.21 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over figuurlijk taalgebruik en daarbij taalbe-
schouwelijke termen gebruiken. 

           

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

           
Tb.21.1 Nadenken over woorden of woordgroepen die 

in de letterlijke of de figuurlijke betekenis ge-
bruikt worden.      

 
ET.6.5 

             

           
           

Tb.21.2 Nadenken over het gebruik en de betekenis van 
frequent gebruikte uitdrukkingen en daarbij de 
term ‘uitdrukking’ gebruiken.        

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            Tb.21.3 Nadenken over vergelijkingen, herhalingen, 
expressieve woorden, woordgroepen en zinnen.         
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Nadenken over spellingvormen 
 
Taal gebruik je altijd in concrete situaties. Daarbij kun je erover nadenken of je taalgebruik doeltreffend is. 
Daarnaast kun je er ook over nadenken hoe het spellingsysteem in elkaar zit. 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           
           
     

 

 

ET.6.5 

Tb.22 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over het belang, de functie, het gebruik, de 
regels en de strategieën van spelling.  

             
           
           

Tb.23 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over letters en daarbij taalbeschouwelijke ter-
men gebruiken.             

 
OD5.4 
ET.6.5 
ET.6.7 

             
           Tb.23.1 Nadenken over hoe klanken in letters worden 

weergegeven.    

 
OD.5.4 
ET.6.5

             
           Tb.23.2 Nadenken over de afzonderlijke letters en daar-

bij de term ‘letter’ gebruiken.    
            
Tb.23.3 De term ‘eindletter’ gebruiken.       
            

OD.5.4 
ET.6.5 
ET.6.7 
 

ET.6.7 

           
     

Tb.23.4 Letters aanduiden als klinker of medeklinker en 
daarbij de termen ‘klinker’ en ‘medeklinker’ ge-
bruiken.   

 

ET.6.5 
ET.6.7 

             
            
           

Tb.23.5 Verschillen en gelijkenissen ontdekken tussen ge-
schreven letters onderling en tussen geschreven 
en gedrukte letters.    

OD.5.4 
ET.6.5 

             
            
           

Tb.23.6 Nadenken over het gebruik van hoofdletters en 
kleine letters en daarbij de termen ‘kleine letter’ 
en ‘hoofdletter’ gebruiken.      

ET.6.5 
ET.6.7 

             
           
           

Tb.24 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over het alfabet en daarbij de taalbeschouwe-
lijke term gebruiken.             

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            Tb.24.1  Nadenken over het gebruik van de alfabetische 
ordening.      ET.6.5 

             

           Tb.24.2 Het alfabet kennen en daarbij de term ‘alfabet’ 
gebruiken.      

ET.6.5 
ET.6.7 

             

Tb.24.3 Alfabetisch rangschikken op de eerste letter.       ET.6.5 

             

            Tb.24.4 Alfabetisch rangschikken op de tweede letter 
en verder.        ET.6.5 
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Tb.25 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over het gebruik van hulptekens en uitspraak-
tekens en daarbij taalbeschouwelijke termen 
gebruiken.             

 
 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           
           

Tb.25.1 Nadenken over het gebruik van de hulptekens en 
daarbij de termen ‘koppelteken’, ‘apostrof’ en 
‘trema’ gebruiken.        

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

           
        

Tb.25.2 Nadenken over het gebruik van het uitspraakteken 
accent en daarbij de term ‘accent’ gebruiken. 

            

ET.6.5 
ET.6.7 

           
           

Tb.26 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over leestekens en daarbij taalbeschouwelijke 
termen gebruiken.             

 
 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

           
     

ET.6.5 
ET.6.7 

Tb.26.1 Nadenken over het gebruik van leestekens op het 
einde van de zin en daarbij de termen ‘uitroep-
teken’, ‘punt’ en ‘vraagteken’ gebruiken. 

             

            

           
Tb.26.2 Nadenken over het gebruik van leestekens in de 

zin en daarbij de termen ‘komma’ en ‘dubbele 
punt’ gebruiken.      

ET.6.5 
ET.6.7 

             

            

           
Tb.26.3 Nadenken over het gebruik van andere leestekens 

en daarbij de termen ‘leesteken’, ‘aanhalings-
teken’ en ‘spatie’ gebruiken.         

ET.6.5 
ET.6.7 

             

           
           

Tb.27 De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken 
over afkortingen en daarbij de term ‘afkor-
ting’ gebruiken.    

 
ET.6.5 
ET.6.7 

             

 
Nadenken over het taalsysteem 
 
             

            

            

            

Tb.28 De leerlingen zijn bereid om op hun niveau na 
te denken over het taalsysteem en van de ver-
worven inzichten gebruik te maken in hun 
talig handelen. ET.6.1* 

       

           
           
           
   

Tb.29 De leerlingen tonen bij het nadenken over het 
taalsysteem interesse in en respect voor de 
persoon van de ander, en voor de eigen en 
andermans cultuur. 

           

 
 
 

ET.6.2* 
ET.7* 
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4   AANBEVELINGEN VOOR DE AANPAK VAN HET ONDERWIJS 
 

4.1  WERKEN AAN TAALBESCHOUWING BINNEN EN BUITEN DE TAALLES 
 
 Alle taalbeschouwing, ook die van echte taalkundigen, vertrekt vanuit echt, 

levend taalmateriaal, echt taalgebruik. Dat kom je als leerkracht minstens 
even vaak tegen buiten de taalles, als tijdens. Telkens jij of je leerlingen iets 
zeggen, lezen, beluisteren of schrijven, liggen er kansen om na te denken 
over het taalgebruik, de betekenissen en het taalsysteem. Jij biedt de leer-
lingen kansen om regels te ontdekken, verbanden te zien en na te denken 
over hun taalgebruik. 
 
Je kunt als leerkracht soms systematisch en gepland omgaan met taalbe-
schouwing. Dat doe je doorgaans in je taalonderwijs zelf. Dan werk je con-
creet naar doelen toe. In taalbeschouwingsonderwijs volg je als leerkracht 
het best twee sporen: geïntegreerd in heel je taalonderwijs en in aparte les-
sen taalbeschouwing. 
 

Geïntegreerd Vele doelen taalbeschouwing worden het best verworven in samenhang met 
de activiteiten luisteren, spreken, lezen en schrijven. Dan is taalbeschou-
wing functioneel voor het taalgebruik. Denk hierbij aan nadenken over de 
communicatieve situatie, het dialect en de standaardtaal, de gesproken en 
geschreven taal, de taalvariëteiten … Maar evengoed aan nadenken over 
klanken tijdens lezen en spelling, aan nadenken over spellingvormen tijdens 
het schrijven, aan nadenken over teksten tijdens lezen en schrijven, aan na-
denken over betekenissen tijdens de spreek-, luister- of leesles. 
 

Aparte lessen Sommige lessen kun je in de lagere school zeer systematisch geven. In zul-
ke activiteiten kunnen leerlingen sterker nadenken over onder andere 
reclame, meertaligheid, taalverschillen, geschiedenis van woorden, taal-
weetjes. Ook aspecten van het taalsysteem, zoals woorden en zinnen, kun je 
daar belichten. 
Al vertrek je in die lessen vanuit taalgebruik. Die lessen vormen een beperkt 
deel van de brede taalbeschouwing. Ook dan ervaren leerlingen dat taalbe-
schouwing best prettig kan zijn. 
 
Dit leerplan stelt voor om zoveel mogelijk inductief te werken vanuit het 
levende taalmateriaal. Leerlingen verzamelen allerlei taalmateriaal en gaan 
zorgvuldig op zoek naar regelmatigheden en eigenaardigheden. Vanuit 
verwondering bekijken en beluisteren ze allerlei taalgebruik en zoeken ze 
naar een regel of een interpretatie die dat taalverschijnsel kan verklaren. Ze 
ontwikkelen hiermee hun probleemoplossend denken. Ze gaan onder andere 
ook kritisch na hoe anderen hun taal gebruiken om hen bijvoorbeeld te 
overtuigen of te beïnvloeden.  
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4.2  ROL VAN DE LEERKRACHT 
 
 
Wat zou de leerkracht het best 
weten of kennen? 
 

Natuurlijk moet je als leerkracht weten wat de eindtermen en het leerplan 
voorschrijven. Dat kan geen probleem zijn. Maar besef je ook, omdat het zo 
alledaags is, dat het taalsysteem dat iedereen gebruikt buitengewoon com-
plex is? Veel complexer dan wat de eindtermen en het leerplan daarover 
zeggen? Je moet daarvoor maar eens in de Algemene Nederlandse Spraak-
kunst te kijken. En bedenk dat zelfs de makers van de ANS niet in staat ge-
weest zijn om alle regels van ons taalsysteem te ontcijferen. 
Als je goed taalbeschouwingsonderwijs wilt geven, probeer je te weten wat 
de taalkundigen over taal vertellen. Bijvoorbeeld dat je leerlingen dat ge-
weldig complexe systeem tijdens hun eerste zes levensjaren zelf hebben ge-
decodeerd en zelf hebben leren toepassen. Een intellectuele prestatie die ze 
waarschijnlijk nadien moeilijk kunnen evenaren. Een biologisch wonder 
waarvan je toch vaak getuige bent, maar waarvan je je niet meer bewust 
bent omdat het zich telkens voor je ogen herhaalt.  
Daarnaast weet je als leerkracht dat niet alleen ons taalsysteem zo geweldig 
complex is, maar ook waarvoor we die taal allemaal gebruiken. Je begrijpt 
bijvoorbeeld dat intelligente en ervaren volwassenen niet zo veel taalfouten 
meer maken, maar wel nog grote communicatiefouten. Wat kun je daaraan 
doen? Je leerlingen helpen om wat systematischer en vollediger na te den-
ken over het taalgebruik. Het is goed te weten welke belangrijke factoren in 
elke communicatie een rol kunnen spelen. Ook dat heet taalbeschouwing. 
Taalkundigen weten dat elke taal complex is en vinden daarom dat er geen 
minderwaardige of lelijke talen bestaan. En ook dat er geen ideale taal be-
staat. Je bent je er van bewust dat het onzinnig en onbeleefd is op andere 
talen of taalvarianten van leerlingen neer te kijken. De leerlingen hoeven 
van jou geen Standaardnederlands te leren omdat dat een betere taal is dan 
hun moedertaal, maar omdat ze die standaardtaal moeten beheersen om in 
deze maatschappij te kunnen functioneren.  
Van taalkundigen leer je bovendien dat het veel interessanter en boeiender 
is om over echt taalgebruik na te denken dan over geïsoleerde schoolboek-
zinnen of -woorden. Je weet dat je een zin of een woord soms niet goed kan 
beschrijven als je de context ervan niet kent. 
Je weet dat grammatica een poging van taalkundigen is om een taalsysteem 
te beschrijven. Naargelang van hoe de taalkundige naar taal kijkt, kan hij 
dus een andere grammatica voorstellen. Vandaar de variaties en de evoluties 
in de grammatica’s en de leerplannen.  
 

Wat zou de leerkracht het best 
kunnen? 
 

In de lessen taalbeschouwing moet je natuurlijk zinnen op een grammaticale 
manier kunnen beschrijven. Bij voorkeur zinnen die leerlingen gezegd heb-
ben of zinnen die echt gezegd of geschreven werden en die voor de leerlin-
gen iets kunnen betekenen. 
Het is niet altijd direct duidelijk hoe een echte zin in elkaar steekt. Geen 
probleem voor de geschikte leerkracht: je kunt met je leerlingen overleggen 
en onderhandelen over hoe zo’n zin waarschijnlijk in elkaar steekt. Dat is 
juist de leukste vorm van taalbeschouwing. Zeker als de zin van een leerling 
komt. Die leerling kan dan vaak uitsluitsel geven. 
De ideale leerkracht kan niet alleen onderzoeken hoe een zin in elkaar 
steekt, maar eveneens hoe die zin in een situatie gebruikt werd, rekening 
houdend met de belangrijkste factoren van communicatie. 
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 Door die oefening vaak te doen, kunnen je leerlingen ervaren hoe belangrijk 
en zinvol het kan zijn om met elke factor rekening te houden. Je kunt hen 
leren appreciëren hoe goed mensen vaak hun taal gebruiken en je kunt hen 
begrip leren opbrengen voor misverstanden en fouten. Natuurlijk toon je 
ook op een voorbeeldige manier hoe je zelf over concreet taalgebruik 
nadenkt en daarop reageert.  
 

De attitudes van de geschikte 
leerkracht  
 

De lessen taalbeschouwing zijn van een veel hogere kwaliteit, als je als 
leerkracht zelf plezier beleeft aan taalbeschouwing. Als je zelf verwonde-
ring en bewondering voor taalgebruik kunt opbrengen. 
Wie van taal houdt, heeft openheid en respect voor variatie in taalgebruik 
en is soepel in het aanpakken van onverwacht taalgebruik. Natuurlijk ben je 
bereid om zelf altijd genuanceerd en met aandacht voor alle meespelende 
factoren na te denken, te oordelen over en te reageren op andermans taalge-
bruik.  
Het is goed dat je zo ook over je eigen taalgebruik wilt nadenken. 
Slordig, onduidelijk of ongepast taalgebruik kan veel kwaad doen. Daarom 
is het goed dat je de leerlingen altijd stimuleert om hun taal zorgvuldig te 
gebruiken en dat je dat altijd zelf probeert te doen. En dat gaat over meer 
dan de ‘correcte’ taalvorm. 

 

4.3 AANWENDING VAN DE ONDERWIJSTIJD 
 
 De aangewende onderwijstijd voor brede taalbeschouwing, occasioneel of 

verweven in andere (taal)lessen, is niet precies te meten.  
Nog meer dan bij de oudere leerlingengroepen krijgt de geïntegreerde wer-
king de overhand bij de jongere leerlingengroepen. 
Bij de oudere leerlingen zal het aanbod systematische onderwijsleeractivi-
teiten mettertijd toenemen, wat niet wil zeggen dat die activiteiten de over-
hand moeten krijgen op de geïntegreerde activiteiten. Ook in de onderbouw 
van de lagere school kun je, in mindere mate, aparte lesjes aanbieden.  
Je pakt taalbeschouwing altijd zo speels, motiverend en uitdagend mogelijk 
aan. Nadenken over aspecten van het taalsysteem blijft een beperkt onder-
deel van de brede taalbeschouwing. Het krijgt een evenredig deel van de 
aandacht, naast de activiteiten schrijven, lezen, luisteren, spreken en de bre-
de taalbeschouwing. 
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4.4  EVALUATIE VAN TAALBESCHOUWING 
 
 
Observeren Omdat brede taalbeschouwing is ingebed in andere talige activiteiten, is het 

vrij complex om de reflectievaardigheden en –attitudes en de bijbehorende 
kennis te evalueren. In de eerste plaats observeer je op welke wijze het na-
denken over het taalgebruik bijdraagt tot een verbeterd taalgebruik. Die 
observatie vindt plaats als een leerling luistert, spreekt, leest of schrijft. Je 
kunt die observatie met de leerling bespreken. 
Bijvoorbeeld: Is een leerling bereid om na te denken, aan de hand van bv. 
de negen vragen, over de communicatieve situatie? Zet de leerling woord-
leerstrategieën in? Brengt de leerling respect op voor andere talen en cultu-
ren? Kan de leerling de structuur van de zin blootleggen, om hem beter te 
begrijpen? Gebruikt de leerling zijn taalbeschouwelijke kennis als hij werkt 
met een spellingschema? Kan de leerling bij een tekst nadenken over het 
bedachte rijm? Is de leerling in staat om een regel te ontdekken?  
 

Toetsen Het verwerven van concrete aspecten van taalbeschouwing kun je nagaan 
met toetsen. In de eerste plaats denken we aan aspecten van het taalsysteem 
zoals onderwerp en persoonsvorm vinden, verwijswoorden verklaren, bete-
kenisrelaties leggen, klanken discrimineren, de tekststructuur aanduiden, de 
zender aanduiden, nadenken over het gebruik van hulptekens, de woord-
keuze bepalen in een bepaalde context, een verschijnsel benoemen met de 
juiste term. 
Goede voorbeelden vind je in de interdiocesane proeven. 
 

Output Op schoolniveau kun je nagaan welke doelen wel of niet gerealiseerd wor-
den. De voornoemde interdiocesane proeven zijn daarvoor een hulpmiddel. 
Het team gaat aan de hand van de leerlingenresultaten (output) na in welke 
mate de leerlingen de leerplandoelen hebben verworven. Na analyse van de 
resultaten beoordeelt de school welke doelen uit het leerplan meer aandacht 
verdienen. In het team (of met elke leerkracht afzonderlijk) kunnen ver-
schillende aspecten van de onderwijsleersituatie worden besproken: de 
doelen, de beginsituatie, de krachtlijnen, de visie op taalbeschouwing, de 
didactische werkvormen, de leermiddelen en de evaluatie.  
Bijvoorbeeld: Werken we inductief en kunnen de leerlingen zo zelf tot 
regels komen? Welke doelen komen weinig of niet aan bod? Op welke wij-
ze motiveren we de leerlingen om na te denken over taalgebruik? Zijn we 
zelf een voorbeeld voor de leerlingen?  
Dergelijke reflectie geeft inhoud aan de interne kwaliteitszorg op het gebied 
van taalonderwijs. 
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4.5  MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
 
 Taalbeschouwing gaat uit van concreet taalgebruik. In principe gebruik je 

dus de middelen die je hanteert tijdens de luister-, spreek-, schrijf- en lees-
lessen. Voor de realisatie van het leerplan is op school minimaal nodig: 
 
- op het niveau van de school:  
 - multimedia: audiovisueel materiaal, internet, opname- en weer-

gaveapparatuur, telefoon; 
 - naslagwerk voor grammatica en spelling, etymologisch woorden-

boek, woordenboek …; 
 
- op het niveau van de leerlingengroep: 
 - bronnen: enkele woordenboeken, enkele Groene Boekjes, kranten, 

tijdschriften, reclame, verhalen, informatieve werken, uitnodigingen, 
gedichten; 

 - hoeken zoals boekenhoek, praat- en vertelhoek, taalhoek, poppen-
hoek, winkelhoek, bouwhoek, toneelhoek, kranten- of nieuwshoek, 
schrijfhoek.  

 
 

 
 ©
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5  DOCUMENTATIEBRONNEN 
 

 
 In deze beknopte bibliografie staan vooral boeken en vorige leerplannen. 

De onderstaande werken werden op basis van twee criteria in de lijst opge-
nomen: de commissieleden hebben zich erdoor laten inspireren en de wer-
ken zijn nuttig voor de leerkracht basisonderwijs. 
 
APPEL, R., KUIKEN, F. 
Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs 
Utrecht, Thieme Meulenhoff Educatief, 2005. 
 
CALLEBAUT, I., STEVENS, M., DE JONCKHEERE, S. 
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6  VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
 
 Deze lijst is bedoeld voor de leerkracht en niet voor de leerling.  

Ze bevat achtergrondinformatie om het inzicht in de taalbeschouwelijke 
aanpak van dit leerplan te verdiepen.  
 
In de linkerkolom staat de aanbevolen term. De lijst is, voor wat de termen 
voor de leerlingen betreft, terminologisch afgestemd op de vrijblijvende 
Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands (2009). Niet alle termen 
uit die advieslijst zijn hier opgenomen. Rechts staat de begripsomschrijving, 
door de leerplanmakers zelf opgesteld. 
 
De begrippen en/of de termen die de leerlingen bij het einde van de basis-
school als leerinhouden verworven moeten hebben, zijn vet gedrukt. Niet 
alle termen die de leerlingen moeten kennen zijn opgenomen.  
In de lijst zijn ook termen opgenomen die her en der in de tekst van het 
leerplan voorkomen of die van belang zijn om andere termen te begrijpen.  
 
De woorden zijn alfabetisch gerangschikt. Woorden met een asterisk (*) 
worden elders in de lijst verklaard. 
 
Bij sommige termen vind je de afkortingen (letterwoorden) zoals die in het 
leerplan van de eerste graad van het secundair onderwijs voorkomen. 

 
Achtervoegsel Wordt achter een grondwoord toegevoegd om een *afleiding te vormen.  
 
Afleiding 
 

Woordvorming met *voor- of *achtervoegsels die bij een grondwoord wor-
den aangehecht: be-klagen, ont-binden, bloem-ist, kinder-lijk, zoet-erig, 
dwaas-heid ... 

 
Alinea 
 

Eenheid in een tekst, gewoonlijk bestaande uit een aantal samenhangende 
zinnen. Een alinea staat hiërarchisch lager dan de grotere eenheden zoals 
hoofdstuk, deel of boek. De alinea begint met een nieuwe regel en wordt 
met verschillende typografische middelen gemarkeerd zoals inspringen of 
witregels. Veelal begint men een nieuwe alinea als er een nieuw onderwerp 
of thema wordt aangesneden Niet alleen de interne structuur van een alinea 
is belangrijk, ook de alinea-indeling van de hele tekst moet de structuur van 
de tekst tot haar recht laten komen. 
*Verbindingswoorden, zoals *signaalwoorden, en *verwijswoorden zijn 
daarbij adequate hulpmiddelen: zij verduidelijken het betekenisverband tus-
sen de alinea's. 
Een goede alinea-indeling komt de leesbaarheid van een tekst ten goede. 
Dit leerplan vraagt dat de leerlingen een alinea kunnen herkennen op basis 
van de tekststructuur. 

 
Antoniem  Woord met een tegengestelde betekenis: dood - levend, geven - krijgen ... 
 
Bedoeling 
 

De bedoeling die een zender (informeren, overtuigen, verduidelijken, evo-
ceren, ontspannen) of een luisteraar (geïnformeerd worden, selecteren, ge-
nieten, onthouden ...) heeft. 
Vandaar ook spreek- en schrijfdoel, luister- en leesdoel of -bedoeling. 
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Bijvoeglijk naamwoord 
(bn) 
 
 

Woord dat een eigenschap (kenmerk) of hoedanigheid van een zelfstandig-
heid aangeeft. Een adjectief kan meestal worden verbogen (verse eieren, 
veel liefs) en heeft trappen van vergelijking (groot, groter, grootst). Het bij-
voeglijk naamwoord kan verschillende functies hebben: bijvoeglijke bepa-
ling (hoge huizen, zinsdeelstuk), naamwoordelijk deel van het naamwoor-
delijk gezegde (Jo is ziek, *zinsdeel), bepaling van gesteldheid (Ik verf de 
deur groen, *zinsdeel), bijwoordelijke bepaling (Het meisje spreekt hard, 
*zinsdeel). In deze laatste functie beschouwen veel taalkundigen het als een 
bijwoord. 

 
Boodschap 
 

Wat een zender overdraagt of een ontvanger waarneemt; wat iemand zegt, 
hoort, schrijft of leest. Daarmee worden zowel de tekst als de inhoud be-
doeld. De boodschap kan talig of niet-talig zijn. 

 
Communicatie Het overbrengen van een boodschap in de ruime betekenis van het woord: 

zakelijke informatie, gevoelens, beïnvloeding, uitwisseling van overtuigin-
gen ... Wordt naast de begripsvorming (conceptualisering) als de meest al-
gemene functie van taalgebruik beschouwd. Er zijn ook talloze vormen van 
niet-talige communicatie zodat taal niet het enige communicatiemiddel is. 
In communicatie spelen allerlei componenten een gezamenlijke rol: de 
zender, de boodschap, de relatie tussen de boodschap en de werkelijkheid, 
de ontvanger, de bedoeling, de manier, de situatie of de omstandigheden, de 
weg en de middelen, en het effect. 

 
Communicatieproces 
 

Proces waarin een zender (spreker of schrijver) een boodschap overdraagt 
aan een ontvanger (luisteraar of lezer). De zender heeft een boodschap die 
hij codeert in een taal en daarna via zijn spraakorganen of een pen, stift, 
computer … in een waarneembare vorm omzet. De ontvanger neemt die 
boodschap waar, decodeert, begrijpt, interpreteert en verwerkt ze in zijn 
handelen. 

 
Communicatieve situatie Situatie waarin een zender iets over iets zegt, aan iemand, met een bepaalde 

bedoeling, op een bepaalde manier, langs een bepaalde weg en met allerlei 
middelen en onder bepaalde omstandigheden, en waarop een reactie komt. 

 
Conceptualiseren We conceptualiseren wanneer we gedachten, ervaringen, gevoelens onder 

woorden brengen. Kinderen zijn daar heel intens mee bezig. Het is één van 
de belangrijkste functies van taal. Zonder conceptualisatie is er geen com-
municatie. 

 
Dialect Taalvariëteit die regionaal wordt gebruikt. 
 
Effect 
 

Wat een zender bereikt met zijn boodschap, wat er de uitwerking van is. 
De reactie van de ontvanger. 

 
Eigennaam 
 

*Zelfstandig naamwoord dat iemand of iets unieks aanduidt. Onderscheidt 
individuele wezens of dingen van elkaar. Wordt doorgaans met een hoofd-
letter geschreven. 

 
Enkelvoud 
(enk) 
 

Vorm van het *(zelfstandig) naamwoord, van het persoonlijk *voornaam-
woord en van de *persoonsvorm die aangeeft dat er sprake is van één zelf-
standigheid of dat een handeling door één onderwerp wordt verricht. 
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Genus 
 

Ook woordgeslacht, grammaticaal geslacht. Verdeling van de zelfstandige 
naamwoorden en de voornaamwoorden in mannelijk, vrouwelijk en onzij-
dig. De mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden kunnen in het 
enkelvoud worden gecombineerd met het lidwoord de (de-woorden), de on-
zijdige met het lidwoord het (het-woorden). Bij de voornaamwoorden komt 
dat overeen met een onderscheid tussen onder meer hij, zij, deze en die 
enerzijds en het, dit en dat anderzijds. Het genus heeft niet altijd te 
maken met het biologisch geslacht. Het aantal geslachten kan verschillen 
van taal tot taal. Binnen een taal kan het genus streekgebonden zijn en in de 
loop van de tijd gaan verschuiven.  
Op grond van het onderscheid tussen de-woorden en het-woorden wordt 
ook gesproken van woordklasse. 

 
Gespreksregels 
 

Geheel van regels, conventies die een gesprek sturen: het woord vragen, de 
spreker niet onderbreken, zijn beurt afwachten, een gesprek inleiden en af-
ronden, oogcontact ... 

 
Getal 
 

Ook grammaticaal getal. De verdeling in enkelvoud en meervoud bij 
*persoonsvormen, *naamwoorden en *voornaamwoorden. 

 
Grammatica Grammatica of spraakkunst is de leer van het systeem van een taal. 

In de ruimste betekenis beschrijft een grammatica de klanken (fonologie), 
de woordsoorten, de verandering en de vorming van woorden (morfologie), 
de bouw van zinnen (syntaxis) en van teksten (tekstgrammatica) en van be-
tekenissen (*semantiek) van een taal. In de engere betekenis betekent 
grammatica woord- en zinsleer. De traditionele schoolspraakkunst is een 
bekende vertegenwoordiger van die opvatting. 
Dit leerplan pleit voor de ruime opvatting van grammatica. 
 
Zoals ook elke andere wetenschap verandert de grammatica naargelang de 
wetenschappers naar het voorwerp van hun studie kijken.  

 
Homoniemen Woorden gelijkluidend van vorm, maar met verschillende betekenissen: ge-

recht, deken, graaf ... Als de vormgelijkheid alleen in de gesproken taal 
hoorbaar is, spreekt men van homofoon: hart – hard. Dan verschilt de spel-
ling, maar is de uitspraak dezelfde.  

 
Hoofdletter 
 

Grote letter, meestal aan het begin van een zin, van *eigennamen en van 
titels. Kan ook dienen om de bijzondere betekenis van een woord te doen 
uitkomen. Het gebruik ervan behoort tot het terrein van de spelling. 

 
Hulpteken Hulptekens zijn tekens die boven of in een woord staan en die de uitspraak 

of de structuur van het woord aangeven. Ze hebben geen functie op zins-
niveau zoals de leestekens, maar enkel op woordniveau. Ze dienen onder 
meer om het lezen te vergemakkelijken en het woordbeeld te verduidelij-
ken. 

 
Hyperoniem en hyponiem Bovenliggend en onderliggend begrip: boom is een hyperoniem van eik, 

beuk ... , die op hun beurt hyponiemen zijn van boom ... De leerlingen hoe-
ven die termen niet te gebruiken. Ze moeten wel begrijpen dat eik, beuk … 
allemaal behoren tot de bovenliggende categorie boom. 

 
Infinitief 
(inf) 

De vorm van het werkwoord die niet verandert naar persoon, tijd en getal en 
waaronder een werkwoord in het woordenboek wordt aangetroffen. 
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Klanknabootsing 
 

Woord waarmee geluiden worden nagebootst: tuuttuut, tsjoektsjoek. Ook 
zinnen kunnen klanknabootsend zijn. Klanknabootsingen kunnen verschil-
len tussen talen. Bijvoorbeeld: Nederlands kukeleku, Frans cocorico. 

 
Klinker In de stemspleet voortgebracht spraakgeluid dat in de mondholte tot zijn 

bijzondere klank wordt gevormd en waarbij de luchtstroom ongehinderd 
kan passeren. Het Nederlands heeft dertien klinkers die in principe éénklan-
ken zijn: a (pad), o (pot), i (pit), e (pet), u (put), 'schwa' (de), ie (Piet), uu 
(duur), aa (paar), ee (deel), oo (boot), eu (deuk), oe (doek). Niet iedereen 
spreekt ze echter als éénklanken uit. Ook *tweeklanken hebben klinkerei-
genschappen. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gedekte en vrije klinkers. 
Gedekte klinkers (a, o, i, e, u) komen vrijwel alleen voor in gesloten letter-
grepen, dat wil zeggen in lettergrepen die eindigen op een medeklinker. Met 
'gedekt' wordt bedoeld dat deze klinkers in dezelfde lettergreep gevolgd 
('gedekt') worden door een medeklinker. Met vrije klinkers (aa, ee, ie, oo, 
uu, eu, oe) is bedoeld dat ze 'vrij' kunnen voorkomen, dat wil zeggen niet 
alleen in gesloten lettergrepen zoals in koek en keus, maar ook in open let-
tergrepen zoals koe en keu. 
De termen korte en lange klinkers zijn fonetisch gezien niet helemaal cor-
rect, maar om didactische redenen wel aanvaardbaar. 

 
Lay-out Opmaak, schikking en indeling van teksten, koppen/titels en illustraties, 

verdeling van de bladspiegel, het lettertype enzovoort. 
 
Leestekens 
 

Leestekens dienen om delen van een zin of verschillende zinnen van elkaar 
te scheiden. Ze maken teksten vlotter leesbaar en vergemakkelijken het be-
grip. 

 
Letter Teken dat bij het schrijven wordt gebruikt om een spraakklank of een ver-

binding van klanken aan te duiden 
 
Lichaamstaal 
 
 

Is non-verbale communicatie door gebaren en gelaatsuitdrukkingen. Wan-
neer we spreken, gebruiken we altijd ook lichaamstaal. Bijvoorbeeld knik-
ken, wijzen, zwaaien of lachen. 

 
Lidwoord 
(lw) 
 

Woord dat verbonden kan worden met een *zelfstandig naamwoord of met 
een ander zelfstandig gebruikt woord. Het Nederlands kent de bepaalde 
lidwoorden de, het, 't, en het onbepaald lidwoord een, 'n. 
Van lidwoorden zijn er nog wel enkele restanten van oude naamvallen in 
vaste verbindingen en in schrijftaal: des, der, den, eens, ener. Die hoeft de 
basisschool niet te behandelen. 

 
Medeklinker 
 

Spraakklank waarbij de uitstromende lucht ergens in de spraakorganen 
hoorbaar wordt onderbroken of belemmerd. Nederlandse medeklinkers zijn: 
p, t, k, b, d, G (Gand), f, s, ch, v, z, g, m, n, ng, r, l, j, w, h, sj ... 

 
Meervoud 
(mv) 
 

Vorm van het *zelfstandig naamwoord, het persoonlijk *voornaamwoord of 
de *persoonsvorm die aangeeft dat er sprake is van meer dan één zelfstan-
digheid of dat een handeling door meer dan één wordt verricht. In het 
Nederlands wordt het meervoud van zelfstandige naamwoorden doorgaans 
gevormd door toevoeging van een achtervoegsel: -s, -en, -eren. Meervoudi-
ge persoonlijke voornaamwoorden zijn: wij, jullie, zij, hen, hun. Het meer-
voud van een persoonsvorm komt in de tegenwoordige tijd overeen met de 
*infinitief van het werkwoord. 
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Meervoudsvorm 
 

Vorm van een *(zelfstandig) naamwoord, een persoonlijk *voornaamwoord 
of een *persoonsvorm die het *meervoud aanduidt. 

 
Naamwoordelijk gezegde 
(nwg) 
 

Het gezegde dat opgebouwd is met een koppelwerkwoord (zijn, worden, 
blijven) en een niet-werkwoordelijke aanvulling, het zogenaamd naam-
woordelijk deel. Dat deel zegt hoe of wat het onderwerp is, het duidt een 
eigenschap of een toestand van het onderwerp aan. 
In de voorbeelden staat het naamwoordelijk gezegde cursief: Marijke wordt 
lerares. Moeder was tevreden. De brief is af. Het jongetje was in de war. 
Die kranten zijn om te bewaren. 
In de voorbeeldzinnen zijn lerares, tevreden, af, in de war en om te bewa-
ren het naamwoordelijk deel van het gezegde. 

 
Onderwerp 
(o) 
 

*Zinsdeel waarover het gezegde iets zegt. Het noemt de zelfstandigheid 
waaraan wordt toegeschreven wat in het gezegde wordt uitgedrukt. Het on-
derwerp stemt met de persoonsvorm overeen in getal (enkelvoud, meer-
voud, getalscongruentie) en in persoon (persoonscongruentie). 

 
Ontvanger Degene aan wie iets gezegd wordt. 
 
Persoon 
1ste persoon 
2de persoon 
3de persoon 

Categorie van de persoonsvorm en van het voornaamwoord die aangeeft 
van welke bij het spreken betrokken partij sprake is. Het Nederlands onder-
scheidt drie personen, die elk weer worden onderscheiden naar het *getal: 
de spreker(s) (eerste persoon): ik, wij; de aangesprokene(n) (tweede per-
soon): je, u, jullie; de buitenstaander(s) (derde persoon): hij, ze, het, ze. 

 
Persoonsvorm 
(pv) 
 

Die *werkwoordsvorm die voor wat *persoon en *getal betreft overeen-
komt met het *onderwerp van de zin en waarin de *tijd wordt uitgedrukt die 
in de zin wordt beschreven. 
In deze voorbeelden staat de persoonsvorm cursief: 
Hij dronk een glas melk. Je hebt hard gewerkt. Ze zullen hem helpen. De 
kinderen zullen het werk morgen gedaan hebben. Pieter is ziek. 

 
Pictogram Eenvoudige, gestileerde afbeelding waarbij verbod, aanwijzing of inlichting 

tot uiting wordt gebracht; voorstelling in conventioneel beeldschrift. 
 
Publiek Publiek betekent hier het individu of de groep tot wie een boodschap ge-

richt is (aan wie?); de doelgroep van een boodschap. Vandaar ook publieks-
bepaling, publieksgerichtheid enzovoort. 

 
Register Registers zijn de verschillende stijlen die een taalgebruiker ter beschikking 

staan om zijn taalgebruik aan de situatie aan te passen. Registers gaan van 
informele, vertrouwelijke tot formele, afstandelijke stijl. Bijvoorbeeld het 
typische taalgebruik bij een plechtige toespraak, een personeelsvergadering, 
een les, een informele bijeenkomst, een gesprek onder huisgenoten. Veel 
Nederlandssprekenden gebruiken het dialect als register voor informele 
situaties (huis- en vriendenkring). 
 
In andere omstandigheden gebruiken ze de registers van de standaardtaal, 
die trouwens veel meer mogelijkheden bieden. Woordenboeken geven bij 
heel wat woorden het register aan met kwalificaties als bijzondere stijl, 
deftige stijl, gemeenzaam, hogere stijl, literaire taal, schrijftaal, spreektaal, 
volkstaal, vulgair enzovoort. 
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Rijm, rijmwoord 
 

Gelijkheid van klank in verzen en woordgroepen. Dikwijls is dat een eind-
rijm. Er zijn onder meer ook beginrijmen of alliteraties, waarbij de begin-
klanken, meestal medeklinkers, overeenkomen, zoals in schots en scheef, of 
bont en blauw. 

 
Samenstelling 
 

Woord dat wordt gevormd door samenvoeging van twee of meer grond-
woorden die elk als zelfstandig woord kunnen optreden. Verschillende 
woordsoorten kunnen met elkaar tot samenstellingen worden gecombineerd: 
tafelkleed, zoetzuur, stofzuigen, praatziek, uithoek, zweefvliegen, vooraan, 
grondwaterpeil ... Het procedé van samenstellen biedt vrijwel onbegrensde 
mogelijkheden om het lexicon (woordenschat) uit te breiden. 

 
Semantiek, semantisch Semantiek bestudeert de betekenis op het woordniveau, het zinsniveau en 

het tekstniveau. De betekenissen van het woord worden bestudeerd in de 
lexicale semantiek. Semantisch betekent: betrekking hebbend op de beteke-
nis. 

 
Signaalwoord Met signaalwoorden duiden we in de taaldidactiek van bijvoorbeeld het be-

grijpend lezen een soort *verbindingswoorden aan. Ze leggen expliciet de 
structuur en de gedachtegang van een tekst bloot. Ten eerste, vervolgens, 
ten slotte, dus, eerst, dan, daarna, worden in de klas dikwijls signaalwoor-
den genoemd. Zie ook *verbindingswoord. 

 
Sleutelwoord 
 

Sleutelwoorden zijn woorden of woordgroepen die in een tekst (zinnen, ali-
nea) inhoudelijk belangrijk zijn. Ze zijn essentieel voor het verstaan van een 
tekst of een passage; ze duiden in een bepaald verband een essentieel, dra-
gend begrip aan. 

 
Sociolect Met sociolect wordt een taalvariëteit bedoeld die van sociale aard is, het 

taalgebruik dat eigen is aan een bepaalde groep binnen de samenleving; een 
groepstaal. Bijvoorbeeld studententaal en taal van tieners. 

 
Spelling Stelsel van afspraken waarmee klankvormen van een taal systematisch wor-

den vastgelegd met behulp van grafische symbolen, meer bepaald met let-
ters, woordtekens en leestekens. 

 
Spreekwoord Drukt in een kernachtige, onveranderlijke, vastliggende vorm een algemene 

levenservaring en levenswijsheid uit of een morele uitspraak. Voorbeelden: 
Eind goed, al goed. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Rust 
roest. 

 
Stam Basisvorm van een *werkwoord, waarvan de vervoegde vormen worden af-

geleid: bak-t, bak-te, ge-bak-ken. De stam van een werkwoord komt over-
een met de ik-vorm: bak. 

 
Standaardnederlands 
 
 

Ook Algemeen Nederlands. Bovengewestelijke variëteit van het Nederlands 
die binnen de taalgemeenschap als standaardtaal fungeert; taalvorm die als 
model of als norm geldt, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij de overheid, in 
de media; de Nederlandse standaardtaal. 

 
Standaardtaal Zie *Standaardnederlands. 
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Strategie De aanpak, het plan, de werkwijze die iemand uitstippelt en volgt om een 
doel te bereiken, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen; hier de aan-
pak, de werkwijze, het plan dat een taalgebruiker uitstippelt en volgt als hij 
luistert, spreekt, leest of schrijft of aan taalbeschouwing doet. 

 
Synoniemen Woorden, woordgroepen of zinnen die nagenoeg gelijk zijn in betekenis. 

Volstrekte synonymie komt relatief weinig voor. 
 
Taalbeschouwing Elke activiteit waarbij gereflecteerd wordt op aspecten van de taal: hoe ze 

wordt gebruikt en hoe ze in elkaar zit. In taalbeschouwing wordt gereflec-
teerd op het taalgebruik en op de *taalsystematiek. Net zoals in de taalwe-
tenschap dient taalbeschouwing in de basisschool altijd uit te gaan van het 
taalgebruik en er zoveel mogelijk in ingebed te zijn. 

 
Taalgedragsconventies 
 

We kunnen van taalgedragsconventies spreken omdat mensen afspraken 
gemaakt hebben of gewoontes hebben aangenomen in verband met hun 
taalgebruik. Dat hangt dan telkens af van de hele situatie (wie iets zegt, 
waarover het gaat, aan wie je iets zegt, wat je bedoeling is, wat de omstan-
digheden zijn, welke reactie je hoopt te hebben ...) Bijvoorbeeld: men zal 
niet vlug dialect gebruiken om het met collega's over een serieus weten-
schappelijk probleem te hebben, of iemand van een andere streek zal het 
appreciëren als je hem de weg uitlegt in een taal die hij ook verstaat of men 
zal een onverzorgde sollicitatiebrief erger vinden dan een vlug gekrabbeld 
kattebelletje aan je mama. Taalgedragsconventies evolueren echter. Wat de 
meeste mensen vroeger verschrikkelijk vonden, kan nu soms wel en wat 
sommigen prachtig vinden, vinden anderen dan weer ongepast.  

 
Taalsystematiek De leer omtrent het samenhangend geheel van elementen dat de 

structuur van een taal bepaalt: klanken, woorden, zinnen, teksten. Dit leer-
plan voegt ook betekenissen en spellingvormen eraan toe. 

 
Tekstsoort Categorie waartoe een tekst behoort. Teksten kunnen worden ingedeeld 

volgens verschillende criteria. Dit leerplan hanteert er twee. 
Bijvoorbeeld volgens hun relatie tot de werkelijkheid. Als teksten een direct 
verband hebben met de werkelijkheid, er rechtstreeks naar verwijzen, 
spreekt men van zakelijke of referentiële teksten (non-fictie). Teksten die 
ontstaan uit de verbeelding van een schrijver of spreker, zijn verzonnen of 
fictionele teksten (fictie). 
Teksten kunnen ook worden ingedeeld volgens de bedoeling van de zender. 
Dan spreekt men bijvoorbeeld van informatieve, overtuigende (persuasie-
ve), verduidelijkende (demonstratieve), sfeeroproepende (evocatieve) of 
ontspannende teksten. 

 
Tekststructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teksten zijn opgebouwd volgens bepaalde structuren: macrostructuren (de 
opbouw van een roman, een verhaal, een sprookje ...) en microstructuren 
(opbouw van een tekst in *alinea's en *zinnen). De eenvoudigste en meest 
essentiële structuur van een tekst is begin – midden – slot. 
Belangrijk is dat de structuur verbanden blootlegt. Dat kan onder meer door 
te herhalen, samen te vatten, vooruit te blikken. De samenhang tussen zin-
nen en tussen alinea's wordt bevorderd door *verwijswoorden en *verbin-
dingswoorden, zoals *signaalwoorden. Die functioneren als schakels tussen 
alinea's en zinnen.  
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Teksttype 
 

Teksttypes worden opgevat als meer specifieke categorieën dan tekstsoor-
ten: bijvoorbeeld brief, gedicht, krantenartikel, verhaal, advertentie, e-mail 
en affiche. 

 
Tijd Het Nederlands beschikt over twee grammaticale tijden: een tegenwoordige 

tijd en een verleden tijd. De zogenaamde toekomende tijd wordt over het 
algemeen uitgedrukt met de tegenwoordige tijd, veelal gecombineerd met 
tijdsaanduidende woorden, zoals straks en morgen of met hulpwerkwoor-
den, zoals zullen en gaan. 

 
Tweeklank Samengestelde spraakklank waarbij van een klinker wordt overgegaan op 

een andere klinker of halfklinker zoals j of w. De Nederlandse tweeklanken 
zijn: aai, ooi, oei, ei/ij, ui, ieu, eeu, ou/au. Let wel, oe en eu, ie zijn geen 
tweeklanken. Het zijn vrije klinkers die met twee letters geschreven wor-
den. 

 
Uitdrukking Een vaste combinatie van woorden waarvan de betekenis niet af te leiden is 

uit de afzonderlijke delen en die als één geheel functioneert. Ook wel staan-
de uitdrukking, werkwoordelijke uitdrukking. Voorbeelden: aan de weg 
timmeren, zijn kat sturen, een loer draaien ... 

 
Uitgang *Achtervoegsel waarmee verbogen of vervoegde vormen worden gevormd: 

bak-t, tafel-s, luik-en, blauw-e. 
 
Uitspraak Manier waarop een taal uitgesproken wordt.  
 
Verbindingswoord Verbindingswoorden kunnen het betekenisverband uitdrukken tussen tekst-

delen: 
 
- tussen deelzinnen van een samengestelde zin: ‘Nadat ze gegeten hadden, 

vertrokken ze onmiddellijk, hoewel ze nog tijd zat hadden.’ Nadat drukt 
een tijdsverband uit, hoewel een toegevend verband. 

- tussen opeenvolgende enkelvoudige en/of samengestelde zinnen: ‘De 
klas heeft zich flink ingezet. Niet iedereen echter was daarvan over-
tuigd.’ Het bijwoord echter drukt een tegenstellend verband uit. 

- tussen alinea's en hoofdstukken: ‘kortom, alles bij elkaar: ...’ vatten het 
voorafgaande samen. 

 
Verbindingswoord is een koepelbegrip. Als verbindingswoorden kunnen 
optreden: 
 
- *voegwoorden (nadat, hoewel); 
- bijwoorden (immers, toch, kortom, daarentegen, vervolgens); 
- allerlei vaste verbindingen (hoe dan ook, in elk geval, in de eerste 
 plaats, in feite); 
 
- formuleringen die een betekenisverband expliciet uitdrukken (de oorzaak 

daarvan is, dat betekent dat, samenvattend, om te besluiten). 
 
In de taaldidactiek wordt in verband met verbindingswoorden ook over 
*signaalwoorden gesproken. Zie ook *signaalwoorden. 

 
Verbuiging 
 

Vormveranderingen die *(voor)naamwoorden ondergaan onder invloed van 
*genus, *getal en naamval: fraai - fraaie - iets fraais, vrucht - vruchten ... 
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Vergelijking Stijlfiguur waarbij men een zaak of een eigenschap nader bepaalt door haar 
overeenkomst met een andere: een kleur als vuur, een kerel als een boom ... 

 
Verkleinwoord *Afleiding van een *zelfstandig naamwoord (builtje), maar ook van een 

*bijvoeglijk naamwoord (een blauwtje), een telwoord (een drietje), een 
werkwoordstam (een weetje), een woordverbinding (een klaarovertje) en 
van bijwoorden (droogjes, netjes) door een *achtervoegsel (-je, -etje, 
-pje, -tje, -kje, -jes). Het verkleinwoord heeft lang niet alleen een verklei-
nende waarde, maar drukt in veel gevallen veeleer een gevoel uit: waarde-
ring, relativering, spot, minachting ... 

 
Vervoeging Vormverandering die *werkwoorden ondergaan onder invloed van onder 

meer *persoon, *getal en *tijd. 
 
Verwijswoord 
 

Koepelbegrip voor woorden die verwijzen naar elementen binnen of buiten 
de tekst. 
Binnen de tekst refereren verwijswoorden aan elementen die op een andere 
plaats in de tekst genoemd zijn. Het taalelement waarnaar verwezen wordt, 
is het antecedent. Dat antecedent: 
 
- bevindt zich binnen de zin: Bert aait zijn poes. Zijn verwijst naar Bert. 

Of: Ze konden nog niet terug zijn, de leerlingen van de vijfde klas, om-
dat ... Ze verwijst naar de leerlingen. 

 
- bevindt zich in een aangrenzende zin: Bert aait zijn poes. Hij doet dat 

dikwijls. Hij verwijst naar Bert. 
 
- is soms een hele zin en alinea: Bert aait zijn poes. Hij doet dat dikwijls. 

Dat verwijst naar de eerste zin. 
 
Verwijswoorden kunnen ook verwijzen naar elementen buiten de tekst, naar 
de situationele context. Het gaat daarbij vooral om persoons-, plaats-, en 
tijdsaanduidingen. 
De interpretatie van die woorden varieert volgens de taalgebruikssituatie. 
Een zin als Jullie moeten hem geloven kan maar echt worden begrepen als 
geweten is wie jullie en hem zijn. In Morgen zal Joost het werk afmaken en 
Daar stond vroeger een prachtig herenhuis kunnen morgen en daar maar 
juist concreet worden begrepen, als de gesprekspartners de referentiepunten 
kennen, als ze weten waarnaar de woorden precies verwijzen. 
 
Als verwijswoorden fungeren vooral (persoonlijke, wederkerende en bezit-
telijke) *voornaamwoorden, bijwoorden en allerlei plaats- en tijdsaandui-
dingen. 

 
Voegwoord 
(vw) 

Soort *verbindingswoord. 
Woord dat twee of meer taalelementen met elkaar verbindt, zonder daar zelf 
deel van uit te maken. Er zijn nevenschikkende (en, of, maar, want, dus ...) 
en onderschikkende (dat, of, voor, terwijl, omdat, zodat, om, hoewel, als, 
zoals ...) voegwoorden. Voegwoorden behoren tot de groep *verbin-
dingswoorden. 
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Voltooid deelwoord 
(vd) 

Vorm van het werkwoord die bij werkwoorden zonder klankverandering 
wordt gevormd door aan de stam het voorvoegsel ge- en de uitgang -d of -t 
toe te voegen en die samen met een hulpwerkwoord in zinnen voorkomt. 
Bij de klankveranderende werkwoorden wordt het voltooid deelwoord 
doorgaans gevormd met het voorvoegsel ge- en het achtervoegsel -en. Er 
bestaan ook gemengde vormen: gebakken, gelachen ... 

 

Voornaamwoord 
(vn) 

Soort van *verwijswoord. Woord dat voor of in de plaats kan komen van 
een *zelfstandig naamwoord, waarnaar het dan verwijst. Kunnen bijvoeglijk 
of zelfstandig zijn. Worden veelal nog ingedeeld in verschillende subgroe-
pen: persoonlijk, wederkerend, wederkerig, bezittelijk, aanwijzend, vra-
gend, betrekkelijk, onbepaald. 

 

Voorvoegsel Wordt aan een woord toegevoegd, waardoor een nieuw woord, een aflei-
ding, wordt gevormd. Behoort samen met de suffixen of *achtervoegsels tot 
de affixen. 

 

Voorzetsel 
(vz) 
 
 

Voorzetsels geven een relatie (tijd, plaats, duur, reden, toegeving ...) aan 
tussen de *woordgroep waarin ze voorkomen en andere delen van de zin. 
Het zijn onveranderlijke woorden (afgezien van enkele oude vormen: ter, 
ten) Ze komen voor in combinatie met andere woorden. 

 

Vraagzin, vragende zin Vragende zinnen worden in mondeling taalgebruik gekenmerkt door een 
vraagintonatie, een stijging van de toon; in schriftelijk taalgebruik door een 
vraagteken. In ja-neevragen komt het onderwerp na de persoonsvorm (in-
versie). 

 

Werkwoord 
(ww) 

Woord dat een handeling, toestand of proces aanduidt en dat verbonden is 
met een onderwerp en in een bepaalde tijd staat. Werkwoorden kunnen 
worden vervoegd. Dat wil zeggen: ze worden gekenmerkt door tijd, persoon 
en getal. Bij de werkwoorden onderscheidt men drie hoofdgroepen: zelf-
standige werkwoorden, koppelwerkwoorden en hulpwerkwoorden. 

 

Werkwoordelijk gezegde 
(wwg) 

Een werkwoordelijk gezegde bestaat uit een *persoonsvorm van een zelf-
standig werkwoord al dan niet gecombineerd met één of meer andere 
werkwoordsvormen: 
- de persoonsvorm: Hij werkt de hele dag. 
- de persoonsvorm (van een hulpwerkwoord) met een deelwoord: Ze 

heeft een leuke brief geschreven. 
- de persoonsvorm (van een hulpwerkwoord) met één of meer infinitie-

ven: Je zult hier wel moeten uitkijken. 
Tot het werkwoordelijk gezegde behoren ook: 
- de niet-weglaatbare wederkerende voornaamwoorden: Hij heeft zich 

vergist. 
- de scheidbare delen van samengestelde werkwoorden: De muziek stierf 

langzaam weg. 
- de werkwoordelijke uitdrukkingen: We bakken hem een poets. Ze heb-

ben het hazenpad gekozen. Zullen we een blokje omgaan? 

 

Werkwoorden met en 
zonder klankverandering 

Werkwoorden zonder klankverandering zijn werkwoorden waarvan de 
vormen met vaste uitgangen van de stam worden afgeleid zoals spelen, 
speelde, gespeeld. Ook wel de regelmatige werkwoorden genoemd.  
Werkwoorden met klankverandering vertonen een andere systematiek: ze 
hebben klinker- en medeklinkerwisselingen. Bijvoorbeeld: spreken/sprak/ 
gesproken, denken/dacht/gedacht. Ook wel de onregelmatige werkwoorden 
genoemd. 
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Werkwoordsvorm Vorm die het werkwoord kan aannemen: de persoonsvorm, de deelwoorden 
en de infinitief. 

 
Woord Een minimale taalkundige eenheid van vorm en betekenis die zelfstandig in 

een taalbouwsel kan voorkomen. Woorden zijn ten opzichte van elkaar ver-
plaatsbaar en van elkaar te scheiden. Behalve door hun vorm (bestudeerd in 
de morfologie) en hun betekenis (bestudeerd in de *semantiek) worden 
woorden ook gekenmerkt door hun mogelijkheid verbindingen aan te gaan 
met andere woorden (bestudeerd in de syntaxis). 

 
Woordgroep 
 

Een woordgroep is een reeks van twee of meer woorden die syntactisch en 
naar de betekenis een eenheid vormen. 

 
Woordsoort(en) We onderscheiden traditioneel tien woordsoorten: zelfstandige naamwoord, 

bijvoeglijke naamwoord, telwoord, werkwoord, lidwoord, voornaamwoord, 
bijwoord, voorzetsel, voegwoord en tussenwerpsel. 
 
De eerste vier zijn open klassen: er kunnen in principe onbeperkt nieuwe 
vormen bijkomen. Bij de overige klassen is dat niet mogelijk; zij zijn 
gesloten klassen. 

 
Woordvorming Vorming van woorden uit andere woorden, door *afleiding of *samen-

stelling. 
 
Zelfstandig naamwoord 
(zn) 

Woord dat een zelfstandigheid aanduidt. 'Zelfstandigheid' moet ruim wor-
den opgevat; bijvoorbeeld mensen (man), dieren (vogel), dingen (huis), 
stoffen (beton), tijdsruimten (jaar), gevoelens (liefde), eigenschappen 
(kracht), gebeurtenissen (ontmoeting), denkbeeldige personen (kabouter). 
Zelfstandige naamwoorden kunnen op grond van hun betekenis onder meer 
ingedeeld worden in abstract en concreet, telbaar en niet-telbaar, eigenna-
men en soortnamen. Van zelfstandige naamwoorden kan meestal een 
*meervoud, soms een genitief (vaders auto) worden gevormd. 
Ze komen vaak voor in *samenstellingen. Soms in *afleidingen. De meest 
bekende afleiding ervan is het *verkleinwoord. Zelfstandige naamwoorden 
kunnen *zinsdeel of zinsdeelstuk zijn. 

 
Zender Een spreker of een schrijver. 
 
Zin Zodra we taal gebruiken, gebruiken we zinnen. De zin is de kortste eenheid 

van taalgebruik. 
Voorbeelden van zinnen: 
Oef! 
Eindelijk vrij! 
Wat zijn we blij! 
Morgen hebben we vakantie. 

 
Zinsdeel Zinsdelen zijn eenheden waaruit zinnen zijn opgebouwd. Een hoofdindeling 

van de zinsdelen is die in *onderwerp, *werkwoordelijk en *naam-
woordelijk gezegde, voorwerpen en bepalingen.  
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7  CONCORDANTIELIJST ONTWIKKELINGSDOELEN EN 
  EINDTERMEN EN DE LEERPLANDOELEN 
 
 
5  Ontwikkelingsdoelen Nederlands Taalbeschouwing 
 
 
5.1 De kleuters kunnen duidelijke vormen van mondelinge 

communicatie herkennen. 

 

  

 

 

Tb.3, Tb.3.15, Tb.3.16 

 

5.2 Zij beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard 
en daardoor opnieuw kunnen worden opgeroepen. 

 

 Tb.3, Tb.3.15, Tb.3.16, Tb.3.18 

5.3 Zij beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschap-
pen kunnen vastleggen. 

 

 Tb.3, Tb.3.15, Tb.3.16 

5.4 Zij beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, letter-
tekens, ...) dienen om boodschappen over te dragen. 

 

 Tb.3, Tb.3.15, Tb.3.16, Tb.3.18, 

Tb.23, Tb.23.1, Tb.23.2, Tb.23.5 

5.5 Zij stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik 
in concrete situaties: 

 - discrimineren van klanken, woorden; 
 - ritmische aspecten van taal, rijmen; 
 - intonatie en mimiek in relatie tot gevoelens,  boodschap. 

 

 Tb.3, Tb.3.18, Tb.3.19, Tb.6, 

Tb.6.1, Tb.6.2, Tb.6.3, 

Tb.6.4, Tb.8, Tb.9, Tb.9.1 

 

6  Eindtermen Nederlands - Taalbeschouwing 
 
Overkoepelende attitudes  
 
6.1* De leerlingen zijn bereid om op hun niveau:  
 - bewust te reflecteren op taalgebruik en taalsysteem; 
 - van de verworven inzichten gebruik te maken in hun talig 

handelen.  

 

  

 

 

 

Tb.1, Tb.3, Tb.4, Tb.28 

 

6.2* Bij het reflecteren op taalgebruik en taalsysteem tonen de leer-
lingen interesse in en respect voor de persoon van de ander, en 
voor de eigen en andermans cultuur.  

 

 Tb.2, Tb.3, Tb.3.1, Tb.3.3, Tb.3.4, 

Tb.3.6, Tb.3.7, Tb.3.9, Tb.3.10, 

Tb.3.11, Tb.3.12, Tb.3.14, 

Tb.3.15, Tb.3.16, Tb.3.18, 

Tb.3.19, Tb.3.20, Tb.3.22, Tb.3.23 

Tb.29 

Taalgebruik  
 
6.3 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlin-

gen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties en 
op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op de 
belangrijkste factoren van een communicatiesituatie: zender, 
ontvanger, boodschap, bedoeling, situatie.  

 

  

 

Tb.3, Tb.3.1, Tb.3.3, Tb.3.4, 

Tb.3.6, Tb.3.7, Tb.3.8, Tb.3.9, 

Tb.3.10, Tb.3.12 
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6.4 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlin-
gen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties op 
hun niveau reflecteren op:  

 
 - het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taal-

variëteiten;  
 - het gebruik van in hun omgeving voorkomende talen;  
 - normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal;  
 - taalgedragsconventies;  
 - de gevolgen van hun taalgedrag voor anderen en henzelf;  
 - talige aspecten van cultuuruitingen in hun omgeving.  
 

 Tb.2, Tb.3, Tb.3.3, Tb.3.9, 

Tb.3.14, Tb.3.17, Tb.3.18, 

Tb.3.19, Tb.3.20, Tb.3.22, Tb.3.23 

 

Taalsysteem  
 
6.5 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlin-

gen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties en 
op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op een 
aantal aspecten van het taalsysteem met betrekking tot:  

 

  

 

Tb.3 

 - klanken, 
 

 Tb.6, Tb.6.1, Tb.6.2, Tb.6.3, 

Tb.6.4, Tb.6.5 

Tb.7, Tb.7.1, Tb.7.2, Tb.7.3, Tb.8 

 

 - woorden, 
 
 
 
 
 
 
 

 Tb.9, Tb.9.1, Tb.9.2 

Tb.10, Tb.10.1, Tb.10.2, Tb.10.3, 

Tb.10.4, Tb.10.5, Tb.10.6 

Tb.11, Tb.11.1, Tb.11.2 

Tb.12, Tb.12.1, Tb.12.2 

Tb.13, Tb.13.1, Tb.13.2, Tb.13.3, 

Tb.13.4, Tb.13.5, Tb.13.6, 

Tb.13.8, Tb.13.9 

 

 - zinnen, 
 
 
 
 - teksten, 
 

 Tb.14, Tb.14.1, Tb.14.2, Tb.14.5, 

Tb.14.6, Tb.14.7, Tb.14.8, 

Tb.14.9, Tb.14.10 

 

Tb.3.15, Tb.3.16, Tb.15, Tb.15.1, 

Tb.15.3 

Tb.16, Tb.16.1 

Tb.17, Tb.17.1, Tb.17.2, Tb.17.3, 

Tb.17.4, Tb.17.5 

Tb.18, Tb.18.1, Tb.18.2, Tb.18.3 

 

 - spellingvormen, 
 

 Tb.22, Tb.23, Tb.23.1, Tb.23.2, 

Tb.23.4, Tb.23.5, Tb.23.6 

Tb.24, Tb.24.1, Tb.24.2, Tb.24.3, 

Tb.24.4 

Tb.25, Tb.25.1, Tb.25.2 

Tb.26, Tb.26.1, Tb.26.2, Tb.26.3, 

Tb.27 
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 - betekenissen.  
 

 Tb.19, Tb.19.1, Tb.19.2, Tb.19.3 

Tb.19.4, Tb.20, Tb.20.1, Tb.20.2, 

Tb.20.4, Tb.20.5 

Tb.21, Tb.21.1, Tb.21.2 

 

Strategieën 
 
6.6 De leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen 

gebruikte luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën, en daarbij 
de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen Neder-
lands inzetten.  

 

  

 

Tb.5, Str.4.3, Str.8.4 

Begrippen en termen 
 
6.7 De leerlingen kunnen bij alle eindtermen Nederlands de bijbe-

horende taalbeschouwelijke begrippen en termen gebruiken, nl.:  
 

  

 

Tb.3 

- op het fonologische domein (klanken): klank, klinker, me-
deklinker, rijm, uitspraak 

 

 Tb.6, Tb.6.1, Tb.6.6 

Tb.7, Tb.7.1 

Tb.8 

- op het orthografisch domein (spellingvormen): alfabet, 
letter, klinker, medeklinker, eindletter, hoofdletter, kleine 
letter, koppelteken, apostrof, trema, accent, leesteken, punt, 
vraagteken, uitroepteken, komma, dubbele punt, 
spatie, aanhalingsteken, afkorting 

 

 Tb.23, Tb.23.2, Tb.23.3, Tb.23.4, 

Tb.23.6, Tb.24, Tb.24.2 

Tb.25, Tb.25.1, Tb.25.2 

Tb.26, Tb.26.1, Tb.26.2, Tb.26.3 

Tb.27 

- op het morfologisch domein (woorden): woord, samenstel-
ling, afleiding, voorvoegsel, achtervoegsel, zelfstandig 
naamwoord, eigennaam, verkleinwoord, enkelvoud, meer-
voud, mannelijk, vrouwelijk, onzijdig, lidwoord, bijvoeg-
lijk naamwoord, werkwoord, stam, uitgang, persoonsvorm, 
persoon, 1e persoon (ik - wij), 2e persoon (jij - jullie), 3e 
persoon (hij, zij, het - zij), enkelvoud, meervoud, infinitief, 
tijd, tegenwoordige tijd, verleden tijd 

 

 Tb.9, Tb.9.1, Tb.9.3, Tb.9.4 Tb.10, 

Tb.10.1, Tb.10.2, Tb.10.3, 

Tb.10.4, Tb.10.7 

Tb.11, Tb.11.2 

Tb.12, Tb.12.1 

Tb.13, Tb.13.3, Tb.13.4, Tb.13.5, 

Tb.13.6, Tb.13.7, Tb.13.8  

- op het syntactisch domein (zinnen): zin, zinsdeel, onder-
werp, persoonsvorm, woordgroep 

 

 Tb.14, Tb.14.3, Tb.14.6, Tb.14.7, 

Tb.14.10 

- op het semantisch domein (betekenissen): synoniem, uit-
drukking 

 

 Tb.20, Tb.20.3 

Tb.21, Tb.21.2 

- op het tekstuele domein (teksten): tekst, fictie, non-fictie, 
inleiding, midden, slot, hoofdstuk, alinea, regel, kopje, 
titel, bladzijde, lay-out, cursief, vetjes, feit, mening 

 

 Tb.15, Tb.15.2, Tb.15.4 

Tb.16, Tb.16.2 

Tb.17, Tb.17.1, Tb.17.3, Tb.17.4, 

Tb.17.5 

Tb.18, Tb.18.1, Tb.18.2, Tb.18.3 

 

- op het pragmatisch domein: zender, spreker, schrijver, ont-
vanger, lezer, boodschap, bedoeling, situatie 

 

 Tb.3, Tb.3.1, Tb.3.2, Tb.3.5, 

Tb.3.7, Tb.3.8, Tb.3.10, Tb.3.13 

 
- op het sociolinguïstisch domein (taalgebruik): Nederlands, 

Frans, Duits, Engels, standaardtaal, dialect, moedertaal, 
vreemde taal 

 

 Tb.3 

Tb.3.20 

Tb.3.21  
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1  SITUERING 
 
 
Eindtermen en leerplannen Het leerplan Nederlands voor het domein Strategieën  is tot stand gekomen 

na de decretale herziening door het Vlaams Parlement (2009) van de eind-
termen Nederlands Strategieën voor het lager onderwijs. Het is in overeen-
stemming met het leerplan Nederlands Krachtlijnen en het leerplan Neder-
lands voor de domeinen Luisteren en Spreken, Lezen, Schrijven (alle 2000) 
en met Taalbeschouwing en (Inter)culturele gerichtheid (beide 2010). In het 
leerplan Nederlands staat beschreven hoe leerlingen groeien in taalgebruik 
door hun taalvaardigheden te ontwikkelen en erover na te denken, en hoe 
leerkrachten die processen kunnen begeleiden. 
Dit deel van het leerplan is geschreven voor de leerkrachten van de Vlaam-
se katholieke basisscholen. Het  bevat onder andere de leerplandoelen voor 
het kleuter- en lager onderwijs. 
 
Bijna alle strategieën die in dit domein worden opgesomd zijn terug te 
vinden in de domeinen Luisteren en Spreken, Lezen, Schrijven en Taalbe-
schouwing. 

 

2  KRACHTLIJNEN 
 

2.1 STRATEGIEËN 
 
Wat is een strategie? Strategieën zijn procedures, handelwijzen die elke taalgebruiker min of 

meer bewust hanteert om een taaltaak gericht en efficiënt uit te voeren. Ze 
kunnen door onderwijs ontwikkeld en versterkt worden. Strategieën zijn 
complexe vaardigheden omdat ze uit een groot aantal deelvaardigheden be-
staan die volgens een bepaalde structuur bij elkaar horen.  

 

2.2 STRATEGIEËN IN DE BASISSCHOOL  
 
Wanneer gebruik je 
strategieën? 

Elke taalgebruiker zet strategieën in vóór (oriënteren, voorbereiden, af-
stemmen), tijdens (uitvoeren) en na (controleren en reflecteren) het luiste-
ren, lezen, spreken en schrijven. Een goede taalgebruiker reflecteert ook op 
het gebruik van strategieën. Zo bouwt hij kennis op over hoe hij ze moet 
uitvoeren, wanneer ze bruikbaar zijn en hoe hij ze kan sturen en controle-
ren.  
De specifieke doelen worden gegroepeerd in:  
a) strategieën voor de receptieve vaardigheden: luisteren en lezen; 
b) strategieën voor de productieve vaardigheden: spreken en schrijven. 
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Luisteren en lezen 
 

Volgende strategieën gebruikt een luisteraar of lezer meer of minder 
bewust om de informatie in een boodschap of tekst goed te verwerken. 
 

1 Oriënteren op het luisteren of lezen: de communicatieve situatie onder-
zoeken, het activeren van voorkennis, het formuleren van verwachtin-
gen over de tekst, het bepalen van het luister- of leesdoel … 

2 De manier van lezen of luisteren afstemmen op het doel: genietend 
lezen, selectief luisteren … 

3 Aandacht behouden voor het doel tijdens het luisteren of lezen: hoofd-
gedachte achterhalen, details onderscheiden, moeilijke woorden begrij-
pen, samenvatten, de aanpak bijstellen … 

4 Het luister- of leesresultaat beoordelen: tekstelementen integreren, voor-
spellen van het verdere verloop van een tekst, reflecteren op het luister- 
of leesproces, beoordelen van de gebruikte strategieën … 

 

Spreken en schrijven 
 

Volgende strategieën gebruikt een spreker of schrijver meer of minder be-
wust om de informatie in een boodschap of tekst helder te formuleren. 
 

1 Oriënteren op het spreken of schrijven: de communicatieve situatie 
onderzoeken, het doel bepalen, verwachtingen nagaan van de luisteraar 
of lezer … 

2 De manier van spreken of schrijven afstemmen op het doel: het active-
ren van de voorkennis, materiaal verzamelen, selecteren en ordenen, 
tekstsoort of teksttype bepalen … 

3 Aandacht behouden voor het doel tijdens het spreken of schrijven: 
rekening houden met de lezer of luisteraar, tekst structureren (bijvoor-
beeld inleiding, midden, slot), omgaan met moeilijke woorden, ingaan 
op reacties, herformuleren … 

4 Het spreek- of schrijfresultaat beoordelen: verzorgen, nalezen, herwer-
ken, reflecteren op het spreek- of schrijfproces, beoordelen van de ge-
bruikte strategieën … 

 

 

2.3  VERHOUDING MET HET ONTWIKKELINGSPLAN VOOR DE 
   KATHOLIEKE KLEUTERSCHOOL, MET DE ANDERE DOMEINEN NEDERLANDS, 

MET ANDERE LEERPLANNEN EN MET HET LEERPLAN VAN HET SECUNDAIR 

ONDERWIJS 
 
Strategieën bij kleuters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogal wat leerplandoelen in verband met strategieën voor kleuters zijn on-
dergebracht in de ontwikkelingsaspecten van het Ontwikkelingsplan. 
Vanaf de kleutertijd is er aandacht voor de ontwikkeling van de zelfsturing. 
Werken aan de taak- en werkhouding vormt mee de grondslag voor strate-
gieën in onder andere taal. Vanaf het kleuteronderwijs is er aandacht voor 
ontwikkelingsaspecten zoals  
- plannen maken; 
- informatie verzamelen door bijvoorbeeld hulp te vragen, uit eigen voor-

kennis te putten, iets te onderzoeken, bronnen te raadplegen; 
- een taak begrijpen, aanvatten, volhouden en afwerken door bijvoorbeeld 

een gepast antwoord te geven, door om te gaan met lukken en misluk-
ken … ; 

- problemen oplossingsgericht aanpakken door ze bijvoorbeeld te analy-
seren, een plan te maken, stappen te controleren en bij te sturen, te 
reflecteren op de taakuitvoering en de oplossing; 
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 - kritisch reflecteren door bijvoorbeeld terug te blikken op eigen ervarin-
gen, na te denken over ervaringen van anderen, te leren uit eigen reflec-
ties … ; 

- aandachtig en geconcentreerd bezig zijn door zich bijvoorbeeld te 
richten op de hoofdzaken, zich niet te laten afleiden door de omgeving.  

 
Andere domeinen van het 
leerplan Nederlands 

De leerplandoelen strategieën zijn in zekere zin concretiseringen van alge-
mene doelen van de verschillende vaardigheden: luisteren en spreken, lezen 
en schrijven. Dat zijn vooral de volgende algemene doelen: 
 
- Een kind ziet in dat het zijn manier van luisteren en spreken, lezen en 

schrijven moet aanpassen aan de inhoud van de boodschap, de persoon 
en de totale communicatieve situatie (Ad.4). 

- Een kind is er zich bewust van dat het zijn luister- en spreekgedrag, 
schrijf- en leesgedrag kan sturen en verbeteren (Ad.7/Ad.10/Ad.12). 

- Een kind kan vaardigheden/strategieën op zijn verwerkingsniveau aan-
wenden, rekening houdend met de totale situatie, de tekstsoort en het 
verwerkingsniveau (Ad.9). 

- Een kind is bereid om over zijn luister- en spreekgedrag, over zijn lees- 
en schrijfgedrag na te denken (Ad.12/Ad12./Ad.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere leerplannen 
 
 
 
 
Wereldoriëntatie 
 
 
 
 
 
 
 
Wiskunde 
 

Eén taalbeschouwelijk doel stelt dat leerlingen nadenken over de strategieën 
die ze hanteren als ze hun taal gebruiken, met andere woorden als ze luiste-
ren, spreken, lezen of schrijven.  
- De leerlingen kunnen op hun niveau nadenken over de door hen ge-

bruikte luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën (Tb.5). 
 
Bijna alle strategieën die worden opgesomd zijn dan ook terug te vinden in 
de andere domeinen.  
 
Strategieën zijn zo wezenlijk voor het leren in het algemeen dat ze op 
school in verschillende leergebieden aan bod komen. Vaak is er dus transfer 
mogelijk tussen strategieën in Nederlands en strategieën in ander leergebie-
den. Enkele voorbeelden: 
 
In het leerplan Wereldoriëntatie staan veel strategieën in de basisattitudes 
en de basisvaardigheden. Bijvoorbeeld: 

- 0.8 Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders. 
- 0.13 Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende 

manier hanteren. 
- 0.14 Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren. 

 
In het leerplan Wiskunde lees je: 
DO1 Een algemene strategie voor het vaardig oplossen van wiskundige 

problemen kennen, flexibel aanwenden (dat wil zeggen dat de stap-
pen in de tijd niet noodzakelijk op elkaar volgen) en verwoorden. 

 
 Dat houdt in: 
 a) zich een goede voorstelling maken van het probleem; 
 b) bepalen hoe het probleem het beste wordt aangepakt (een oplos-

singsplan opstellen) en de gekozen oplossingswijze rechtvaar-
digen. 
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  c) het oplossingsplan uitvoeren en zichzelf daarbij controleren; 
 d) de uitkomst(en) interpreteren en een voorlopig antwoord formu-

leren op het probleem; 
 e) de verschillende stappen van het oplossingsproces controleren 

en bijsturen, en het antwoord op zijn zinvolheid, zijn realiteits-
waarde en zijn volledigheid beoordelen en verbeteren. 

 
Frans 
 

Le.5.2 Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de tekst te oriënte-
ren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen, gehoord, 
gezien en geleerd hebben. 

Le.5.3 Hypothesen vormen over de inhoud van de tekst. 
Le.5.4 Relaties leggen tussen de tekst en het aangeboden ondersteunend 

visueel materiaal. 
Le.5.6 De vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit 

de context. 
 

Muzische opvoeding 
 

AD.21: Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen. 
 Dat houdt in: 
 - plannen maken of de stappen uitzetten waarin je aan een creatie 

wenst te werken. 
 
Uiteraard kan de leerling tijdens activiteiten in andere leergebieden strate-
gieën hanteren die hij in de lessen Nederlands heeft aangeleerd. Ook dat is 
transfer. Zo zal de leerling tijdens activiteiten wereldoriëntatie vaak een be-
roep doen op de spreek-, luister-, lees- en schrijfstrategieën. 
 

Aansluiting met het 
secundair onderwijs 

De strategieën die aangebracht worden in het lager onderwijs, worden in de 
eerste graad van het secundair onderwijs niet enkel herhaald, maar ook ver-
breed en/of verdiept. In het leerplan van de eerste graad A-stroom lees je 
hoe de werkwijze aansluit op die van het basisonderwijs. 
Dit leerplan beoogt bij het taalleren een ‘strategisch’ leren. Strategisch leren 
houdt in dat leerlingen strategieën leren voor de planning, uitvoering en 
controle van (taal)leerprocessen. Alle taaltaken vertrekken daarbij vanuit de 
OVUR-strategie. Bij elke luister-, lees-, spreek-, en schrijftaak dienen de 
leerlingen  

1 zich te oriënteren; 
2 zich voor te bereiden; 
3 vervolgens de taak uit te voeren; 
4 en ten slotte te reflecteren op de inhoud en de uitvoering van de 

taak.  
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3  LEERPLANDOELEN 
 
 
 In de basisschool geldt als streefdoel voor strategieën:  

 

Een leerling wil, durft en kan op zijn niveau nadenken over zijn manier van 
luisteren, lezen, spreken en schrijven en past zijn strategie aan het doel, de 
verwachtingen en de communicatieve situatie aan. De leerling is er zich 
bewust van dat het zijn luister- en spreekgedrag, lees- en schrijfgedrag kan 
sturen en verbeteren. 
Daardoor kan het nieuwe taalsituaties met zijn taalgebruik beter aanpakken 
en deel hebben aan de taalcultuur.  
 

De leerplandoelen slaan terug op de strategieën die een taalgebruiker inzet 
tijdens het luisteren, spreken, lezen en schrijven en wanneer die nadenkt 
over zijn taalgebruik. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de doelen uit de 
andere domeinen. De doelenlijst is onderverdeeld in twee rubrieken:
 3.1 Luisteren en lezen 

 3.2 Spreken en schrijven 
 

In de doelen zijn de eindtermen 5.1 tot 5.4 Strategieën en de eindterm 6.6 
Taalbeschouwing voor de lagere school verwerkt.  
 

Het domein Strategieën bevat acht hoofddoelen. Die doelen staan in een 
groen kader. Elk doel wordt geconcretiseerd door een aantal onderliggende 
doelen. De hoofddoelen (bijvoorbeeld Str.1) en de onderliggende doelen 
(bijvoorbeeld Str.1.1 en Str.1.2) krijgen een specifieke nummering. Als een 
doel verwijst naar een eindterm, vind je rechts het corresponderende num-
mer. Als er onderliggende doelen zijn bij het hoofddoel, staat er een verwij-
zing naar de corresponderende eindtermen bij het onderliggende doel.  
Een overzicht van de concordantie tussen de leerplandoelen en eindtermen 
staat bij punt 6 Concordantielijst. 
 

We geven bij de verschillende doelen aan in welke leerlingengroep ze op 
welk beheersingsniveau door de leerlingen verworven kunnen worden. 
We onderscheiden drie beheersingsniveaus, die we met een bepaalde code 
aanduiden. 
 

 

De leerlingen nemen kennis van iets. Ze worden zich al bewust van een stuk werkelijkheid. Ze 
merken al nu en dan een relatie op, zij het vaag en nog niet geordend in een eigen gemaakte 
kennisstructuur. Ze proberen al eens iets uit om een probleem op te lossen en stellen effecten 
vast die ze evenwel nog niet echt kunnen duiden en waar ze de systematiek nog niet van in-
zien. 

 
 
 

De leerlingen beheersen een begrip, relatie en structuur (= ordeningsmiddel), een vaardigheid, 
een techniek of een attitude op een elementair niveau. Dat wil zeggen dat ze datgene wat in 
het voorbije onderwijsleerproces werd verworven, kunnen toepassen in een herkenbare leer-
context of taak. Dat is een taak die aan die competentie refereert en appelleert. Hier is sprake 
van nabije transfer, nog niet van een gevarieerde toepassing in allerlei situaties die ver af lig-
gen van de oorspronkelijke onderwijsleersituatie. Er is sprake van een soort toepassing ‘op 
vraag’. 

 
 
 

Hier gaat het om gevarieerde toepassing en zelfs om spontane aanwending in allerlei levens-
echte, onvoorspelbare situaties, zelfs situaties die de leerlingen niet onmiddellijk oriënteren op 
het aanwenden van een bepaalde, eerder geleerde kennisstructuur of vaardigheid (verre trans-
fer). Er is ook sprake van een persoonlijke stijl van uitvoering, van sterke nuancering, van ori-
ginele of creatieve aanwending van het geleerde. 
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3.1 LUISTEREN EN LEZEN 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           Str.1 Zich oriënteren op aspecten van de luister- of 
leestaak.            

 
ET.5.1 

             

            Str.1.1 De inhoud voorspellen op basis van de tekst-
kenmerken en de eigen voorkennis.    ET.5.1 

             

Str.1.2 Tekstsoort en teksttype bepalen.       
            

ET.5.1 
 

Str.1.3 Het luister- of leesdoel bepalen.        ET.5.1 

       

            

           
Str.1.4  Verwachtingen en vragen formuleren in functie 

van het doel op basis van de tekstkenmerken, de 
eigen voorkennis.       

 
ET.5.1 

             

            

            

Str.1.5 In het talig handelen gebruikmaken van de ver-
worven inzichten in de belangrijkste factoren van 
de communicatieve situatie.  ET.5.1 

             

           Str.2 Bij het voorbereiden de manier van luisteren of 
lezen afstemmen op het luister- of leesdoel.            

            

 
 
ET.5.2 

            

           
Str.2.1 De manier van lezen afstemmen op het doel: in-

formatie zoeken, ontspannen, studeren, beoorde-
len …        ET.5.2 

             

            Str.2.2 De manier van luisteren afstemmen op het doel: 
selectief luisteren, ontspannen, beoordelen …        ET.5.2 

             

           Str.3 Bij het uitvoeren de aandacht voor het luister- 
of leesdoel behouden.            

            

 
 
ET.5.3 
 

Om de aandacht voor het doel te behouden       

       

     Str.3.1 De manier van lezen of luisteren aanpassen aan 
het doel.    ET.5.3 

       

     Str.3.2 De omstandigheden aanpassen in functie van het 
doel.         ET.5.3 

       

Str.3.3 Het thema van de tekst zoeken. ET.5.3 

       

Str.3.4 Hoofdgedachten en details onderscheiden.        
   

ET.5.3 

       

 Str.3.5 Gericht informatie zoeken in de luister- of lees-
tekst. ET.5.3 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

             

Om te begrijpen wat ze horen of lezen             

             

Str.3.6 Relaties leggen met de eigen voorkennis.     ET.5.3 

       

      Str.3.7 Moeilijke passages herlezen of herbeluisteren 
en controleren.   ET.5.3 

       

      Str.3.8 Vragen durven stellen of de hulp inroepen van 
anderen. ET.5.3 

       

      

     
Str.3.9 Bepalen of een onbegrepen woordgroep van be-

lang is voor het bereiken van het luister- of 
leesdoel en de betekenis eventueel achterhalen.       

     

 
ET.5.3 
 

       

Str.3.10 De structuur van de tekst herkennen.         ET.5.3 

       

      

      

ET.5.3 

Str.3.11 Antwoorden formuleren op hun eigen vragen of 
die van de leerkracht in verband met betekenis, 
inhoud, bedoeling, mening … 

       

      

  ET.5.3 
Str.3.12 Woorden en stukken tekst aanduiden die be-

langrijk zijn voor het begrijpen van de tekst.  

       

      Str.3.13 Een structureringsvorm opstellen zoals een 
schema, tabel …        ET.5.3 

       

     Str.3.14 Een mondelinge en/of schriftelijke samenvat-
ting geven.        

 
 

       

     Str.4 Het luister- of leesresultaat beoordelen in het 
licht van het doel.            

ET.5.4 
ET.6.6 

       

      Str.4.1 Nagaan of antwoorden op de vragen gevonden 
werden en daarvoor genoeg moeite werd gedaan.        ET.5.4 

       

      

      

      

Str.4.2 De luister- of leestaak beoordelen in functie van 
het luister- of leesdoel, en de verwachtingen en 
alle andere factoren van de communicatieve  
situatie.       ET.5.4 

       

     Str.4.3 Nagaan of de toegepaste luister- en leesstrategieën 
bijdragen tot het bereiken van het doel.       

            

ET.5.4 
ET.6.6 
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3.2 SPREKEN EN SCHRIJVEN 
 
   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

           Str.5 Zich oriënteren op aspecten van de spreek- of 
schrijftaak.            

 
ET.5.1 

             

           Str.5.1 Nagaan wat de verwachtingen van de luisteraar of 
de lezer kunnen zijn.         

 

ET.5.1 

             

    Str.5.2 Het spreek- of schrijfdoel bepalen.        ET.5.1 

             

            

           
Str.5.3 In het talig handelen gebruikmaken van de ver-

worven inzichten in de belangrijkste factoren van 
de communicatieve situatie.       

 

ET.5.1 

             

            Str.6 Bij het voorbereiden de manier van spreken of 
schrijven afstemmen op het spreek- of schrijf-
doel. 

           ET.5.1 
ET.5.2 

            
Str.6.1 De tekstsoort en het teksttype bepalen.

ET.5.1 
ET.5.2 

             

            

            

            

            

           

Str.6.2 Materiaal verzamelen in functie van het spreek- 
of schrijfdoel en in functie van de luisteraar of de 
lezer door het stellen van vragen, het oproepen 
van de voorkennis en de eigen ervaringen, pren-
ten en afbeeldingen te gebruiken, door iets op te 
zoeken, door iets te lezen …  

 
ET.5.2 

             

            

            

Str.6.3 Materiaal selecteren in functie van het spreek- of 
schrijfdoel en in functie van de luisteraar of de le-
zer.      ET.5.2 

             

            

            

Str.6.4 Materiaal ordenen in functie van het spreek- of 
schrijfdoel en in functie van de luisteraar of de le-
zer.       ET.5.2 

             

           Str.6.5 Afhankelijk van het spreek- of schrijfdoel een 
spreek- of schrijfplannetje opstellen. 

 
 

             

           Str.7 Bij het uitvoeren de aandacht voor het spreek- 
of schrijfdoel behouden.            

 

ET.5.3 

             

            

           
Str.7.1 Nagaan of de luisteraar geïnteresseerd blijft in de 

boodschap, de reacties van de luisteraar inschat-
ten.      ET.5.3 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET 

              

            
 

            

           

Str.7.2 Hun manier van spreken aanpassen aan de reac-
ties van de luisteraar door na te gaan of hij hen 
begrijpt: door vragen te stellen, door in te gaan op 
vragen, door het spreektempo aan te passen, door 
iets te herhalen of anders te formuleren, door 
zaken te visualiseren …  

       

 
 

ET.5.3 

             

            

            

Str.7.3 Zich in de plaats van de luisteraar of de lezer stel-
len en nagaan of de bedoeling van de spreker of 
de schrijver voldoet aan hun verwachting.       ET.5.3 

             

Str.7.4 Relaties leggen met de eigen voorkennis.    ET.5.3 

             

            Str.7.5 Vragen durven stellen of de hulp inroepen van 
anderen.    ET.5.3 

             

            Str.7.6 Om het doel te bereiken de omstandigheden aan-
passen in functie van het doel.      ET.5.3 

             

           Str.8 Het spreek- of schrijfresultaat beoordelen in 
het licht van het doel.            

            

 

ET.5.4 

      

      
Str.8.1 De inhoud (samenhang, duidelijkheid, overlap-

ping …) van wat ze zeggen of schrijven beoorde-
len en eventueel verbeteren.       ET.5.4 

       

            

      

      

Str.8.2 De vorm en de formulering (lay-out, handschrift, 
taalgebruik, elementen van taalsystematiek …) 
van wat ze zeggen of schrijven beoordelen en 
eventueel verbeteren.       ET.5.4 

       

      

      

      

Str.8.3 De spreek- of schrijftaak beoordelen in functie 
van het luister- of leesdoel, de verwachtingen van 
de luisteraar of lezer en alle andere factoren van 
de communicatieve situatie.      ET.5.4 

       

     
     

ET.5.4 
ET.6.6 

Str.8.4 Nagaan of de toegepaste spreek- en schrijfstrate-
gieën bijdragen tot het bereiken van het doel. 
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4  AANBEVELINGEN VOOR DE AANPAK VAN HET ONDERWIJS 
 

4.1 WERKEN AAN STRATEGIEËN BINNEN EN BUITEN DE TAALLES 
 
 
Expliciete rol van de leerkracht Bij het onderwijzen van strategieën helpt de leerkracht de leerlingen ervaren 

of ontdekken welke stappen tot het gewenste resultaat leiden bij het uitvoe-
ren van complexe taaltaken of in communicatie. Hoe oriënteert de leerling 
zich op de taak? Hoe stemt hij zijn manier van luisteren, lezen, spreken of 
schrijven af op het doel? Hoe behoudt de leerling de aandacht voor het 
doel? Hoe beoordeelt hij het resultaat? 
 

Aanpak op verschillende wijzen De leerkracht kan dat aanpakken op verschillende manieren. De ene gaat 
voor een strikte aanpak via stappenplannen voor elke taak. De andere zoekt 
heil in een meer open aanpak waarin een aantal fasen onderscheiden worden 
zoals oriëntatie, voorbereiding en afstemming, uitvoering, controle en re-
flectie. Het leerplan volgt door zijn doelenlijst meer de laatste benadering. 
 

Stappen in het didactisch 
proces  
 
 
 

Bedoeling is dat leerlingen de verworven strategieën flexibel kunnen inzet-
ten binnen de taalvaardigheden. Daarom is het ook van belang om na te 
denken over de gebruikte strategieën (zie domein Taalbeschouwing doel 
Tb.5). De meeste leerlingen ontwikkelen die strategieën niet zonder dat het 
onderwijs daaraan aandacht schenkt, binnen en buiten de taalles. Dat kan op 
verschillende wijzen: bijvoorbeeld door directe instructie, door het voor-
doen, door te stimuleren, door reflectie of door groepstaken. 
Naar aanleiding van realistische en zinvolle opdrachten kunnen de leerlin-
gen strategieën leren gebruiken om beter te luisteren, te spreken, te lezen of 
te schrijven. 
We onderscheiden daarbij een aantal stappen:  
- De leerlingen krijgen de kans om hun aanpak, strategie te zoeken en te 

verwoorden. 
- De leerkracht doet voor hoe de taak uitgevoerd kan worden. 
- Vervolgens biedt de leerkracht de leerlingen de mogelijkheid om de 

strategie onder begeleiding toe te passen, in kleine groepjes en/of 
individueel. 

- Ten slotte gaat de leerkracht na hoe de leerlingen de taken zelfstandig 
uitvoeren en/of ze de strategieën kunnen toepassen in analoge taken. 

 
Nadenken over gebruikte 
strategieën 

Tijdens elke fase is het van belang met de leerling(en) te reflecteren op de 
door hen gebruikte strategieën. De leerlingen kunnen ook onder elkaar hun 
wijze van aanpak bespreken. Feedback van de leraar op de aanpak van de 
leerlingen is onmisbaar voor het verbeteren van strategiegebruik. 
 

Opbouw In de opbouw van een onderwijslijn is er aandacht voor de volgende 
elementen: 
- van een geïsoleerde strategie naar een combinatie van strategieën; 
- uitbreiding van de strategieën in de loop van de leerjaren;  
- van toepassing met hulp van de leerkracht naar zelfstandige toepassing; 
- van mondelinge ondersteuning naar schriftelijke ondersteuning; 
- van eenvoudige teksten naar complexere teksten en/of opdrachten. 
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4.2  EVALUATIE VAN STRATEGIEËN 
 
Procesevaluatie Omdat het gebruik van strategieën is ingebed in andere talige activiteiten, is 

het vrij complex om de beheersing van strategieën apart en objectief te eva-
lueren. In de eerste plaats observeer je op welke wijze de leerling strategie-
en aanwendt om het taalgebruik te verbeteren. Die observatie vindt plaats 
als een leerling luistert, spreekt, leest of schrijft. Je kunt die observatie met 
de leerling bespreken in een reflectiegesprek. 
Bijvoorbeeld: Is een leerling bereid om na te denken, aan de hand van bij-
voorbeeld de negen vragen, over de communicatieve situatie? Legt de leer-
ling relaties met de eigen voorkennis? Verzamelt de leerling voldoende 
materiaal als hij gaat spreken of schrijven? Wat deed de leerling in het geval 
van een moeilijk woord tijdens het lezen? Leest de leerling een 
moeilijke passage terug? Herleest en verbetert de leerling zijn werk? 
 

 

4.3 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
 Voor dit domein gelden dezelfde minimale materiële vereisten zoals opge-

nomen in de domeinen Luisteren en Spreken, Lezen, Schrijven en Taal-
beschouwing en (Inter)culturele gerichtheid. 
 
- op het niveau van de school:  
 - multimedia: audiovisueel materiaal, internet, opname- en weergave-

apparatuur, telefoon; 
 
- op het niveau van de leerlingengroep: 
 - bronnen: enkele woordenboeken, enkele Groene Boekjes, kranten, 

tijdschriften, reclame, verhalen, informatieve werken, uitnodigin-
gen, gedichten; 

 - hoeken zoals bijvoorbeeld: boekenhoek, praat- en vertelhoek, taal-
hoek, poppenhoek, winkelhoek, bouwhoek, toneelhoek, kranten- of 
nieuwshoek, schrijfhoek. 

 
 ©
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5  DOCUMENTATIEBRONNEN 
 
 In deze beknopte bibliografie staan boeken, rapporten en vorige leerplan-

nen. De onderstaande werken werden op basis van twee criteria in de lijst 
opgenomen: de commissieleden hebben zich erdoor laten inspireren en de 
werken zijn nuttig voor de leerkracht basisonderwijs. 
 

 CENTRALE RAAD VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS 
Opdrachten voor een eigentijdse katholieke basisschool 
Brussel, Centrale Raad voor het Katholiek Lager Onderwijs, 2008/4de druk. 
 
CENTRALE RAAD VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS 
Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen 
Brussel, Centrale Raad voor het Katholiek Lager Onderwijs, 2000. 
 
CENTRALE RAAD VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS 
Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool 
Brussel, Centrale Raad voor het Katholiek Lager onderwijs, 2000. 
 
HOOFDRAPPORT VAN DE EXPERTGROEP DOORLOPENDE 
LEERLIJNEN 
Over de drempels met taal en rekenen 
Postbus 2041. 7500 CA Enschede. 
 
STICHTING CITO INSTITUUT TOETSONTWIKKELING 2007 
Balans over leesstrategieën in het primair onderwijs. Uitkomsten van de 
eerste peiling 2005 
PPON-reeks nummer 35. 
 
TOMESEN, M., VAN KLEEF, M. 
Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen: prototypen voor lees- en 
schrijfonderwijs in betekenisvolle contexten 
Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands, 2005. 
 
VAN DEN NULFT, D., VERHALLEN, M.  
Met woorden in de weer. Praktijkboek voor het basisonderwijs 
Muiderberg, Coutinho, 2002. 
 
VAN KEER, H., VANDERLINDE, R. 
Nog een boek voor twee. Strategieën voor begrijpend lezen via peer  
tutoring 
Antwerpen, Garant, 2007. 
 
VERHALLEN, M., VERHALLEN, S. 
Woorden leren, Woorden onderwijzen 
Hoevelaken, CPS, 1994. 
 
VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING 
AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN 
VORMING 
Informatie van de onderwijspraktijk – Ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
voor het gewoon basisonderwijs 
Brussel, AKOV, 2010. 
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 VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Krachtlijnen 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Lezen. Basistekst 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Lezen. Leerplan 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Luisteren en Spreken. Basistekst 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Luisteren en Spreken. Leerplan 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Schrijven. Basistekst 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Schrijven. Leerplan 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Taalbeschouwing. Basistekst 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Taalbeschouwing. Leerplan 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
WILHELM, J.D. 
Hardopdenkend leren lezen 
Helmond, Onderwijs maak je samen, 2008. 
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6  CONCORDANTIELIJST EINDTERMEN EN DE LEERPLANDOELEN 
 
 
   
5  Eindtermen Nederlands – Strategieën 
 
De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en 
schrijven de volgende strategieën inzetten: 
 
5.1 zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en 

schrijftaak: doel, teksttype en eigen kennis, en voor spreken en 
schrijven ook op de luisteraar of lezer; 

  
 
 
 
 
Str.1, Str.1.1, Str.1.2, 
Str.1.3, Str.1.4, Str.1.5 
Str.5, Str.5.1, Str.5.2, 
Str.5.3 
Str.6.1 
 
 

5.2 hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstem-
men op het luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel, en voor spre-
ken en schrijven ook op de luisteraar of lezer; 

 

 Str.2, Str.2.1, Str.2.2,  
Str.6, Str.6.1, Str.6.2, 
Str.6.3, Str.6.4 

5.3 tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht 
behouden voor het bereiken van het doel; 

 Str.3, Str.3.1, Str.3.2, 
Str.3.3, Str.3.4, Str.3.5, 
Str.3.6, Str.3.7, Str.3.8, 
Str.3.9, Str.3.10, 
Str.3.11, Str.3.12, 
Str.3.13 
Str.7, Str.7.1, Str.7.2, 
Str.7.3, Str.7.4, Str.7.5, 
Str.7.6 
 
 

5.4 het resultaat beoordelen in het licht van het luister-, lees-, 
 spreek- of schrijfdoel. 

 Str.4, Str.4.1, Str.4.2, 
Str.4.3 
Str.8, Str.8.1, Str.8.2, 
Str.8.3, Str.8.4 
Tb.5 
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1  SITUERING 
 
 
Eindtermen 
en leerplannen 

Het leerplan Nederlands voor het domein (Inter)culturele gerichtheid  is tot 
stand gekomen na de decretale invoering door het Vlaams Parlement (2009) 
van de eindterm Nederlands (Inter)culturele gerichtheid voor het lager on-
derwijs. Het is in overeenstemming met het leerplan Nederlands Krachtlij-
nen en het leerplan Nederlands voor de domeinen Luisteren en Spreken, Le-
zen, Schrijven (alle 2000) en met Taalbeschouwing en Strategieën (beide 
2010). In het leerplan Nederlands staat beschreven hoe leerlingen groeien in 
taalgebruik door hun taalvaardigheden te ontwikkelen en erover na te den-
ken, en hoe leerkrachten die processen kunnen begeleiden. 
Dit deel van het leerplan is geschreven voor de leerkrachten van de Vlaam-
se katholieke basisscholen. Het bevat onder andere doelen voor het kleuter- 
en lager onderwijs. 

 

2  KRACHTLIJNEN 
 

2.1 (INTER)CULTURELE GERICHTHEID 
 
Taal, cultuur en leerlingen Onze maatschappij is gekenmerkt door een grote diversiteit. Leerlingen 

komen daardoor in contact met veel talen en taalvariëteiten en met een grote 
verscheidenheid aan cultuurgebonden gewoontes en gespreksconventies. 
Meer en meer leerlingen hebben het Nederlands niet als moedertaal en 
leren het als een vreemde taal. 
 
Mensen denken en handelen vaak onbewust en automatisch op basis van 
hun eigen culturele waarden, normen, gewoonten. De cultuur wordt bepaald 
door de vele verschillende groepen waartoe iemand behoort. Mensen zijn 
nu eenmaal sociale wezens die verbonden zijn met vele groepen en gemeen-
schappen. Je identiteit is een som van al je ‘culturen’. Je bent bijvoorbeeld 
leerling, je spreekt Turks en Nederlands, je vader en moeder zijn Turks, je 
gaat naar de muziekschool, je ouders zijn gescheiden, je hebt bemiddelde 
ouders, je bent graag gezien bij vrienden … Iedere leerling is een unieke 
combinatie van culturele ervaringen. Mensen zijn culturele wezens, die 
vanuit de groepen en de cultuurmodellen waarin ze leven, betekenis geven 
aan dingen. 
 
Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds is taal 
de voorwaarde om tot een gemeenschappelijke cultuur te komen, anderzijds 
is taal de weerspiegeling van denken en cultuur. Je spreekt de taal van je 
cultuur en van de verschillende groepen waartoe je behoort. De bedoeling 
van interculturele gerichtheid is dan ook dat leerlingen zich bewust worden 
van de cultuur waarin ze leven, van de talen waarmee ze in contact komen 
en van het hen omringende culturele erfgoed. 
 
Het feit dat ‘inter’ in de titel tussen haakjes staat, wijst erop dat de leerlin-
gen zich zowel richten op het cultureel erfgoed van de regio waarin ze 
wonen of school volgen als op de cultuur van anderen in hun nabije omge-
ving, of van diegenen met wie ze in contact komen.  
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Wat is (inter)culturele gericht-
heid? 

Omdat leerlingen zo verschillend zijn, moeten ze leren omgaan met die per-
soonlijke, culturele en sociale verscheidenheid. Leren van elkaar, met 
elkaar en over elkaar. Dat betekent ook inzicht krijgen in de eigen cultuur, 
want hoe beter iemand de eigen cultuur kent, hoe beter hij een andere cul-
tuur kan begrijpen en hoe beter hij bruggen tussen culturen kan bouwen. 

 
Van (inter)culturele gericht-
heid naar interculturele com-
petentie 

Die (inter)culturele gerichtheid vormt de basis voor de interculturele com-
petentie. Die interculturele competentie betekent een geheel van kennis, 
vaardigheden en attitudes waarover mensen moeten beschikken om op een 
adequate en flexibele wijze om te gaan met diversiteit in sociale interacties 
en kennisinhouden (ICO). 

 

2.2 (INTER)CULTURELE GERICHTHEID IN DE BASISSCHOOL  
 
Complex geheel Interculturele competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en 

attitudes. Kennis van cultuur is de basis, de vaardigheden bestaan voor een 
deel uit aangepast gedrag, en een goede houding komt neer op openheid en 
respect voor de persoon van de ander, voor de eigen en andermans cultuur. 
 

Kennis (Inter)culturele gerichtheid veronderstelt dat leerlingen ervaringen hebben 
met en enige kennis opdoen van de eigen cultuur en die van de anderen.  
 
Enerzijds ontdekken leerlingen dat mensen in de klas, in de school en in 
hun nabije omgeving, op verschillende wijzen communiceren, in andere 
taalvariëteiten, in andere talen en ze geven er betekenis aan. Leerlingen 
kunnen op die manier vanuit hun eigen referentiekader gelijkenissen en ver-
schillen ontdekken tussen de eigen taal en taalvariëteiten en/of vreemde ta-
len bijvoorbeeld op gebied van uitdrukkingen, taalregisters, beleefdheids-
vormen, lichaamstaal, taalgedragsconventies. Anderzijds geven de leerlin-
gen ook betekenis aan ervaringen met liedjes, verhalen, verzen, rituelen, en 
allerlei talige cultuuruitingen. 
 

Vaardigheden Bij die ervaringen met de sociale en de culturele verscheidenheid geeft de 
leerkracht de leerlingen de kans om aan elkaar hun gedachten, belevingen 
en emoties te verwoorden en te tonen. Die (inter)culturele communicatie 
veronderstelt enkele persoonlijke vaardigheden zoals codewisseling en 
empathie. 
Codewisseling is het vermogen om te wisselen van verbale en non-verbale 
codes naargelang van de situatie.  
Empathie (rolwisseling of perspectiefneming) is het zich verplaatsen in de 
gedachten, gevoelens, waarnemingen en verwachtingen van de ander, ook 
al zijn die tegenstrijdig met het eigen perspectief of de eigen cultuur. 
 
Binnen de lessen kun je de rijkdom van culturele en talige diversiteit binnen 
de klas en in de maatschappij positief gebruiken. Diversiteit wordt dan erva-
ren als normaal. 
 

Attitudes Het belangrijkste is de wil om sociale relaties aan te gaan met anderen, 
rekening houdend met hun sociale en culturele verscheidenheid. Dat houdt 
in dat leerlingen een positieve houding aannemen ten aanzien van andere 
talen of taalvariëteiten. Dat leerlingen bij het nadenken over taalgebruik in-
teresse in en respect tonen voor de persoon van de ander, voor de eigen cul-
tuur en voor de cultuur van de andere. Dat ze waardering krijgen voor ver-
schillende culturen en het cultureel erfgoed. 
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2.3 VERHOUDING MET HET ONTWIKKELINGSPLAN VOOR DE 
  KATHOLIEKE KLEUTERSCHOOL, MET DE ANDERE DOMEINEN  
  NEDERLANDS, MET ANDERE LEERPLANNEN EN MET HET LEERPLAN 
 VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Ontwikkelingsaspecten In de kleuterschool worden bij leerlingen aspecten van de ontwikkeling ge-

stimuleerd die bijdragen tot de (inter)culturele gerichtheid. Denk bijvoor-
beeld aan volgende ontwikkelingsaspecten: 
- zich als persoon iets waard voelen; 
- zich als persoon present stellen; 
- zich verbonden voelen; 
- interesse hebben voor anderen; 
- gevoelens bij zichzelf en anderen inlevend herkennen; 
- gevoelens uitdrukken en verwerken; 
- de eigenheid van anderen respecteren; 
- tot interactie komen; 
- samenwerken; 
- zich in anderen inleven; 
- zich oriënteren op waarden. 
 

Andere domeinen Nederlands De leerplandoelen (Inter)culturele gerichtheid zijn in feite een verdere con-
cretisering van wat je terugvindt bij de leerplandoelen van de andere 
domeinen.  
 
Ten eerste slaan de leerplandoelen terug op enkele algemene doelstellingen 
uit de verschillende domeinen zoals:  
- Een kind ziet in dat het zijn manier van luisteren en spreken, lezen en 

schrijven moet aanpassen aan de inhoud van de boodschap, de persoon 
en de totale communicatieve situatie (Ad.4). 

- Een kind is bereid om over zijn luister- en spreekgedrag, over zijn lees- 
en schrijfgedrag na te denken (Ad.12/Ad12./Ad.18). 

 
Ten tweede kun je veel doelen uit de verschillende domeinen in (inter)-
cultureel opzicht aan bod laten komen door de keuze van een gespreks-
thema, een onderwerp, een situatie, een verhaal. Bijvoorbeeld: 
 
- Talige boodschappen begrijpen in onder meer voor kleuters bestemde 

(interculturele) verhalen (Le.2.2.2.1). 
- Taalhandelingen ontwikkelen: spreken over gevoelens zoals blijheid, 

angst, verdriet, verwondering, eigen gevoelens verwoorden bij contact 
met anderen (S.14). 

 
Ten derde kun je in de verschillende domeinen doelen terugvinden die heel 
expliciet verwijzen naar (inter)culturele gerichtheid. Bijvoorbeeld: 
- De leerlingen tonen bij het nadenken over taalgebruik interesse in en 

respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans 
cultuur (Tb.2). 

- Nadenken over talige aspecten van cultuuruitingen in hun omgeving 
(Tb.3.22). 
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 - Nadenken over het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taal-
variëteiten en in hun omgeving voorkomende talen en daarbij de termen 
‘dialect’, ‘vreemde taal’, ‘Nederlands’, ‘Frans’, ‘Engels’, ‘Duits’, (en 
andere in hun omgeving voorkomende talen) en ‘moedertaal’ gebruiken 
(Tb.3.20). 

 
Andere leerplannen 
 

 
Wereldoriëntatie 
 
 
 
 
Muzische opvoeding 
 
 
 
 

Ook in andere leerplannen staan doelen die verband hebben met (inter)-
culturele gerichtheid. Enkele voorbeelden: 
 
- In het leerplan Wereldoriëntatie vind je enkele doelen terug bij Mens en 

Samenleving. Bijvoorbeeld doel 5.5. 
 Kinderen ontdekken dat groepen van mensen in een land van een 
 ander cultuurgebied op een andere manier samenleven. 
 
- In het leerplan Muzische opvoeding – domein Muzisch taalgebruik lees 

je bijvoorbeeld de volgende doelen: 
 De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie ervan, met 
 een open houding benaderen (6.2). 
 Willen kennis maken met de wereld van de kunst (6.7). 

 Erop gericht zijn de eigen ideeën, gevoelens, ervaringen en waarde- 
 ring in muzische taal uit te drukken (6.12). 
 

Rooms-katholieke 
godsdienst 
 

- In het leerplan Rooms-katholieke godsdienst vind je bijvoorbeeld bin-
nen de component ‘In verbondenheid met gemeenschappen’ (derde 
cyclus) volgende doelstelling: Kinderen ontdekken hoe een verschei-
denheid aan godsdiensten en levensbeschouwingen aan het leven van 
mensen zin wil geven. Dat houdt in dat ze: 

- op zoek gaan naar tekenen van aanwezigheid van andere geloofs-
gemeenschappen in hun omgeving en er zich over informeren; 

- de beleving en enkele rituelen van godsdiensten als het jodendom 
en de islam verkennen; 

- kritisch respect opbrengen voor de bewogenheid waarmee mensen 
hun godsdienst of levensbeschouwing beleven; 

- verwoorden wat hen aanspreekt en wat ze vreemd vinden in gods-
diensten en levensbeschouwingen. 

 (zie 5.2.3.5 Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar: kerk – andere 
godsdiensten) 

 
Aansluiting secundair 
onderwijs 

De doelen (inter)culturele gerichtheid die nagestreefd worden in het lager 
onderwijs, worden in de eerste graad van het secundair onderwijs niet enkel 
herhaald, maar ook verbreed en/of verdiept. 
 
Waar men in het basisonderwijs spreekt over “in hun omgeving”, staat er in 
het leerplan Nederlands van het secundair onderwijs: “verschillende cul-
tuuruitingen met een talige component in onze samenleving exploreren en 
er betekenis aan geven” (Leerplan Nederlands A-stroom, 2010, p. 43). 
In het leerplan secundair onderwijs A-stroom staat zowel bij de component 
taalbeschouwing als bij component aanzet tot literaire competentie een doel. 
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Doel taalbeschouwing secun-
dair onderwijs 
 

De leerlingen tonen bij de doelen taalbeschouwing een (inter)culturele ge-
richtheid bij verschillende cultuuruitingen met een talige component in on-
ze samenleving en dit zowel op het vlak van kennis en inzichten als van 
vaardigheden en attitudes (ET 27*). Dat betekent onder andere:  

- aan die cultuuruitingen betekenis geven; 
- gedachten, belevingen en gevoelens bij ervaringen met de eigen culture-

le leefwereld – in vergelijking met anderen - verwoorden; 
- vanuit eigen referentiekader waardering krijgen voor de diversiteit in 

het culturele erfgoed; 
- vanuit eigen referentiekader kennis verwerven over de diversiteit in het 

culturele erfgoed. 
 

Doel aanzet tot literaire com-
petentie secundair onderwijs 

 

De leerlingen tonen een (inter)culturele gerichtheid op het vlak van kennis 
en inzichten, vaardigheden en attitudes (ET 27*): 
verschillende cultuuruitingen met een talige component in onze samen-
leving zoals poëzie, literaire fragmenten, jeugdboeken, theater, film … 
exploreren en er betekenis aan geven. 

 

 

2.4 BEGINSITUATIE VAN DE LEERLINGEN 
 
Taal en diversiteit 
 
 
 
 
 
 
 

De leerlingen hebben allemaal hun eigen achtergrond. Die brengen ze mee 
in de klas. Ze komen daardoor ook in contact met onder andere een grote 
diversiteit aan talen en taalvariëteiten, cultuurgebonden gewoontes, ge-
spreksconventies en lichaamstaal. Meer en meer leerlingen hebben ook het 
Nederlands niet als moedertaal en leren het als een vreemde taal. In die zin 
zijn sommige leerlingengroepen een ideaal terrein om (inter)cultureel ge-
richt te zijn. Daarnaast zijn er ook voldoende mogelijkheden tot intercultu-
rele gerichtheid via ervaringen in de nabije omgeving. Denk aan teksten en 
materialen, straatnamen, gewoonten, vooroordelen, rolpatronen, rituelen, 
feesten en gebeurtenissen, actualiteit, woorden en uitdrukkingen. 
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3  LEERPLANDOELEN 
 
 
 Het leerplan Nederlands voor het domein (Inter)culturele gerichtheid bevat 

drie hoofddoelen. Ze staan in een groen kader. Waar dat nodig is, wordt elk 
doel in een aantal onderliggende doelen geconcretiseerd. De hoofddoelen 
(bijvoorbeeld Ic.1) en de onderliggende doelen (bijvoorbeeld Ic.1.1 en 
Ic.1.2) krijgen een specifieke nummering. Als een doel verwijst naar de 
eindterm, staat rechts het corresponderende nummer. Als er onderliggende 
doelen zijn bij het hoofddoel, is de verwijzing naar de corresponderende 
eindterm ook opgenomen naast het onderliggende doel.  
Een overzicht van de concordantie tussen de leerplandoelen en de eindterm 
staat bij punt 6 Concordantielijst. 
 
We geven bij de verschillende doelen aan in welke leerlingengroep ze op 
welk beheersingsniveau door de leerlingen verworven kunnen worden. We 
onderscheiden drie beheersingsniveaus, die we met een bepaalde code aan-
duiden. 
 

 

De leerlingen nemen kennis van iets. Ze worden zich al bewust van een stuk werkelijkheid. Ze 
merken al nu en dan een relatie op, zij het vaag en nog niet geordend in een eigen gemaakte 
kennisstructuur. Ze proberen al eens iets uit om een probleem op te lossen en stellen effecten 
vast die ze evenwel nog niet echt kunnen duiden en waar ze de systematiek nog niet van in-
zien. 

 
 
 

De leerlingen beheersen een begrip, relatie en structuur (= ordeningsmiddel), een vaardigheid, 
een techniek of een attitude op een elementair niveau. Dat wil zeggen dat ze datgene wat in 
het voorbije onderwijsleerproces werd verworven, kunnen toepassen in een herkenbare leer-
context of taak. Dat is een taak die aan die competentie refereert en appelleert. Hier is sprake 
van nabije transfer, nog niet van een gevarieerde toepassing in allerlei situaties die ver af lig-
gen van de oorspronkelijke onderwijsleersituatie. Er is sprake van een soort toepassing ‘op 
vraag’. 

 
 
 

Hier gaat het om gevarieerde toepassing en zelfs om spontane aanwending in allerlei levens-
echte, onvoorspelbare situaties, zelfs situaties die de leerlingen niet onmiddellijk oriënteren op 
het aanwenden van een bepaalde, eerder geleerde kennisstructuur of vaardigheid (verre trans-
fer). Er is ook sprake van een persoonlijke stijl van uitvoering, van sterke nuancering, van ori-
ginele of creatieve aanwending van het geleerde. 
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   jk ok 1-2 3-4 5-6 OD/ET
              

           
           

 Ic.1 De leerlingen exploreren verschillende cultuur-
uitingen met een talige component in hun omge-
ving en geven er betekenis aan.            ET.7* 

       

      

        
        

Ic.1.1 Ontdekken dat mensen, in de klas, in de school en 
in hun nabije omgeving, communiceren op ver-
schillende wijzen, in andere taalvariëteiten en in 
andere talen en er betekenis aan geven. 

   

     

 
 

ET.7* 

       

      

        
Ic.1.2 Betekenis geven aan ervaringen met (talige) cul-

tuuruitingen zoals versjes, liedjes, verhalen, raad-
sels, grappen, woordspelingen, uitdrukkingen, 
lichaamstaal, taalgedragsconventies … 

   

     

 
 

ET.7* 

       

      

      

           

Ic.2 De leerlingen verwoorden gedachten, belevingen 
en emoties bij ervaringen met cultuuruitingen 
met een talige component en de culturele leef-
wereld.            

 
ET.7* 

       

      

      
Ic.3 De leerlingen verwerven enige kennis over de 

diversiteit in het culturele erfgoed met een talige 
component en krijgen er waardering voor.            ET.7* 

       

      

      
Ic.3.1 Enige kennis hebben over de diversiteit in het cul-

turele erfgoed met een talige component zoals 
naamgeving, verhalen, liederen, gedichten, taal-
gewoonten …  

     

     

 
 

ET.7* 

             

           Ic.3.2  Waardering krijgen voor de diversiteit in het cul-
turele erfgoed met een talige component zoals 
naamgeving, verhalen, liederen, gedichten, taal-
gewoonten … 

 
 
 

ET.7* 

       

      Ic.3.3 Gelijkenissen en verschillen ontdekken tussen de 
eigen taal en vreemde talen.        ET.7* 

       

      Ic.3.4 Een positieve houding aannemen ten aanzien van 
andere talen of taalvariëteiten. ET.7* 

       

      Ic.3.5 Belangstelling tonen voor verleden en heden van 
een taal.       
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4  AANBEVELINGEN VOOR DE AANPAK VAN HET ONDERWIJS 
 

4.1  WERKEN AAN (INTER)CULTURELE GERICHTHEID BINNEN EN BUITEN  
 DE TAALLES 
 
 
Geïntegreerd in alle lessen De specifieke taalactiviteiten om de doelen (inter)culturele gerichtheid na te 

streven, vinden plaats binnen en buiten de taalles. De leerlingen doen inter-
culturele ervaringen op tijdens activiteiten waarbij ze naar elkaar luisteren, 
met elkaar spreken, lezen en schrijven, en wanneer ze over hun taalgebruik 
nadenken. Ze geven aan die ervaringen betekenis. Dat kan telkens wanneer 
ze samenwerken en/of wanneer ze in aanraking komen met materiële en 
immateriële uitingen van cultuur, hetzij de eigen, hetzij andermans cultuur. 
 

Werken aan sociale relaties en 
communicatieve vaardigheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de eerste plaats verkrijgen leerlingen openheid en respect voor elkaars 
persoonlijkheid en cultuur als ze voldoende kansen krijgen om met elkaar te 
communiceren, om van en met elkaar te leren. Coöperatief leren in hetero-
gene groepen is daar zeer bevorderlijk voor. Zo leren leerlingen dingen zien 
vanuit elkaars perspectief, leren ze zich inleven in elkaars gedachten, waar-
nemingen, gewoonten, emoties. Ze leren elke situatie aan te pakken en te 
beheersen met hun taal (zie Krachtlijnen Nederlands p.8 en p.44). Uiteraard 
bespreek je nadien met de leerlingen in een evaluatiegesprek hoe ze die si-
tuaties aanpakten en hoe ze hun taal (nog) beter kunnen afstemmen op de 
gesprekspartner. Dat kan door met leerlingen na te denken over hun taalge-
bruik aan de hand van het communicatiemodel. Bijvoorbeeld: Hoe denk ik 
over de ander en hoe uit zich dat in mijn taalgebruik? Toon ik 
respect voor de ander en hoe uit zich dat? Begrijpt de ander mijn non-
verbale boodschappen? Waarin verschilt onze taal? Welke woorden ge-
bruikt iemand? Hoe luister ik naar iemand die het Nederlands nog niet zo 
vlot beheerst?  
 
De leerlingen krijgen tijdens uitstappen, contacten, bezoeken de kans de 
(inter)culturele vaardigheden ook in te zetten in de nabije omgeving.  
 

Kennis van cultuur en 
cultureel erfgoed 

Als je enige kennis hebt van de culturele en sociale achtergrond van je klas-
genoot, je communicatiepartner, draagt dat bij tot het begrijpen, verklaren 
en voorspellen van het gedrag van de ander. Daarom is het belangrijk om 
enig inzicht te hebben in en waardering voor het cultureel erfgoed en de 
culturele achtergrond van de gesprekspartner. Leerlingen hebben ook oog 
voor talige uitingen in hun nabije omgeving. 
 
Enerzijds heb je als leerkracht in de (taal)lessen dus aandacht voor bijvoor-
beeld gewoonten, rituelen, taalgedragsconventies en taalvariëteiten. Ander-
zijds voor typische uitingen van taalcultuur in verhalen, liedjes, versjes, 
straatnamen, namen, uitdrukkingen en betekenissen. Daarbij ga je in de 
eerste plaats op zoek naar overeenkomsten tussen leerlingen, groepen, cul-
turen. 
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  Die ervaringen doen leerlingen bijvoorbeeld op tijdens luister- en spreek-
activiteiten, tijdens lees- en schrijfactiviteiten en als ze nadenken over hun 
taal: 
 
- Luisteren naar voor hen bestemde radio-uitzendingen en informatieve 

tv-uitzendingen: naar aanleiding van een nieuwsfeit, een feest zoals het 
Chinees Nieuwjaar, verkiezingen, docuverhaal over België … (L.2.2.2 
en L.2.2.3). 

- Spreken over wensen, ze kenbaar maken en rechtvaardigen: naar aan-
leiding van een conflict of meningsverschil … (S.1.10). 

- Gespreksconventies hanteren (S.1.43): naar aanleiding van contact met 
mensen met een andere taalcultuur. 

- Zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties: naar aanleiding 
van een situatie uit het dagelijks leven zoals de bus nemen, iets vragen 
aan de directeur … (S.1.44). 

- Diverse tekstsoorten (teksttypes) expressief naar voren brengen: aan-
dacht voor versjes, liedjes, grappen, sprookjes, verhalen … (S.1.46). 

- (Inter)culturele verhalen lezen, begrijpen en interpreteren (Le.2.2.2 en 
Le.2.2.3). 

- Formulieren invullen met informatie over zichzelf: naar aanleiding van 
een kennismakingsspel zichzelf schriftelijk voorstellen (Schr.2.2.4). 

- Inzien dat het Nederlands woorden ontleent uit vreemde talen (onder 
andere Sp.6). 

- Nadenken over gelijkenissen en verschillen tussen standaardtaal, 
dialect, andere talen (Tb.3.20). 

- Nadenken over het effect dat hun taalgedrag heeft voor anderen en hen-
zelf en welke reactie ze kunnen verwachten (Tb3.23). 

- Nadenken over de betekenis van namen, straatnamen, uitdrukkingen, 
betekenissen (onder andere Tb.19.2 en Tb.19.4 en Tb.21.2). 

 
Die ervaringen breng je als leerkracht aan door in (taal)lessen gebruik te 
maken van intercultureel gerichte thema’s of gespreksonderwerpen tijdens 
luisteren en spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing. Bijvoorbeeld 
naar aanleiding van een intercultureel prentenboek, van een feest, van een 
uitdrukking, van een gedicht of lied, van een naam, van een krantenartikel, 
van een ervaring, van een gebeurtenis, van een maatschappelijk probleem, 
van een scheldwoord, van een begroeting of van een opschrift. 
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4.2  EVALUATIE VAN (INTER)CULTURELE GERICHTHEID 
 
Procesevaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deel van relationele 
vorming en sociale 
vaardigheden 

(Inter)culturele gerichtheid is ingebed in andere talige activiteiten en 
bovendien gaat het om een attitude. Dat maakt het moeilijk om vast te stel-
len in welke mate de leerlingen de doelstellingen verworven hebben.  
Als leerkracht ben je daarom op allerlei vormen van zachte evaluatie aan-
gewezen zoals observeren of het werken met een portfolio. Je observeert 
dus best op welke wijze de leerling openheid en respect toont voor de eigen 
en andermans cultuur. En of hij zijn communicatievaardigheden en kennis 
aanwendt om het taalgebruik te verbeteren. Die observatie vindt plaats als 
een leerling luistert, spreekt, leest of schrijft, rekening houdend met de aan-
gegeven beheersingsniveaus. Je kunt die observatie met de leerling bespre-
ken of een bijkomend reflectiegesprek houden. 
Bijvoorbeeld: Is een leerling bereid om na te denken, aan de hand van bv. 
de negen vragen, over de communicatieve situatie? Toont hij voldoende 
respect voor medeleerlingen in de wijze waarop hij spreekt, luistert, 
schrijft? Kan hij zijn gedachten, emoties ten aanzien van anderen verwoor-
den? Heeft hij interesse in de taalcultuur? Toont hij interesse in en respect 
voor verhalen, gedichten, andere culturen? 
 
De evaluatie van de (inter)culturele gerichtheid kan geplaatst worden in het 
ruimer perspectief van de relationele vorming en de eindtermen sociale 
vaardigheden.  
Bijvoorbeeld: Kan de leerling in omgang met anderen respect en waarde-
ring opbrengen? Kan de leerling in functionele situaties een aantal verbale 
en niet-verbale gespreksconventies naleven? Kan de leerling samenwerken 
met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 
etnische origine? 

 

4.3 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 
 
 
Materiële vereisten  

 
Voor de realisatie van dit domein is minimaal nodig: 
 
- op het niveau van de school:  
 - multimedia: audiovisueel materiaal, internet, opname- en 
  weergaveapparatuur, telefoon; 
 - woordenboeken, etymologisch woordenboek … ; 

 
- op het niveau van de leerlingengroep: 
 - bronnen: enkele woordenboeken, kranten, tijdschriften, reclame, ver-

halen, informatieve werken, uitnodigingen, gedichten, liederen, inter-
culturele verhalen en prentenboeken; 

 - hoeken zoals: boekenhoek, praat- en vertelhoek, taalhoek, poppen-
hoek, winkelhoek, bouwhoek, toneelhoek, kranten- of nieuwshoek, 
schrijfhoek. 
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5  DOCUMENTATIEBRONNEN 
 
 
 In deze beknopte bibliografie vind je boeken en vorige leerplannen. 

We selecteerden de onderstaande werken op basis van twee afzonderlijke 
criteria: de commissieleden hebben zich erdoor laten inspireren en de wer-
ken zijn nuttig voor de leerkracht basisonderwijs. 
 

 CENTRALE RAAD VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS 
Opdrachten voor een eigentijdse katholieke basisschool 
Brussel, Centrale Raad voor het Katholiek Lager Onderwijs, 2008/4de druk. 
 
CENTRALE RAAD VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS 
Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen 
Brussel, Centrale Raad voor het Katholiek Lager Onderwijs, 2000. 
 
CENTRALE RAAD VAN HET KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS 
Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool 
Brussel, Centrale Raad voor het Katholiek Lager onderwijs, 2000. 
 
DE SMEDT, H., LEON, H., SCHRAUWEN, W. 
Meer dan één taalbeschouwing – een lessenpakket over talen, meertaligheid 
en taaldiversiteit 
Brussel, Foyer, 2003. 
 
DE SMET, P. 
Non-verbale communicatie. Dat spreekt – ook in het onderwijs 
Brugge, Die Keure, 2010. 
 
ERNALSTEEN, V. 
De ICO-mobiel. Handreiking voor een interculturaliseringstraject 
Gent, Steunpunt Diversiteit en Leren, 2001. 
 
ERNALSTEEN, V. 
Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool 
Gent, Steunpunt Diversiteit en Leren, 2004. 
 
PAELMAN, F. 
CLIM-Wijzer 
Gent, Steunpunt Diversiteit en Leren, 2001. 
 
SHADID, W.A. 
Grondslagen van interculturele communicatie – studieveld en werkterrein 
Kluwer, 2007. 
 
SIERENS, S., VAN LYSEBETTENS, H. 
De ICO-scoop. Zelf evaluatie-instrument voor basisscholen 
Gent, Steunpunt Diversiteit en Leren, 2002. 
 
SOENEN, R. 
Over Galliërs en managers. Bouwstenen voor intercultureel leren 
Gent, Steunpunt Intercultureel Onderwijs, 1999. 
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 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING 
AGENTSCHAP VOOR KWALITEITSZORG IN ONDERWIJS EN 
VORMING 
Informatie van de onderwijspraktijk – Ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
voor het gewoon basisonderwijs 
Brussel, AKOV, 2010. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Krachtlijnen 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
 
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS 
Nederlands. Lezen. Basistekst 
Brussel, CRKLKO, 2000. 
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6  CONCORDANTIELIJST EINDTERM EN DE LEERPLANDOELEN 
 
 
   

7  Eindterm Nederlands – (Inter)culturele gerichtheid 
 
7*  De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een 
  (inter)culturele gerichtheid. Dit houdt in dat ze: 
 

 verschillende cultuuruitingen met een talige component in 
hun omgeving exploreren en er betekenis aan geven; 

 hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met 
de eigen culturele leefwereld in vergelijking met die van 
anderen verwoorden; 

 uitgaande van het eigen referentiekader enige kennis ver-
werven over de diversiteit in het culturele erfgoed met een 
talige component en er waardering voor krijgen. 
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Het leerplan Nederlands domeinen Taalbeschouwing, Strategieën en 
(Inter)culturele gerichtheid werd ontwikkeld in opdracht van het 
Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. 
Het werd goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

In deze publicatie vindt u per domein de krachtlijnen, de 
leerplandoelen, de aanbevelingen voor de onderwijsaanpak, 
de bronnenlijst en de concordantielijst (ontwikkelingsdoelen/
eindtermen - leerplandoelen).
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