
 

 
 

 

 

Programma 

9.30  Inloop met koffie/thee 

10.00  Opening 

10.15  Presentatie IPC door Tsjitske Buytendijk,  

11.00  Taalonderwijs bij IPC: Taalspecialisten laten het 
zien! 

11.45  Koffiepauze 

11.55 Presentatie thematisch werken met nieuwkomers  
                 door Hanna Kuijs 

12.40 Lunch 

13.15 Taalonderwijs in samenhang bij nieuwkomers: 
Taalspecialisten laten het zien  

14.00  Thematisch onderwijs in samenhang. 
Taalspecialisten laten zien dat en hoe het kan 

14.15 Theepauze 

14.30   Vereniging VAN taalspecialisten. Hoe zien we  
                 dat? 

15.30 Napraten  

 
 

Uitnodiging najaarsconferentie 
Taalonderwijs in samenhang 

De taalspecialisten laten het zien! 

vrijdag 4 oktober 2019 

Plaats:  
Meeting Plaza 

Godebaldkwartier 
357 

3511 DT Utrecht 

Prijs leden: €150,- 
Prijs niet-leden: €195,- 

Tijd: 10.00-16.00u 
Vanaf 9.30u staat de 

koffie klaar! 

Aanmelden via het 
meegestuurde

aanmeldingsformulier of
op 

www.verenigingvantaalspecialisten.nl 

Voor informatie 
zie ook 

de website 

De Vereniging van 
Taalspecialisten is een

onafhankelijke
branchevereniging die als
doel heeft de belangen te

behartigen van
taalspecialisten in 

Nederland, Vlaanderen en
Suriname met speciale

zorg voor de kwaliteit van
het taalonderwijs op

basisscholen. 



 

 
 
 
Toelichting op het programma 
 
Thema: Taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien! 
 
Het Nederlandse taalonderwijs is sterk verkaveld en opgedeeld in domeinen, 
die op hun beurt soms ook weer opgeknipt zijn in allerlei deelgebieden, met 
ieder hun eigen leerlijnen. Al jarenlang wordt door taalspecialisten meer 
samenhang in het taalonderwijs bepleit. Door domeinen meer in samenhang 
aan te bieden, kunnen deze elkaar versterken, kan het taalonderwijs voor 
leerlingen betekenisvoller worden en kan het leiden tot een minder overladen 
curriculum.  
Bovenstaande tekst had ook 25 jaar geleden geschreven kunnen zijn. Als we al 
zo lang vinden dat het taalonderwijs meer in samenhang gegeven moet 
worden, waarom zien we het dan zo weinig in de praktijk?   
Op de najaarsconferentie van 4 oktober gaan we niet alleen luisteren en kijken 
naar kansrijke praktijken, maar gaan we ook samen als taalspecialisten aan de 
slag. Taalspecialisten gaan niet langer alleen maar praten over meer 
taalonderwijs in samenhang. Taalspecialisten laten het zien! 
 
 
 
IPC 
Het IPC is een geïntegreerd curriculum voor de zaak- en creatieve vakken met 
een stevige ruggengraat: de leerdoelen. De focus ligt primair op de verbetering 
van het leren van kinderen. Door de vakgebieden  aan te bieden op een 
eigentijdse manier, leren de kinderen effectief en met plezier. Het kind als 
(wereld) burger staat hierin centraal. Het curriculum is opgebouwd uit thema’s 
die kinderen echt interesseren. Ieder thema staat een aantal weken centraal en 
wordt vanuit verschillende zaakvakken en creatieve vakken benaderd. Het IPC 
verbetert niet alleen het leerproces van kinderen, maar ook van de leerkracht, 
directie, de school als geheel. 
Tsjitske Buytendijk, vanaf 2007 als adviseur, trainer en ontwikkelaar verbonden 
aan IPC-Nederland, laat ons kennismaken met de visie en opbouw van het 
curriculum. Ook geeft ze een inkijkje in de onderwijspraktijk: wat ervaren 
kinderen, leerkrachten en scholen die met IPC werken?  
 
Taal in samenhang bij IPC: taalspecialisten laten het zien 
 
Na de presentatie van Tsjitske gaan we in groepen aan de slag en bekijken we 
aan de hand van een concreet thema van IPC de kansen voor taal in 
samenhang. We onderzoeken welke samenhang met taal er is en hoe deze 
samenhang versterkt kan worden. We kijken heel concreet hoe mondelinge 
activiteiten en schriftelijke activiteiten elkaar kunnen versterken. We gaan 
tevens na hoe meer samenhang in de schriftelijke activiteiten, de lees- en 
schrijfvaardigheid van kinderen kan vergroten.  
 
 
 
 



Thematisch werken met nieuwkomers 
 
Hanna werkt in haar nieuwkomersgroep met een thematische aanpak aan 
taalontwikkeling. Gedurende een aantal weken staat één thema centraal, 
waarbij woordenschat, mondelinge en schriftelijke taal zich in samenhang 
ontwikkelen. Door het werken vanuit een thema wordt de nieuwsgierigheid van 
de leerlingen gewekt. Het (samen) ontdekken van de thema-inhoud gaat hand 
in hand met het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Er is zowel expliciet 
aanbod als ruimte voor impliciete taalverwerving.  
 
Hanna Kuijs vertelt ons de uitgangspunten van deze manier van werken en laat 
ons voorbeelden zien. Voor de ontwikkeling van deze werkwijze heeft Hanna 
gebruik gemaakt van een beurs van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). 
 
 
Taal in samenhang bij nieuwkomers: taalspecialisten laten het zien 
Na de presentatie van Hanna gaan we weer in groepen aan de slag. Hanna 
brengt een thema in waarmee ze binnenkort in haar nieuwkomersgroep aan de 
slag wil gaan. Ze wil daarbij graag gebruik maken van de expertise die wij als 
taalspecialisten hebben. Ook nu  kijken we heel hoe mondelinge activiteiten en 
schriftelijke activiteiten elkaar binnen dit thema kunnen versterken. We gaan 
tevens na hoe meer samenhang in de schriftelijke activiteiten, de lees- en 
schrijfvaardigheid bij nieuwkomers kan vergroten. 
 
 
Taalspecialisten laten het zien.  
Taalspecialisten presenteren op interactieve wijze aan elkaar de mogelijkheden 
voor taalonderwijs in samenhang. Tevens denken we na hoe we dit ook 
leerkrachten en directies in het onderwijs kunnen laten zien.  
 
Vereniging VAN taalspecialisten. Hoe zien we dat?  
 
De Vereniging van taalspecialisten is geen vereniging voor, maar een 
vereniging van taalspecialisten. Hoe zien we dat? Hoe kunnen we dat nog meer 
laten zien? 
Naast bovenstaande vraag willen we graag in dialoog gaan over het idee om te 
komen tot een taalspecialistenregister en een mogelijke opleiding voor 
taalspecialisten.  
 
 
 
Laat je zien op 4 oktober. Schrijf je in via het meegestuurde inschrijfformulier. 
Graag tot dan! 
 
 
Het bestuur van de Vereniging van Taalspecialisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


