


Welkom

Bij de conferentie/expertmeeting van de 
Vereniging van Taalspecialisten

7 oktober Aristo Meeting Plaza Utrecht



Aanleiding voor het 
thema van deze dag 

• ….. ‘het prestatieniveau van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op 
het gebied van rekenen en taal stagneert of daalt en dat een toenemend 
percentage leerlingen het onderwijs laaggeletterd en/of laaggecijferd verlaat. Daar 
waar het gaat om burgerschap is er weinig tot geen zicht op de resultaten.’

(…) 

• ‘Om beter zicht te krijgen op zowel de leerlingprestaties als het onderwijs in de 
basisvaardigheden, heeft de inspectie basisvaardigheden voor de komende jaren 
als speerpunt aangemerkt voor alle onderwijssectoren.’



Basisvaardigheden

‘Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij is 
het belangrijk dat leerlingen en studenten bepaalde
vaardigheden ontwikkelen. Het gaat daarbij onder 
meer om basisvaardigheden op de gebieden taal 
(lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), 
rekenen-wiskunde en burgerschap (sociale & 
maatschappelijke vaardigheden).’

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/basisvaardigheden#:~:text=Om%20
goed%20mee%20te%20kunnen,(sociale%20%26%20maatschappelijke%20vaardighed
en).



Roept vragen op

• Wat valt er allemaal onder de basisvaardigheden?
• Basisvaardigheden = 21th century skills? En 

omgekeerd? 
• Hoe gaat de inspectie de leerlingresultaten vaststellen?
• Hoe weten we dat het onderwijs in de 

basisvaardigheden effectief is? 
• Hoe zorgen we ervoor dat er niet (opnieuw) vooral 

ingezet gaat worden op de toetsbare domeinen, zoals 
technisch lezen, spellen? 

• …



Roept vragen op (2)

• Hoe past dit bij eerdere conferenties van onze 
Vereniging van Taalspecialisten zoals: 



Urgentie is er ….

•



Urgentiebesef niet altijd bij ….



Urgentiebesef niet altijd bij ….

• 21th century skill. Dus basisvaardigheid? 



Urgentie is er ….

•



want….

Nederland kent maar liefst 2,5 miljoen 
laaggeletterden, waarvan 2,1 miljoen 
mensen ook laaggecijferd zijn. Dit zijn 
mensen met zwakke basisvaardigheden, die 
moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen 
en/of digitale vaardigheden

https://www.movisie.nl/basisvaardigheden



7 oktober: expertmeeting

• Uitgangspunt: 

– Urgentie is groot om in te zetten op 
basisvaardigheden

– Ontmoeting experts, ieder met hun eigen expertise 
binnen hun vak(gebied)

– Dialoog
– Komen tot uitspraken: do’s en dont’s inzetten op 

basisvaardigheden. 
Wat meer, wat minder, wat niet meer, ….?



Opzet

• Ochtendgedeelte:
– 4 inleidingen 
– 30 minuten
– (vooral) inleiders aan het woord

• Middaggedeelte: experts in dialoog
– 4 groepen, gaan in gesprek met de inleider
– Doorschuiven na 15 minuten 
– Per groep 2 flaps: do’s – don’ts
– Na 4 x 15 minuten: flaps ophangen, flaps bekijken 
– Met elkaar in gesprek over de do’s en don’ts

• Ledenmoment

• Informele afsluiting



Noteer alvast in je agenda

• Eerstvolgende conferenties:

– vrijdag 16 juni 2023

– vrijdag 8 december 2023


