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Voorwoord

Vanaf 2016 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de

lerarenopleidingen in verschillende fases met veel enthousiasme gewerkt aan de

herijking van de 60 kennisbases die sinds 2008 ontwikkeld zijn. Voor u ligt het

mooie resultaat van de gezamenlijke inspanningen.

De kennisbases zijn herijkt op zowel de inhoud, het niveau als de breedte van de

vakkennis. Daar waar mogelijk is samenhang aangebracht tussen de kennisbases

die een inhoudelijke en vakoverstijgende verwantschap hebben. De inhoud

van elke kennisbasis is uiteindelijk gevalideerd door het werkveld en externe

inhoudelijke deskundigen. Het resultaat is in overeenstemming met landelijke

eisen.

De lerarenopleidingen kunnen tevreden terugkijken op een periode waarin

zij veel hebben gediscussieerd, geschaafd en bijgesteld. Een periode waarin

lerarenopleiders intensief hebben nagedacht over hun vak, de didactiek en het

minimale niveau dat een startbekwame leerkracht moet beheersen. Met de inzet

van zoveel betrokken mensen wordt dit eindresultaat breed gedragen.

Al deze activiteiten hebben ook nog iets anders opgeleverd. Het bracht collega’s

van diverse instellingen met elkaar in contact. Ze kregen gelegenheid om met

vakgenoten te discussiëren en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen.

Ook de contacten met het werkveld zijn versterkt. De samenwerking geeft een

impuls aan de betrokkenheid van de lerarenopleiders bij de kwaliteitsverbetering

en hun professionalisering.

Permanente kwaliteitszorg is essentieel voor de maatschappelijke opdracht. De

kennisbases leveren daarvoor de ijkpunten. Het zijn geen statische documenten.

De kennisbases blijven met enige regelmaat bijstelling nodig hebben vanwege

vakinhoudelijke veranderingen, pedagogisch-didactische eisen, maatschappelijke

ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Dat houdt het gesprek over de

inhoud van de lerarenopleidingen volop in leven en draagt daarmee bij aan de

kwaliteitsslag die met het ontwikkelen van de kennisbases wordt beoogd.

De lerarenopleidingen weten elkaar beter te vinden en pakken uitdagingen

gezamenlijk op. Hiermee dragen zij bij aan een goede opleiding voor de nieuwe

generatie leraren en het onderwijs in Nederland.

Ik dank allen die hieraan hebben bijgedragen.

mr. Thom de Graaf,
voorzitter Vereniging Hogescholen
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1 Inleiding

Voor u ligt de herijkte kennisbasis van de tweedegraadslerarenopleiding

Nederlands. Deze kennisbasis beschrijft wat minimaal van een startbekwame

leraar mag worden verwacht, zowel qua inhoud als het bijbehorende niveau,

ongeacht de instelling waar de student is opgeleid. Het afnemende scholenveld

en externe inhoudelijk deskundigen hebben bijgedragen aan de validering van

deze kennisbasis.

Deze herijkte kennisbasis is geldig met ingang van het studiejaar 2018-2019 en

is in eerste instantie bedoeld voor de lerarenopleiders zelf, maar ook voor hun

studenten of externe belanghebbenden.

Raadpleeg in verband met mogelijke tussentijdse wijzigingen altijd de meest

recente versie van de kennisbasis op https://www.10voordeleraar.nl.

De kennisbasis is als volgt opgebouwd:

Toelichting

In het hoofdstuk Toelichting is informatie opgenomen over de aanleiding,

ontwikkeling, inhoud en herijking van de kennisbases.

Verantwoording

In het hoofdstuk Verantwoording geeft het redactieteam van de kennisbasis

een toelichting op de totstandkoming van de herijkte kennisbasis en legt het

verantwoording af over de gemaakte keuzes.

Domeinen

In het hoofdstuk Domeinen zijn de vakinhoudelijke en vakdidactische domeinen

opgenomen evenals het minimale niveau waarop de student de domeinen moet

beheersen.

Redactie en validering

In het hoofdstuk Redactie en validering is een overzicht opgenomen van de

redactie- en valideringsleden die betrokken zijn geweest bij de herijking van deze

kennisbasis.

Versiebeheer

In het hoofdstuk Versiebeheer is een overzicht opgenomen van alle inhoudelijke

wijzigingen die ten opzichte van de originele versie zijn doorgevoerd.

Versie 26 augustus 2021
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2 Toelichting

Versterken kenniscomponent
In de eerste jaren van dit millennium was er brede kritiek op de vakinhoudelijke

en vakdidactische kwaliteit van de lerarenopleidingen. Als antwoord hierop

presenteerde staatssecretaris Van Bijsterveldt in 2008 de nota Krachtig

meesterschap, kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011. Een

onderdeel van de kwaliteitsagenda betreft de verbetering van de vakinhoudelijke

kwaliteit van de lerarenopleidingen. ‘Het eindniveau van de opleidingen wordt

duidelijk vastgelegd. Hiertoe ontwikkelen de opleidingen in samenwerking met

het afnemende veld een gezamenlijke kennisbasis, eindtermen en examens’.

De gezamenlijke lerarenopleidingen hebben met het ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap afspraken gemaakt om de kenniscomponent binnen

de opleidingen te versterken. Het systeem van kennisborging bestaat uit drie

landelijke kwaliteitsinstrumenten: kennisbases, kennistoetsen en peer-review.

Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar, onder de

paraplu van de Vereniging Hogescholen. Ruim duizend lerarenopleiders werken

binnen kennisnetwerken gezamenlijk aan de kwaliteitsinstrumenten. Met elkaar

bepalen en borgen ze het minimale eindniveau van een afgestudeerde student.

Ook andere deskundigen maken onderdeel uit van de processen voor legitimatie

en validatie.

Ontwikkeling kennisbases
In de periode 2008-2011 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de

hbo-lerarenopleidingen gezamenlijk de kennisbases ontwikkeld. Het afnemende

scholenveld en externe inhoudelijk-deskundigen hebben bijgedragen aan de

validering van de inhoud. In totaal zijn 62 kennisbases opgesteld. Na validatie van

de kennisbases hebben de opleidingen hun onderwijsprogramma aangepast.

Het kader van de kennisbases legt voor 80% de brede en gemeenschappelijke

basis vast van wat in de opleiding aan bod komt. Daarbuiten is er ruimte voor een

eigen profilering van de individuele instelling.

De kennisbases sluiten aan bij het hbo-niveau: NLQF, Dublin-descriptoren

en hbo-kwalificaties. Dit betekent dat een afgestudeerde student een brede

kennis moet hebben van het vakgebied waarin hij les gaat geven en dat hij

boven de stof staat. Ook moet aandacht besteed worden aan de verwante of

aanpalende vakken van het vakgebied, waarin later wordt lesgegeven. Voor

de leraar in de bovenbouw havo en vwo betekent dit dat hij zijn leerlingen

kan adviseren en wegwijs maken in de mogelijke vervolgopleidingen die

voortbouwen op zijn vak, kan aangeven wat de beroepsgerichte toepassingen

(en de ontwikkelingen) van het vak zijn en dat hij zijn leerlingen voorbereidt

op het (landelijke) examenprogramma. Daarnaast vormen de kennisbases

de uitwerking van de wettelijke bekwaamheidseisen zoals vastgelegd in het

beroepsregister leraar. De kennisbases bevatten daarmee de beschrijving van de

5

https://www.10voordeleraar.nl


6

vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis én vaardigheden die

een student moet beheersen op het moment van afstuderen.

Hoewel niet specifiek aangegeven in de kennisbases, heeft elke leraar een rol

in taalgericht of taalontwikkelend vakonderwijs. Leerlingen zijn in vaklessen

(vak)taal aan het verwerven, waarbij taalontwikkeling en begripsontwikkeling

hand in hand gaan. Het betreft zowel Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT)

als Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT). Taalgericht lesgegeven komt

naar voren bij de gebruikte vakdidactische werkvromen en de taalgerichtheid

van toetsen en beoordelen.

Herijking kennisbases
Vakinhoudelijke veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en

voortschrijdend inzicht maken het wenselijk dat iedere kennisbasis met enige

regelmaat wordt beoordeeld op de inhoud en waar nodig wordt aangepast. Dit

maakt ook deel uit van de afspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschap. In het studiejaar 2015-2016 is gestart met het herijken van de

oorspronkelijke kennisbases.

De kennisbases zijn door de lerarenopleidingen herijkt op inhoud en niveau.

Ook is gekeken naar de breedte van de vakkennis, zodat de kennisbases

het desbetreffende werkterrein (basisonderwijs, tweedegraadsgebied,

eerstegraadsgebied) van de toekomstige leraar geheel dekt. Daar waar

mogelijk is samenhang aangebracht tussen de kennisbases die inhoudelijk en

vakoverstijgende verwantschap kennen. Daarnaast is de nadruk gelegd op de

implementatie van een aantal (maatschappelijk) belangrijke vakoverstijgende

thema’s. De herijkte kennisbases zijn getoetst aan de laatste wetenschappelijke

inzichten van het vak, de ontwikkelingen in het werkveld en veranderingen op het

gebied van landelijk beleid.

Herijkingsproces
Het herijkingsproces is zodanig vormgegeven dat iedereen die betrokken is bij

een vak of opleiding gevraagd of ongevraagd mee kon denken, zodat er een

breed draagvlak voor de kennisbasis bestaat. Lerarenopleiders vormden de spil

bij het herijkingsproces.

Voor elke kennisbasis heeft de kerngroep bestaande uit lerarenopleiders van

de verschillende instellingen de herijkingswensen geïnventaiseerd en ter

legitimatie voorgelegd aan relevante betrokkenen, waaronder alumni, lectoren,

wetenschappers en/of beleidsmakers. Het definitieve herijkingsvoorstel is

vastgesteld door een vaststellingscommissie, waarin onder andere het landelijk

opleidingsoverleg deel van uitmaakte. Hun specifieke taak was erop toe te

zien dat de vastgestelde procedure juist is gevolgd. Zo hebben ze bijvoorbeeld

bekeken of alle belanghebbenden afdoende zijn gehoord en of de gemaakte

keuzes voldoende zijn toegelicht.

Tweedegraadslerarenopleiding  - Kennisbasis Nederlands
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Na vaststelling van het herijkingsvoorstel is de schrijfgroep aan de slag

gegaan met het herschrijven van de kennisbasis. Onder leiding van het

landelijke opleidingsoverleg is het opgeleverde concept gevalideerd door

vertegenwoordigers van het werkveld, van de wetenschap en van eventuele

vakverenigingen. Na verwerking van de opmerkingen zijn de herijkte kennisbases

met een positief advies van het landelijk opleidingsoverleg door de Stuurgroep

Lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen bestuurlijk vastgesteld.

Figuur 1. Betrokkenen bij het herijkingsproces kennisbases lerarenopleidingen.
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3 Verantwoording

Maatschappelijke context
De kennisbasis voor de tweedegraadslerarenopleiding Nederlands beschrijft

de kennis van het vak en van de vakdidactiek die leraren Nederlands nodig

hebben om bekwaam verklaard te worden en om verantwoord en adequaat

vakonderwijs in het (v)mbo en de onderbouw van het havo/vwo te kunnen

verzorgen. De term kennis wordt hier opgevat als een verzamelbegrip

voor theoretische, methodische en praktische kennis, dus zowel kennis als

vaardigheden.

Het doel van de kennisbasis is te komen tot een landelijke minimumnorm voor

de vakkennis en de beheersing van de vakdidactiek op tweedegraadsniveau. Elke

instelling heeft daarbinnen de vrijheid om zich te profileren door onderwerpen uit

de kennisbasis een meer of minder prominente rol in het curriculum te geven en

door doelstellingen na te streven die niet in de kennisbasis zijn opgenomen.

Relatie met andere kennisbases
Het curriculum van de tweedegraadslerarenopleiding Nederlands is gebaseerd

op twee kennisbases die samen het fundament voor goed leraarschap vormen.

Naast de hier beschreven vakspecifieke kennisbasis Nederlands is in de

generieke kennisbasis voor de tweedegraadslerarenopleidingen de conceptuele

kennis vastgelegd die de startbekwame docent aan het einde van de opleiding

moet hebben. Het gaat specifiek om ‘het weten’ met betrekking tot het leren en

het zich verder kunnen ontwikkelen in het beroep van leraar: het meesterschap

van de docent.

Binnen het onderwijs wordt van elke docent een inspanning gevraagd om bij

te dragen aan de taalvaardigheid van de leerlingen. Taal speelt dan ook bij alle

vakken op school een grote rol en niet alleen bij het vak Nederlands. Het geven

van instructies en uitleg, het lezen van een tekst, samenwerken aan een opdracht

- alles gebeurt met behulp van taal. Leerlingen zijn in vaklessen (vak)taal aan het

verwerven. Hierbij gaan taalontwikkeling en begripsontwikkeling hand in hand.

De didactische benadering die taal- en vakleren combineert, heet Taalgericht

vakonderwijs (of Taalontwikkelend vakonderwijs). Bij Taalontwikkelend

onderwijs komen de drie pijlers van taalgericht vakonderwijs naar voren:

context, taalsteun, en interactie. De taalontwikkeling komt tijdens (vak)lessen

in verschillende contexten naar voren; het betreft zowel Dagelijkse Algemene

Taalvaardigheid (DAT) als Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT),

waarbij woordenschatontwikkeling en taalontwikkeling (vooral ook van

vaktaal) vaak onbewust een impuls krijgt. Taalgericht lesgeven komt naar

voren bij de gebruikte vakdidactische werkvormen en de taalgerichtheid van

toetsen en beoordelen. Bij bewust taalgericht onderwijs worden de doelen van

taalontwikkeling meegenomen en kunnen expliciet worden geformuleerd.
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Deze vakspecifieke kennisbasis zorgt, daar waar dat van toepassing is, ook voor

doorlopende leerlijnen. Hier geldt dat specifiek voor de kennisbasis Nederlandse

taal binnen het pabocurriculum en voor de kennisbasis van de vakmaster

Nederlands.

Verantwoording keuzes
Bij het opstellen van de eerste versie van de kennisbasis Nederlands in 2009 zijn

(samenvattend) de volgende uitgangspunten geformuleerd:

• De kennisbasis Nederlands bevat de minimale eisen aan de vakinhoud voor de

lerarenopleiding Nederlands.

• Naast het aanbod van de kennisbasis hebben de opleidingen de vrijheid

zichzelf te profileren.

• Het schoolvak Nederlands wordt niet alleen aangeboden als zelfstandig

vak waarbinnen samenhang is tussen de verschillende onderdelen. Het

wordt ook aangeboden als ondersteuning bij het leren van vaardigheden

die nodig zijn voor studiesucces bij alle vakken. Zo is bijvoorbeeld spelling

een vaardigheid die binnen het schoolvak bij verschillende onderdelen

van belang is. Leesstrategieën zijn belangrijk als ondersteuning bij andere

vakken. Aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat (algemene en

vaktaalwoorden) is van belang bij alle vakken.

• Toetsing is niet bij de domeinen en ook niet als los domein opgenomen

omdat zij onderdeel is van de generieke kennisbasis. Er zijn geen specifieke

toetsvormen die alleen gelden voor de verschillende domeinen en onderdelen

van het schoolvak Nederlands. Uitzondering is gemaakt voor peer feedback

en formatieve toetsing omdat deze van belang zijn bij de ontwikkeling van

taalvaardigheid.

Om diverse redenen is de eerste versie van de kennisbasis aan herijking toe. Het

Landelijk Vak Overleg Nederlands (LVON) heeft geconstateerd dat de kennisbasis

een aantal inconsistenties bevat. Zo vraagt de indeling van de domeinen om

herziening. Dit geldt ook voor de formuleringen die soms te onduidelijk zijn om

voldoende houvast te bieden bij de operationalisering ervan. Daarnaast is er

sprake van overlap tussen de domeinen Vakdidactiek en Algemene didactiek

en blijft het specifieke karakter van het mbo onderbelicht. Verder vraagt toetsing

hier en daar specifieke aandacht en maakte de herijking van de generieke

kennisbasis enkele aanpassingen noodzakelijk. Tot slot is verdere afstemming

met de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld gewenst.

In de afgelopen vijf jaren heeft zich in het onderwijsveld een aantal belangrijke

ontwikkelingen voorgedaan:

• Er is een sterke behoefte aan meer samenhang binnen het vak en aan een

evenwichtiger verdeling van de onderdelen ‘’kennis over taal’, ‘literatuur’ en

‘geletterdheid’.
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• 21-eeuwse vaardigheden als ‘digitale geletterdheid’ en ‘documenteren’

verdienen een meer expliciete plaats in de kennisbasis Nederlands.

• Het toenemend belang van het vak Nederlands in het mbo vraagt om meer

aandacht voor het vak in dit onderwijstype.

De herijkingswensen en de uitwerking ervan zijn uitgevoerd

door een redactieteam van docenten uit de gezamenlijke

tweedegraadslerarenopleidingen. Zowel hun wensen als concepten van de

uitwerkingen zijn voorgelegd aan een panel van externe experts, docenten uit het

werkveld en studenten.

Tweedegraadslerarenopleiding  - Kennisbasis Nederlands
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4 Domeinen

Domein 1: Vakdidactiek

Subdomein 1.1: Professionele context

Subdomein 1.2: Taalontwikkelend lesgeven

Subdomein 1.3: Taal en zorg

Subdomein 1.4: Didactiek van het schoolvak

Domein 2: Taalvaardigheid

Subdomein 2.1: Leesvaardigheid

Subdomein 2.2: Schrijfvaardigheid

Subdomein 2.3: Luister- en kijkvaardigheid

Subdomein 2.4: Mondelinge taalvaardigheid en presenteren

Subdomein 2.5: Documenteren

Domein 3: Taalbeschouwing

Subdomein 3.1: Taal en communicatie

Subdomein 3.2: Taalsysteem

Subdomein 3.3: Taalverwerving

Subdomein 3.4: Talen en taalgemeenschap

Subdomein 3.5: Didactiek van taalbeschouwing

Domein 4: Fictie

Subdomein 4.1: Literatuuranalyse

Subdomein 4.2: Literatuurgeschiedenis

Subdomein 4.3: Didactiek van fictie
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Domein 1: Vakdidactiek

Subdomein 1.1: Professionele context

Aspect 1.1.1: Kennis van en visie op het schoolvak Nederlands

Omschrijving

Geschiedenis van het schoolvak, kerndoelen, examenprogramma’s,

referentieniveaus, eindtermen en kwalificatiedossiers.

Indicatoren

• De student bezit kennis van de geschiedenis van het schoolvak.

• De student heeft inzicht in de kerndoelen, examenprogramma’s,

referentieniveaus, eindtermen en kwalificatiedossiers.

• De student kan deze kennis inzetten om het eigen programma te evalueren.

Voorbeeldvraag (praktijkopdracht)

Bekijk een leesvaardigheidsopdracht in de methode van je stageschool en

beschrijf hoe deze opdracht toewerkt naar het referentieniveau van jouw

doelgroep. Raadpleeg hiertoe de kerndoelen, de eindtermen, referentiekader en

het programma Toetsing en Afsluiting (PTA).

Voorbeeldvraag (kennis)

Gegeven:

Hieronder staat een gedeelte uit een folder over waterpokken:

Wat is waterpokken?

Waterpokken is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het is één

van de klassieke kinderziekten. Bijna iedereen krijgt als kind waterpokken, meestal

in de winter of de vroege lente. Eerst wordt het kind verkouden. Vervolgens

ontstaan over het hele lichaam vlekjes en blaasjes, vaak ook in de mond, in het

haar en op de oogleden. De uitslag jeukt en kan gepaard gaan met lichte koorts.

De blaasjes verdrogen uiteindelijk tot korstjes. De korstjes zijn na tien dagen

verdwenen.

Gevraagd:

Van welk niveau uit het Referentiekader Taal is sprake in de tekst van deze folder?

a. 1F

b. 2F (G)

c. 3F

d. 4F

Tweedegraadslerarenopleiding  - Kennisbasis Nederlands
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Aspect 1.1.2: Beroepsgroep

Omschrijving

• Onderzoeks- vakliteratuur en internetsites, congressen (zoals de HSN)

• Beroepsverenigingen, zoals Levende Talen en andere relevante organisaties

zoals De Nederlandse Taalunie, SLO, Stichting Lezen

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van vakliteratuur (internetsites, congressen

etc.).

• De student evalueert en combineert kennis en inzichten hierover om

onderzoek in hun eigen praktijk uit te kunnen voeren.

Voorbeeldvraag (prakijkopdracht)

Bekijk drie edities van Levende Talen Tijdschrift en beschrijf de belangrijkste

onderzoeksuitkomsten op het gebied van schrijfvaardigheid.

Aspect 1.1.3: Taalbeleid

Omschrijving

Taalbeleidsplan:

• opzet en implementatie

• middelen om invulling te geven aan taalbeleid in een school

• rol van de docent als taalcoördinator in het vo/mbo

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip over opzet en implementatie van een

taalbeleidsplan en over de middelen om hieraan invulling in een school te

geven.

• De student bezit kennis over de rol van de docent als taalcoördinator in het vo/

(v)mbo en kan deze kennis toepassen in de praktijk.

Voorbeeldvraag (kennis)

In het beroepsonderwijs worden vijf vuistregels gehanteerd voor effectieve

didactiek die leiden tot taalbewust beroepsonderwijs.

Voorbeeld:

In een les vraagt de docent eerst aan de leerlingen wat ze lastig vinden in

klachtengesprekken op de stageplek en wat ze willen leren.

Gevraagd:

Welke vuistregel zet de docent hier in?

a. Geef feedback

b. Stimuleer toepassing en interactie

c. Werk aan woordenschat
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d. Werk doelgericht (G)

e. Zorg voor leerzaam taalaanbod

Subdomein 1.2: Taalontwikkelend lesgeven

Aspect 1.2.1: Taalgericht vakonderwijs

Omschrijving

• Belang en mogelijkheden van Taalgericht vakonderwijs in alle contexten

• Taalontwikkelend lesgeven bij Nederlands en andere vakken

• Verschil tussen DAT en CAT

• Scaffolding

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van het belang van taalgericht vakonderwijs

in alle contexten: taalsteun, context, interactie en van de mogelijkheden om

deze pijlers van Taalgericht vakonderwijs in praktijk te brengen.

• De student evalueert en combineert kennis en inzichten op het gebied van

taalontwikkelend lesgeven bij het schoolvak Nederlands en bij andere vakken.

• De student bezit kennis en begrip van het verschil tussen DAT en CAT en van

scaffolding.

Voorbeeldvraag (kennis)

Gegeven:

In Taalgericht vakonderwijs kan een docent meerdere instrumenten inzetten om

leerlingen te helpen met mogelijke taaldrempels.

Gevraagd:

Op welke drie belangrijke ankerpunten is Taalgericht vakonderwijs gericht?

a. Context, interactie en taalsteun (G)

b. Taalsteun, context en oefening

c. Taalsteun, oefening en interactie

d. Oefening, context en interactie

Aspect 1.2.2: Taalvaardigheidsniveaus

Omschrijving

• Vaststellen van referentieniveaus op basis van referentieniveaus en andere

instrumenten

• Voor theorie zie subdomein 3.3  en subdomein 3.4

• Voor didactisering zie aspect 2.1.3 , aspect 2.2.4 , aspect 2.3.3 , aspect 2.4.4

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de referentieniveaus.
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• De student combineert kennis en inzichten op het gebied van

andere instrumenten zoals de toetsen van Diataal, TOA en Cito om

taalvaardigheidsniveaus vast te stellen.

Voorbeeldvraag (toepassing)

Wat kun jij als docent Nederlands doen met de uitslag van de TOA-toets (mbo)?

Concretiseer je antwoord en richt je hierbij op lezen en schrijven.

Aspect 1.2.3: Woordenschatdidactiek

Omschrijving

• Didactische modellen om woorden en woordleerstrategieën aan te leren

• Incidenteel en intentioneel woordenschatonderwijs

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van didactische modellen om woorden en

woordleerstrategieën aan te leren.

• De student combineert kennis en begrip over incidenteel en intentioneel

woordenschatonderwijs om dit in de praktijk vorm te geven.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gegeven:

Het VSCC-model wordt gebruikt voor het onderwijzen van nieuwe woorden. Dit

model wordt de ‘ viertakt’ genoemd. Het model sluit nauw aan bij het natuurlijk

verloop van het woordleerproces. Didactisch gezien zijn er vier fasen.

Voorbeeld:

De docent geeft van de moeilijke woorden uit de tekst synoniemen en

antoniemen. Vervolgens omschrijft hij de woorden en geeft hier voorbeelden bij.

Dan biedt hij de woorden aan in contextzinnen.

Gevraagd:

Welke fase wordt in bovenstaand voorbeeld onderwezen?

a. Consolideren

b. Controleren

c. Semantiseren (G)

d. Voorbewerken

Aspect 1.2.4: NT2 (-didactiek)

Omschrijving

• Kennis van hoofdbenaderingen in het NT2- onderwijs

• Kennis van uitgangspunten en aanpak van NT2-methoden

• Kennis van didactiek van de taalvaardigheden, woordenschat en grammatica

in NT2-onderwijs
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• Kennis van de doelen van de ISK

• Zie ook subdomein 3.3  voor taalverwervingsprocessen

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de hoofdbenaderingen in het NT2-

onderwijs, van uitgangspunten van NT2-methoden.

• De student bezit kennis en begrip van de didactiek van de taalvaardigheden,

woordenschat en grammatica in het NT2-onderwijs.

• De student bezit kennis van de doelen van de ISK.

Voorbeeldvraag (kennis)

Volgens welk inzicht wordt in het huidige NT2- onderwijs grammatica

aangeboden?

a. Contrastieve analyse

b. Focus on form (G)

c. Focus on forms

d. Focus on meaning

Subdomein 1.3: Taal en zorg

Aspect 1.3.1: Dyslexie, laaggeletterdheid en lees-, spreek- en schrijfproblemen bij het

schoolvak Nederlands

Omschrijving

• Leesproblemen:

- Problemen met technisch en begrijpend lezen (zie ook subdomein 1.2 ),

signalering van taalzwakke leerlingen, signalering van dyslexie (zie ook

subdomein 2.4 )

- Compensatiestrategieën

- Rol van leesmotivatie

• Schrijfproblemen

• Hardnekkige spellingproblemen, formuleerproblemen

• Theorieën over deficiëntie versus diversiteit

• Gebruik van diagnostische toetsen, foutenanalyse

• Remediëring op gestructureerde wijze: middelen, aanpak

• Differentiatie

• Werkzaamheden van een remedial teacher (zie ook subdomein 1.2 ,

subdomein 2.2  en subdomein 2.4 ).

Dyslexieprotocollen mbo/vo

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de verschillende leerproblemen versus

leerstoornissen en de daaraan gekoppelde relevante en huidige theorieën.
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• De student signaleert, analyseert en evalueert op basis van bestaande toetsen

en ontwerpt onderwijs voor de eigen praktijk.

• De student bezit kennis en heeft begrip van de verschillende vormen van

remediëring en de rol van de remedial teacher.

• De student bezit kennis en heeft begrip van de verschillende protocollen.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gegeven:

Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende moeilijkheden met lezen en/of

spelling. Als docent Nederlands kun je een leerling dispenseren.

Gevraagd:

Welke van de onderstaande voorbeelden is een vorm van dispensatie?

a. Laat minder oefeningen maken (G)

b. Lees opdrachten voor, overhoor mondeling

c. Varieer in visuele en auditieve en motorische aanbieding

d. Aanvaard dat leerlingen problemen hebben en toon je begrip

Subdomein 1.4: Didactiek van het schoolvak

Aspect 1.4.1: Didactiek taalvaardigheid, taalbeschouwing en fictie

Omschrijving

• Integratie van de verschillende onderdelen van het schoolvak; bijvoorbeeld:

- Spellingdidactiek is opgenomen in aspect 2.2.4  en impliciet in subdomein

3.5

- Leesdidactiek komt aan bod inaspect 2.1.3  en subdomein 4.3

• Differentiëren naar niveau en rekening houden met doelgroep, interesses,

culturele en maatschappelijke achtergronden, leerstijlen en werktempo:

- interactief taalvaardigheidsonderwijs

- samenwerkend leren

- activerende didactiek

- peerfeedback

Zie voor de specifieke didactiek van de domeinen: aspect 2.1.3 , aspect 2.2.4 ,

aspect 2.3.3 , aspect 2.4.4 , subdomein 3.5  en subdomein 4.3 .

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de mogelijkheden tot integratie van de

verschillende onderdelen van het schoolvak.

• De student analyseert en evalueert op basis van deze kennis de eigen

beroepspraktijk.

• De student bezit kennis en begrip van de mogelijkheden om te differentiëren

naar niveau rekening houdend met doelgroep, interesses, culturele en

maatschappelijke achtergronden, leerstijlen en werktempo.
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• De student analyseert en evalueert op basis van deze kennis de eigen

beroepspraktijk.

• De student bezit kennis en begrip van interactief taalvaardigheidsonderwijs,

samenwerkend leren, activerende didactiek en peerfeedback en analyseert en

evalueert op basis van deze kennis de eigen beroepspraktijk.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Hoe zou je peerfeedback in kunnen zetten bij spellingonderwijs?

Domein 2: Taalvaardigheid

Subdomein 2.1: Leesvaardigheid

Aspect 2.1.1: Teksten en tekstkenmerken

Omschrijving

• Tekstbegrip, analyse en beoordeling van (argumentatieve) teksten

• Argumentatiestructuren

• (Digitale) geletterdheid

• Voor opleiding en beroep relevante tekstsoorten en -vormen en hun

typerende kenmerken (vo/mbo)

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van theorieën over leesvaardigheid,

(digitale) geletterdheid, soorten teksten en de tekstkenmerken.

• De student reproduceert en analyseert argumentatiestructuren.

• De student reproduceert en analyseert de tekstsoorten en -vormen en hun

typerende kenmerken voor opleiding en beroep.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Voorbeeld:

Als kabinet en gemeenten zonodig ouderen het openbaar vervoer in willen

helpen, dan doen zij er beter aan het geld voor gratis openbaar vervoer te

stoppen in meer zitplaatsen, lagere treeplanken, beter toezicht en hogere perrons.

Betalen lukt de senioren wel, maar de bus, tram en metro bestijgen en de rit

comfortabel en veilig uitzitten, dat is een andere zaak.

Gevraagd:

Van welke algemene tekstsoort (=archetype) is dit het slot?

a. Amuserende tekst

b. Informerende tekst

c. Beschouwende tekst

d. Betogende tekst (G)
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Aspect 2.1.2: Leesproces en leesstrategieën

Omschrijving

• Proces van leren lezen

• Relevante theorieën over het leesproces; theorieën over leesvaardigheid

• Leesstrategieën

• Verschil tussen feiten en meningen

• Tekstgerichte strategieën en metacognitieve strategieën

• Woordleerstrategieën (zie aspect 1.2.3 )

Indicatoren

• De student bezit kennis over het proces van leren lezen.

• De student bezit kennis en begrip van relevante theorieën over het leesproces.

• De student bezit kennis en begrip van de verschillende soorten

leesstrategieën.

Voorbeeldvraag (toepassing)

Voorbeeld:

Een docent is met leerling Joop een tekst aan het lezen. De docent merkt al vrij

snel dat Joop niet uit zichzelf kan vertellen wat er in hem omgaat tijdens het lezen

van de tekst. De leerling geeft aan dat hij het moeilijk vindt om zijn gedachten te

verwoorden. De docent besluit steeds aan Joop te vragen waarom hij bepaalde

woorden onderstreept en wat hij denkt. Dan stuit Joop op het woord ‘apathie’.

Joop: “ Eh...ik ken het woord wel. Ik heb de betekenis ook een keer in het

Jeugdjournaal gehoord.” Docent: “Je hoeft niet de Van Dale-uitdrukking te

weten hoor.” Joop: “ Nee, dat weet ik, maar het is heel lastig uit te leggen. Maar,

eh...volgens mij is apathie dat je onder je niveau gaat werken. Eh...je zelfbeeld

wordt minder denk ik, daardoor.

Toch? Je zelfbeeld verandert.” Docent: “ Waar doet het woord je aan denken?”

Joop: “Apathie lijkt wel een beetje op telepathie.”

Gevraagd:

Joop hanteert in elk geval de strategie van het onderstrepen. Welke strategieën

hanteert Joop nog meer in bovenstaande situatie?

a. Activeren van voorkennis, opzoeken (G)

b. Reflecteren op leerproces, Relateren

c. Interferenties maken, relateren

d. Associëren, interferenties maken

Aspect 2.1.3: Didactiek van leesvaardigheid

Omschrijving

• Doelen van het leesonderwijs
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• Samenhang leesvaardigheid met andere vaardigheden en kennisgebieden

• Doorgaande leerlijn leesvaardigheid

• Bevordering leesmotivatie:

- Manieren om leesontwikkeling te stimuleren (zie subdomein 4.4)

- Differentiatie in begeleiding en leermiddelen (zie aspect 1.3.1 )

• Leesproblemen (zie aspect 1.3.1 )

• Modellen/hardop denken

• Interactieve tekstanalyse

• Didactiek digitale geletterdheid; woordenschatdidactiek (zie aspect 1.2.3 )

• Specifieke toetsing van leesvaardigheid bijvoorbeeld het beantwoorden van

vragen over een tekst

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van alle formele doelen van het

leesonderwijs, van de kwalificatiedossiers van het mbo, van de samenhang

tussen leesvaardigheid en andere vaardigheden, en van toetsing van

leesvaardigheid.

• De student evalueert en combineert kennis en inzichten op het gebied van de

doorgaande leerlijn.

• De student verzamelt en analyseert op een verantwoorde manier de formele

doelen/ kwalificatiedossiers en ontwerpt onderwijs voor de eigen praktijk.

• De student bezit kennis en begrip van didactiek die de leesvaardigheid

ontwikkelt en het begrip bevordert en reproduceert.

• De student analyseert de kennis en past die toe in de praktijk.

Voorbeeldvraag (kennis)

Wat is bij een leerling volgens de meest recente inzichten de beste voorspeller

voor leesbegrip?

a. Vaardigheid in technisch lezen

b. Vaardigheid in strategiegebruik

c. Sociaaleconomische achtergrond

d. Achtergrondkennis en woordenschat (G)

Subdomein 2.2: Schrijfvaardigheid

Aspect 2.2.1: Tekstsoorten en tekstkenmerken

Omschrijving

Voor opleiding en beroep relevante schriftelijke (digitale) tekstsoorten en -vormen

en hun typerende kenmerken.

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van soorten teksten en de tekstkenmerken.

• De student reproduceert en analyseert de tekstsoorten en -vormen en hun

typerende kenmerken voor opleiding en beroep.
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Voorbeeldvragen (toepassing)

Bekijk de zes teksten:

Individueel:

• Geef van elke tekst de tekstsoort aan.

• Uit welke tekstkenmerken leid je dit af?

In duo’s:

• Vergelijk je antwoorden.

• Welke soorten tekstkenmerken zien jullie?

Aspect 2.2.2: Schrijfproces en schrijfstrategieën

Omschrijving

• Theorieën over het leren schrijven en over het schrijfproces

• Schrijfstrategieën

• Tekstopbouw

• Formuleren

• Stijlkenmerken

• Problemen bij de uitvoering van het schrijfproces

• Compensatiestrategieën

• Argumentatievaardigheden

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van relevante theorieën over

schrijfvaardigheid (cognitieve modellen), over schrijfvaardigheidsprocessen

(van receptief naar productief) en welke factoren het schrijfproces

beïnvloeden.

• De student bezit kennis en begrip van de verschillende soorten

schrijfstrategieën, compensatiestrategieën, tekstopbouw en tekstconventies.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gegeven:

Voor het schrijven van bijvoorbeeld een klachtenbrief wordt idealiter gewerkt van

receptief naar productief.

Gevraagd:

Welke oefening valt onder een productieve vaardigheid?

a. Bekijken welke conventies er gelden

b. Beschrijven van de klacht in de inleiding (G)

c. Bespreken wat de kenmerkende onderdelen van zulke brieven zijn

d. Bestuderen van enkele voorbeeldbrieven
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Aspect 2.2.3: Tekstverzorging

Omschrijving

Lay-out, interpunctie, spellingregels, grammaticale adequaatheid, woordkeus,

publiekgerichtheid, tekstopbouw.

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de regels op het gebied van spelling,

tekstopmaak en interpunctie.

• De student handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale

correctheid.

• De student communiceert doelgericht op basis van in de context en

beroepspraktijk geldende conventies.

• De student kan verschillende registers hanteren en heeft geen moeite om het

register aan te passen aan situatie en aan het publiek.

Voorbeeldvraag (praktijkopdracht)

Schrijf een informatieve tekst voor leerlingen van brugklas mavo-havo en

buurtbewoners van de school. Schrijf de tekst naar aanleiding van de bezwaren

die er zijn bij de buurtbewoners over het gebruik van het voetvalveldje gelegen

aan de voorzijde van de school.

Informeer de leerlingen over gebruik en huidige regels, informeer buurtbewoners

over de regelgeving en de betekenis van het voetbalveldje voor de leerlingen van

deze school.

Aspect 2.2.4: Didactiek van schrijfvaardigheid

Omschrijving

• Doelen van het schrijfonderwijs

• Samenhang schrijfvaardigheid en andere vaardigheden en kennisgebieden

(als vervolg-opleiding, beroepspraktijk)

• Doorgaande leerlijn schrijfvaardigheid (vo/ mbo)

• Zakelijk schrijven en creatief schrijven als zelfstandig onderdeel

• Reviseren en formatief beoordelen op basis van bijvoorbeeld schrijfkaders

• Observerend leren en peerfeedback geven

• Functioneel spellingonderwijs

• Ict bij het schrijven:

- Stijl- en formuleerdidactiek

- Leren en denken door schrijven

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van alle formele doelen van het

schrijfonderwijs, van de kwalificatiedossiers van het mbo en van de

samenhang tussen schrijfvaardigheid en andere vaardigheden.
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• De student evalueert en combineert kennis en inzichten op het gebied van de

doorgaande leerlijn.

• De student verzamelt en analyseert op een verantwoorde manier de formele

doelen/ kwalificatie-dossiers en ontwerpt onderwijs voor de eigen praktijk.

• De student bezit kennis en begrip van didactiek die de schrijfvaardigheid

ontwikkelt en het begrip bevordert.

• De student reproduceert en analyseert de kennis en past die toe in de praktijk.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Geef twee argumenten voor het inzetten van observerend leren in jouw

schrijfles?

Subdomein 2.3: Luister- en kijkvaardigheid

Aspect 2.3.1: Luister- en kijkvormen en -kenmerken

Omschrijving

• Luister- en kijkvormen met hun typerende kenmerken voor het

maatschappelijk functioneren en die voor de opleiding en het beroep relevant

zijn

• Relatie tekst-beeld

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van soorten luister- en kijkvormen en hun

typerende kenmerken.

• De student reproduceert en analyseert de luister- en kijkvormen en hun

typerende kenmerken voor opleiding en beroep.

Voorbeeldvraag (praktijkopdracht)

De studenten krijgen de opdracht om een geschikt kijk- en/of luisterfragment uit

te zoeken voor de doelgroep aan wie ze les geven.

• Geef precies aan waarom dit fragment geschikt is voor jouw doelgroep

(niveau, kenmerken fragment, etc.). Maak hierbij gebruik van de formele

doelen.

• Bedenk bij dit fragment een functionele kijk- en/of luisteropdracht.

• Wissel de opdracht uit met twee medestudenten.

Aspect 2.3.2: Luister- en kijkproces en -strategieën

Omschrijving

• Theorieën over het luister- en kijkproces

• Strategieën

• Concentratie en geheugen

• Communicatieproces

• Non-verbaal gedrag
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• Actieve luisterhouding

Indicatoren

• De student bezit kennis van het proces van leren luisteren en kijken.

• De student bezit kennis en begrip van relevante theorieën over het luister- en

kijkproces.

• De student bezit kennis en begrip van de verschillende soorten luister- en

kijkstrategieën.

Voorbeeldvraag (kennis)

Welke kenmerken moet een oefening hebben die strategisch luisteren en kijken

probeert te trainen?

Aspect 2.3.3: Didactiek van luisteren kijkvaardigheid

Omschrijving

• Doelen van luister- en kijkvaardigheid

• Samenhang luister- en kijkvaardigheid met andere vaardigheden en

kennisgebieden (zoals vervolgopleiding en beroepspraktijk)

• Doorgaande leerlijn luister- en kijkvaardigheid (vo/mbo)

• Luister- en kijkproblemen (zie 1.3.1.) en toetsing van luisteren en kijken (v)mbo)

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van alle formele doelen van het luister- en

kijkonderwijs, van de kwalificatiedossiers van het mbo en van de samenhang

tussen luister- en kijkvaardigheid en andere vaardigheden.

• De student evalueert en combineert kennis en inzichten op het gebied van de

doorgaande leerlijn.

• De student verzamelt en analyseert op een verantwoorde manier de formele

doelen/ kwalificatie-dossiers en ontwerpt onderwijs voor de eigen praktijk.

• De student bezit kennis en begrip van didactiek die de luister- en

kijkvaardigheid ontwikkelt en het begrip bevordert en reproduceert en

analyseert de kennis en past die toe in de praktijk.

• De student bezit kennis van manieren waarop kijken en luisteren getoetst

worden binnen het (v)mbo.

Voorbeeldvraag (toepassing)

Als je met authentieke luisterteksten zou willen werken met een eerste klas vmbo-

bk, hoe zou je die teksten dan toegankelijker kunnen maken voor die leerlingen?
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Subdomein 2.4: Mondelinge taalvaardigheid en presenteren

Aspect 2.4.1: Gespreks- en spreekvormen

Omschrijving

• Voor maatschappelijk functioneren-, opleidings- en beroepsrelevante spreek-

en gespreksvormen, zoals een monoloog, dialoog, polyloog, discussie en

debat en hun typerende kenmerken

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van soorten gespreken spreekvormen en

hun typerende kenmerken.

• De student reproduceert en analyseert de gesprek- en spreekvormen en hun

typerende kenmerken voor opleiding en beroep

Voorbeeldvraag (kennis)

Voor welke aspecten van spreekvaardigheid is feedback van de docent

belangrijk?

Aspect 2.4.2: Gespreksanalyse en -strategieën

Omschrijving

• Theorieën over gespreksvoering en gespreksanalyse

• Spreek- en luisterdoelstellingen

• Strategieën

• Gespreksvaardigheden en argumentatievaardigheden

Indicatoren

• De student bezit kennis over het proces van leren spreken.

• De student bezit kennis en begrip van relevante theorieën over het

spreekproces.

• De student bezit kennis en begrip van de verschillende soorten

spreekstrategieën.

Voorbeeldvragen (toepassing)

Gegeven:

(tekstfragment waarin een autoverkoper joviaal tegen een klant een uiteenzetting

geeft over de opkomst van de auto).

Gevraagd:

Welke deelvaardigheden beheerst de autoverkoper niet?

a. Afstemming op doel en doelgroep (G)

b. Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken

c. Samenhang in de informatie door opbouw en structuur
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Aspect 2.4.3: Presentatietechnieken

Omschrijving

• Voorbereidingsactiviteiten

• Verbale- en non-verbale technieken

• Structuur

• Spreekschema

• Doel- en publieksgerichtheid

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de voorbereidingsstappen die gezet

moeten worden om goed gestructureerde en gedetailleerde monologen en

presentaties te houden over tal van onderwerpen uit de (beroeps)opleiding.

• De student communiceert doelgericht op basis van in de context en

beroepspraktijk geldende conventies.

• De student kan verschillende registers hanteren en heeft geen moeite om het

register aan te passen aan situatie en aan publiek.

Voorbeeldvraag (toepassing)

Wanneer leerlingen zich bewust zijn van hun problemen met spreken en de

voordelen zien van een goede voorbereiding en reflectie, kunnen zij leren werken

met een stappenplan.

Maak een stappenplan voor de doelgroep waar je les aan geeft dat leerlingen

helpt voor, tijdens en na het spreken.

Aspect 2.4.4: Didactiek van mondelinge taalvaardigheid en presenteren

Omschrijving

• Doelen van mondelinge taalvaardigheid en presenteren

• De samenhang met andere vaardigheden en kennisgebieden (zoals

vervolgopleiding en beroepspraktijk)

• Doorgaande leerlijn mondelinge taalvaardigheid en presenteren (vo/mbo)

• Communicatiepatronen

• Toetsing van mondelinge taalvaardigheid en presenteren

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van alle formele doelen van het

onderwijs wat betreft mondelinge taalvaardigheid en presenteren,

van de kwalificatiedossiers van het mbo en van de samenhang tussen

spreekvaardigheid en andere vaardigheden.

• De student evalueert en combineert kennis en inzichten op het gebied van de

doorgaande leerlijn.

• De student verzamelt en analyseert op een verantwoorde manier de formele

doelen/ kwalificatie-dossiers.

• De student ontwerpt onderwijs voor de eigen praktijk.
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• De student bezit kennis en begrip van didactiek die de mondelinge

taalvaardigheid ontwikkelt en het begrip bevordert en reproduceert.

• De student analyseert de kennis en past die toe in de praktijk.

• De student bezit kennis van instrumenten om mondelinge taalvaardigheid en

presenteren te beoordelen.

Voorbeeldvraag (toepassing)

Hoe organiseer je betrokkenheid van leerlingen bij het beoordelen van een

presentatie?

Subdomein 2.5: Documenteren

Aspect 2.5.1: Gebruik en beoordelen van bronnen

Omschrijving

Het zoeken naar en verzamelen van geschikte bronnen, het beoordelen van die

bronnen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid, het kritisch gebruiken van de

bronnen, het op correcte wijze inzetten van en verwijzen naar bronnen. Hierbij

is er ook aandacht voor digitale geletterdheid waaronder mediawijsheid en

informatievaardigheden.

Indicatoren

• De student bezit kennis en begrip van de betrouwbaarheid van bronnen en de

correcte wijze van inzetten en verwijzen naar de bronnen.

• De student reproduceert en analyseert de kennis van de geschiktheid en

betrouwbaarheid van bronnen en weet de informatie in een tekst op waarde te

beoordelen voor zichzelf en anderen.

Voorbeeldvraag (kennis)

Gevraagd:

Dit zijn publicaties van gerenommeerde deskundigen over een bepaald

onderwerp waarnaar veel verwezen wordt vanuit andere bronnen.

a. Bronverwijzing

b. Interne bronnen

c. Kernpublicaties (G)

d. Literatuurlijst

Aspect 2.5.2: Didactiek van documenteren

Omschrijving

• Onderdeel van alle vaardigheden

• Zie aspect 2.1.3 , aspect 2.2.4 , aspect 2.3.3  en aspect 2.4.4
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Indicatoren

• Bezit kennis en begrip van de formele doelen van het onderwijs in de vier

vaardigheden gericht op het onderdeel documenteren en hoe dit hierbij kan

worden ingezet.

Voorbeeldvraag (kennis)

Wat moet een leerling aan het einde van de onderbouw van het voortgezet

onderwijs kunnen met betrekking tot dit subdomein (documenteren)? Raadpleeg

hiervoor de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Domein 3: Taalbeschouwing

Subdomein 3.1: Taal en communicatie

Aspect 3.1.1: Natuurlijke talen

Omschrijving

• Eigenschappen van natuurlijke talen

• Verschillen en overeenkomsten tussen natuurlijke talen

• Relatie taal en cultuur

• Relatie taal en denken

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van eigenschappen (bijvoorbeeld

productiviteit, creativiteit) van en verschillen/overeenkomsten tussen

natuurlijke talen (bijvoorbeeld universalia, taalfamilies; gesproken- versus

gebarentaal).

• De student heeft kennis en begrip van de relatie tussen taal en cultuur en de

relatie tussen taal en denken (bijvoorbeeld Sapir-Whorfhypothese).

Voorbeeldvraag (kennis)

Gegeven:

Alle natuurlijke talen hebben een aantal kenmerken gemeen. Die kenmerken

komen niet voor bij andere soorten talen.

Gevraagd:

Welke van de onderstaande kenmerken hoort daarbij?

a. Talen zijn systemen van tekens die ergens voor staan; met die tekens wordt

een zekere betekenis overgedragen.

b. Talen zijn systemen van tekens die willekeurig zijn. Die tekens veranderen niet

of nauwelijks.

c. Talen hebben een bepaalde structuur; de uitingen worden gevormd volgens

bepaalde regels.
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d. Talen kunnen sterk variëren in complexiteit, zowel wat betreft de

woordenschat als de regels (G).

Aspect 3.1.2: Taalgebruik en pragmatiek

Omschrijving

• Communicatieve en sociale functies van taal

• Communicatiemodellen en conversatieanalyse

• Taalhandelingen en pragmatische principes

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van de communicatieve en sociale functies

van taal.

• De student heeft kennis en begrip van een gangbaar communicatiemodel

(bijvoorbeeld zenderontvanger-model) en van conversatieanalyse

(bijvoorbeeld beurtwisselingssysteem.

• De student (her)kent verschillende typen taalhandelingen (directe versus

indirecte taalhandelingen).

• De student heeft kennis en begrip van pragmatische theorieën en principes

(bijvoorbeeld coöperatieprincipe; beleefdheidstheorie).

Voorbeeldvraag (begrip)

Noem de maximes die behoren bij het coöperatieprincipe en illustreer ze met een

voorbeeld.

Subdomein 3.2: Taalsysteem

Aspect 3.2.1: Spraakklanken: fonetiek en fonologie

Omschrijving

• Spraakklanken en klanksysteem (van het Nederlands)

• (Morfo)fonologische kenmerken en processen

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van de klanken (bv. stemhebbende versus

stemloze klanken; vocalen versus consonanten) en de klankstructuur van het

Nederlands (bijvoorbeeld fonemen; klemtoon; intonatie).

• De student heeft kennis en begrip van (morfo)fonologische kenmerken en

processen (bijvoorbeeld distinctiviteit; klankverschuiving).

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gegeven:

In het Yoruba komen we het woordpaar [dá] en [dã] tegen.
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Gevraagd:

Zijn [á] en [ã] fonemen in het Yoruba? Beargumenteer je antwoord.

[Vraag ontleend aan Baker, Don & Hengeveld, 2013]

Aspect 3.2.2: Woordenschat, woordvorming en woordbetekenis: morfologie en

semantiek

Omschrijving

• Representatie van woordkennis

• Typen woorden

• Betekenisrelaties

• Principes van woordvorming

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van de representatie van woordkennis

(bijvoorbeeld receptieve versus productieve woordkennis; mentaal lexicon).

• De student heeft kennis en begrip van typen woorden (bijvoorbeeld

functiewoorden versus inhoudswoorden; woordsoorten; DAT versus CAT).

• De student heeft kennis en begrip van woordbetekenisrelaties (bijvoorbeeld

synonymie; ambiguïteit; connotatie).

• De student heeft kennis en begrip van woordvormingsprincipes (bijvoorbeeld

samenstelling; afleiding; affigering; vrij versus gebonden morfeem).

Voorbeeldvraag (kennis)

Welke woordsoort hoort tot de open woordklassen?

a. Betrekkelijk voornaamwoord

b. Bijvoeglijk naamwoord (G)

c. Lidwoord

d. Voegwoord

Aspect 3.2.3: Zinnen, zinsvorming en zinsbetekenis: syntaxis en semantiek

Omschrijving

• (Functies van) woordgroepen

• Typen zinnen

• Zinsvolgorde

Indicatoren

• De student bezit kennis van (functies van) woordgroepen/constituenten.

• De student herkent en analyseert verschillende typen zinnen (bijvoorbeeld

enkelvoudige versus samengestelde zinnen; actieve versus passieve zinnen)

op alle niveaus (bijvoorbeeld zinsdelen en woordsoorten).

• De student heeft kennis en begrip van zinsvolgorderegels van het Nederlands

(bijvoorbeeld hoofd- en bijzinsvolgorde; inversie; topicalisatie; balansschikking).
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Voorbeeldvraag (toepassing)

Wat voor verbindingswoord is ‘dat’ in de onderstaande zinnen?

1.  Het verhaal dat jij me vertelde over de verkiezingen in Amerika, was

interessant.

2. Het verhaal dat de verkiezingen in Amerika door de Russen beïnvloed worden,

was interessant.

a. In 1: betrekkelijk voornaamwoord

In 2: onderschikkend voornaamwoord

b. In 1: betrekkelijk voornaamwoord

In 2: onderschikkend voegwoord (G)

c. In 1: betrekkelijk bijwoord

In 2: onderschikkend voegwoord

Aspect 3.2.4: Het taalsysteem en spelling: orthografie

Omschrijving

• Beginselen van de Nederlandse spelling

• Foneem-grafeemkoppeling

• Zie aspect 2.2.3  en aspect 2.2.4

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van de beginselen van de Nederlandse

spelling (fonologisch beginsel; morfologisch beginsel met principe van

gelijkvormigheid en principe van vormovereenkomst; etymologisch beginsel;

verenkelings-/verdubbelingsregels) en foneem-grafeemkoppeling.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gegeven:

• verkeersagent

• beroepsleger

• oorlogstrauma.

Gevraagd:

Welk beginsel bepaalt dat deze woorden met een tussen-s gespeld worden?

a. Etymologisch beginsel

b. Fonologisch beginsel (G)

c. Morfologisch beginsel
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Subdomein 3.3: Taalverwerving

Aspect 3.3.1: Nederlands als eerste taal

Omschrijving

• Taalverwervingstheorieën

• Taalverwervingsstadia en -processen

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van theorieën over moedertaalverwerving

(bijvoorbeeld behaviorisme; generativisme; cognitivisme -bijvoorbeeld usage-

based-).

• De student heeft kennis en begrip van processen en stadia in

moedertaalverwerving (bijvoorbeeld ontwikkelingsfouten, voortalige periode,

vroegtalige periode, differentiatiefase, voltooiingsfase, kritische periode).

Voorbeeldvraag (begrip)

Leg het verschil tussen overgeneralisatie en overextensie uit. Geef van beide een

voorbeeld.

Aspect 3.3.2: Nederlands als tweede of vreemde taal

Omschrijving

• Theorieën en principes van tweedetaalverwerving

• Tweedetaalverwervingssituatie

• Processen, stadia en factoren in tweedetaalverwerving

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van theorieën en principes van

tweedetaalverwerving (bijvoorbeeld inputhypothese, interactiehypothese,

universele grammatica).

• De student heeft kennis en begrip van situaties waarin tweedetaalverwerving

een rol speelt (bijvoorbeeld gestuurde tweedetaalverwerving, ongestuurde

tweedetaalverwerving, simultane tweetaligheid, sequentiële tweetaligheid).

• De student heeft kennis en begrip van processen (bijvoorbeeld interferentie,

impliciete versus expliciete kennisontwikkeling), stadia (bijvoorbeeld

tussentaal, fossilisatie) en factoren (bijvoorbeeld motivatie, taalomgeving) in

tweedetaalverwerving.

Voorbeeldvraag (kennis)

Gegeven:

In het boek I always get my sin wordt er ingegaan op typische fouten die

Nederlanders kunnen maken als ze Engels spreken.
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Gevraagd:

Op wat voor aspect maakt de Nederlander hier een fout: 'Could I have some toast,

or do you not have a bread rooster?'

a. Fonologisch aspect

b. Lexicaal aspect (G)

c. Pragmatisch aspect

d. Syntactisch aspect

Subdomein 3.4: Talen en taalgemeenschap

Aspect 3.4.1: Taalvariatie, taalverandering en taalattitudes

Omschrijving

• Nederlandse taalvarianten en factoren in taalvariatie

• Taalattitudes

• Factoren en processen in taalverandering

• Taalgeschiedenis

Indicatoren

• De student bezit kennis en heeft begrip van varianten van de Nederlandse

taal (bijvoorbeeld standaardtaal; dialecten; accenten) en factoren in taalvariatie

(bijvoorbeeld sociale, regionale, contextuele factoren).

• De student is zich bewust van attitudes ten opzichte van taalvarianten en

taalverandering (bijvoorbeeld taalverloedering).

• De student heeft kennis en begrip van factoren en processen in

taalverandering (bijvoorbeeld prestige; taalverschuiving; taalcontact).

• De student heeft kennis en begrip van de ontstaansgeschiedenis van het

Standaardnederlands en zijn varianten.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gevraagd:

Is straattaal een sociolect of een etnolect? Beargumenteer je antwoord.

Aspect 3.4.2: Meertaligheid

Omschrijving

• Meertalige taalsituatie

• Meertalige taalgebruiker (zie ook aspect 3.3.2 )

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van meertalige taalsituaties (bijvoorbeeld

thuistaal versus schooltaal; meerderheids- versus minderheidstaal) en

meertalige taalgebruikers (bijvoorbeeld taalkeuze; codewisseling).
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Voorbeeldvraag (toepassing)

Gegeven:

‘Nee ogˇ lum (mijn zoon), je hoeft ook geen Turkse thee.’

Gevraagd:

Van welk sociolinguïstisch fenomeen is sprake in het bovenstaande voorbeeld?

Gebruik het voorbeeld om uit te leggen wat dit fenomeen inhoudt.

Subdomein 3.5: Didactiek van taalbeschouwing

Aspect 3.5.1: Didactische aanpak

Omschrijving

Didactische aanpak van taalbeschouwing.

Indicatoren

• De student heeft kennis van manieren om taalbeschouwend les te geven

(bijvoorbeeld taalonderzoekend; gebruik maken van taaldiversiteit in de klas).

• De student gebruikt deze kennis om middelen en materialen te selecteren

om lessen taalbeschouwelijker te maken; bijvoorbeeld kent en didactiseert

voor het voortgezet onderwijs geschikte taalbeschouwingsonderwerpen

(bijvoorbeeld dierentaal, jongerentaal, kindertaal); kan zinsanalyse inzetten in

dienst van taalbeheersing en taalverzorging.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Stel je gaat een les geven over samenstellingen en bijbehorend lidwoordgebruik.

Hoe ga je in je les gebruik maken van taalbeschouwing?

Domein 4: Fictie

Subdomein 4.1: Literatuuranalyse

Aspect 4.1.1: Proza- en poëzieanalyse

Omschrijving

Proza-analyse

Gebruik van een van de gangbare begrippenapparaten voor verhaalanalyse.

Poëzieanalyse

Gebruik van een van de gangbare begrippenapparaten voor gedichtenanalyse.
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Indicatoren

Proza-analyse

• De student herkent en onderscheidt verschillende soorten/genres epiek en

dramatiek.

• De student past een van de gangbare begrippenapparaten toe bij de analyse

en evaluatie van verhalen.

Poëzieanalyse

• De student herkent en onderscheidt verschillende soorten lyriek.

• De student past een van de gangbare begrippenapparaten toe bij de analyse

en evaluatie van gedichten.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Proza-analyse

Tijdens een discussie over het perspectief in verhaal X zegt iemand dat er

sprake is van een auctoriale vertelsituatie. Onderbouw dit standpunt met twee

theoretische argumenten en illustreer elk argument met een concreet voorbeeld

uit het verhaal.

Voorbeeldvraag (toepassing)

Poëzieanalyse

Gegeven:

De volgende versregel is afkomstig uit het gedicht De idioot in het bad van

Vasalis: ‘Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen’.

Gevraagd:

Van welke vorm van beeldspraak is sprake in deze versregel?

Subdomein 4.2: Literatuurgeschiedenis

Aspect 4.2.1: Geschiedenis van de moderne letterkunde

Omschrijving

Geschiedenis van moderne letterkunde: de Nederlandstalige literatuur vanaf

1880 tot heden.

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van de hoofdlijnen van de

literatuurgeschiedenis uit de periode 1880 -heden.

• De student kan aan de hand van dominante, literaire stromingen, begrippen,

bewegingen en genres literaire fragmenten in historisch perspectief plaatsen.
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Voorbeeldvraag (kennis)

Gevraagd:

Wat is typerend voor het modernisme? Hoe zien we dit terug in de literatuur?

Noem drie elementen

Aspect 4.2.2: Geschiedenis van de jeugdliteratuur

Omschrijving

Geschiedenis van de jeugdliteratuur: ontwikkeling van het jeugdboek tegen de

maatschappelijke en pedagogische achtergrond.

Indicatoren

• De student heeft kennis en begrip van de hoofdlijnen van de

jeugdliteratuurgeschiedenis.

• De student kan aan de hand van dominante, literaire stromingen, bewegingen,

begrippen en genres tekstfragmenten in historisch perspectief plaatsen.

Voorbeeldvraag (inzicht)

Gegeven:

Een groot deel van de jeugdliteratuur uit de jaren ’70 wordt wel gekenschetst als

‘kommer-enkwelliteratuur’.

Gevraagd:

Wat zegt de opkomst van deze literatuur over de opvoedingsidealen van die tijd?

Subdomein 4.3: Didactiek van fictie

Aspect 4.3.1: Fictieonderwijs en fictiedidactiek

Omschrijving

Opvattingen over fictieonderwijs en over vormen van fictiedidactiek.

Indicatoren

• De student kent de dominante opvattingen over fictieonderwijs en -didactiek

(lezersgericht, tekstgericht, maatschappelijk gericht, cultuurgericht).

• De student is in staat om op basis van bovenstaande het onderwijs in te

richten.

• De student beschikt over kennis van het belang van leesmotivatie, leesattitude

en didactische middelen om het lezen te stimuleren.

• De student beschikt over kennis van fasen in leesontwikkeling en de rol van

overgangsliteratuur daarbinnen.
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Voorbeeldvraag (toepassing)

Gegeven:

Een leerling geeft het volgende oordeel over een boek: “Het boek vond ik mooi,

omdat het over problemen op school gaat.”

Gevraagd:

Op welk literair competentieniveau zoals geformuleerd door Theo Witte is hij als

lezer op grond van deze uitspraak in te delen?
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6 Versiebeheer

26 augustus 2021

• Onder aspect 4.2.2. is de omschrijving aangepast.

• Onder aspect 4.2.2. is de eerste indicator aangepast.

5 februari 2021

• Onder aspect 1.1.1 is een voorbeeldvraag toegevoegd.

• Onder aspect 3.3.2 is de voorbeeldvraag vervangen.

14 juli 2020

• Aanpassingen in de opmaak.

• In aspect 1.1.1 het alternatief Context en interactie (G) aangepast in Context,

interactie en taalsteun (G).

• Aspect 3.3.1 verplaatst van subdomein 3.2 naar subdomein 3.3.

September 2017

• Eerste publicatie.
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