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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



Kennisbasis eerstegraadslerarenopleiding Nederlands

Inhoud

Contents

Voorwoord 2

1 Inleiding 4
Algemene toelichting 4

Verantwoording 4

Beschrijving kennisdomeinen 4

Redactie en validering 4

2 Algemene toelichting 5
Versterken kenniscomponent 5

Ontwikkeling kennisbases 5

Herijking kennisbases 6

Herijkingsproces 6

3 Verantwoording 8
Totstandkoming kennisbasis 8

Doel en gebruik 9

Inhoudelijke verantwoording 9

4 Beschrijving kennisdomeinen 11
Opbouw kennisdomeinen 11

Domein 1: Vakdidactiek 12

Domein 2: Taalbeheersing 13

Domein 3: Taalkunde 16

Domein 4: Letterkunde 18

Domein 5: Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen 20

5 Redactie en validering 21
Redactieteam 21

Valideringsgroep 21



Kennisbasis eerstegraadslerarenopleiding Nederlands

4

1 Inleiding

Voor u ligt de herijkte kennisbasis van de eerstegraadslerarenopleiding

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.

De kennisbasis is als volgt opgebouwd:

Algemene toelichting
In het hoofdstuk Algemene 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.

Beschrijving kennisdomeinen
In het hoofdstuk Beschrijving kennisdomeinen zijn de vakinhoudelijke en

vakdidactische (sub)domeinen opgenomen evenals het minimale niveau waarop

de student de (sub)domeinen moet beheersen.

Redactie en validering
In het hoofdstuk Redactie en validering vindt u een overzicht van de redactie- en

valideringsleden die betrokken zijn geweest bij de herijking van deze kennisbasis.
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2 Algemene 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

https://www.10voordeleraar.nl
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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 werkvormen 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

overleg vakmasters (LOVM) 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.
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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 LOVM 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

LOVM door de Stuurgroep Lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen

bestuurlijk vastgesteld.

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

Totstandkoming kennisbasis
Eerstegraadsdocenten Nederlands beheersen in brede en diepgaande zin

de belangrijkste kennis van de vakcomponenten letterkunde, taalkunde,

taalbeheersing en de bijbehorende vakdidactiek, zodanig dat zij deze vakkennis

en didactiek op alle niveaus en in alle situaties op verantwoorde wijze in kunnen

zetten, in de eerste plaats in het onderwijs. De masteropleidingen Nederlands aan

de hbo-instellingen leiden op tot dergelijke eerstegraadsdocenten Nederlands.

Deze docenten zijn bekwaam en bevoegd om les te geven in de bovenbouw

van de havo en vwo - de zogenoemde tweede fase van het voortgezet onderwijs

- en aan studenten van de hbo-instellingen. Bij dit laatste kan men denken aan

de pabo’s, de economische en de sociaaljuridische faculteiten, maar ook aan de

lerarenopleidingen waarop de voorliggende kennisbasis betrekking heeft.

De eerste versie van de Kennisbasis Eerstegraadslerarenopleiding Nederlands

stamt uit 2011. Vanaf 2012 zijn binnen het peer-reviewproject de hbo-

masteropleidingen Nederlands ten minste twee keer per jaar bij elkaar gekomen

om per domein de implementatie van deze eerste kennisbasis bij de diverse

instellingen te bespreken en te beoordelen. Naast de implementatie is telkens de

toetsing van de diverse onderdelen van de kennisbasis onderling vergeleken en

kritisch beoordeeld. De inhoud en het niveau van de opleiding zoals die door de

instellingen werd aangeboden, is zo geborgd. In dit kader is voor elk domein ook

telkens een academisch expert geconsulteerd. Voor het domein vakdidactiek

was dat prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam (UvA); voor het domein taalbeheersing prof.

dr. W.P.M.S. Spooren (RU); voor taalkunde prof. dr. C.J.W. Zwart (RUG); en voor het

domein letterkunde prof. dr. Th. Vaessens (UvA).

In 2017 is de tweede, herziene versie (herijking) van de Kennisbasis Nederlands

opgesteld. Aan de basis hiervan liggen de herijkingswensen van de bij het

peer-reviewproces betrokken docenten van alle hbo-instellingen én de

bovengenoemde academische experts die bij de afzonderlijke domeinen waren

betrokken. Ook zijn de wensen voorgelegd aan vertegenwoordigers van het

werkveld en alumni. Deze herijkingswensen zijn door een vaststellingscommissie

(bestaande uit twee leden van de LOVM-regiegroep en twee medewerkers van

10voordeleraar) geaccordeerd. Vervolgens heeft een schrijfgroep bestaande

uit lerarenopleiders en vakspecialisten verbonden aan de verschillende hbo-

instellingen de herijkingswensen uitgeschreven. Het eindconcept werd aan

een valideringscommissie voorgelegd. Hierin zaten, naast een de voorzitter

en een secretaris van de schrijfgroep, een medewerker van 10voordeleraar,

een vakexpert (dr. A.J.S. van Gelderen, lector Hogeschool Rotterdam) en een

werkveldexpert (drs. J.P.W.D. Steenbakkers, docent Nederlands Ludger College te

Doetinchem). De daar gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de voorliggende

herijkte kennisbasis.
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Doel en gebruik
Voor elke kennisbasis geldt dat het uiteindelijk een opsomming is van de

minimale eisen die gesteld worden aan de vakinhoud en vakdidactiek.

Daarmee omvat de kennisbasis niet alle vakinhouden van de verschillende

lerarenopleidingen. Naast het aanbod van de kennisbasis heeft elke opleiding

immers de vrijheid zich te profileren. Dit kan door bepaalde onderwerpen uit de

kennisbasis prominenter in het curriculum te plaatsen dan andere onderwerpen.

Ook mogen de opleidingen doelen nastreven die niet in de kennisbasis zijn

opgenomen.

Doel van deze kennisbasis is ervoor te zorgen dat er een landelijke

minimumnorm is wat betreft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en

de daarbij behorende specifieke vaardigheden die een eerstegraadsleraar

Nederlands moet beheersen. Uiteindelijk is iedere lerarenopleiding vrij in de

keuze hoe zij het mastercurriculum afstemt op deze kennisbasis, mits de gehele

kennisbasis maar gedekt is.

Inhoudelijke verantwoording
Bij de samenstelling van de kennisbasis Nederlands heeft een aantal

overwegingen de inhoud mede bepaald. Ten behoeve van een beter begrip

worden deze overwegingen hierna dan ook expliciet uitgelegd.

De kennisbasis van de masteropleiding Nederlands sluit aan op die van de

bacheloropleiding Nederlands. Ook in die zin dat sommige onderdelen die

afgesloten zijn in de bacheloropleiding niet per se in de masterkennisbasis

genoemd worden. Zo komt NT2 bijvoorbeeld uitgebreid aan bod in de

bacheloropleiding. Natuurlijk kan dit onderwerp in de masteropleiding nog

wel aan de orde komen (bijvoorbeeld ook in aansluiting bij indicator 1.3), maar

waarschijnlijk slechts in bescheiden mate. Instellingen kunnen er uiteraard wel

voor kiezen dit onderdeel heel uitgebreid te behandelen in verband met een

eventuele profilering.

Niveau

Andere onderdelen van het schoolvak Nederlands zijn opgenomen in

de kennisbasis voor de tweedegraadslerarenopleiding én in die voor de

eerstegraadslerarenopleiding. Er is dan echter telkens een aanzienlijk verschil in

niveau. Zo worden er bijvoorbeeld bij letterkunde literaire teksten op een hoger

abstractieniveau geanalyseerd en vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Ook komen de eventuele voor- en nadelen van uiteenlopende analysemodellen

en invalshoeken aan bod. De secundaire literatuur is bovendien van een andere

aard en een ander niveau (vaak wetenschappelijker) dan in de bacheloropleiding

het geval is.

Indicatoren

Voor de hele masterkennisbasis geldt overigens dat de explicitering van

het masterniveau van de verschillende vakonderdelen vooral gevonden
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moet worden in de indicatoren. Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk bij de

indicatoren die aangeven dat studenten zelfstandig (een selectie van)

wetenschappelijke artikelen kunnen lezen of dat studenten ervaring opgedaan

hebben met onderzoeksmatig denken binnen een bepaald kennisdomein. Bij elk

kennisdomein zijn deze indicatoren opgenomen, zie naast de tweede indicator

van subdomein 1.2. en de eerste indicator van subdomein 1.4 ook de indicatoren

onder subdomein 2.5, subdomein 3.5 en subdomein 4.6.

Vakdidactiek

De enige uitzondering hierop vormt vakdidactiek, aangezien onze studenten hun

opleiding met een vakdidactisch onderzoek afsluiten (indicator subdomein 1.4 en

zie Kennisbasis Eerstegraadslerarenopleiding Generiek), wat het bovenstaande

impliceert. Dit onderzoek betreft veelal een ontwerponderzoek dat sterk op de

eigen onderwijspraktijk van de masterstudenten is gericht. In deze onderzoeken

wordt vrijwel altijd de kennis van het domein vakdidactiek gekoppeld aan

een van de andere kennisdomeinen, waarbinnen dus, zoals in de beschreven

indicatoren geëxpliciteerd, ook een onderzoekende houding bewerkstelligd

wordt.

Kennisdomeinen

De indeling in de kennisdomeinen, in het bijzonder in taalbeheersing, taalkunde

en letterkunde, sluit aan bij neerlandistiek als wetenschappelijke discipline. Wij

leiden immers masterstudenten op tot eerstegraadsdocenten, die ook in de

bovenbouw van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs les kunnen gaan

geven. Binnen deze kennisdomeinen hebben we echter ook expliciet gemaakt,

waarin nu juist de kracht van een master Nederlands aan een hbo-instelling ligt,

namelijk op het leggen van de verbinding tussen wetenschappelijke inzichten

en het schoolvak. De masterindicatoren van het laatste subdomein van de

kennisdomeinen taalbeheersing, taalkunde en letterkunde (dat wil zeggen die

onder subdomein 2.6, subdomein 3.6 en subdomein 4.7) sluiten hier direct op

aan.

Tot slot nog enkele opmerkingen over het vijfde kennisdomein,

wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen. Voor het eerste subdomein,

ontwikkelingen in de neerlandistiek (subdomein 5.1) geldt dat de kennisinhoud

op dit terrein deel uitmaakt van verschillende vakonderdelen als historische

en moderne letterkunde, taalbeheersing en taalkunde. Met de ontwikkelingen

in het schoolvak Nederlands, subdomein 5.2, zijn bijvoorbeeld de actuele

ontwikkelingen in de geschiedenis van de taaldidactiek bedoeld. Kennis en

inzichten op dit terrein komen bij vakdidactiek of mogelijk ook bij bepaalde

onderdelen uit het kennisdomein taalbeheersing aan bod. De genoemde

subdomeinen (5.1 en 5.2) laten zich wel benoemen, maar in de praktijk toch lastig

scheiden van de kennisdomeinen 1 tot en met 4.
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4 Beschrijving kennisdomeinen

Opbouw kennisdomeinen

Domein 1: Vakdidactiek

Subdomein 1.1: Opvattingen over het schoolvak Nederlands

Subdomein 1.2: Onderwijsdoelen en taaldidactiek; toetsen en beoordelen

Subdomein 1.3: Internationale didactische oriëntatie

Subdomein 1.4: Vakdidactisch onderzoek

Domein 2: Taalbeheersing

Subdomein 2.1: Mondelinge taalvaardigheid

Subdomein 2.2: Schrijfvaardigheid

Subdomein 2.3: Leesvaardigheid

Subdomein 2.4: Argumentatievaardigheid

Subdomein 2.5: Taalbeheersingsonderzoek

Subdomein 2.6: Taalbeheersing in het schoolvak Nederlands

Domein 3: Taalkunde

Subdomein 3.1: Algemene taalwetenschap

Subdomein 3.2: Toegepaste taalwetenschap

Subdomein 3.3: Taalverandering

Subdomein 3.4: Geschiedenis van de taalkunde

Subdomein 3.5: Taalkundig onderzoek

Subdomein 3.6: Taalkunde in het schoolvak Nederlands

Domein 4: Letterkunde

Subdomein 4.1: Historische letterkunde

Subdomein 4.2: Moderne letterkunde

Subdomein 4.3: Proza-analyse

Subdomein 4.4: Poëzieanalyse

Subdomein 4.5: Algemene literatuurwetenschap

Subdomein 4.6: Letterkundig onderzoek

Subdomein 4.7: Letterkunde en het schoolvak

Domein 5: Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen

Subdomein 5.1: Ontwikkelingen in de Neerlandistiek

Subdomein 5.2: Ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands
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Domein 1: Vakdidactiek

Subdomein 1.1: Opvattingen over het schoolvak Nederlands

Inhoudelijke en vakdidactische vernieuwingen van het schoolvak Nederlands in

de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Indicatoren

1. Studenten kennen inhoudelijke en didactische veranderingen in het schoolvak

Nederlands in de tweede fase.

2. Studenten verantwoorden hun onderwijs in termen van vakdidactische

opvattingen over het schoolvak.

3. Studenten kennen en hebben inzicht in de ontwikkelingen in het

onderwijsbeleid met betrekking tot de tweede fase van het voortgezet

onderwijs en de aansluiting met de eerste fase van het voortgezet onderwijs

en met het hbo en wo.

4. Studenten kunnen doorlopende leerlijnen tussen eerste en tweede fase

herkennen en ontwerpen.

5. Studenten kunnen voorstellen doen om de taalontwikkeling van leerlingen te

bevorderen bij het vak Nederlands en bij andere vakken. Ze kunnen collega’s

van de andere vakken hierin adviseren.

6. Studenten kennen de theoretische fundamenten van taalbeleid en hebben

voldoende aanvangskennis om mee te denken bij het ontwikkelen en

implementeren van beleidsvoorstellen.

Subdomein 1.2: Onderwijsdoelen en taaldidactiek; toetsen en beoordelen

Doelen van onderwijs en opvattingen over het schoolvak Nederlands met

betrekking tot:

• Eindtermen

• Examenprogramma

• Onderzoeksresultaten met betrekking tot het schoolvak Nederlands

• Effectieve vormen van taaldidactiek

• Toetsing

Indicatoren

1. Studenten kennen en hebben inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van

eindexamenprogramma's, leerplannen en schoolmethoden Nederlands met

betrekking tot de tweede fase.

2. Studenten kennen (actueel en relevant) vakdidactisch, onderwijskundig en/of

leerpsychologisch onderzoek en het discours in de vakbladen en hebben een

overzicht van de activiteiten van vakverenigingen, instellingen en projecten die

zich op het schoolvak Nederlands richten.
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3. Studenten kunnen adequaat en efficiënt relevante bronnen binnen een

gekozen deelgebied van het schoolvak Nederlands beschrijven en daarbij

inhouden met elkaar in verband brengen.

4. Studenten kunnen leerplanvoorstellen, schoolmethodes of beschrijvingen uit

de lespraktijk analyseren en daarin vakdidactische opvattingen en keuzes met

betrekking tot gekozen doelen, werkvormen, leeractiviteiten en toetsvormen

met elkaar in verband brengen en kritisch beoordelen.

5. Studenten zijn op de hoogte van actuele werkvormen en didactieken

(bijvoorbeeld met behulp van digitale middelen) en de mogelijkheden die

daarvoor bestaan binnen het schoolvak Nederlands.

6. Studenten kunnen (delen van) een curriculum opzetten waarbij uitkomsten

van relevant onderzoek en beschreven praktijkervaringen verwerkt zijn en de

gemaakte vakdidactische keuzes daarbij verantwoorden.

Subdomein 1.3: Internationale didactische oriëntatie

Actuele en relevante internationale visies op didactiek en pedagogiek.

Indicatoren

1. Studenten zijn bekend met dominante internationale visies, didactieken op

onderwijs Nederlands als eerste en/of tweede taal en het literatuuronderwijs.

De studenten kunnen deze in verband brengen met de Nederlandse situatie.

2. Studenten zijn bekend met pedagogische visies en kunnen deze inzichten

gebruiken voor hun onderwijs.

Subdomein 1.4: Vakdidactisch onderzoek

Toegepast vakdidactisch onderzoek.

Indicatoren

1. De student is als toekomstig vakdidacticus in staat om zijn onderwijs

systematisch te onderzoeken of samen met collega's onderzoeksmatig

te ontwikkelen en het onderwijs te vernieuwen, zie verder de generieke

kennisbasis van de vakmasters.

Domein 2: Taalbeheersing

Subdomein 2.1: Mondelinge taalvaardigheid

Voordracht, debat en discussie.



14

Kennisbasis eerstegraadslerarenopleiding Nederlands

Indicatoren

1. Studenten kunnen zich redden in complexe communicatieve situaties,

bijvoorbeeld door een voordracht te houden of een (probleemoplossende)

discussie of een beleidsdebat te voeren op professioneel en/of academisch

niveau.

2. Studenten zijn bekend met wetenschappelijke literatuur over de aard en/of

ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.

Subdomein 2.2: Schrijfvaardigheid

Academisch schrijven.

Indicatoren

1. Studenten kunnen een (populair) wetenschappelijke tekst schrijven met

inachtneming van gestelde randvoorwaarden en geldende conventies en

rekening houdend met doel, publiek (of organisatie) en tekstsoort.

2. Studenten kunnen op basis van ontvangen commentaar hun tekst reviseren.

3. Studenten kennen de richtlijnen voor correcte bronvermelding van APA of een

ander gangbaar systeem en passen deze juist toe.

4. Studenten zijn bekend met wetenschappelijke literatuur over de aard en/of

ontwikkeling van schriftelijke taalvaardigheid.

Subdomein 2.3: Leesvaardigheid

Tekstanalyse en literatuur contrasteren en synthetiseren.

Indicatoren

1. Studenten kunnen complexe teksten kritisch lezen.

2. Studenten kunnen onderzoeksliteratuur contrasteren en/of synthetiseren.

3. Studenten zijn bekend met wetenschappelijke literatuur over de aard van

geschreven teksten en de aard en/of ontwikkeling van leesvaardigheid

(bijoorbeeld over tekstanalyse, tekstverwerking of over de beheersing van

leesvaardigheid).

Subdomein 2.4: Argumentatievaardigheid

Theoretische achtergrond, analyseren van de structuur en beoordelen van

aanvaardbaarheid.

Indicatoren

1. Studenten kennen ontwikkelingen en actuele inzichten in

taalbeheersingsonderzoek naar argumentatie (bijvoorbeeld geschiedenis

retorica/dialectica, ontwikkeling Utrechtse en Amsterdamse school naar

strategisch manoeuvreren, universele argumentatietheorie).

2. Studenten kunnen verschillende soorten (hoofd-)standpunten herkennen.

3. Studenten kunnen verschillende soorten argumenten herkennen.
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4. Studenten kunnen verschillende typen redeneringen analyseren en die

weergeven in een schema.

5. Studenten kunnen de aanvaardbaarheid van argumentatie beoordelen door

middel van kritische evaluatievragen.

6. Studenten kunnen drogredenen onderkennen.

Subdomein 2.5: Taalbeheersingsonderzoek

Taalbeheersingsonderzoek.

Indicatoren

1. Studenten kunnen zelfstandig (een selectie van) wetenschappelijke

taalbeersingsartikelen lezen.

2. Studenten hebben ervaring opgedaan met onderzoeksmatig denken binnen

een taalbeheersingskader.

Subdomein 2.6: Taalbeheersing in het schoolvak Nederlands

Taalbeheersing in het schoolvak Nederlands.

Indicatoren

1. Studenten kunnen reflecteren op de verhouding tussen het wetenschappelijke

domein van de taalbeheersing en het schoolvak Nederlands.

2. Studenten kunnen academische inzichten rondom mondelinge

taalvaardigheid vertalen naar de bovenbouw van de havo en het vwo

(bijvoorbeeld door middel van een bescheiden lesontwerp, het geven van

feedback op mondelinge producten en deze beoordelen en de beoordeling

onderbouwen).

3. Studenten kunnen academische inzichten rondom schriftelijke taalvaardigheid

vertalen naar de bovenbouw van de havo en het vwo (bijvoorbeeld door

middel van een bescheiden lesontwerp, het geven van feedback op

schrijfproducten en deze beoordelen en de beoordeling onderbouwen).

4. Studenten kunnen academische inzichten rondom leesvaardigheid vertalen

naar de bovenbouw van de havo en het vwo (bijvoorbeeld door middel van

een bescheiden lesontwerp, de analyse van bestaand lesmateriaal of het

uitbrengen van een advies).

5. Studenten kunnen academische inzichten rondom argumentatie vertalen

naar de bovenbouw van de havo en het vwo (bijvoorbeeld door middel van

een bescheiden lesontwerp, de analyse van bestaand lesmateriaal of het

uitbrengen van een advies).
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Domein 3: Taalkunde

Subdomein 3.1: Algemene taalwetenschap

De aard van menselijke taal en taalverwerving; de hedendaagse taalkunde:

fonologische, morfologische, syntactische en semantische structuur;

theorievorming en verklaring.

Indicatoren

1. Studenten kennen de aard van taal en taalverwerving vanuit het perspectief

van de moderne taalwetenschap en kunnen de algemene principes en aanpak

van die wetenschap toelichten.

2. Studenten kennen de verhouding tussen taalsysteem, taalvermogen en

taalgebruik.

3. Studenten hebben hun algemeen taalkundige kennis (te denken valt aan

fonetiek en fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek) uit de

bachelor verdiept.

4. Studenten kennen enkele kenmerkende taalkundige verschijnselen van

de Nederlandse taal (bijvoorbeeld eindklankverscherping, scheidbare

werkwoorden, SOV+V2-volgorde, gebruik woordje "er', pragmatische partikels).

Subdomein 3.2: Toegepaste taalwetenschap

Sociolinguïstiek, psycholinguïstiek en taalverwerving.

Indicatoren

1. Studenten kennen de belangrijkste opvattingen en stromingen in de huidige

sociolinguïstiek.

2. Studenten kunnen beschrijvende en verklarende middelen uit de

sociolinguïstiek toepassen in Nederlandse meertalige situaties.

3. Studenten kunnen cognitieve processen benoemen die aan de basis van

luisteren en spreken staan.

4. Studenten hebben hun kennis van eerste- en tweedetaalverwerving verdiept.

Subdomein 3.3: Taalverandering

Historische taalkunde van de Nederlandse variëteiten, taalvariatie,

taalveranderingstendensen en –processen, lezen van het Middelnederlands en/of

van het 16e- en 17e-eeuws Nederlands.

Indicatoren

1. Studenten kunnen karakteristieke structuureigenschappen van de huidige

Nederlandse variëteiten, het 16e- en 17e-eeuws, het Middelnederlands en/of

enkele voorstadia herkennen en kunnen de variatie daarin in verband brengen

met taalveranderingstendensen en -processen.
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2. Studenten kennen enige karakteristieke verschillen tussen de Nederlandse

variëteiten en de andere Germaanse talen en kunnen ze in verband brengen

met taalveranderingstendensen en –processen.

3. Studenten kunnen taalkundige kenmerken in een historische tekst

(bijvoorbeeld een Middelnederlands fragment of een 16e- of 17e-eeuws

fragment) duiden.

Subdomein 3.4: Geschiedenis van de taalkunde

Ontwikkelingen in de taalkunde, bijvoorbeeld Neogrammatici, structuralisme,

generatieve grammatica en cognitieve taalkunde.

Indicatoren

1. Studenten kennen de basisbegrippen van de belangrijkste taalkundetheorieën

vanaf de Neogrammatici tot en met de cognitieve taalkunde.

2. Studenten kunnen de belangrijkste taaltheoretische benaderingen op

hoofdpunten met elkaar vergelijken en nieuwe ontwikkelingen daarmee in

verband brengen.

Subdomein 3.5: Taalkundig onderzoek

Taalkundig onderzoek.

Indicatoren

1. Studenten kunnen zelfstandig (een selectie van) wetenschappelijke,

taalkundige artikelen lezen.

2. Studenten hebben ervaring opgedaan met onderzoeksmatig denken binnen

een taalkundig kader.

Subdomein 3.6: Taalkunde in het schoolvak Nederlands

Taalkunde in het schoolvak Nederlands.

Indicatoren

1. Studenten kunnen reflecteren op de verhouding tussen het wetenschappelijke

domein van de taalkunde en het schoolvak Nederlands.

2. Studenten kunnen (internationale) academische inzichten rondom taalkunde

vertalen naar de bovenbouw van de havo en het vwo (bijvoorbeeld door

middel van een bescheiden lesontwerp, de analyse van bestaand lesmateriaal

of het uitbrengen van een advies).
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Domein 4: Letterkunde

Subdomein 4.1: Historische letterkunde

De Nederlandstalige literatuur tot circa 1880 en de wetenschappelijke

bestudering hiervan.

Indicatoren

1. Studenten hebben primaire werken uit de periode tot circa 1880 gelezen.

2. Studenten kunnen primaire werken plaatsen in een literatuur-historische

context die wordt opgebouwd aan de hand van secundaire literatuur en

andere primaire werken.

3. Studenten kennen verschillende methodische benaderingen van de literatuur

uit de periode tot circa 1880.

4. Studenten kunnen literaire teksten uit de periode tot circa 1880 plaatsen in hun

literaire en culturele context.

5. Studenten kunnen zelfstandig studies over literatuur uit deze periode

analyseren en beoordelen.

Subdomein 4.2: Moderne letterkunde

De Nederlandstalige literatuur vanaf 1880 en de wetenschappelijke bestudering

hiervan.

Indicatoren

1. Studenten hebben primaire werken uit de periode vanaf circa 1880 gelezen.

2. Studenten kunnen primaire werken plaatsen in een literatuur-historische

context die wordt opgebouwd aan de hand van secundaire literatuur en

andere primaire werken.

3. Studenten kennen verschillende methodische benaderingen van de literatuur

uit de periode vanaf circa 1880.

4. Studenten kunnen literaire teksten uit de periode vanaf circa 1880 plaatsen in

hun literaire en culturele context.

5. Studenten kunnen zelfstandig studies over literatuur uit deze periode

analyseren en beoordelen.

Subdomein 4.3: Proza-analyse

Gebruik van modellen voor proza-analyse en de reflectie op de overeenkomsten

en verschillen.
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Indicatoren

1. Studenten zijn in staat (onderdelen uit) een of meer gangbare, academische

analysemodellen in te zetten ten behoeve van een volledige en adequate

analyse van verhalende teksten. Tevens kunnen zij in hun analyse verbanden

leggen met andere (proza)teksten.

2. Studenten zijn in staat de voor- en nadelen van de verschillende

analysemodellen in een contrasterende analyse uiteen te zetten.

Subdomein 4.4: Poëzieanalyse

Gebruik van modellen voor poëzieanalyse en de reflectie op de overeenkomsten

en verschillen.

Indicatoren

1. Studenten zijn in staat (onderdelen uit) een of meer gangbare, academische

analysemodellen in te zetten ten behoeve van een volledige en adequate

analyse van gedichten. Tevens kunnen zij in hun analyse verbanden leggen

met andere (lyrische) teksten.

2. Studenten zijn in staat de voor- en nadelen van de verschillende

analysemodellen in een contrasterende analyse uiteen te zetten.

Subdomein 4.5: Algemene literatuurwetenschap

Ontwikkelingen in de literatuurtheorie in de twintigste en eenentwintigste eeuw

vanuit een internationaal perspectief.

Indicatoren

1. Studenten kennen ontwikkelingen in de literatuurtheorie in de twintigste en

eenentwintigste eeuw vanuit internationaal perspectief.

2. Studenten kennen recente topics uit de literatuurtheorie (bijvoorbeeld

genderstudies, de functionalistische benadering van literatuur, het leesproces

bij reële lezers, canonvorming en literatuur als koloniaal of post-koloniaal

discours).

Subdomein 4.6: Letterkundig onderzoek

Letterkundig onderzoek.

Indicatoren

1. Studenten kunnen zelfstandig (een selectie van) wetenschappelijke,

letterkundige artikelen lezen.

2. Studenten hebben ervaring opgedaan met onderzoeksmatig denken binnen

een letterkundig kader.
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Subdomein 4.7: Letterkunde en het schoolvak

De relatie tussen letterkunde en het schoolvak Nederlands.

Indicatoren

1. Studenten kunnen reflecteren op de verhouding tussen het wetenschappelijke

domein van de letterkunde en het schoolvak Nederlands.

2. Studenten kunnen (internationale) academische inzichten rondom

letterkunde vertalen naar de bovenbouw van de havo en het vwo

(bijvoorbeeld door middel van een bescheiden lesontwerp, de analyse van

bestaand lesmateriaal of het uitbrengen van een advies).

Domein 5: Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen

Subdomein 5.1: Ontwikkelingen in de Neerlandistiek

De ontwikkelingen binnen vakonderdelen als historische en moderne

letterkunde, taalbeheersing en taalkunde.

Subdomein 5.2: Ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands

Actuele ontwikkelingen in bijvoorbeeld de geschiedenis van de taaldidactiek.
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