Over de grote opdrachten van het leergebied Nederlands
Refecte op het tteede tussenproduct Curriculun nu
Meesterschapsteams Nederlands Leterkunde en Taalkunde/Taalbeheersing

Inleiding
Net als in de eerste feedbackronde van Curriculum.nu zoeken de Meesterschapsteans Nederlands
voor hun feedback een breed draagvlak binnen de neerlandistekk taaronder de hoogleraren en
enkele sleutelfguren van de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuurk de LOVN (de
universitaire vakdidactci Nederlands) en de hoogleraren vakdidactek Nederlands Deze ronde
hebben de neesterschapsteans ervoor gekozen on een sanenhangend refectedocunent te
schrijvenk taaruit dan aan het einde de feedback op de afzonderlijke consultatevragen tordt
afgeleid Dit is gedaan uit de volgende overtegingen:





De feedback van de neesterschapsteans vertoont zelf een sanenhang en opboutk die in
het fragnentarische karakter van de afzonderlijke consultatevragen genakkelijk verloren
gaat of tot herhalingen leidt;
In een refectedocunent is ook ruinte on concrete tekstsuggestes te doen;
Er is in de tteede ronde neer tjd tussen de feedbackbijeenkonst (16 juni 2018) en de
inleverdatun van de feedback (6 juli 2018)

Het refectedocunent ordent de feedback in een aantal algenene puntenk die in de tekst nader
torden uitgeterkt Na een analyse van het begrip grote opdrachten volgt eerst een bespreking van
de sanenhang tussen de opdrachten onderling en de sanenhang net het visiedocunentk en
vervolgens enkele overtegingen over de sanenhang binnen de opdrachten Vervolgens signaleren
te enkele algenene lacunes en terninologische onduidelijkhedenk en te sluiten af net een
bespreking per grote opdrachtk en een suggeste voor een additonele opdracht In de bijlage
vernelden te nog de feedback die te via de geëigende kanalen zullen indienen

1 Vooraf: het begrip grote opdrachten
Het tteede tussenproduct bevat als kern de grote opdrachten van het vak On de bedoeling van
deze tern goed te kunnen begrijpen lijkt daar allereerst in de tekst van het onttikkeltean enige
uitleg bij nodig Bij de ttels van de grote opdrachten krijgt de lezer neteen de indruk dat het vaak
helenaal geen ‘opdrachten’ zijn naar eerder ‘uitgangspunten ’ Wij zagen de bedoeling pas toen te
teruggingen naar de inspirate voor deze tern in de curriculunonttikkeling in Britsh Colunbia Daar
tordt gesproken van big ideas. We hebben begrepen dat de tern grote opdrachten in de
overkoepelende organisate van Curriculun nu gekozen isk naar enige toelichtng vooraf in het
docunent over de grote opdrachten is dan tel op zijn plaats
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In de Canadese oorsprong vornen de big Ideas een van de drie conponenten in het curriculaire
nodelk dat er daar zo uitziet:

In dit nodel torden de drie conponenten content (know), curricular competencies (do) en big ideas
(understand) net elkaar geconbineerd De laatste torden nader onschreven als: ‘The big ideas
consist of generalizatons and principles and the key concepts inportant in an area of learning They
refect the uunderstandu conponent of the knotddodunderstand nodel of learning oThey] represent
that students till understand at the conpleton of the curriculun for their grade They are intended
to endure beyond a single grade and contribute to future understanding ’ 1
Op de tebsite van curriculun nu staat de tern ‘grote opdrachten’ onschreven als ‘de fundanentele
inzichten in het vak/leergebied Dit zijn de kernconceptenk generalisates of kernprincipes die in een
bepaald vak/leergebied centraal staan ’2
In het tteede tussenproduct van het docentonttikkeltean Nederlands is dit teer net iets anders
gefornuleerd als: ‘Grote opdrachten beschrijven de essente van tat leerlingen vanuit het
perspectef van het leergebied nodig hebben on de tereld te kunnen begrijpen (kennis) en on in die
tereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden) ’
Deze drie defnites zijn in elk geval niet hetzelfdek en eigenlijk ook niet congruent Waar de
oorspronkelijke tern big ideas de nadruk legt op tat leerlingen noeten begrijpen (voor kennis en
vaardigheden gelden andere conponenten)k gaat het bij de algenene curriculun nudvertaling neer
over de grote vragen uit het vakgebied Daarnaast tordt de tern verbreed naar tat in het origineel
content heet (kernconceptenk generalisates of kernprincipes)k taardoor een soort hybride van
content en big ideas ontstaat In de interpretate van het docentonttikkeltean Nederlands tordt
hier ook nog eens een vaardighedenaspect aan toegevoegdk en de defnite tordt geheel
instrunenteel genaakt: nu is het ‘de essente’ die je nodig hebt (instrunenteel) on te kunnen
begrijpen (kennis, i c hybride van content en understand) én on adequaat te kunnen handelen (dat
zijn dus vaardigheden)
Hoetel de grote opdrachten zoals ze nu gefornuleerd zijn veel goeds bevatenk is de hele insteek
naar ons idee ten onrechte verschoven van het oorspronkelijke idee Waar gaat het eigenlijk over in
dit vak? naar een karakterisering van het hele curriculunk inclusief de belangrijkste doelstellingen
htps://curriculun gov bc ca/curriculundinfok geraadpleegd op 16 juni 2018
htps://curriculun nu/tpdcontent/uploads/2018/01/259/4 00 02/_CCurriculun nl_CRoadnapdo3d
fornaat_Cgeactualiseerd_C159012018 pdfk geraadpleegd op 16 juni 2018
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ervan Dat is naar ons idee ook de reden dat veel grote opdrachten (zoals opdracht 8 over
nultperspectviteit) neer het karakter hebben van een algeneen didactsch uitgangspunt dan een
specifek inzicht in het leergebied In dat kader zou het bijvoorbeeld eerder aanbeveling verdienen
on iets als nultperspectviteit in elke opdracht terug te laten konen (zoals in de overteging rond
opdracht 2 geïllustreerd is: zie beneden) Het is het principe dat vanuit verschillende perspecteven
uit het leergebied naar elke kteste gekeken kan torden
Wij zouden in zijn algeneenheid voorstellen on in het tussenproduct over ‘grote opdrachten’ ten
eerste een strakker uitgangspunt te hanterenk en vervolgens iets neer ruinte te nenen on dit
verder te nuancerenk bijvoorbeeld als volgt:
‘De grote opdrachten (een vertaling van de Canadese tern big ideas) staan voor de centrale
inzichten in het leergebied die leerlingen – vertaald naar een zeker niveau – noeten leren
begrijpen Die centrale inzichten zijn gekoppeld aan kennis, vaardigheden en attitude: voor
het bereiken van de centrale inzichten is betuste kennis noodzakelijkk en de inzichten
vornen een voortaarde voor het verterven van betuste vaardigheden of de onttikkeling
van betuste attudes In de uitterking van de grote opdrachten is tevens beschreven telke
kennis erbij hoortk en tot telke vaardigheden en attudes ze kunnen leiden ’
Deze uitleg doet recht aan de oorsprong van het concept (brengt de focus terug op understand)k en
ook aan de keuzes die het onttikkeltean Nederlands naakt in de tens on een expliciete relate te
leggen net kennis (know)k vaardigheden (do) en attudes.
Ons voorstel zou tevens zijn on de fornulering van de grote opdrachten (net nane de ttel) te
toetsen aan deze defnite (over telk inzicht gaat het hier?) Sons betrefen de ttels eerder een
uitgangspunt of een voornenen dan een essenteel inzicht uit het leergebied (zie verder de
bespreking van de afzonderlijke opdrachten in paragraaf 6)

2 De sanenhang tussen visie en grote opdrachten en tussen opdrachten onderling
De grote opdrachten geven alles bij elkaar een tanelijk conplete indruk van de beoogde rijkheid van
het vak Ze bevaten veel inspirerende elenentenk die zeker tot de essente van het leergebied
behoren Een duidelijke tekortkoning in de algenene uitterking van de grote opdrachten is echter
het grotendeels ontbreken van een expliciete koppeling tussen de aangepaste visie en de grote
opdrachten Wij hebben in de feedbackbijeenkonst van 16 juni 2018 begrepen dat dit nede het
gevolg is van het feit dat de herziene visie en de grote opdrachten nin of neer parallel ontstaan zijn
(de herziene visie terd zelfs na de grote opdrachten pas opgeleverd)k naar hieraan zou in een
tteede versie van de grote opdrachten zeker aandacht besteed noeten torden In elk geval zou
noeten torden aangetoond dat de grote opdrachten op een eventichtge nanier de in de visie
gekozen indeling van het leergebied afdekken
In aansluitng daarop is er in de tekst ook nog geen aandacht besteed aan de onderlinge sanenhang
tussen de opdrachten Het is onduidelijk taaron nu juist deze ten opdrachten zijn gekozenk of tat
ze net elkaar te naken hebben Hiernee ontstaat het risico van verkavelingk tertijl er juist voor
gepleit tordt on onderdelen van het vak Nederlands in sanenhang te ondertijzen
Op basis van een nadere beschouting constateren de neesterschapstean een zekere verdeling
tussen opdrachten over taal (1d4)k connunicate (59d7) en literatuur (8d10k net enige goede til) Dit
lijkt op de een of andere nanier een afspiegeling van de nieute indeling van het leergebied in de
herziene visiek taarin de conponenten Taal en Communicate, Taal en Cultuur en Taal en Identteit
torden geïntroduceerdk naar die afspiegeling is enigszins scheefgetrokkenk ondat de indeling uit de
visie teer geïnspireerd lijkt op de algeneen ondertijskundige indeling van Biesta in kwalifcate (taal
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en connunicate)k socialisate (taal en cultuur) en persoonsvorming (taal en identteit) Dit roept de
vraag op in hoeverre een algeneendondertijskundige indeling van het leergebied te rijnen is net de
neer doneinspecifeke indeling in taal, communicate (of taalgebruik) en literatuur (of taalcultuur).
Hoe dan ookk doorredenerend op die inhoudelijke indeling van de grote opdrachten is het een
logische gedachte on te expliciteren hoe de opdrachten zich verhouden tot de gekozen visied
indeling Dat zou vanuit de gekozen indeling in de huidige visie gedaan kunnen torden door de
opdrachten in een grafsche teergave ten opzichte van deze indeling te plaatsenk bijvoorbeeld als
volgt:
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In de fguur is uitgedrukt dat elke opdracht telistaar vertrekt vanuit een focus in de indeling van het
leergebiedk naar dat het streven zou noeten zijn on de opdracht uit te terken naar andere delen
van het leergebied Sons is dit al in de ttel van de opdracht uitgedrukt (dat naakt plaatsing in het
schena onder de huidige fornuleringen sons lastg)k naar de kern van het inzicht dat in de opdracht
centraal staat kan tel scherper in de fguur gelokaliseerd torden Bijvoorbeeld: opdracht /
(Literatuur verbreedt de persoonlijke, sociale, culturele en maatschappelijke horizon) heef als focus
het centrale inzicht dat taal (neer specifek literatuur) iets doet net je identteit Echterk literatuur is
bij uitstek een culturele taaluitngk dus de opdracht ligt ongeveer in het nidden tussen de ttee
hoekpunten van het leergebied In de uitterking kan de opdracht naar de ene of de andere kant
uittaaieren (er kan bijvoorbeeld ook gekeken torden naar hoe literatuur deze functe in het
verleden vervulde) Maar het is ook nogelijk on literatuur in de sociale context te beschoutenk
taardoor het neer de richtng van Taal en Connunicate op gaat
Deze exercite laat bijvoorbeeld zien dat de opdrachten / en 10k hoetel ze in ternen van het
leergebied over literatuur lijken te gaan (dus Taal en Cultuur)k in de fornulering toch sterk naar de
identteitsonttikkeling (dus Taal en Identteit) getrokken torden
Vanuit de neer vakspecifeke indeling in taal, communicate en literatuur zou je de volgende fguur
krijgen:
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Nu is duidelijk te zien dat de grote opdrachten oneventichtg verdeeld zijn over de klassieke
doneinen van het leergebied Vrijtel alle opdrachten proberen op de een of andere nanier een link
te leggen naar de connunicate
Blijkbaar bestaat er in het onttikkeltean een behoefe on de grote opdrachten ook aan
vaardigheden te koppelen (echterk zie de discussie in paragraaf 1) In dat geval zou er neer
sanenhang bereikt kunnen torden tussen de opdrachten onderling en tevens zou de relate net de
indeling van het leergebied uit de visie duidelijk genaakt kunnen torden door vanuit het leergebied
drie thena’s te benoenenk die als echte opdrachten gefornuleerd zouden kunnen torden Daarnee
zou de tern ‘grote opdrachten’ ook beter gelegitneerd zijn:





Vanuit Taal en Communicate (of Communicate) is de opdracht dat leerlingen betust en
efectef (ook literair) leren connuniceren (in het Nederlands);
Vanuit Taal en Cultuur (of Taal en Literatuur) is de opdracht dat leerlingen leren begrijpen
hoe (de Nederlandse) taal en cultuur (speciaal literatuur) in elkaar zit Bij deze opdracht is het
historische perspectef onnisbaar voor een juist begrip
Vanuit Taal en Identteit (of Literatuur en Taal) is de opdracht dat leerlingen betust hun
talige en culturele onttikkeling leren vergroten (onder andere door het verbreden van hun
horizonk het onttikkelen van cultuurhistorisch besefk en het netacogniteve inzicht in die
eigen onttikkeling)

In feite betref dit dan terkelijke ‘opdrachten’ taaronder een aantal centrale inzichten van het
leergebied kunnen vallen De neeste grote opdrachten zijn nu al als zo’n inzicht gefornuleerdk of
kunnen genakkelijk geherfornuleerd torden (zie paragraaf 6) Dit kont enigszins overeen net de
tijze taarop het Onttikkeltean Engels en Moderne Vreende talen de grote opdrachten in thena’s
heef georganiseerd
Op die nanier kan ook bekeken torden in hoeverre het betrefende centrale inzicht aan een of neer
van de netadopdrachten kan bijdragen De opdrachten zelf (de kopjes) zouden bovendien ook
uniforner gefornuleerd kunnen torden Nu is het sons een algeneen naatschappelijke uitspraakk
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sons een doelstelling voor de leerlingenk en sons neer een algeneen ondertijskundig of didactsch
inzicht

3 De sanenhang binnen de grote opdrachten
De vier uitgeterkte grote opdrachten (of zoals tij bepleiten: centrale inzichten) bevaten veel
aansprekende elenentenk naar het is vaak onduidelijk hoe een opbout in de tjdk of een verdeling
tussen de schooltypen eruit zou noeten zien We zien tel telkens een aftisseling van
vaardigheidsdoelen en kennisconponentenk naar hierdoor ontstaat geen duidelijk beeld van het
centrale inzicht zelf
oansluitend bij tat in paragraaf 1 is opgenerkt over de verhouding tussen understand, know en do
zou ook binnen de uitterking van de centrale inzichten de lijn noeten zijn:
1
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3

Wat is het centrale inzicht taar het on gaat? Dus niet ‘Het leergebied Nederlands draagt bij
aan inzicht in…’ naar liever iets als ‘Essenteel in het leergebied Nederlands is het inzicht
dat…’
Welke kennis en/of vaardigheid (bijvoorbeeld analytsche vaardigheid) is er nodig on dat
inzicht te verterven?
Waartoe kan het inzicht dienen (bijvoorbeeld oordeelsvorning of attude)k of draagt het bij
aan rijkere vaardigheden zoals vakspecifeke infornated of onderzoeksvaardigheden?

Daarnaast zou binnen de beschrijving van elke grote opdracht ook althans een sunniere aanduiding
noeten torden gegeven van de tijze taarop de opdracht in een doorlopende leerlijn kan torden
uitgeterkt: tat is de betekenis voor het pok het vnbok havo/vtok en de verschillende type
vervolgondertijs? Dit is in de huidige fornulering niet expliciet genoeg het geval
Zie voor een refecte op de afzonderlijke opdrachten paragraaf 6

4 olgenene lacunes
De in de herziene visie gekozen nieute indeling van het leergebied in Taal en Communicate, Taal en
Cultuur en Taal en Identteit kont enigszins (naar niet helenaal) overeen net de indeling in
perspecteven van de neesterschapsteans Taal en Identteit is vertant net het individuele of
cogniteve perspectefk en Taal en Communicate is duidelijk het sociale perspectef (connunicate
vindt altjd in een sociale context plaats) Taal en Cultuur zou kunnen aansluiten bij het historische
perspectefk naar tordt in de opdrachten neer benaderd vanuit het individuele of het sociale
perspectef
Dit is allereerst teer een indicate dat de gekozen indeling toch niet zo gelukkig lijktk naar ten
tteede dreigt nu ook het historische perspectef enigszins uit de boot te vallen Het is echter een
centraal inzicht in zotel het taald als leterkundige donein van het leergebied dat kennis over taal en
literatuur uit het verleden noet torden betrokken in de analyse vank en het oordeel over het heden
(en de toekonst) Naar ons idee is de historische dinensie daardoor relevant bij de neeste van de
gefornuleerde inzichten Dit zou tot uitdrukking noeten konen in de uitterking van die inzichten
(daar is het een uitterking van het nultperspectvisne)k of in een apart inzicht (daar is het een
inhoudelijk donein van het leergebied)
Wat ook naar de achtergrond gedrongen lijkt te torden is het systeenperspectef Het is nisschien
tel het neest centrale principe van ieder leergebied dat je leert hoe iets in elkaar zit Bij Nederlands
is dat taalk taalgebruik en cultuur/literatuurk in elk geval in het Nederlands Dit principe blijf nu in
veel fornuleringen te inpliciet Wanneer bij een inzicht uitgeterkt tordt telke kennis hierbij
relevant is voor dat inzichtk dan betref die kennis bijna per defnite het systeenperspectef
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Ook een centraal begrip als (moderne) retorica lijkt in de opdrachten een beetje uit de boot te vallen
Verschillende opdrachten (zoals 4k 59 en 6) geven tel aanleiding tot het aanstppen van concepten uit
de retoricak naar dit tordt nergens als expliciete kennis benoend Het verdient zeker aanbeveling
on dit tel te doen

59 Terninologische ktestes
Naast de tern grote opdrachten zijn ook een paar andere ternen nogelijk problenatsch In elk
geval verdienen ze neer uitleg






In de hernieutde visie kiest het docentonttikkeltean voor taalcompetente in plaats van
bewuste geleterdheid. Dit is ongettijfeld toe te schrijven aan de feedback dat geleterdheid
de suggeste zou inhouden dat het alleen on literatuur gaat Maar de keuze voor
taalcompetente lijdt aan het ongekeerde: dat literatuur geen enkele rol speelt
Taalconpetente zal eerder torden opgevat als taalvaardigheid dan als literaire
onttikkeling Het nadeel van beide ternen (ook betuste geleterdheid) is dat ze niet
duidelijk naken dat het leergebied Nederlands de focus op de taalconpetente in het
Nederlands ligt Wellicht is het goed on dit centrale begrip nog eens goed te doordenkenk en
eventueel te herovertegen of er niet een conpronis nogelijk is in een uitvoeriger tern als
bewuste taal- en cultuurcompetente, of in een andere conbinate taar de ttee
conponenten duidelijk in tot uitdrukking konen
De tern computatonele talen in opdracht 2 is onduidelijk In de tussenproducten van
Digitale geleterdheid (taarnaar vertezen tordt) staat deze tern niet verneld
Waarschijnlijk is het de bedoeling on taalvariëteiten te benoenen die zijn ontstaan als
gevolg van digitalisering (zoals snsdtaal of chatdtaal)k naar dit zou beter als zodanig
onschreven kunnen tordenk of er tordt gedacht aan computatonal thinking, dat neer past
bij digitale geleterdheid (opdracht 6)
De ternen literatuur en narratviteit zijn niet goed gedefnieerd (daar is op de social nedia
ook al discussie over ontstaan) In de literatuurtetenschap gaat nen ervan uit dat literatuur
als concept alleen in historische en sociale zin gedefnieerd kan torden: literatuur is het
geheel aan teksten dat in een bepaalde periode als taardevol tordt erkend In de ene
periode is die defnite heel nautk in de andere periode (en het lijkt erop dat te in zo’n
periode leven) is die defnite breder Het voorstel van het neesterschapstean zou zijn on
inderdaad over literatuur te blijven spreken en daarnee te accepteren dat het concept niet
strak te defniëren is
Het is de vraag of het de taak van is van het onttikkeltean on het concept literatuur te
defniëren Het gaat eerder on een globale aanduiding van teksten die bij literatuurondertijs
gebruikt kunnen torden Een concrete tekstsuggeste voor zo’n globale defnite zou kunnen
zijn: ‘Literatuur kan ruin torden opgevatk als het geheel aan teksten dat in een bepaalde
periode taardevol tordt gevonden Literatuur onvat allerhande teksten taarin gebruik
tordt genaakt van lyrische en/of verhalende technieken en taalk al dan niet geconbineerd
net beeld en/of geluid Belangrijk voor de literaire taarde van deze teksten is ook de nate
taarin ze het tereldbeeld van de lezer beïnvloeden ’

6 Overtegingen per opdracht
In het navolgende zullen te de feedback per opdracht uitterken

Opdracht 1: Nederlands is de geneenschappelijke taal op school en in de sanenleving
Het centrale inzicht taar het hier on gaat betref in feite de posite van de standaardtaalk nanelijk
dat in Nederland de Nederlandse standaardtaal de geneenschappelijke (bovengetestelijke) taal is in
7

de sanenlevingk en in het bijzonder ook de schooltaal De beknopte uitterking gaat alleen in op de
belangen of de relevante van dit inzichtk en niet op de kennis die hierbij in het geding is Wat noeten
leerlingen hiervoor teten?
Het verdient aanbeveling on hier de verhouding tussen standaardtaal en taalvariëteiten (dialecten
en regionale varianten) als kennisdonein te benoenenk inclusief de legitnering van de
standaardtaal (van tie is de standaardtaal?)k de verhouding tussen schrijfd en spreektaalk
taalregistersk thuistaal/schooltaalk etc
Vanuit kennis over die verhoudingen (aanvankelijk dicht bij de leerlingk naar later ook in historisch
perspectef) verterven leerlingen inzicht in het neer politeke verschijnsel taal en de rol van de
standaardtaal daarbinnen
Op basis van dat inzicht kunnen leerlingen hun attude net betrekking tot de taarde van
standaardtaal en variëteitenk en hun oordelen daaroverk geleidelijk aan vornen of scherpen
Het is ook nogelijk on hier het belang en de neertaarde van een taalnorn (de Nederlandse
standaardtaal) bij te betrekken (hoetel dit neer hoort bij opdracht 59) Die zou hier neer
cultuurhistorisch bekeken kunnen tordenk naar ook vanuit de connunicateve taarde
(bijvoorbeeld begrijpelijkheid)
In ternen van de indeling die in paragraaf 2 voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou deze
grote opdracht vallen onder de netadopdracht dat leerlingen leren begrijpen hoe (de Nederlandse)
taal en cultuur in elkaar zit

Opdracht 2: Talen en taalvariëteiten bevorderen het leren en hebben een bijzondere
betekenis voor de gebruikers
Deze opdracht is uitvoerig uitgeterkt in kennisk vaardigheden en attudes (die allenaal uiterst
taardevol en relevant zijn)k naar daardoor verdtijnt het essentële inzicht enigszins uit beeld Dat
zou eigenlijk centraal noeten staan Daarnaast ontstaat een potentële overlap net opdracht 1
taarin de rol van de standaardtaal centraal staat
Redenerend vanuit de ttel van de opdracht zou je zeggen dat het een inzicht betref in de voord en
nadelen van taalvariate en neertaligheidk vanuit de bijzondere betekenis voor de taalgebruikers
On dat inzicht te bereiken is kennis nodig van taalvariate en neertaligheid (of nisschien eerder
taalcontact); leerlingen noeten leren hoe verschillende varianten in elkaar ziten en tat er gebeurt
als talen net elkaar in contact staan binnen een sanenleving Ook hier ligt het voor de hand on dicht
bij de eigen belevingstereld te beginnenk en deze kennis uit te breiden naar de Nederlandse
sanenlevingk dan de historische dinensie toe te voegen en eventueel een nondiaal perspectef te
nenenk en ten slote de leerling te confronteren net tetenschappelijk onderzoek op dit gebied
Vanuit die kennis kan dan het inzicht ontstaan (of gestnuleerd torden) dat taalvariate niet alleen
vaak voorkont (eigenlijk in de praktjk bijna altjd)k naar ook telke voordelen het heef en telke
nadelen Op die nanier kan dit inzicht ook leiden tot een betuste en beredeneerde attude
In ternen van de indeling die in paragraaf 2 voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit
inzicht vallen onder de netadopdracht dat leerlingen leren begrijpen hoe (de Nederlandse) taal en
cultuur in elkaar zit
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Opdracht 3: Gezanenlijk bout je aan een sterke taalbasis
Het is onduidelijk telk essenteel inzicht hier centraal staat Uit de ttel zou je kunnen afeiden dat
het een soort constructvistsch inzicht is dat taalonttikkeling alleen of het beste door interacte kan
torden bevorderdk naar in de uitterking is hier niets van terug te lezen
De uitterking noent alleen het ‘gezanenlijk terken o…] aan een sterke taalbasis o…] net rijke
teksten ’ Dat is natuurlijk een prina strevenk naar geen inzicht
De neesterschapsteans vinden het uiteraard verheugend dat hier een aantal kennisdoneinen uit
hun eigen visiestuk genoend tordenk naar hoe deze bijdragen aan een centraal inzicht (en telk
inzicht dat precies is) blijf naar ons idee nog onuitgeterkt
Het blijf een beetje gissenk naar nisschien is als essenteel inzicht toch inderdaad bedoeld dat een
netacognitef inzicht in het eigen taalvernogen voornanelijk ontstaat door gezanenlijk
(constructvistsch) rijke teksten vanuit verschillende perspecteven te beschouten Dat is
ongettijfeld een taardevol – naar eerder algeneendondertijskundig – inzichtk taarvan je je tel
kunt afvragen of dit inzicht ook door de leerlingen bereikt zou noeten torden
In ternen van de indeling die boven voorgesteld tordt in drie netadopdrachtenk en afankelijk tat
precies als inzicht bedoeld tordtk zou dit inzicht vallen onder de netadopdracht dat leerlingen leren
begrijpen hoe (de Nederlandse) taal en cultuur in elkaar zit

Opdracht 4: Inzicht in je taalgebruik en je aanpak van talige actviteiten naakt je een betere
taalgebruiker
Dit lijkt een taardevol centraal inzichtk dat nog niet in een uitgebreide vorn is uitgeterkt In de
korte onschrijving lijkt het erop dat het inzicht in het eigen taalgebruik de noodzakelijke kennis isk
die tot het inzicht kan leiden dat je hiernee een betere taalgebruiker bentk en dat je dat daardoor
dus ook tordt 3
In ternen van de indeling die boven voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit inzicht vallen
onder de netadopdracht dat leerlingen betust en efectef leren connuniceren

Opdracht 59: Taalkeuzes zijn afankelijk van doelk publiek en context
Dit is een belangrijk en centraal inzichtk taarbij ‘taalkeuzes’ zeker uitgebreid zou noeten torden
naar ‘taald en tekstkeuzes ’ In de uitterking ervan lijkt de conponent kennis te ontbrekenk naar die
is in de derde alinea gefornuleerd als ‘Leerlingen verterven inzicht in hoe taal in elkaar zit en terkt ’
Dit lijkt over inzicht te gaank naar in feite betref het kennis: leerlingen léren hoe taal terkt Ze leren
hoe taalgebruik (taaronder het gebruik van literaire technieken) efect heef op verschillende
doelgroepen en verschillende contexten
Kennis hierover begint natuurlijk teer bij de eigen ervaringenk naar kan in kringen torden
uitgeboutd naar andere doelgroepen Met nane de kennis over taald en spellingregels heef
daarnaast een interessante historische dinensiek die in de loop van het curriculun kan torden
geëxploreerd
Het ligt voor de hand on ook het handhaven van de taalnorn (de prescripteve regels) als een vorn
van taalkeuze te zien In dat geval is dit bij uitstek ook het centrale inzicht taar de kennis over de
taalnorn een plaats kan vinden Door de taalnorn hierbij ook in taalbeschoutelijke zin te betrekken
kan dit inzicht bij leerlingen bijdragen tot de attudevorning tegenover taalverzorging (o a
Een bespreking van deze opdracht staat ook in Neerlandistek voor de klas:
htp://ttt neerlandistek nl/2018/06/grotedopdrachtdinzichtdindjedtaalgebruikdnaaktdjedeendbetered
taalgebruiker/
3

/

spellinggeteten) Wanneer kies je ervoor on telke regels te respecteren? Dit is afankelijk van doelk
publiek en context
Te overtegen valt verder on ‘context’ uit te breiden tot ‘context en nediunk’ taarnee opdracht 7
overbodig tordt
In ternen van de indeling die in paragraaf 2 voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit
inzicht vallen onder de netadopdracht dat leerlingen betust en efectef leren connuniceren

Opdracht 6: Conpetente taalgebruikers verterken (digitale) infornate kritsch en
connuniceren daarover doelgericht
Op deze nanier gefornuleerd is dit geen centraal inzicht van het leergebiedk naar een soort
didactsche opdrachtk die ook binnen dit leergebied noet torden aangepakt In de korte uitterking
gaat het over ‘kennis en vaardigheden die leerlingen opdoen in het leergebied Nederlandsk’ zonder
dat duidelijk tordt on telke kennis en vaardigheden het gaat
Het zou aanbeveling verdienen on in dit kader na te denken over de vraag telke essentële inzichten
of concepten uit het leergebied Nederlands hier nu in het geding zijn
Onduidelijk aan dit inzicht is of het kritsch verterken van infornate en het doelgericht daarover
connuniceren gezien tordt als een onderdeel van taalconpetente (dat zou kunnen)k of dat
taalconpetente noodzakelijk is daarvoor (zo lijkt het te torden uitgeterktk al blijf onduidelijk telke
taalconpetente dit dan is) Geen van beide is echter een essenteel inzichtk hooguit een
aandachtspunt
Wel een nogelijk essenteel inzicht rond deze thenatek zou kunnen zijn dat kennis van en over taal
en taalgebruik (en tellicht zelfs literatuur) bevorderlijk is voor een efciënte en kritsche
infornateverterking ols je teet hoe in het taalgebruik geprobeerd tordt on efecten te bereikenk
of bijvoorbeeld het genre van de advertorial of de ‘urban legend’ kentk dan kun je genakkelijker zin
en onzin van elkaar onderscheidenk of franing en nanipulate herkennen
Onder die interpretate zou de kennis bestaan uit kennis over connunicateve en retorische
strategieën en genresk over talige indicatoren die duidelijk naken of iets een feit of een nening
betref (evaluateve adjectevenk intensiveerdersk standpuntnarkeerdersk etc )k en kennis over
perspectevenk of hoe verhalen in elkaar ziten Het bij de leerling bereikte inzicht zou dan zijn dat
deze strategieën of technieken betust kunnen zijn ingezet on de boodschap te nanipuleren Dit
inzicht leidt vervolgens tot een beter onderboutd oordeel en efciëntere verterking
De opdracht zou dan beter gefornuleerd kunnen torden als ‘Inzicht in taal en teksten helpt on
(digitale) infornate kritsch te beoordelen en op taarde te schetsen ’
In ternen van de indeling die in paragraaf 2 voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit
inzicht dan vallen onder de netadopdracht dat leerlingen betust en efectef leren connuniceren

Opdracht 7: Connunicate vindt plaats via een breed scala aan teksten en nedia
Het inzichtk en ook de bereikte doelenk lijken sterk overeen te konen net opdracht 6 Op zijn ninst
liggen de ttee zo dicht bij elkaar dat een sanenvoegingk zoals bij opdracht 6 tordt voorgesteldk aan
te raden is Een alternatef is on deze opdracht te koppelen aan opdracht 59

Opdracht 8: Multperspectviteit verruint de blik op jezelfk de ander en de tereld
Dit inzicht lijkt niet specifek voor het leergebied Nederlandsk naar in zijn algeneenheid te gelden In
de uitterking tordt dit gekoppeld aan nultculturele connunicate en literatuur
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In de visie van de neesterschapsteans neent nultperspectviteit een centrale plaats ink naar dan in
de uitterking dat het in alle doneinen van het leergebied nutg en noodzakelijk is on ktestes
vanuit neerdere perspecteven te beschouten In de refecte op de afzonderlijke opdrachten is dit
al vaak geïllustreerd in de suggeste on ook het historische perspectef erbij te betrekken Ook in de
gesuggereerde koppeling van de grote opdrachten aan de doneinindeling is uitgedrukt dat de grote
opdrachten eigenlijk steeds zouden noeten uittaaieren naar alle doneinen

Opdracht /: Literatuur verbreedt de persoonlijkek socialek culturele en naatschappelijke
horizon
Het lijkt ons goed on in het kader van de grote opdrachten / en 10 vooraf iets te zeggen over de
kennis en vaardigheden die aan de orde konen bij het literatuurondertijs De tekst van de ttee
opdrachten suggereert nu dat leerlingen literaire conpetente onttikkelen door sinpelteg
literatuur tot zich te nenen en erover in gesprek te gaan Wij denken dat er voor het onttikkelen
van (betuste) literaire conpetente specifeke kennis nodig is (kennis over hoe verhalen en
gedichten in elkaar zitenk over hoe die genaakt tordenk over hoe die in het verleden genaakt
terden en telke onttikkelingen zich hierin voordedenk en een begrip van de terking van literaire
technieken en de functe van de literatuur in de Nederlandse naatschappij) en dat er specifeke
literaire leesvaardigheden getraind noeten torden Het spreken over literatuur en het createf
schrijven in relate tot literatuur zijn zeker goede didactsche uitgangspunten daarbijk naar het
verdient aanbeveling on specifeker te fornuleren telke concrete literaire leesvaardigheden in het
curriculun voor Nederlands aan de orde zouden noeten konen on te konen tot de onttikkeling
van de literaire conpetente
Wij naken ons in dit verband zorgen over een zin uit grote opdracht / taarin tordt gesteld dat
leerlingen alleen net ‘literaire analyse’ en ‘historische context’ bezig zijn als dat nodig is voor een
hun eigen oordeel of interpretate Voor ons spreekt het vanzelf dat een leerling een tekst niet kan
interpreteren of beoordelen zonder die tekst begrepen te hebben (en daartoe is kennis van hoe
teksten in elkaar ziten onontbeerlijk) en zonder die tekst in de sociale en historische context
geplaatst te hebben
Literatuur lees je on de universele en ethische thena'sk zeker ook in historisch perspectef (in
verband net de onttikkeling van het cultuurhistorisch besef) Uit literaire teksten kunnen te leren
hoe te on kunnen gaan net een snel veranderende naatschappijk identteitk herinneringk vrijheidk
solidariteitk de grenzen van het subject en van het lichaank ziektek gezondheid en zorgk het
onbetustek technologie en robotsk de nenselijke tilk en ook onderterpen als genderk rask
archetypes en stereotypes
Onhelder is de fornulering ‘door te spelen net focalisatek personages en noteven ’ Waaron juist
die drie ternen genonen – of zijn dit slechts voorbeelden? Wat tordt bedoeld net ‘spelen’? Hier
lijkt vertezen te torden naar een visie op literatuurdidactek taarin leerlingen geactveerd torden
(tat tij zeer toejuichen) Het essentële inzicht uit het leergebied dat aan deze grote opdracht ten
grondslag ligt kan echter beter als volgt gefornuleerd torden:
‘Kennis van en inzicht in verhaald en poëzieanalytsche concepten als focalisatek personages
en noteven dragen bij aan de literaire leesvaardigheid en dus de literaire conpetente van
leerlingen Daarvoor is het nodig on die concepten niet alleen receptefk naar vooral ook
productef in het curriculun aan de orde te stellen ’
In ternen van de indeling die boven voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit inzicht dan
vallen onder de netadopdracht dat leerlingen leren begrijpen hoe (de Nederlandse) taal en cultuur
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(speciaal literatuur) in elkaar zit én dat leerlingen betust hun talige en culturele onttikkeling leren
vergroten

Opdracht 10: Verhalen zijn een bron voor expressiek vertondering en creatviteit
Het is niet helenaal duidelijk hoe grote opdracht 10 over ‘verhalen’ zich verhoudt tot grote opdracht
/ over ‘literatuur’ Niet alleen verhalenk naar ook gedichten zijn bron van ‘expressiek vertondering
en creatviteit’k naar tegelijkertjd zijn verhalen en gedichten ook veel neer dan dat: het zijn
kunstterken van taalk het zijn bronnen van inzicht in het culturele verledenk ze zeten aan tot
denkenk tot het leveren van kritekk ze kunnen publiek debat uitlokken of aanleiding geven tot
veronttaardiging en toede
De tereld bestaat uit verhalen: over onszelfk over de natuurk de toekonst en ook de geschiedenis
De constructe van onze identteit is ook een verhaal Kennis van zulke narratviteit is essenteel voor
het leergebied Nederlandsk naar ook relevant ondat dit een politeke kracht heef Leerlingen
ontdekken zo inners dat de taarheid van al die 'verhalen' relatef isk en een constructe Zo creëren
te burgers die de relatviteit van hun eigen taarden gaan inzien Dat kont natuurlijk ook aan de
orde in een schoolvak als flosofek naar de basis van deze kennis kont uit de literatuur en valt het
nakkelijkste aan te leren en te begrijpen via literatuur Literaire teksten hebben van oudsher
abstracte ideeën getest en geconcretseerd
Deze opdracht leent zich ervoor on breder uitgeterkt te torden naar allerlei andere taaleenheden
die een anuserende functe hebben: taalgrapjesk rijnspelletjesk liedjesk cabaretekstenk etc In de
reeks ‘expressiek vertondering en creatviteit’ past ook ‘genieten ’
Een grote onissie zotel in de visie als in de grote opdrachten is het belang dat het schoolvak
Nederlands heef en zou noeten blijven houden voor de kennisnaking net de hoogtepunten uit het
Nederlandse culturele erfgoed (net nane het literaire erfgoed en de ideeëngeschiedenis) Er tordt
nergens in de grote opdrachten getag genaakt van het opdoen van repertoirekennisk van het
systenatsch je literaire conpetente onttikkelen door over een periode van jaren kennis te naken
net de belangrijkste terken uit de Nederlandse literatuur of net de grote verhalen uit de
tereldliteratuur Dit is al in het basisondertijs relevant (denk aan kennisnaking net sprookjesk
verhalen uit de nythologiek liedjes/versjes van onnie M G Schnidt) De globale defnite van
literatuur zoals boven bepleit biedt ruinte on net de onttikkeling van repertoirekennis al vroeg te
beginnenk dicht bij de belevingstereld van de leerlingk en deze gedurende het curriculun verder te
onttikkelen op een tijze die past bij het schooltype en het niveau van de leerling Doordenkend op
deze lijn zou deze grote opdrachtk ook on hen te onderscheiden van opdracht /k beter
geherfornuleerd kunnen torden tot iets als: ‘Kennisnaking net een breed repertoire aan literaire
en anuserende teksten is een essentële voortaarde voor het onttikkelen van expressiek
vertondering en creatviteitk alsnede het cultuurhistorische betustzijn ’
In ternen van de indeling die boven voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit inzicht dan
vallen onder de netadopdracht dat leerlingen leren begrijpen hoe (de Nederlandse) taal en cultuur
(speciaal literatuur) in elkaar zit én dat leerlingen betust hun talige en culturele onttikkeling leren
vergroten

7 Specifekere lacunes
In de uitgeterkte opdrachten ontbreken nog een aantal essentële onderdelen uit het leergebied
Met nane hoe taal in je hoofd zit (dat taal in je hoofd zit)k en hoe het daar terecht kont (eerste en
tteede taalverterving) behoren tot de belangrijkste vraagstukken in het taalkundig onderzoek van
de laatste eeut Het is natuurlijk nogelijk on dit te verterken in de bestaande opdrachten (i c
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opdracht 2 en 4)k naar het valt ook te overtegen on er een aparte opdracht van te nakenk nede
gezien het feit dat hier aangeknoopt kan torden bij de onttikkeling van het betustzijn van het
eigen taalgevoel

Opdracht 11: Taal zit in je hersenen en heef een taalgevoel tot gevolg
Het is absoluut een essenteel inzicht uit de taaltetenschap van de afgelopen eeut dat taal en
taalvernogen in je hersenen is opgeslagen Niet alleen je toordenschat zit in je hoofdk naar ook
allerlei associates bij die toordenk en de grannatca taarnee je taaluitngen boutt Er bestaan
recente inzichten in de processen die zich afspelen bij lezen en schrijvenk de nanier taarop je
toordenschat en taalvernogen zich onttikkeltk en allerlei relates tussen talige en nietdtalige
breinfunctes
Het inzicht dat taal in je hoofd zit kan bijvoorbeeld torden onttikkeld net behulp van kennis over
taalverterving (zotel de verterving van een eerste taal als die van een tteede taal) en taalverlies
Deze kennis begint natuurlijk bij de betusttording van je eigen taalgevoelk naar kan uitgeboutd
torden naar kennis over de naturednurturektestek over toordenschatonttikkelingk klankd of
toordconbinates die vroeg of die laat geleerd tordenk spreekdk luisterdk leesdk en schrijfprocessenk
tot aan de invloed van bestaande talen in je hoofd op nieute talen die je leert en hoe nensen
daarnee ongaan (bijvoorbeeld door code switching)
Dit inzicht in hoe taal in je hoofd terecht kontk hoe taal daar georganiseerd is en hoe taal daaruit
teer verdtijntk kan praktsche toepassingen vinden in het ongaan net of oordelen over taalleerders
(zotel jonge kinderen als voltassenen)k of taalverliezers (enigranten of denenterende ouderen)
Deze opdracht leent zich ook teer voor verschillende perspecteven: er kan gekeken torden naar de
relate tussen lyrische en narrateve aspecten en de esthetsche beleving in het breink de relate
tussen taal en nuziekk tot en net de evolute van de taal in relate tot de evolute van het brein
In ternen van de indeling die boven voorgesteld tordt in drie netadopdrachten zou dit inzicht vallen
onder de netadopdracht dat leerlingen leren begrijpen hoe (de Nederlandse) taal in elkaar zit
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Bijlage: Feedback op de consultatevragen afgeleid van de refecte
In het navolgende doen te een voorstel voor concrete anttoorden op de consultatevragen
[dit is een eerste concept; nog verder aanvullen]
Algemeen
1. In hoeverre beschrijven de grote opdrachten gezamenlijk de essentie van het
leergebied? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende,
4 = goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk toe en geef waar mogelijk
verbetersuggesties.
Oordeel: 2 (matig)
De grote opdrachten bestrijken een groot deel van het leergebied, maar de samenhang
tussen opdrachten en visie, en tussen opdrachten onderling is onhelder. Grotere lacunes
betreffen het ontbreken van het historische en het systeemperspectief.
De meesterschapsteams Nederlands hebben een reflectiedocument geschreven waarin
de opdrachten als geheel, in hun onderlinge samenhang, en afzonderlijk worden
besproken . ‘Over de Grote Opdrachten van het leergebied Nederlands’ is gepubliceerd
op de website vakdidactiekgw.nl en in het digitale tijdschrift Neerlandistiek, en als bijlage
beneden toegevoegd.
Het is conceptvorm voorgelegd aan de universitaire neerlandistiek en de universitaire
vakdidactici Nederlands, en wordt door hen onderschreven. De feedback vanuit de
meesterschapsteam is hieruit afgeleid, en we verwijzen voor meer details en concrete
verbetersuggesties naar die publicatie.
2. In hoeverre sluiten de grote opdrachten aan bij de drie hoofddoelen van onderwijs, te
weten kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 =
onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende, 4 = goed). Licht uw antwoord zo concreet
mogelijk toe en geef waar mogelijk verbetersuggesties.
Oordeel: 2
De grote opdrachten leggen de nadruk op socialisatie en persoonsvorming, maar blijven
implicieter over de kwalificerende functies. De opdrachten zijn vaak niet geformuleerd als
inzichten waarin leerlingen zich kunnen kwalificeren, vooral door het feit dat het
systeemperspectief niet goed uitgewerkt is. De socialiserende functie van literatuur blijft
onderbelicht, mede door het feit dat het historische perspectief vrijwel geheel ontbreekt.
3. In hoeverre zijn de grote opdrachten in essentie herkenbaar voor zowel het po, (v)so
en vo (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo)? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 =
onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende, 4 = goed). Licht uw antwoord zo concreet
mogelijk toe en geef waar mogelijk verbetersuggesties.
Oordeel: 2
De vier uitgewerkte grote opdrachten (of zoals wij bepleiten: centrale inzichten) bevatten
veel aansprekende elementen, maar het is vaak onduidelijk hoe een opbouw in de tijd, of
een verdeling tussen de schooltypen eruit zou moeten zien. We zien wel telkens een
afwisseling van vaardigheidsdoelen en kenniscomponenten, maar hierdoor ontstaat geen
duidelijk beeld van het centrale inzicht zelf.
De uitwerking van de centrale inzichten de lijn moeten zijn:
1.
Wat is het centrale inzicht waar het om gaat? Niet ‘Het leergebied Nederlands
draagt bij aan inzicht in…’ maar liever iets als ‘Essentieel in het leergebied Nederlands is
het inzicht dat…’
2.
Welke kennis en/of vaardigheid (bijvoorbeeld analytische vaardigheid) is er nodig
om dat inzicht te verwerven?
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3.
Waartoe kan het inzicht dienen (bijvoorbeeld oordeelsvorming of attitude), of
draagt het bij aan rijkere vaardigheden zoals vakspecifieke informatie- of
onderzoeksvaardigheden?
Vragen voor specifieke doelgroepen
Vervolgonderwijs
12. In hoeverre zijn de grote opdrachten passend voor een goede de aansluiting havohbo? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende, 4 =
goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk toe en geef indien van toepassing
verbetersuggesties.
Oordeel: 2
Voor het hbo is met name het literatuuronderwijs onvoldoende uitgewerkt. Zonder een
behoorlijke repertoirekennis en enig historisch inzicht is er geen sprake van aansluiting.
Ook een taalkundige aansluiting is absoluut incompleet zonder het tegenwoordig
essentiële inzicht in taal als een onderdeel van het brein, en de wijze waarop
taalverwerving in zijn werk gaat.
13. In hoeverre zijn de grote opdrachten passend voor een goede de aansluiting vwowo? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende, 4 =
goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk toe en geef indien van toepassing
verbetersuggesties.
Oordeel: 2
Voor het wo is met name het literatuuronderwijs onvoldoende uitgewerkt. Zonder een
behoorlijke repertoirekennis en enig historisch inzicht is er geen sprake van aansluiting.
Ook een taalkundige aansluiting is absoluut incompleet zonder het tegenwoordig
essentiële inzicht in taal als een onderdeel van het brein, en de wijze waarop
taalverwerving in zijn werk gaat. Op het vwo mag ook verwacht worden dat de leerling
enige kennis heeft van wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden.

Expertsk tetenschappersk vakdidactci
15. Lees grote opdracht 2: Talen en taalvariëteiten bevorderen het leren en hebben een
bijzondere betekenis voor de gebruikers. In hoeverre sluit deze grote opdracht aan bij
(recente) wetenschappelijke of vakdidactische inzichten op betreffend thema? Geef aan
op een schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende, 4 = goed). Licht uw
antwoord zo concreet mogelijk toe en geef waar mogelijk verbetersuggesties.
Oordeel: 3
De titel van de opdracht suggereert meer het inzicht in de voor- en nadelen van
taalvariatie en meertaligheid, vanuit de bijzondere betekenis daarvan voor de
taalgebruikers. Om die inzichten te bereiken is kennis nodig van taalvariatie en
meertaligheid (of misschien eerder taalcontact); leerlingen moeten leren hoe
verschillende varianten in elkaar zitten en wat er gebeurt als talen met elkaar in contact
staan binnen een samenleving, en hoe personen zelf omgaan met verschillende
variëteiten en talen. Het ligt voor de hand om voor de leerling dicht bij de eigen
belevingswereld te beginnen, en deze kennis uit te breiden naar de Nederlandse
samenleving, dan de historische dimensie toe te voegen en eventueel een mondiaal
perspectief te nemen, en ten slotte het wetenschappelijk onderzoek hierbij te betrekken.
Vanuit die kennis kan dan het inzicht ontstaan dat taalvariatie niet alleen vaak voorkomt
(eigenlijk in de praktijk bijna altijd), maar ook welke voordelen het heeft en welke
nadelen. Op die manier kan dit inzicht ook leiden tot een bewuste en beredeneerde
attitude.
16. Lees grote opdracht 3: Gezamenlijk bouw je aan een sterke taalbasis. In hoeverre
sluit deze opdracht aan bij (recente) wetenschappelijke of vakdidactische inzichten op
betreffend thema? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 = matig, 3=
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voldoende, 4 = goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk toe en geef waar mogelijk
verbetersuggesties.
Oordeel: 1
De uitspraak in deze opdracht is waar, maar het is onduidelijk welk essentieel inzicht uit
het leergebied dit betreft. Het lijkt op het algemeen-onderwijskundige inzicht dat
taalontwikkeling en een metacognitief inzicht in het eigen taalvermogen voornamelijk
ontstaat door gezamenlijk (constructivistisch) rijke teksten vanuit verschillende
perspectieven te beschouwen. Op deze wijze geformuleerd is het echter geen ‘grote
opdracht’ maar hooguit een didactisch voornemen (dat net zo goed voor andere
leergebieden zal gelden).
17. Lees grote opdracht 5: Taalkeuzes zijn afhankelijk van doel, publiek en context. In
hoeverre sluit deze grote opdracht aan bij (recente) wetenschappelijke of vakdidactische
inzichten op betreffend thema? Geef aan op een schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 =
matig, 3= voldoende, 4 = goed). Licht uw antwoord zo concreet mogelijk toe en geef
waar mogelijk verbetersuggesties.
Oordeel: 4
Dit is een belangrijk en centraal inzicht. In de uitwerking ervan lijkt de component kennis
te ontbreken, maar die is in de derde alinea geformuleerd als ‘Leerlingen verwerven
inzicht in hoe taal in elkaar zit en werkt.’ Dit lijkt eigenlijk meer op kennis: leerlingen
léren hoe taal werkt. Ze leren in het kader van dit inzicht overigens ook de prescriptieve
regels, en ze leren hoe taalgebruik effect heeft op verschillende doelgroepen en
verschillende contexten.
De kennis hierover begint natuurlijk bij de eigen ervaringen, maar kan in kringen worden
uitgebouwd naar andere doelgroepen. Met name de kennis over taal- en spellingregels
heeft natuurlijk ook een interessante historische dimensie, die in de loop van het
curriculum kan worden geëxploreerd.
Dit is bij uitstek ook het centrale inzicht waar de kennis over de taalnorm een plaats kan
vinden, omdat het handhaven van bepaalde regels een keuze is die afhangt van doel,
publiek en context. Door de taalnorm hierbij in taalbeschouwelijke zin te betrekken kan
dit inzicht bij leerlingen ook bijdragen tot de attitudevorming tegenover taalverzorging
(o.a. spellinggeweten).
18. Lees grote opdracht 9: Literatuur verbreedt de persoonlijke, sociale, culturele en
maatschappelijke horizon. In hoeverre sluit deze grote opdracht aan bij (recente)
wetenschappelijke of vakdidactische inzichten op betreffend thema? Geef aan op een
schaal van 1-4 (1 = onvoldoende, 2 = matig, 3= voldoende, 4 = goed). Licht uw
antwoord zo concreet mogelijk toe en geef waar mogelijk verbetersuggesties.
Oordeel: 2
De tekst suggereert dat leerlingen literaire competentie ontwikkelen door simpelweg
literatuur tot zich te nemen en erover in gesprek te gaan. Wij denken dat er voor het
ontwikkelen van (bewuste) literaire competentie specifieke kennis nodig is (kennis over
hoe verhalen en gedichten in elkaar zitten, over hoe die gemaakt worden, over hoe die in
het verleden gemaakt werden en hoe dat zich ontwikkelde) en dat er specifieke literaire
leesvaardigheden getraind moeten worden.
Wij maken ons zorgen over de zin waarin wordt gesteld dat leerlingen alleen met
‘literaire analyse’ en ‘historische context’ bezig zijn als dat nodig is voor een hun eigen
oordeel of interpretatie. Voor ons spreekt het vanzelf dat een leerling een tekst niet kan
interpreteren of beoordelen zonder die begrepen te hebben (en daartoe is kennis van
hoe teksten in elkaar zitten en werken onontbeerlijk) en zonder die in de sociale en
historische context geplaatst te hebben. Essentieel is bovendien dat zij de band tussen
literatuur en de Nederlandse maatschappij (verschillende functies van literatuur in die
maatschappij) leren inzien,
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Kennis van en inzicht in concepten als focalisatie, personages en motieven bevorderen
de literaire competentie van leerlingen. Voorwaarde daarvoor is dat zij behalve receptief,
ook productief worden aangewend.
19. Van zes grote opdrachten heeft het ontwikkelteam alleen de titel en een korte
omschrijving opgeleverd. Beschrijf voor maximaal twee grote opdrachten een mogelijke
uitwerking in kennis en vaardigheden die herkenbaar is voor zowel het po, (v)so als vo
en praktijkonderwijs. Benoem duidelijk om welke grote opdracht het gaat.
In het gepubliceerde reflectiedocument 'Over de Grote Opdrachten van het leergebied
Nederlands' (zie ook de bijlage) bespreken de Meesterschapsteams Nederlands alle
opdrachten afzonderlijk, en in samenhang. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.
20. Welke grote opdracht of welk thema mist u of zou u willen toevoegen aan de tien
grote opdrachten? Geef maximaal twee suggesties. Geef ook aan waarom u deze
suggestie wilt toevoegen.
Opdracht 11: Taal zit in je hersenen en heeft een taalgevoel tot gevolg
Het is absoluut een essentieel inzicht uit de taalwetenschap van de afgelopen eeuw dat
taal en taalvermogen in je hersenen is opgeslagen. Niet alleen je woordenschat zit in je
hoofd, maar ook allerlei associaties bij die woorden, en de grammatica waarmee je
taaluitingen bouwt. Er bestaan recente inzichten in de processen die zich afspelen bij
lezen en schrijven, de manier waarop je woordenschat en taalvermogen zich ontwikkelt,
en allerlei relaties tussen talige en niet-talige breinfuncties.
Het inzicht dat taal in je hoofd zit kan bijvoorbeeld worden ontwikkeld met behulp van
kennis over taalverwerving (zowel de verwerving van een eerste taal als die van een
tweede taal) en taalverlies. Deze kennis begint natuurlijk bij de bewustwording van je
eigen taalgevoel, maar kan uitgebouwd worden naar kennis over de naturenurturekwestie, over woordenschatontwikkeling, klank- of woordcombinaties die vroeg of
die laat geleerd worden, spreek-, luister-, lees-, en schrijfprocessen, tot aan de invloed
van bestaande talen in je hoofd op nieuwe talen die je leert en hoe mensen daarmee
omgaan (bijvoorbeeld door code switching).
(zie voor een uitgebreidere uitwerking de bijlage)
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