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Vooraf 
 
 
Voor u ligt de handleiding ‘De taalcoördinator werkt’ van de post-HBO opleiding coördinator Taal. De opleiding is vernieuwd 
op basis van veldraadplegingen onder docenten en alumni van de opleiding. Het was mooi om te merken hoe betrokken er 
door velen is gereageerd. In de herziening hebben we de reacties zoveel mogelijk meegenomen.  
Daarnaast zijn ontwikkelingen op het gebied van taalonderwijs,–didactiek, toetsing, leiderschap en coaching verwerkt in de 
vernieuwde opleiding. U zult zien dat de nieuwe opleiding niet vastomlijnd beschreven is, maar dat er veel ruimte is voor 
eigen inbreng en keuzes. 
We hopen dat u na het lezen van deze handleiding geïnspireerd aan de slag kunt gaan met het organiseren en verzorgen van 
de opleiding. We horen ook graag uw ervaringen en feedback. Daarvoor zullen in we ieder jaar, in samenwerking met SLO, 
een bijeenkomst voor betrokken docenten organiseren. 
 
Anette de Groot Kuppens, Jack Duerings, Joanneke Prenger, Veronique Damoiseaux, Annette Schaafsma 
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1. Inleiding 
 
 
Dit document geeft een overzicht van en verwijst naar de materialen behorend bij de post- HBO-opleiding coördinator Taal: 
“de taalcoördinatot werkt!”. Deze handleiding geeft informatie over de uitgangspunten en opzet van de opleiding. In de 
opleiding staat de ontwikkeling van de verschillende rollen van de taalcoördinator centraal: 

a. de taalcoördinator als excellente taalleraar 
b. de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner 
c. de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid 

Om de rol van 'mede-eigenaar van taalbeleid' te ontwikkelen schrijft de taalcoördinator in opleiding een taalbeleidsplan. Het 
format voor het schrijven van het taalbeleidsplan is in de nieuwe opleiding bijgesteld. Om te werken aan zijn rol als excellente 
taalleraar, zijn in de blokken de taalinhouden beschreven die moeten worden verworven.   
 
Voor elke rol van de taalcoördinator zijn op drie niveaus leeruitkomsten beschreven:  

1. rolingroei  
2. rolconsolidatie  
3. rolmeesterschap 

Tijdens de opleiding werkt de student aan zijn rolontwikkeling voor de drie rollen als taalcoördinator, met als gewenst 
eindniveau in de opleiding het niveau 'rolconsolidatie'. 
 
Uit de enquête onder alumni bleek een grote wens naar meer aandacht voor leiderschap en coaching. In de opleiding is 
daarom een leerlijn leiderschap en innovatie opgenomen. De onderdelen uit deze leerlijn zijn opgenomen in de 
rolontwikkeling en staan dus niet los van de modules, maar zijn er in verweven. 
 
In deze handleiding leest u hoe u met de materialen en de leerlijnen aan de slag kunt gaan.  



 

 7 

2. Uitgangspunten van de opleiding  
 
 
2.1 Rolontwikkeling  
Tijdens de opleiding ontwikkelt de student zich in zijn rol als taalcoördinator, voor elk van de drie rollen die we onderscheiden:  

a. de taalcoördinator als excellente taalleraar 
b. de taalcoördinator als begeleidertgv en gesprekspartner 
c. de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid 

Voor elke rol zijn de leeruitkomsten op drie niveaus beschreven. In de opleiding werkt de student toe naar het niveau 
rolconsolidatie. De beschrijving van deze niveaus van rolontwikkeling (zie Toetsing) is gebaseerd op Bennik (2008). Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen roluitbouw, rolconsolidatie en rolmeesterschap, die respectievelijk te vergelijken zijn met de 
categorieën onvoldoende, voldoende en goed. Zie voor een verdere uitwerking van deze niveaus per rol het document 
Leeruitkomsten en stadia rolontwikkeling.  
 
 
2.2 Taalonderwijs  
De student ontwikkelt zich in de opleiding in zijn rol als excellente taalleraar. In de opleiding hebben we drie taalblokken 
uitgewerkt:  

I.Leesvaardigheid 
II.Schrijfvaardigheid 

III.Mondelinge taalvaardigheid  
 
2.2.1 Opzet van de taalblokken 
Elk taalblok wordt uitgewerkt in domeinspecifieke leerdoelen per blok. Het begrippenkader en taalverzorging wordt gezien als 
een domein dat ten dienste staat aan de andere domeinen.  Spelling ten dienste aan schrijven en begrippen ten dienste aan de 
domeinen om leerlingen gereedschap (begrippen) te bieden om over taal en taalverschijnselen te praten. 
Daarnaast komen per blok de volgende zes deelthema's aan de orde:  

• Leerlijnen 
De taalleraar doet ertoe en stelt duidelijke doelen. Daarvoor is kennis van leerlijnen een voorwaarde. Op basis van 
deze kennis kunnen keuzes gemaakt worden voor de inrichting van het taalonderwijs. Bij ieder taaldomein komen de 
leerlijnen uitgebreid aan de orde. 
• Didactiek  
We zoomen hierbij in op de domeinspecifieke vakdidactiek. 
• Rijke leeromgeving 
Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit om taal te gebruiken met plezier talige activiteiten uit te voeren. In een 
rijke leeromgeving is veel ruimte voor interactie en zijn verschillende authentieke bronnen aanwezig. Hierin komen de 
pijlers van interactief taalonderwijs, betekenisvol en sociaal leren terug. Het strategische leren blijft uiteraard 
belangrijk maar het aanleren van strategieën kan nooit een losstaand doel zijn in het taalonderwijs. 
• Samenhang 
Samenhang tussen de taaldomeinen en taal en andere leergebieden is daarbij een belangrijk uitgangspunt 
(Curriculumspiegel 2017, SLO; Taalunie, 2017). 
• 21e eeuwse vaardigheden 
Alle functies van taal hebben in de opleiding een plek. We zien het gevaar van het leggen van de nadruk op taal als 
instrumentele vaardigheid en de toetsing daarvan. Onder andere door de taaldomeinen te benaderen vanuit het 
perspectief van 21e eeuwse vaardigheden komen de expressieve en conceptualiserende functie van taal aan de orde. 
• Evalueren en toetsen 
De toetsing van taalontwikkeling verdient aandacht en in elk taaldomein komt toetsing en feedback aan de orde. Er is 
aandacht voor het formatief evalueren van de taalontwikkeling: de rol van (peer) feedback, feed-up en feedforward. 

 
Meertaligheid is een vanzelfsprekendheid geworden in onze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld (Lectoreninitiatief 
Professionalisering Taalonderwijs, 2017). Talensensibilisering is in onze meertalige samenleving een belangrijk aandachtspunt 
(Taalunie, 2017). We benaderen de taaldomeinen vanuit een meertalige context en hebben meertaligheid, waaronder NT2, niet 
als apart onderdeel opgenomen, maar zijn herkenbaar in de rijke leeromgeving en didactiek. Zie voor een overzicht de 
documenten van de Taalblokken. 
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2.2.2 Literatuur bij de taalblokken 
 
Bij ieder blok is een bronnenlijst opgenomen. Het gaat hier om aanbevolen literatuur voor docenten en studenten. Daarnaast is 
een algemene literatuurlijst opgenomen met relevante en actuele bronnen.  
 
2.2.3 Opleidingsdidactische uitgangspunten bij elk blok 
 

• Teach as you preach  (congruent opleiden) 
• Ruimte voor interactie, professionele dialoog 
• Actieve inbreng van de cursisten, o.a. door inbreng en delen van eigen kennis en ervaringen (netwerkleren) 
• Bij kennis over taalonderwijs wordt modelling ingezet 
• Bij het schrijven van taalbeleid wordt genredidactiek ingezet 
• Actualiteit en inspirerende voorbeelden maken deel uit van iedere bijeenkomst 
• Werken met intervisiegroepen en peerfeedback 

 
2.3 Leiderschap en innovatie 
Om de rol van taalcoördinator als begeleiderr en gesprekpartner en de rol van mede-eigenaar van taalbeleid goed te kunnen 
ontwikkelen is naast de taalblokken een leerlijn leiderschap en innovatie ontwikkeld. Hiervoor is een aparte handreiking voor 
de docent ontwikkeld (zie: Handreiking leerlijn leiderschap en innovatie). De inhouden van deze leerlijn is verweven met de 
inhouden van de taalblokken. 
 
2.4 Keuzes en eigen invulling 
Een taalblok bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Per blok worden suggesties gegeven voor de invulling van de bijeenkomsten. 
Het is aan de docent om met behulp van de suggesties en bronnen zelf de bijeenkomsten te ontwerpen. Daarvoor is in de 
beschrijving van het blok een beslisschema opgenomen.  
Iedere tweede bijeenkomst van een blok is een bijeenkomt uit de leerlijn leiderschap en innovatie. 
In ieder blok is een kernactiviteit beschreven. Deze kernactiviteit is een verplicht onderdeel in het blok. Je vindt de 
kernactiviteiten ook in het document Kernactiviteiten. 
 
2.5 Koppeling theorie/praktijk 
Bij ieder blok zijn een aantal praktijkopdrachten opgenomen. Aan het begin van een blok maakt iedere student een keuze uit de 
praktijkopdrachten. In de praktijkopdrachten wordt een beroep gedaan op verschillende vaardigheden. De student kiest een 
praktijkopdracht die past bij zijn niveau van rolontwikkeling en legt een verbinding met zijn kennis op het gebied van 
taalonderwijs en kennis uit de leerlijn leiderschap en innovatie. 
Tijdens het blok voert de student de praktijkopdracht uit en aan het eind van het blok vindt uitwisseling en kennisdelling plaats. 
Voor een overzicht van de praktijkopdrachten per blok, zie Praktijkopdrachten. 
 
2.6 Samenwerken en -leren 
In de opleiding wordt gewerkt met een leerteam van vier personen. Dit leerteam houdt elkaar scherp wat betreft de 
rolontwikkeling, waaronder de voortgang in het ontwikkelen van het taalbeleidsplan. Reflectie op de rol en het taalbeleidsplan 
vindt steeds plaats in de tweede bijeenkomst van elk blok waarbij het geven van (peer)feedback bouwstenen oplevert voor het 
eigen ontwikkelportfolio. In de opleiding is veel aandacht voor reflectie en het geven van gerichte peerfeedback.  
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3. Toetsing 
 
 
3.1 Rolontwikkeling 
Het beroepsprofiel van de opleiding de taalcoördinator beschrijft de taalcoördinator als professional in drie rollen. De drie 
rollen zijn zoals gezegd:  

(1) de taalcoördinator als excellente taalleraar,  
(2) de taalcoördinator als begeleider en gesprekspartner,  
(3) de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid.  

Gedurende de opleiding groeit de student in zijn rol en deze ontwikkeling zal zich ook nog lang na de opleiding verder 
voortzetten. Bij de drie rollen zijn leeruitkomsten beschreven. Aan het eind van de opleiding toont de student aan minimaal het 
niveau rolconsolidatie te beheersen (zie Beoordelingsformulier rolontwikkeling). 
 
3.2 Taalbeleidsplan 
Iedere student schrijft tijdens de opleiding een taalbeleidsplan voor de eigen school. Voor het schrijven van het taalbeleidsplan 
is een stappenplan ontwikkeld: Naar een taalbeleidsplan. De student analyseert de huidige situatie op zijn school, reflecteert 
op de analyse aan de hand van actuele bronnen en inzichten en formuleert een gewenste richting en een plan van aanpak. De 
analyse, reflectie en plannen worden gedeeld met het team en het management van de school. In de leerteams geven de 
studenten elkaar feedback op het plan. 
Met het schrijven van het  taalbeleidsplan ontwikkelt de taalcoördinator zich in de rol van mede-eigenaar van taalbeleid. In het 
document leeruitkomsten en stadia rolontwikkeling zijn de leeruitkomsten beschreven. Met het taalbeleidsplan kan de 
taalcoördinator de leeruitkomsten aantonen die beschreven staan onder het kopje C. de taalcoördinator als mede-eigenaar van 
taalbeleid'. Het taalbeleidsplan voor de eigen school dat aan het einde van de opleiding ingeleverd wordt, dient daarmee dus 
als bewijslast voor de rolontwikkeling.  
Het taalbeleidsplan wordt niet beoordeeld, maar door de docent gecheckt op volledigheid  met behulp van de checklist 
taalbeleidsplan. 
De beoordeling vindt plaats via het portfolio van de student waarin hij bewijzen verzamelt voor zijn rolontwikkeling (zie 
paragraaf 3.3.2). 
 
 
3.3 Werkwijze 
 
3.3.1 Criteriumgericht interview met leidinggevende 
Om zicht te krijgen op de rolontwikkeling binnen de eigen school voert de student twee of drie keer een gesprek met zijn 
leidinggevende. 
Het criterium gerichte interview (CGI) geeft zicht op de ontwikkeling en leerpunten van de student. 
Het interview met de leidinggevende wordt gehouden:  

• aan het begin van de opleiding om het startniveau in kaart te brengen, 
• indien gewenst aan het einde van het tweede blok van de opleiding om de eerste vorderingen en 
mogelijkheden voor de periode erna in kaart te brengen.  
• aan het einde van de opleidingals nameting 

De uitkomsten van het CGI kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de rolontwikkeling. Het is aan te raden deze 
interviews digitaal vast te leggen, zodat de bewijslast navolgbaar is. Zie het document Criteriumgericht Interview. 
 
3.3.2 Portfolio en voortgangs- en beoordelingsgesprek 
Aan het einde van de opleiding toont de student middels een ontwikkelportfolio aan dat de leeruitkomsten die horen bij de 
verschillende rollen minimaal op het niveau van rolconsolidatie beheerst worden. Daarbij maakt hij gebruik van het document 
Beoordelingsformulier rolontwikkeling. Voor het krijgen van een totaaloverzicht op leeruitkomsten met bijbehorende stadia 
verwijzen we naar het documenten Leeruitkomsten en stadia rolontwikkeling. 
In het portfolio bewaart de student die producten die de argumentatie ondersteunen en als bewijslast kunnen dienen. Denk 
aan uitgevoerde praktijkopdrachten, (peer)feedback, reflectie op de literatuur, beeldmateriaal etc.  
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Halverwege de opleiding maakt de student een verslag waarin kort (max. 2 A4-tjes) aangegeven wordt hoever hij inmiddels is 
gevorderd in de rolontwikkeling en waarin tevens een koppeling gemaakt wordt naar het Beoordelingsformulier 
rolontwikkeling met bijbehorend portfolio.  
Aan de hand van dit verslag en het portfolio voert de student een voortgangsgesprek met de docent.  
Om de opleiding af te kunnen sluiten schrijft de student een eindverslag (max. 3 A4-tjes).  Dit verslag is bedoeld om kort aan te 
geven wat de ontwikkeling is geweest, waar nog aandachtspunten en ambities liggen en hoe deze uiteindelijk te realiseren zijn. 
Bovendien biedt het een korte toelichting op de bewijslast bij de leeruitkomsten van het Beoordelingsformulier 
rolontwikkeling en het portfolio. Hierna volgt een eindgesprek met de docent. De docent geeft feedback op het 
beoordelingsformulier. Zie hiervoor het document Toetsing.  
 
3.4 Cesuur 
Om de opleiding met een voldoende te kunnen afsluiten moet de student aantonen het niveau rolconsolidatie te beheersen. 
Voor een beoordeling goed moet de student vijf criteria op het niveau rolmeesterschap aantonen.  
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4. Opzet van de opleiding in schema 
 
4.1 Blauwdruk 
 

INTAKE    

 Leiderschap en innovatie 

  

Blok 0 

INTRO  

Bijeenkomst 1  

   Leerlijnen Didaktiek  Rijke 
leeromgeving 

Samenhang  21e eeuwse 
vaardigheden  

Evalueren 
en 
toetsen 

Blok 1 

Mondelinge 
taalvaardigheid 

Bijeenkomst 2-4  Bijeenkomst 2: blok 1 leiderschap en innovatie 

       

Blok 2 

schrijven 

Bijeenkomst 5-8             

Bijeenkomst 6: blok 2 leiderschap en innovatie 

       

Voortgangsgesprek  
Blok 3 

Lezen 

Bijeenkomst 9-13            

Bijeenkomst 10: blok 3 leiderschap en innovatie 

       

Bijeenkomst 14: blok 4 leiderschap en innovatie 

Eindgesprek  

Bijeenkomst 15: afsluitende bijeenkomst met directeuren 
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4.2 Verdeling uren  
De studiebelasting voor de student is 300 uur.  
Per bijeenkomst heeft de student 4 uur contacttijd en 6 uur voorbereiding en zelfstudie.  
Daarnaast is 50 uur ingeruimd voor het schrijven van het taalbeleidsplan, het voortgangs- en eindgesprek en 100 uur voor 
praktijkopdrachten en onderzoekstijd in de eigen schoolpraktijk.  
Voor een verdeling van deze uren over de onderdelen van de opleiding zie hieronder.  
 
                    Inhoudsschema, urenverdeling  

Inhoud Bijeenkomst Uren 
Groepsintake met leidinggevende  Vooraf  
   
Blok 0 
Introducatie  
Visie, kaders taalonderwijs, opzet opleiding 

B1 10 

Blok 1 Mondeling taalvaardigheid 
Leiderschap en innovatie blok 1 B2 10 
  B3 10 

B4 10 
Blok 2 Schrijven 
 B5 10 
Leiderschap en innovatie blok 2 B6 10 
  B7 10 

B8 10 
Blok 3 Lezen  
 B9 10 
Leiderschap en innovatie blok 3 B10 10 
  
  

B11 10 
B12 10 

   
Leiderschap en innovatie blok 4 B14 10 
Afsluitende bijeenkomst B15  10  
Totaal uren   150 
Schrijven taalbeleidsplan 
Inclusief voortgangsgesprek en eindgesprek 

 50 

Opdrachten 
• Domeinoverstijgende, flexibel in te vullen 

praktijkopdrachten.  
• Criterium gerichte interviews  
• Schrijven persoonlijk portfolio 

 100 
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5. Intake 
 
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten en andere professionals, werkzaam in het primair onderwijs. In overleg zijn 
leerkrachten uit andere onderwijssectoren toelaatbaar.  
Een student doet de opleiding voor taalcoördinator niet voor zichzelf, maar draagt met deze opleiding en de opbrengsten 
daarvan bij aan schoolontwikkeling op de eigen school. Het is belangrijk dat de student gesteund en gefaciliteerd wordt door 
het management. De schoolleider is aanwezig bij de intake van de opleiding. We hebben gekozen voor een groepsintake, 
waarbij alle studenten of studenten in groepen mét hun schoolleider aanwezig zijn. 
Het intakeformulier dient ingevuld meengenomen te worden naar de groepsintake.   
Voor deze groepsintake is een programma ontwikkeld. Het programma voor de groepsintake is te vinden in het document 
groepsintake.  
Na de groepsintake krijgt de student een aantal opdrachten mee ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de opleiding. 
 
 
 
 

6. Overzicht genoemde documenten  
 
Voor de opleiding kan de docent van de opleiding gebruik maken van de volgende – in deze handleiding kort aangeduide – 
documenten. We sommen deze documenten op:  
 

1. Leerlijn en module leiderschap en innovatie 
2. Leeruitkomsten en stadia rolontwikkeling 
3. Naar een taalbeleidsplan 
4. Checklist taalbeleidsplan 
5. Criteriumgericht interview 
6. Taalblokken 
7. Kernactiviteiten 
8. Praktijkopdrachten 
9. Beoordelingsformulier rolontwikkeling 
10. Literatuurlijst  
11. Toetsing  
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