
Coördinator Taal (Post-HBO) 
 
Opbrengst 
Je hebt je ontwikkeld in de rollen van de taalcoördinator. De drie rollen zijn: 

• de taalcoördinator als excellente taalleraar 

• de taalcoördinator als ondersteuner en gesprekspartner 

• de taalcoördinator als mede-eigenaar van taalbeleid 
 
Inhoud 
Als coördinator taal bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs en de taalontwikkeling van 
kinderen, ben je ondersteuner en gesprekspartner van collega’s en mede-eigenaar van taalbeleid op 
jouw school. 
 
Je ontwikkelt je in je rol als excellente taalleraar. De opleiding biedt de taaldomeinen lezen, schrijven 
en mondelinge taalontwikkeling als blok aan. Bij elk taaldomein komen de volgende onderwerpen 
aan de orde: evalueren en toetsen, samenhang, leerlijnen, rijke leeromgeving en didactiek. Binnen 
de opleiding werk je binnen een leerteam van vier personen. De leden van dit leerteam houden 
elkaar scherp op de rolontwikkeling en de voortgang in het ontwikkelen van het taalbeleidsplan. Je 
legt je ontwikkeling vast in een ontwikkelportfolio.  
 
In ieder blok zijn een aantal praktijkopdrachten opgenomen die een beroep doen op de verschillende 
vaardigheden van jou als student. Aan het begin van een blok kies je een praktijkopdracht die past bij 
jouw rolontwikkeling. Tijdens het blok voer je de praktijkopdracht uit en aan het eind van het blok 
vindt uitwisseling en kennisdeling plaats.  
 

• Blok 1 (september/oktober)  

− Kennis van het taaldomein mondelinge taalvaardigheid  

− Je eigen identiteit als taalcoördinator verkennen  

− Werken in een leerteam  

− Uitvoeren praktijkopdrachten  

− Kennis delen  

− Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  
  

• Blok 2 (november/december)  

− Kennis van het taaldomein schrijven   

− Kennis van veranderprocessen  

− Werken in een leerteam  

− Uitvoeren praktijkopdrachten  

− Kennis delen  

− Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  
  

• Voortgangsassessment (januari)  
  
  



• Blok 3 (februari/maart/april)  

− Kennis van het taaldomein lezen   

− Oefenen met het ondersteunen van collega’s  

− Werken in een leerteam  

− Uitvoeren praktijkopdrachten   

− Kennis delen  

− Schrijven van het eigen taalbeleidsplan  
 

• Inleveren portfolio, waaronder taalbeleidsplan en eindgesprek (mei)  
  

• Diplomering (juni)  
 
Organisatie 
Tijdens de bijeenkomsten is er aanbod over vernieuwend taalonderwijs en denk je, samen met je 
medestudenten, na over het taalonderwijs en mogelijke verandertrajecten op het gebied van de 
domeinen taal in de eigen school. Je maakt een keuze, op grond van de praktijk, uit een van de drie 
opdrachten per domein. Je schrijft een taalbeleidsplan voor je eigen school en ontwikkelt jezelf op 
het gebied van innovatie en leiderschap, afgestemd op jouw leerbehoefte.  
 
Certificering 
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt 
na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. 
 
In de opleiding wordt de volgende literatuur gebruikt en het is wenselijk die aan te schaffen:  

  

• Branden, K. vanden (2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw. Leuven: Acco   

• Gijsel, M. & Druenen, M. van (2013). Opbrengstgericht werken aan mondelinge 
taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.  

• Mortel, K. van der & Bouwman, A. (2015). Handboek technisch lezen in de basisschool. 
Instructie en didactiek in de doorgaande lijn. Amersfoort: CPS.   

• Mortel, K. van der en Ballering, C. (2014). Verdiepend lezen. Leerlingen begeleiden bij het 
begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort: CPS.  

• Norden, S. van (2018). Iedereen kan leren schrijven. Bussum: Coutinho. 
 

Doelgroep 
Leraren groep 1 tot en met 8, leraren SBO en VSO, IB-ers 
 
Planning 
Acht bijeenkomsten van zes uur, een intakegesprek, tussentijdse feedback en een eindgesprek.  
Studiebelasting: 300 uur. 
 
 


