
Naam	  Lectoraat	   	   	   :	  Taalgebruik	  &	  Leren	  
	  
	  	  
Naam	  hogeschool	   :	  NHL	  	  
	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  dr	  Jan	  Berenst	  
	  	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
	  
Onderwijs	  zonder	  taal	  is	  ondenkbaar.	  Taal	  is	  een	  middel	  waarmee	  kinderen	  zich	  op	  
verschillende	  manieren	  kunnen	  uiten.	  Het	  is	  een	  middel	  waarmee	  we	  in	  geschreven	  en	  
gesproken	  vorm	  communiceren	  en	  het	  is	  een	  middel	  om	  te	  leren.	  Door	  met	  elkaar	  of	  met	  de	  
leerkracht	  te	  praten,	  schrijven	  en	  lezen	  over	  een	  onderwerp,	  leren	  kinderen	  over	  dat	  
onderwerp.	  Dat	  is	  een	  fascinerend	  proces.	  
In	  het	  lectoraat	  Taalgebruik	  en	  Leren	  proberen	  we	  in	  praktijkgericht	  onderzoek	  meer	  zicht	  
op	  dat	  proces	  te	  krijgen.	  Daarnaast	  zoeken	  we	  naar	  onderwijsvormen	  waarmee	  we	  zowel	  de	  
taalvaardigheid	  als	  de	  kennisconstructie	  van	  kinderen	  kunnen	  optimaliseren.	  
	  
Jan	  Berenst	  is	  sinds	  september	  2010	  als	  lector	  verbonden	  aan	  het	  Lectoraat	  Taalgebruik	  &	  
Leren.	  Hij	  studeerde	  Nederlandse	  Taal-‐	  en	  Letterkunde	  aan	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen	  
(RUG)	  en	  heeft	  daarna	  als	  docent	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  gewerkt	  en	  bij	  de	  
lerarenopleiding	  voor	  basisschoolleraren.	  Sinds	  1977	  is	  hij	  werkzaam	  aan	  de	  
Letterenfaculteit	  van	  de	  RUG,	  waar	  hij	  onderwijs	  verzorgt	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
gespreksanalyse	  en	  de	  taal-‐	  en	  geletterdheidsontwikkeling.	  Daarnaast	  verricht	  hij	  onderzoek	  
op	  die	  gebieden.	  Jan	  Berenst	  is	  in	  1994	  gepromoveerd	  op	  een	  studie	  naar	  relationeel	  
taalgebruik,	  en	  publiceerde	  onder	  andere	  over	  interculturele	  communicatie,	  medische	  
interactie,	  lerarenvergaderingen,	  taalgebruiksontwikkeling	  van	  kinderen,	  klasseninteractie	  
en	  geletterdheidsontwikkeling.	  Tevens	  is	  hij	  projectleider	  in	  het	  Expertisecentrum	  voor	  taal,	  
onderwijs	  en	  communicatie	  (Etoc)	  van	  de	  RUG.	  
	  
Relevante	  links	  
http://www.nhl.nl/nhl/40/kennis-‐en-‐bedrijf/lectoraten.html	  
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