Feedback
conceptvisie

NEDERLANDS

Reactieformulier Curriculum.nu visie
Negen ontwikkelteams, leraren en schoolleiders werken aan de actualisatie van
het curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit
doen zij niet alleen, zij gaan in gesprek en vragen feedback op tussenproducten
aan o.a leerlingen, ouders, (ontwikkel)scholen, leraren, schoolleiders,
schoolbestuurders, vakverenigingen, lerarenopleiders, vervolgonderwijs,
voorschoolse educatie, maatschappelijke organisaties, de wetenschap, en het
bedrijfsleven. De ontwikkelteams werken het komend jaar in vier
ontwikkelsessies en verzamelen tussen deze sessies hun feedback op
tussenproducten. Uw feedback is van belang voor het ontwikkelteam om
tussenproducten te verrijken.
Ontwikkelteam Nederlands heeft de eerste ontwikkelsessie achter de rug
(14-16 maart) en heeft daarin een conceptvisie opgesteld voor het leergebied.
Voorliggend formulier is bestemd voor het meegeven van feedback op deze
conceptvisie namens een groep of vanuit een bijeenkomst. Het ontwikkelteam
heeft een aantal vragen geformuleerd en stelt uw reactie zeer op prijs.
De consultatievragen hebben als doel de conceptvisie completer te maken, aan
te scherpen en te verhelderen.
Vult u de antwoorden op de vragen in die relevant zijn voor u of uw organisatie.
Gelieve per vraag de antwoorden beknopt te formuleren. Onderaan kunt u
eventuele overige opmerkingen toevoegen. Anonieme reacties worden niet
gebruikt.1 Het staat u vrij om voor meerdere leergebieden feedback te geven
en een formulier in te sturen.

U kunt dit reactieformulier mailen naar: consultatie@curriculum.nu
Dit kunt u doen tot en met woensdag 25 april 9.00 uur.
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Zie spelregels voor reactie op www.curriculum.nu
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ALGEMENE GEGEVENS
We vragen u om de algemene gegevens hieronder zo goed mogelijk in te vullen. Deze gegevens
hebben de ontwikkelteams nodig om een goed beeld te krijgen van wie ze de feedback krijgen.

Contactgegevens indiener
Naam

Peter-Arno Coppen

e-mail*

P.A.Coppen@let.ru.nl

Telefoonnummer*

024-3612054/0641914431

*Uw reactie op de vragen wordt openbaar gemaakt, contactgegevens worden niet openbaar gemaakt
Naam organisatie/ groep/ bijeenkomst
Meesterschapsteams Nederlands, alle hoogleraren Neerlandistiek en de VSNU
✔ Ik reageer namens de organisatie

n.v.t.

Bijeenkomst(en) plaatsgevonden op/ reacties verzameld op (datum):

o.a. 21 april (Utrecht), en per mail
Aantal personen deelgenomen aan het tot stand komen van de reactie: 53

personen

Aantal en achtergrond van de deelgenomen personen aan de reactie

leerlingen

✔

pedagogisch medewerkers /
leraren uit het aansluitend onderwijs:

ouders
peuterspeelzalen/ kinderdagverblijf
po-leraren
MBO
vo-leraren
HBO
✔

✔

wetenschappers /
experts
lerarenopleiders
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WO
Anders, nl.:
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200 woorden)

Op welke manier doet deze visie voldoende recht aan de ontwikkeling en kansen van iedere leerling?
Licht uw antwoord toe.

De visie biedt veel aanknopingspunten om Nederlands in te zetten voor een brede ontwikkeling van
en gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun niveau, en houdt ook rekening met verschillende
achtergronden (sociaal, cultureel, talig). Belangrijk is ook de aandacht voor de persoonsvormende rol
van taal. Twee punten kunnen in dat licht nog sterker worden aangezet, als we willen streven naar
bewust geletterde leerlingen. (1) Alle leerlingen moeten in het taalonderwijs op hun niveau worden
toegerust met kennis en inzicht over taal, taalgebruik en literatuur om hierover geïnformeerd
(kritisch) te kunnen oordelen als burger. (2) Alle leerlingen dienen zich bewust te worden van hun
eigen actuele niveau van geletterdheid (lees- en uitdrukkingsvaardigheid, eigen stijl en expressiviteit,
literaire competentie) en de wijze waarop zij zich hiermee kwalificeren en kunnen excelleren.

In welke mate doet deze visie voldoende recht aan de recente vakinhoudelijke en wetenschappelijke
inzichten? Licht uw antwoord toe.

Het is verheugend dat de visie de kennis over taal (waaronder natuurlijk ook taalgebruik) en
literatuur nadrukkelijk benoemt in het streven naar bewuste geletterdheid. Echter, de beschreven
kennis beperkt zich tot het procedurele niveau (kennis van conventies en strategieën). Het vakgebied
bevat recente wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld taalvariatie en taalnorm,
meertaligheid, effecten van taalgebruik, multimedialiteit en interculturaliteit die essentieel zijn voor
het taalonderwijs. Deze zouden een plaats moeten krijgen in het curriculum. Van belang is daarbij taal
en cultuur te benaderen vanuit verschillende perspectieven omdat dit bijdraagt aan een kritische
oordeelsvorming. Een verbinding van kennis en vaardigheden is cruciaal om te komen tot bewuste
geletterdheid, aansluitend bij de internationale aandacht voor language and cultural awareness.

Er wordt een karakteristiek gegeven van het leergebied, waarbij wordt gesteld dat het drie
domeinen kent die evenwichtig en in samenhang worden aangeboden: taalvaardigheid, kennis over
taal en fictie/literatuur. In hoeverre is deze indeling functioneel en dekken de domeinnamen de
lading?
Door in te zetten op bewuste geletterdheid ontstaat een goede basis om taalvaardigheid en kennis
over taal, taalgebruik en literatuur in samenhang aan te bieden. Een goed evenwicht houdt in dat elk
van de kennisgebieden ook een eigen waarde heeft en niet slechts in functie staat van een van de
andere. De aangeboden kennis wordt nu gelegitimeerd door het nut voor de taalvaardigheid. Maar
kennis over hoe taal, taalgebruik en literatuur in elkaar zitten en werken, en enig besef van de
historische ontwikkeling ervan horen ook tot de algemene vorming. Het domein Fictie/Literatuur is
te zwak geprofileerd met het leerdoel 'in aanraking komen met.' Leesbevordering is cruciaal, maar
juist verhalen bieden jongeren ook toegang tot fundamentele ethische kwesties . Ook graag meer
aandacht voor creatieve uitdrukkingsmogelijkheden en een gedeeld cultureel referentiekader.

In hoeverre is het wenselijk om in deze visie een specificatie op te nemen ten aanzien van wat we
onder tekst verstaan? En onder fictie/literatuur? Kunt u een beschrijving geven van wat u onder
tekst en/of fictie/literatuur verstaat (en wat niet)?

Het is goed om de centrale begrippen in de visietekst nader te omschrijven. Wij bevelen aan om te
spreken over 'taal, taalgebruik en literatuur.'
Een tekst is een taaluiting in gesproken of geschreven vorm. Onze aanbeveling zou zijn om deze (en
andere) termen in het curriculum te didactiseren, door vanuit verschillende perspectieven naar taal,
taalgebruik en literatuur te kijken.
Fictie of literatuur? Bij Nederlands staat taal centraal maar beide termen zijn bruikbaar: fictie beperkt zich niet tot strikt talige uitingen (film, game) en biedt ruimte voor vergelijking met andere
culturele uitingsvormen; literatuur is tekstgebonden maar maakt deel uit van een bredere culturele
context die ook thuishoort bij het vak Nederlands.

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200 woorden)

In hoeverre passen alle onderdelen van de visie logisch bij elkaar? Licht uw antwoord toe.

Het onderscheiden van kennisgebieden past goed bij het uitgangspunt van de bewuste geletterdheid.
Echter, 'kennis over taal' lijkt nu alleen in functie van taalvaardigheid te staan, en 'fictie/literatuur'
wordt nog te schetsmatig aangeduid. Het verdient aanbeveling om deze beide als kennisgebieden te
benoemen met een eigen inhoud die een culturele waarde vertegenwoordigt. Iedereen zou iets
moeten weten over taal en imago of macht, of over taalontwikkeling en taalverlies, en iedereen zou
zich een onderbouwd oordeel moeten kunnen vormen over kwesties die taal, taalgebruik, fictie en
literatuur betreffen. Belangrijker dan de inhoudelijke driedeling vinden wij het gebruik van
verschillende perspectieven op die inhouden. Dat bevordert integratie van de kennisgebieden,
taalvaardigheid en de brede vaardigheden (waaronder oordeelsvorming en metacognitie).
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Reactieformulier tussenproduct Curriculum.nu
Hierna vindt u de vragen van het team aan specifieke doelgroepen. U kunt
antwoorden geven op de vragen die voor u of uw organisatie van toepassing zijn.

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu
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DOCENTEN
Deze landelijke visie op het leergebied Nederlands dient als uitgangspunt voor de nieuwe
kerndoelen en eindtermen. Welke onderdelen vindt u sterk en/of welke onderdelen vindt u
onderbelicht, die u in uw eigen schoolcurriculum wel aan de orde stelt en/of zou willen stellen?

In hoeverre zijn de ambities en doelen beschreven in deze visie, haalbaar voor de leerlingpopulatie
op uw school?

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu
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LEERLINGEN
Bij Nederlands leer je lezen, schrijven, praten en luisteren. Je leert over fictie/literatuur (verhalen,
boeken) en je leert hoe je over taal en taalverschijnselen kunt praten. Wat vind jij belangrijk om te
leren in het taalonderwijs/het leergebied Nederlands? Waar zou het volgens jou over moeten gaan?
Leg ook uit waarom je dat vindt.

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu
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OUDERS
Bij Nederlands leren leerlingen in primair en voortgezet onderwijs doelgericht taal te gebruiken op
school, in beroep en dagbesteding. Ook leren ze over fictie/literatuur en ze leren hoe ze over taal en
taalverschijnselen kunnen praten. Wat vindt u belangrijk dat uw kind leert in het taalonderwijs/het
leergebied Nederlands?

Waar zou het taalonderwijs/Nederlands volgens u over moeten gaan? Leg ook uit waarom u dat
vindt.
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VERVOLGONDERWIJS
In hoeverre bereidt de inhoud die in deze visie op het leergebied Nederlands beschreven wordt,
voldoende voor op het vervolgonderwijs? Licht uw antwoord toe.

Het is positief dat in de visietekst wordt gesteld dat het aanbod binnen het leergebied Nederlands
leerlingen voorbereidt op doorstroom naar passend vervolgonderwijs, beroepen of dagbesteding. Dit
moet echter wel nog uitgewerkt worden. In de visie van de meesterschapsteams wordt een concrete
oplossing geboden in de vorm van een indeling in perspectieven, die heel goed kan worden
gecombineerd met de brede vaardigheden die in de conceptvisie ook genoemd worden. Voor alle
leerlingen is het belangrijk om hun taalvaardigheid te ontwikkelen, om kennis over taal, taalgebruik
en literatuur op te doen en om daar vanuit verschillende perspectieven naar te leren kijken. Als het
vak Nederlands werkelijk ook wil voorbereiden op het academische vervolgonderwijs, dan is een
multiperspectivische benadering een absolute voorwaarde.
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Overige punten
Als u naast de antwoorden hierboven aan het ontwikkelteam nog andere aandachtspunten heeft,
kunt u dat hieronder invullen. Onderwerpen die geen betrekking hebben op de inhoud van de
tussenproducten en/of de consultatievragen van het ontwikkelteam, worden verzameld en
gedeeld.

Rijkere vaardigheden
Het verdient zeker aandacht om de brede vaardigheden die in de conceptvisie genoemd worden
verder uit te werken in samenhang met andere leergebieden. Informatievaardigheden,
onderzoeksvaardigheden, en metacognitieve vaardigheden zijn in vrijwel elk schoolvak essentieel.
Ook de verbinding met burgerschap verdient aandacht.
Wij hechten grote waarde aan de brede vaardigheid 'oordeelsvorming.' Deze vaardigheid sluit aan bij
wat in het visiestuk omschreven wordt als 'het kritisch evalueren van (digitale) media', maar heeft een
breder bereik. Het vormen van een gefundeerd oordeel past ook bij het uitgangspunt bewuste
geletterdheid.
Bij het uitwerken van de brede vaardigheden lijkt het ons van belang dat deze in ruime mate
toegepast worden op onderwerpen die met taal, taalgebruik of literatuur te maken hebben. Het past
bij het leergebied dat die brede vaardigheden worden ontwikkeld in samenhang met inhouden op het
eigen vakgebied. Een leraar Nederlands beschikt vanuit de eigen opleiding over een gedegen
kennisbasis op het gebied van taal, taalgebruik en literatuur. Een discussie over een tekst over die
onderwerpen wordt hierdoor rijker en diepgaander dan wanneer het gaat over een
algemeen-maatschappelijk onderwerp.
(Functie van) meer kennis
Bij de uitwerking van het kennisdomein Fictie/literatuur wordt nog vrijblijvend gesproken over
'allerlei vormen van fictie en literatuur.' Het verdient zeker aandacht om dit wat specifieker uit te
werken, en meer in te zetten op literaire ontwikkeling (waarin behalve het in aanraking komen met
literatuur ook kennis en inzicht begrepen is), en op de esthetische en expressieve functie van taal.
Creatief schrijven en praten over fictie dienen ook bij te dragen aan de ontwikkeling van verbeelding
en kritisch denken. Actuele thema's uit de literatuur verdiepen mens- en wereldbeeld, literatuur
lezen bevordert zelfkennis, identificatie en empathie. Narratieven (fictie, literatuur, film, games etc)
bieden jonge mensen meer mogelijkheden om kritisch en vakoverstijgend door te dringen in
fundamentele ethische en esthetische kwesties dan abstracte, filosofische teksten. Dit is een
belangrijke functie van literatuur- en cultuuronderwijs.
Kennisgebieden van Nederlands als taalvariatie, taal & macht, taalontwikkeling en taalverwerving
zijn, net als vergelijkbare kennisgebieden van andere schoolvakken, van onschatbare waarde voor de
participatie in onze samenleving, en hebben zo een belangrijke socialiserende functie.
Naast de bredere functies van kennis kan ook de relevantie van het gehele leergebied in termen van
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming breder en sterker uitgewerkt worden.
In aansluiting op het doelgericht gebruiken van taal in school, beroep en dagbesteding, zou de
relevantie van het leergebied ook uitgewerkt moeten worden tot het betekenis geven aan teksten
van verschillende soorten (zowel zakelijk/informatief als verhalend/fictioneel).
Samenhang
Het benoemen van kennisdomeinen leidt tot het risico dat dit eilanden (in lessen en methodes)
worden. Vandaar dat wij ervoor pleiten om meer te werken met perspectieven op kennis dan met
indelingen. Dat dwingt tot integratie.
Een grotere aandacht voor cultuur bij Nederlands zou ook afgestemd moeten worden met andere
vakken, leergebieden en ontwikkelteams (moderne vreemde talen, kunst en cultuur, geschiedenis,
maatschappijleer) om zo tot een vakoverstijgende taakverdeling te komen. Dit zou in het visiestuk
explicieter benoemd kunnen worden.
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