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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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

Gerlien van Dalen, directeur

e-mail*

info@lezen.nl

Telefoonnummer*

020-6230566

*Uw reactie op de vragen wordt openbaar gemaakt, contactgegevens worden niet openbaar gemaakt
Naam organisatie/ groep/ bijeenkomst
Stichting Lezen en SPN (vertegenwoordiging van de bibliotheeksector)
✔ Ik reageer namens de organisatie

n.v.t.

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

24 april 2018
Aantal personen deelgenomen aan het tot stand komen van de reactie:

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

WO

lerarenopleiders

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.

Lezen en voorlezen zijn de basis van goede taalvaardigheid blijkt uit verschillende studies. Om de
taalontwikkeling van en gelijke kansen voor kinderen te stimuleren is het van groot belang leesplezier
expliciet te benoemen. Kinderen intrinsiek motiveren voor lezen lukt wanneer er in het curriculum
actief wordt ingezet op leesplezier. Daarbij is het belangrijk dat de leerling centraal staat: elk kind
ontwikkelt zijn eigen smaak en interesses en leest op eigen niveau. Als een leerkracht als helpende
volwassene daarop aansluit kan ieder kind een gemotiveerde lezer worden en blijven. In 'Relevantie
van het leergebied' ligt de nadruk teveel op taalvaardigheid. Wij zouden graag zien dat leesplezier
een prominentere plek krijgt, omdat er veel positieve opbrengsten zijn van lezen die bovendien
aansluiten op andere leergebieden (burgerschap, digitale geletterdheid, etc.).

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

Het doel van Nederlands is om kinderen en jongeren taalvaardig te maken. Uit recent onderzoek
blijkt dat lezen een positief effect heeft op woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en
spelling (Mol 2010; Broekhof 2017). Lezen is niet alleen goed voor taal(ontwikkeling), maar draagt
ook bij aan andere kennis en vaardigheden, zoals het empathisch vermogen, kritisch denken,
cultuurhistorische kennis, informatieverwerking. Het is goed om de opbrengsten van lezen en de
samenhang met andere vakgebieden - in dit geval burgerschap, digitale geletterdheid, mens en
natuur, kunst en cultuur - te expliciteren in het visiestuk (liefst wederzijds!). Door het belang van
lezen te benadrukken en leesplezier een grotere rol te geven, wint het visiestuk (en daarmee het
curriculum) aan kracht.

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?
Het domein 'Fictie/literatuur' zien we graag herschreven waarbij de nadruk komt te liggen op de visie
op het domein in plaats van op de uitvoering van het domein. Fictie is slechts onderdeel van
literatuur, net als overigens non-fictie en poëzie. Wij stellen: 'Literaire vorming en leesplezier' voor
als domeinnaam. In de domeinbeschrijving dienen deze begrippen gedefinieerd te worden (zie
volgend kader). Vervolgens komt het grote belang van (voor)lezen en literaire vorming aan de orde
(visie) en het belang van onderwijs dat (tijdens de hele schoolloopbaan) aansluit op de het niveau en
de interesses van de leerling. Samenhangend met andere vakgebieden. Aandacht voor het belang van
structurele leesactiviteiten, zoals voorlezen, vrij lezen en spreken over boeken, zouden moeten
worden opgenomen in de visie van dit domein.

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)?

Wij achten dat zeer wenselijk. Onze definities (in grote lijnen): tekst gaat om alle geschreven stukken
(digitaal en op papier), grofweg onder te verdelen in: 1. zakelijke teksten, die gebruikt worden bij de
zaakvakken of begrijpend lezen, en 2. literatuur: fictie, literaire non-fictie en poëzie;
Andere culturele uitingen zoals film, theater, beeld en muziek kennen ook fictionele en narratieve
elementen. Wij zien zeker aanknopingspunten om deze in te zetten in het onderwijs, bijvoorbeeld om
aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling. Het uitgangspunt van het onderwijs in lezen en
literaire vorming blijft evenwel het geschreven woord.
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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.

Zoals blijkt uit bovenstaande feedback vinden we de huidige beschrijving van het domein
fictie/literatuur niet logisch passen in het geheel. De visie lijkt zich met name te richten op het
vo-onderwijs. We vragen jullie hier nog eens kritisch naar te kijken (gezien ook het belang van (voor)
leesonderwijs op het po, de aansluiting van de voorschool op het po en die van het po op het vo).
De terechte constatering dat het vak Nederlands (opnieuw een vo-term) van belang is voor de andere
leergebieden, leidt niet tot een logische verbinding met de visieteksten van die andere vakken; er
wordt niet over en weer naar elkaar verwezen.

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu

Reactieformulier Curriculum.nu visie

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

Reactieformulier tussenproduct Curriculum.nu reactie visie

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.

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu

Reactieformulier tussenproduct Curriculum.nu reactie visie

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.
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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.

Wij zien geen of te weinig verbinding met de visieteksten van de andere ontwikkelteams, waardoor
een vakoverstijgende aanpak niet vanzelfsprekend lijkt.
Inzichten en overwegingen vanuit andere leergebieden kunnen wellicht ter inspiratie dienen voor de
visietekst Nederlands:
Rekenen en wiskunde
• Positie van het leergebied: er wordt duidelijk stelling genomen: ‘het leergebied vormt samen met
Nederlands de basis voor alle andere vakken en leergebieden... ‘ zie ook kopje versterken van de
samenhang met andere leergebieden, daarin staat duidelijk dat leerstof rekenen en wiskunde ook bij
andere vakken toegepast moeten worden. Goed om ook bij Nederlands te noemen; ontschotting, taal
bij andere vakken;
• De leerling staat centraal, dit wordt hier expliciet benoemd bij Nederlands blijft dit impliciet;
• “Deze didactiek is gestoeld op moderne inzichten zoals die uit de neuropsychologie.” Bij Nederlands
ontbreekt een verwijzing naar/inbedding in recent wetenschappelijk onderzoek.
Bewegen en sport
• Enige leergebied waarin motivatie en plezier worden genoemd: ‘plezier in bewegen is van essentieel
belang... de basisbehoeften autonomie, betrokkenheid, competentie zijn voorwaardelijk voor
motivatie en plezier’. Het zou goed zijn als de visietekst expliciet een visie geeft op motivatie en
motiverende elementen in het curriculum;
• Overzicht van recente vakinhoudelijke inzichten en maatschappelijke uitdagingen. Bij Nederlands
mist een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen (reeds eerder genoemd).
Mens en natuur
• verbinding met andere vakken. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven: “mens en natuur heeft
raakvlakken met elk leergebied, bijvoorbeeld aan...”. Goed om bij Nederlands ook concreet te
benoemen.
Mens en maatschappij
• “De thema’s die aan de orde komen moeten verwonderen, prikkelen en zoveel mogelijk aansluiten
bij de actualiteit en de narratieven (persoonlijke verhalen) van leerlingen.” Deze visie zou ook in de
visie Nederlands niet misstaan, en een verbinding met Mens en Maatschappij ligt ook voor de hand.
Waar wij qua inhoud samenhang zien:
- kunst en cultuur: literatuur als kunstuiting, aldaar genoemd onder het domein 'woord';
- burgerschap: lezen leidt tot kritisch denken, empathie en kennis van andere culturen;
- digitale geletterdheid: basis van digitale geletterdheid is leesvaardigheid;
- mens en natuur: een pleidooi voor gebruik van literaire (non)fictionele teksten zou hier mooi zijn;
- mens en maatschappij: zie mens en natuur. Een voorbeeld van de door ons voorgestelde
ontschotting en samenhang.
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