


Programma

Presentatie:
• Aanleiding project en boek
• Inleiding boek
• Via knelpunten naar aanbevelingen en acties
• Warming up: wat doe jíj dit jaar?

In groepen:

Terugkoppeling uit de groepen:
• Cooling down: wat doe jíj/doet jouw school/opleiding dit jaar?
• Waarvoor steek jij/steekt je school/opleiding de hand op?



Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo 
regio Rotterdam

• Regio Rotterdam: 1/3 havisten valt uit of switcht in studiejaar 1

• Soepelere overgang van vo naar hbo

• 2014-2015: intentieverklaring en werkgroepen: LOB, Hbo-vaardigheden, 
Vakinhoudelijke aansluiting (Nederlands/communicatie, economie, wiskunde) en 
Doorstroomgegevens

• 2016-2017: convenant 



Werkgroep vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo 
Nederlands/communicatie

• Taalniveau veel eerstejaarsstudenten voldoet niet aan wat er van hen verwacht wordt 

• Daardoor gaat misschien talent verloren + wordt potentieel van jongeren niet volledig benut 

• Academische taal- en denkvaardigheid:

• voorwaarde studiesucces in hbo 

• van belang ter voorbereiding op arbeidsmarkt: 21e-eeuwse competenties 

• Voor soepelere overgang moeten: 

• hogescholen onderwijs beter afstemmen op het eindniveau van de instromende havoleerlingen  

• havoscholen toewerken naar het hbo-startniveau 

Daarvoor hebben onderwijsinstellingen allereerst kennis over elkaars onderwijs nodig: 

– inhoud én 

– didactiek 



vo-hbo: dat is andere taal! 

Doelgroep:
• Docenten Nederlands/communicatie 

Doel:
• Vo: leerlingen beter toerusten voor vervolgonderwijs
• Hbo: lesprogramma’s beter afstemmen op toeleverend onderwijs

Inhoud:
• Leerlijnen taalvaardigheid in theorie en praktijk
• Vo en hbo in vogelvlucht
• Schets vak Nederlands (vo) en Nederlands/communicatie (hbo)
• Knelpunten en aanbevelingen 
• Acties: hoe komen tot een doorlopende leerlijn taalvaardigheid Nederlands in de regio 

Rotterdam?



Via meer kennis over elkaars 
taalvaardigheidsonderwijs…



Van knelpunten naar aanbevelingen en acties



STELLINGEN (1)

Het vo rust leerlingen 
onvoldoende uit met 

talige hbo-vaardigheden.



STELLINGEN (1)

Hbo-docenten hebben 
te hoge verwachtingen 

van het 
taalvaardigheidsniveau 

van instromende 
studenten.



Aanbevelingen 

1. Taalvaardigheid is verantwoordelijkheid van vo én hbo

Stem bovenbouw vo en propedeuse hbo beter op elkaar af.



STELLINGEN (2)

Verantwoordelijkheid voor 
niveau taalvaardigheid van 
leerlingen en studenten ligt 

bij docenten 
Nederlands/communicatie.



STELLINGEN (2)

Taalontwikkeling van 
leerlingen en 

studenten is de 
verantwoordelijkheid 

van alle docenten.



Aanbevelingen 

2. Alle docenten stimuleren taalvaardigheid.



STELLING (3)

Een voldoende voor 
Nederlands op je 

havo-examen 
is geen garantie 
voor voldoende 

schrijfvaardigheid hbo.



Aanbevelingen

3. Verbeter de schrijfvaardigheid van leerlingen.



STELLINGEN (4)

Niet het bereikte 
taalniveau van 
leerlingen en 

studenten, maar het 
proces om dat te 
bereiken is het 
belangrijkste.



STELLINGEN (4)

Niet het bereikte 
taalniveau van 
leerlingen en 

studenten, maar het 
proces om dat te 
bereiken is het 
belangrijkste.

Docenten moeten 
leerlingen en 

studenten 
talentgericht 

begeleiden en 
motiveren bij hun 
taalontwikkeling.



Aanbevelingen

4. Zorg voor inclusief en taalontwikkelend onderwijs.



Via meer kennis over elkaars 
taalvaardigheidsonderwijs…

1. Stem bovenbouw havo en propedeuse hbo beter op elkaar af
2. Verbeter schrijfvaardigheid van leerlingen
3. Alle docenten stimuleren taalvaardigheid
4. Zorg voor inclusief en taalontwikkelend onderwijs



Acties en werkgroepen voor komend jaar

• Taalbeleid

• Doorlopende leerlijn (met o.a. contextrijke opdrachten)

• Profielwerkstuk (PWS)

• Inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven

• Structurele docentenuitwisseling en informatievoorziening



Doorlopende leerlijn Profielwerkstuk (PWS)

Inclusief (en) 
taalontwikkelend
lesgeven

Docentenuitwisseling en 
informatievoorziening

Taalbeleid



1. Taalbeleid

Knelpunten:

• Taalbeleid komt moeilijk op gang in met name hbo.

Aanbevelingen:

• Hbo: urgentieverklaring CvB’s Rotterdamse hogescholen.

• Hbo: formuleren hogeschoolbreed taalbeleid.

• Vo en hbo: iedere school/opleiding formuleert taalbeleid (voor hbo: 
met aandacht voor aansluiting toeleverend onderwijs en voor vo: 
aandacht voor aansluiting hbo).



1. Taalbeleid

Te denken valt aan alle maatregelen die taalontwikkeling van 
leerlingen en studenten bevorderen op gebied van: 

• Intake

• Curriculum

• Leermiddelen

• Toetsing en beoordeling

• Studieloopbaancoaching (SLC)

• Professionalisering van docenten

• Organisatie van het onderwijs



2. Doorlopende leerlijn

Knelpunten:
• Centraal examen havo toetst vooral leesvaardigheid.
• Scholen hebben voor schoolexamens Nederlands keuzevrijheid in invulling 

en beoordeling, daardoor diverse instroom in hbo.
• Veel eerstejaars zijn niet bekend met academisch taalgebruik.

Aanbevelingen:
• Vo: verbeter de (academische) schrijfvaardigheid van leerlingen (ook 

ministerie OCW heeft hierin een taak).
• Vo: werk met contextrijke opdrachten (zoals op hbo).
• Hbo: neem als beginniveau 3F (waarmee leerling havo afsluit).



3. Profielwerkstuk
Knelpunten:
• PWS: eindexamen hbo-(taal)vaardigheid;  niet altijd aandacht voor 

vaardighedenlijn vo.
• Voldoende cijfer voor PWS is geen garantie voor hbo-vaardigheden of adequate 

taalvaardigheid (o.a. door geen uniforme beoordelingsformulieren).
• PWS vaak niet benut als voorbereiding op talige (en andere) hbo-vaardigheden
• Docenten hebben weinig tijd voor begeleiding PWS, tijd veelal gebruikt voor 

nakijken (tussen)producten. 
• Beoordeling Nederlands: vakdocenten onzeker over Nederlands.
• Verband PWS en gevraagde vaardigheden hbo worden niet altijd gelegd.

Aanbevelingen:
• Vo: PWS inzetten om de brug te slaan tussen (taal)vaardigheden vo en hbo



4. Inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven (TOL)

Knelpunten:
• Aandacht Nederlands  vooral docenten Nederlands/communicatie
• Vaak weinig aandacht voor differentiatie, inclusiviteit en TOL
• Vaak veel aandacht voor tekortkomingen studenten.
• Lage verwachtingen van leerlingen/studenten met achterblijvende 

taalvaardigheid->aanpassend gedrag en mindere prestaties.

Aanbevelingen:
• Vo en hbo: uitvoering taalbeleid vraagt aandacht van álle docenten.
• Vo en hbo: alle docenten stimuleren TOL (handvatten taalgerichte didactiek)
• Vo en hbo: inclusief en talentgericht onderwijs [bewustwording van zaken die 

ongelijkheid in stand houden of versterken]



5. Structurele docentenuitwisseling 
en informatievoorziening

Knelpunten:

• Onbekendheid toeleverend onderwijs en startniveau studenten in 
hbo.

• Onbekendheid vervolgonderwijs in vo.

Aanbevelingen:

• Vo en hbo: opzetten structurele docentenuitwisseling vo-hbo.
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Terugkoppeling



Contactgegevens

• Ellis Wertenbroek (projectleider werkgroep Vakinhoudelijke 
aansluiting vo-hbo Nederlands/communicatie): 
e.j.m.wertenbroek@hr.nl

Aan de invulling van de workshop en powerpointpresentatie hebben 
ook meegewerkt:

• Marieke Cornelisse (Hogeschool Rotterdam)

• Rianne de Zeeuw (Hogeschool Rotterdam)

mailto:e.j.m.wertenbroek@hr.nl
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