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Handelingsgericht werken met taal 

training 

De leergang ‘Handelingsgericht taalonderwijs’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe 

te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op 

‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van handelingsgericht werken: deze 

kennen, toepassen in het eigen onderwijs, de resultaten van het leerproces kunnen 

analyseren en evalueren, en op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen waarin 

systematisch handelingsgericht gewerkt wordt met groepsplannen en handelingsplannen. 

U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het 

taalonderwijs in uw groep of school. 

Webpagina Handelingsgericht werken met taal.:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/handelingsgericht-werken-met-taal 
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In het kort 

Werken op een manier waarop 
systematisch doelen gesteld worden voor 
een volgende handelingsperiode voor de 
hele groep, voor drie niveaugroepen en 
voor individuele leerlingen vergt inzicht 
van de leraar in de ontwikkeling van het 
kind. Gebruik van de leerlijnen en 
tussendoelen zijn daarbij het richtpunt. En 
daarbij worden de doelen nog verder 
afgestemd op de mogelijkheden van 
iedere leerling. De leraar moet in staat zijn 
om te werken met drie niveaugroepen in 
de klas, en daarbij systematisch de 
vorderingen van leerlingen te monitoren, 
te evalueren en op grond daarvan nieuwe 
doelen te stellen, een nieuw groeps- of 
handelingsplan op te stellen en deze uit te 
voeren. In deze leergang reflecteert u op 
uw eigen handelen en vergelijkt dit met 
evidence based didactiek. 
 
Doelgroep 
Leraren in het primair onderwijs vormen 
de eerste doelgroep. Ook intern 
begeleiders zijn welkom. Deelnemers 
nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, 
waardoor de leergang een zeer praktisch 
karakter heeft. 
 
Inhoud 
In de onderwijspraktijk heeft iedere school 
wel een ontwikkeling doorgemaakt waarin 
aspecten van handelingsgericht werken 
(m.n. het werken met groepsplannen en 
leerlijnen/tussendoelen) ingevoerd zijn. 
Op de meeste scholen is nu een volgende 
fase aangebroken: hoe krijgt u 
meerwaarde voor de leerlingen uit deze 
werkwijze? Volgens ons gaat het daarbij 
met name om de kracht van een goede 
evaluatie: analyseren wat de leerling 
wel/niet kan; dit relateren aan het 
onderwijsproces van de afgelopen periode 
en aan de doelen die gesteld zijn; 
vervolgens conclusies trekken voor het 
onderwijsproces voor de komende 
periode (zoeken naar dat wat goed werkt 
en nieuwe doelen stellen); en dan goed 
volgen hoe het kind leert. 

Onderdelen: 

1. HGW taalonderwijs op school: 
In deze module staat de kwaliteit 
van het taal-/leesonderwijs op 
school centraal: Hoe wordt de 
kwaliteit van het taal-
/leesonderwijs gemeten?; En wat 
wordt er vervolgens met de 
gegevens gedaan? 

2. HGW taalonderwijs in de groep: 
De taal-/leesontwikkeling bij 
leerlingen verloopt niet lineair: hoe 
en wanneer wordt deze gemeten?; 
wat wordt er vervolgens met de 
gegevens gedaan? Het schrijven 
van een groepsplan wordt ingezet 
als hulpmiddel bij het organiseren 
en uitvoeren van gedifferentieerd 
taal-/leesonderwijs in de groep. 

3. HGW taalonderwijs aan de 
leerling: 
Het registeren, verzamelen, 
analyseren, interpreteren van 
taalopbrengsten (kwalitatief en 
kwantitatief) zijn essentieel voor 
handelingsgericht taal-
/leesonderwijs. Van daaruit kunnen 
– naast groepsplannen - 
handelingsplannen worden 
opgesteld en uitgevoerd. 
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Studieprogramma 
 
De leergang 'Handelingsgericht werken 
met taal' bestaat uit de volgende thema's: 
 
1. HGW taalonderwijs op school 
In deze module staat de kwaliteit van het 
taal-/leesonderwijs op school centraal. 
Hoe wordt de kwaliteit van het taal-
/leesonderwijs gemeten? En wat wordt er 
vervolgens met de gegevens gedaan? 
 
De volgende doelen staan centraal: 

• De leraar heeft een 
onderzoekende houding en werkt 
op grond daarvan planmatig-
methodisch aan het taal-
/leesonderwijs; 

• De leraar weet hoe hij opbrengsten 
van taalonderwijs kan verzamelen, 
meten, analyseren en vooral: 
interpreteren en evalueren; 

• Naast kwantitatieve resultaten 
(technisch lezen, begrijpend lezen 
en spellen) wordt ook gekeken 
naar het kwalitatief volgen van de 
vorderingen op andere domeinen; 

• Lezen, analyseren en interpreteren 
van trendanalyses en 
dwarsdoorsneden van de school; 

• Het verzamelen, analyseren en 
interpreteren van kwalitatieve 
gegevens school-breed. 

2. HGW taalonderwijs in de groep 
De taal-/leesontwikkeling bij leerlingen 
verloopt niet lineair. Hoe en wanneer 
wordt deze gemeten? En wat wordt er 
vervolgens met de gegevens gedaan? Het 
schrijven van een groepsplan wordt 
ingezet als hulpmiddel bij het organiseren 
en uitvoeren van gedifferentieerd taal-
/leesonderwijs in de groep. 
 
De volgende doelen staan centraal: 

• De leraar handelt proactief naar de 
opbrengsten en taal-
/leesresultaten van de leerlingen; 

 

• De leraar weet hoe hij groepen 
leerlingen bij hun 
taalontwikkelingsproces kan 
begeleiden; 

• De leraar kan een groepsplan 
schrijven per taaldomein dat als 
hulpmiddel bij het organiseren en 
uitvoeren van gedifferentieerd taal-
/leesonderwijs in de groep dient. 
Op basis van de leerlijnen weet de 
leraar verschillende doelen te 
formuleren voor de diverse 
groepen leerlingen. 

3. HGW taalonderwijs aan de leerling 
Het registeren, verzamelen, analyseren, 
interpreteren van taalopbrengsten 
(kwalitatief en kwantitatief) zijn essentieel 
voor handelingsgericht taal-
/leesonderwijs. Van daaruit kunnen – 
naast groepsplannen - handelingsplannen 
worden opgesteld en uitgevoerd. 
 
De volgende doelen staan centraal: 

• De leraar kan de resultaten van 
individuele leerlingen analyseren 
en weet welke bevorderende en 
belemmerde factoren van invloed 
zijn; 

• De leraar kan stimulerende 
diagnostische en motiverende 
gesprekken voeren met leerlingen; 

• De leraar weet hoe hij de relatie 
leraar-leerling kan versterken 
gericht op het taalonderwijs; 

• De leerling heeft informatie over 
eigen vorderingen en individuele 
leerwinst; 

• De leerling kent routines en regels 
in de klassen- en schoolsituatie die 
erop gericht zijn de 
taalontwikkeling van de leerlingen 
te stimuleren; 

 



Via Vinci Academy is onderdeel van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON),  
KvK Breda 60264659. Bezoekadres: Paardeweide 5, Breda. Postadres: Postbus 3284, 4800 DG Breda. Tel: (076) 543 00 60.  
E-mail: info@c-lion.nl. Web: www.c-lion.nl. 

 

• De leraar past verschillende 
interactieve werkvormen toe om de 
leerlingen actief met de leerstof 
bezig te laten zijn. 

Werkvormen 
De leergang wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON / Via Vinci Academy-
didactiek; Creation Based Learning®, die 
optimaal tegemoet komt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De 
leergang doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de 
studenten. 

 

Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze leergang betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning):€ 750,- 
Kosten literatuur: additioneel. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
We adviseren gedurende de leergang 
zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in 
taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 
uur per week gedurende minstens zes 
weken. Daarnaast zal in die periode 
ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor 
zelfstudie. Er worden drie collegedagen 
ingepland. De totale normstudielast van 
de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s). 
 
Locaties en data 
De leergang wordt aangeboden voor 
individuele deelnemers, op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn 
meerdere startmomenten per jaar. 
Daarnaast worden incompany trajecten 
verzorgd, verspreid over het hele land. 
 
 

Docenten 

De leergang wordt gegeven door 

vakbekwame docenten, trainers en 

praktijkbegeleiders die beschikken over 

uitgebreide theoretische kennis en ruime 

praktijkervaring. 

 

Drs. Suzan ter Riele 

Angelique Kees 

 

Resultaat 

Diploma 

De leergang wordt afgesloten met een 

certificaat dat onderdeel uitmaakt van de 

opleiding Taalexpert, die erkend wordt 

door Stichting Post-HBO. 

 

Competentie 

U leert de taaldidactiek tot en met 

expertniveau, met specifieke inhoudelijke 

kennis over handelingsgericht lees-

/taalonderwijs. 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/taalexpert

