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125 leraren en 18 schoolleiders hebben voor negen
leergebieden de benodigde kennis en vaardigheden
(bouwstenen) in kaart gebracht. De bouwstenen
dienen als basis voor de herziening van de
kerndoelen. Hieronder vindt u een overzicht van het
leergebied Nederlands. Ga voor meer informatie naar
www.curriculum.nu/nederlands.

Onderbouw voortgezet onderwijs

Interactie en een rijk taalaanbod ten behoeve van taal- en denkontwikkeling

1.1

Rijke teksten als
voorwaarde voor
taal- en denkontwikkeling

Leerlingen hebben toegang tot rijke literaire en
zakelijke teksten, die de mogelijkheid bieden om
kennis van de wereld en woordenschat op te
bouwen en over een onderwerp van gedachten
te wisselen.

Leerlingen hebben toegang tot rijke literaire en
zakelijke teksten die de mogelijkheid bieden om
vanuit meerdere perspectieven naar een
onderwerp te kijken en eigen meningen en
standpunten te bevragen.

1.2

Interactie ten
behoeve van taalen denkontwikkeling

Leerlingen leren in interactie hun eigen ideeën,
gedachten en denkproces te verwoorden. Ze
breiden door interactie hun woordenschat, talige
kennis en kennis van de wereld uit.

Leerlingen leren in interactie ideeën, meningen
en oplossingen te verwoorden en onderbouwen.
Ze leren daarbij steeds bewuster
gespreksvormen, -regels en –technieken
toepassen.

2

Taalbewustzijn en taalleervaardigheden

2.1
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Taalbewustzijn en
taalleervaardigheden

Meertaligheid en
cultuurbewustzijn

Experimenteren met
taal en vormen van taal

Doelgericht
communiceren

Leerlingen leren op een creatieve wijze uiting te
geven aan ideeën, ervaringen, gedachten en
gevoelens. Ze experimenteren met vormen van
taal en taalnormen vanuit spel, fantasie en
nieuwsgierigheid.

Leerlingen leren op een creatieve wijze uiting te
geven aan ideeën, ervaringen, gedachten en
gevoelens. Bij het experimenteren leren ze
bewust taalnormen te doorbreken en ze gaan
de effecten ervan na.

Leerlingen leren hun communicatie afstemmen
op doel, publiek en taalgebruikssituatie.
Daarvoor leren ze de basiskennis en
–vaardigheden die nodig zijn voor luisteren,
spreken, lezen en schrijven.

Leerlingen leren hun communicatie steeds
passender afstemmen op doel, publiek en
taalgebruikssituatie. Ze zetten daarbij hun
kennis van communicatieve doelen en
bijbehorende teksten steeds bewuster in.

Kritisch (digitale) informatie verwerven, verwerken en verstrekken

6.1
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Leerlingen leren de invloed van talen,
taalvariëteiten, (sub)culturen en tradities op het
Standaardnederlands onderzoeken. Ze zetten
hun talen en taalvariëteiten bewust in om
identiteit vorm te geven.

Doelgericht communiceren

5.1
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Leerlingen leren wat het belang van het
Standaardnederlands is in onze meertalige
samenleving. Ze leren en ervaren dat talen,
taalvariëteiten en culturen van waarde zijn voor
zichzelf en anderen.

Experimenteren met taal en vormen van taal

4.1
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Leerlingen zijn zich bewuster van het belang en
de mogelijkheden van taal en tekstconventies,
en van de relatie tussen vorm, betekenis en
context. Ze breiden hun taalleervaardigheden
en vaktaal uit.

Meertaligheid en cultuurbewustzijn

3.1

4

Leerlingen worden zich bewust van het belang
van het schrift en van de relatie tussen vorm,
betekenis en context. Ze ontwikkelen
taalleervaardigheden en vaktaal om over taal te
communiceren.

Kritisch (digitale)
informatie verwerven,
verwerken en
verstrekken

Leerlingen bouwen kennis en vaardigheden op
om kritisch met (digitale) informatie om te
gaan. Ze leren informatie beoordelen op
bruikbaarheid en betrouwbaarheid en deze in
eigen woorden weer te geven.

Leerlingen ontwikkelen een kritische houding
ten opzichte van (digitale) informatie. Ze leren
strategieën en talige middelen gebruiken om
informatie op een passende manier te
verwerken en verstrekken.

Leesmotivatie en literaire competentie

7.1

Leesmotivatie en
literaire competentie

Legenda
Grote opdrachten
Bouwstenen

Leerlingen ontwikkelen hun literaire competentie
en werken aan hun leesmotivatie. Ze maken
kennis met een breed aanbod aan literaire
teksten, leren leesgesprekken voeren en zelf
teksten te creëren.

Leerlingen ontwikkelen hun literaire
competentie verder en blijven werken aan hun
leesmotivatie. Ze leren hun leeservaringen meer
gefundeerd te delen en experimenteren met
literaire middelen.

