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Hoofdstuk 1: Schoolprofiel en verantwoordelijken  

 

 

Schoolprofiel 

Het Rudolf Steiner College te Haarlem is een vrijeschool voor mavo LWOO, mavo, havo en vwo. In 

november 2020 staan 969 leerlingen op school ingeschreven (inclusief 6 VAVO leerlingen) en zijn er 

120 medewerkers werkzaam. De schoolleiding bestaat uit Jos Reckman (rector), Els Dinkla 

(conrector), Mike Bakker (afdelingsleider klas 10-12 havo/vwo), Holden Lievestro (afdelingsleider 

klas 7-9 havo/vwo) en Auke Zwart (afdelingsleider mavo). Het Rudolf Steiner College valt onder de 

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. Onze vestiging in Haarlem vormt één 

school (één brinnummer) met de vestigingen in Amsterdam en Bergen. De vestigingen werken nauw 

samen en zijn zelfstandig. Iedere vestiging is verantwoordelijk voor het eigen onderwijs en de eigen 

financiën.1  

Verantwoordelijken 

Dit taalbeleidsplan is voor de duur van drie schooljaren, van september 2019 tot augustus 2022, 

opgesteld door de taalcoördinatoren Kim Kersten en Iduna Paalman, in samenwerking met de 

schoolleiding. De verantwoordelijkheid ligt bij Jos Reckman en Els Dinkla.  

2 

Dit taalbeleidsplan richt zich met name op de middenbouw; dit betreft alle leerlingen van klas 7 

t/m 9 mavo, havo en vwo. De taalcoördinatoren adviseren de schoolleiding op het gebied van 

professionalisering, hulplessen, prognose voor hulp, methodekeuze, (kunstzinnige) taalgerelateerde 

initiatieven en ICT-wensen voor taal.  

 

 
1 Schoolplan 2017-2021; strategisch beleidsplan 
2 www.cps.nl 
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Hoofdstuk 2: Visie en missie op taalonderwijs 

 

 

VISIE EN MISSIE 

Het Rudolf Steiner College richt zich in haar onderwijs op de vrijeschoolpedagogiek, gebaseerd op 

de pedagogisch-didactische inzichten van Rudolf Steiner. De kern van de missie van onze school: 

leerlingen van 12 tot 18 jaar zo naar hun volwassenheid toe begeleiden, dat zij als vrij denkende, 

voelende en wilskrachtige mensen hun bijdrage aan de maatschappij vorm kunnen gaan geven, op 

basis van hun eigen idealen. Kort samengevat: ‘Worden wie je bent’. Het ideaal is: de leerling 

verlaat de vrijeschool met een passend diploma, met veel sociale bagage en een gezond 

oordeelsvermogen. Daarbij heeft de leerling een gelukkige schooltijd gehad waarin hij gestimuleerd 

is zijn talenten optimaal te ontplooien.  

Bij de ontwikkeling van de leerling wordt gefocust op onderwijs rondom hoofd, hart en handen. 

Telkens dient niet alleen het denken, maar ook het voelen en de wilskracht te worden 

aangesproken. De school is een inspirerende en veilige omgeving: de leerling kan zichzelf zijn en 

voelt zich uitgedaagd. De school geeft kunstzinnig onderwijs: leraren geven beeldende en 

ademende lessen met aandacht voor de vraag wat bij de leeftijdsfase van de leerling past om zich 

verder te ontwikkelen.  

 

DE ROL VAN TAAL BINNEN DE VISIE EN MISSIE VAN ONZE SCHOOL 

Binnen de idealen van wilsontwikkeling, gevoelsontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, verbinding en 

kunstzinnigheid, speelt taal op onze school een belangrijke rol. In de antroposofische visie is het 

onderwijs een bron van te ontdekken verhalen en beelden, die vaak al tekenend, schrijvend3 en 

lezend, kortom al creërend, gestalte krijgen in de ontwikkeling van de leerling.4 Het 

periodeonderwijs, waarin de leerling iedere drie weken een eigen periodeschrift maakt, is daar een 

levendig voorbeeld van. Leerlingen leren niet alleen te schrijven omdat ze op die manier hun eigen 

boodschap over kunnen brengen, aldus Steiner, maar om begrip op te wekken voor de wereld om 

hen heen.5 Ze leren niet alleen te spellen om foutloos te kunnen schrijven (immers, meent Steiner, 

de grote Goethe maakte ook spelfouten6), maar om de spelling als instrument te kunnen gebruiken 

bij het ontwikkelen van sociale impulsen en gevoelens, en bij het leren kennen van de ‘wereld zoals 

 
3 Met de hand schrijven is de norm op het Rudolf Steiner College. Typen is alleen toegestaan voor leerlingen die 
in het bezit zijn van een faciliteitenpas, waarop expliciet vermeld staat dat typen is toegestaan.   
4 Vgl. Steiner, R.: Vijfde voordracht, Stuttgart, 26 augustus 1919. In: Opvoedkunst: methodisch-didactisch. Zeist: 
Uitgeverij Vrij Geestesleven 1987. 
5 Ibid. 
6 Vgl. Ibid. p. 67. 
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hij bestaat’. Kortom: taal leren gebruiken vanuit respect, eerbied, kunstzinnigheid en 

nieuwsgierigheid naar de wereld en het eigen zelf.7 

Leerlingen hebben echter vaak moeite met lezen en schrijven en docenten zijn zich hier in hun 

lessen te weinig van bewust, dat is de probleemstelling in dit taalbeleidsplan.  

Veel leerlingen ondervinden moeilijkheden bij het lezen en het schriftelijk verwerken van de 

lesstof. Ook het formuleren van een reflectie op de eigen ontwikkeling is voor velen een uitdaging. 

Deze taalproblematiek komt bij alle soorten vakken voor, ook bij vakken die niet direct met taal of 

spelling te maken hebben, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer of economie. 

Leerlingen die moeite hebben met lezen en schrijven, hebben bij deze vakken ook regelmatig 

problemen. Voor docenten is het een uitdaging om ‘taalbewust’ met de lesstof om te gaan en de 

leerlingen op deze manier te helpen. 

Taalbeleid ontstond in de jaren negentig van de vorige eeuw en werd toen nog als beleid voor 

taalzwakke leerlingen of leerlingen met een migratieachtergrond beschouwd. Inmiddels is het 

algemeen aanvaard dat een taalbeleid voor alle leerlingen geldt en zich niet langer beperkt tot 

specifieke doelgroepen.8 Het doel van taalbeleid is om de taalvaardigheid van leerlingen zodanig tot 

ontwikkeling te brengen dat zij met succes de schoolloopbaan doorlopen en uiteindelijk de 

arbeidsmarkt betreden met een taalvaardigheid die passend is voor een beginnende beroepskracht.9 

Als leerlingen moeite hebben met lezen en schrijven, en docenten ontberen het bewustzijn en de 

tools om daarmee aan de slag te gaan, hoe pak je dat dan aan? Onze school pleit voor een 

tweeledige aanpak: het taalbewustzijn van jongeren verbeteren, en daartoe docenten leren 

taalbewuster onderwijs aan te bieden. Want verbetering van taalgebruik in de les begint bij het 

taalbewustzijn van de docent. Via de docent kan het bewustzijn over hoe taal werkt en hoe taal in 

verschillende situaties gebruikt kan worden vervolgens de leerling bereiken. Hoe het taalbewustzijn 

van excellerende leerlingen gestimuleerd kan worden, wordt een speerpunt in ons taalbeleidsplan 

vanaf 2022. 

 

  

 
7 Vgl. Ibid. 
8 Vgl. Rooijackers, P. en Van der Westen, W: Taalbeleid in de praktijk. In: Levende Talen Magazine. Uitgave Taal 
centraal: taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Amsterdam: Vereniging van Leraren in Levende 
Talen 2009, p. 7 
9 Vgl. Ibid. 
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Hoofdstuk 3: Analyse van de situatie 

 

 

ACTIES EN BELEID IN HET VERLEDEN 

Vanuit de vakgroep Nederlands werd in het schooljaar 2018-2019 een Schrijfpiramide10 ontworpen. 

Zie onderstaande afbeelding. 

 

 

Binnen het mavo-team leefde in schooljaar 2019-2020 het motto: ‘Boek in de tas’. Leerlingen 

hadden altijd een Nederlands leesboek in hun schooltas. Ook wordt in het studie-uur van de 

Spaarnestroom wekelijks een kwartier gelezen. 

In het najaar van 2020 werd onder vakgroepleiders een enquête gehouden over het taalbewustzijn 

van de vakgroepleden tijdens de lessen. Onder leerlingen werd in datzelfde najaar de enquête 

‘Nederlands Plus’ afgenomen, waarin de behoefte aan buitencurriculaire activiteiten op het gebied 

van literatuur en debat werd geïnventariseerd. 

 

 

 
10 H. Brinkman, 2018 
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ACTIES EN BELEID IN DE TOEKOMST 

- In het mavo-team wordt gestart met het implementeren van de Basislijst Schooltaalwoorden 

VMBO; 

- Invoering van een jaarlijkse evaluatie met betrekking tot referentieniveau 2F bij alle leerlingen 

aan het eind klas 9; 

- De taalcoördinatoren zetten contact op met de leerlingenraad;  

- Lesbezoeken, gericht op taalbewustzijn, worden aangeboden door de taalcoördinatoren;  

- Implementatie van afname, resultaatanalyse en evaluatie van de Diataaltoetsen; 

- Het opzetten van een remediërend programma gericht op taalontwikkeling;  

- Het verschijnen van een jaarverslag taalbeleid vanaf 2021. 

 

Bovengenoemde actiepunten zullen in hoofdstuk 4 terugkomen bij het formuleren van de 

doelstellingen van het taalbeleid 2019-2022. 
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Hoofdstuk 4: Doelstellingen taalbeleid 2019-2022 

 

Leerlingen hebben vaak moeite met lezen en schrijven en docenten zijn zich hier in hun lessen te 

weinig van bewust, is de probleemstelling in dit taalbeleidsplan. Om deze problemen het hoofd te 

kunnen bieden, zijn hieronder op verschillende niveaus doelstellingen geformuleerd. 

 

ORGANISATIENIVEAU 

1. Het in kaart brengen van leerlingniveaus met behulp van referentiekaders11 

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal jaarlijks bij alle leerlingen van klas 7, 8 en 9 de Diataaltoets worden 

afgenomen12. Het behaalde referentieniveau op het gebied van spelling en begrijpend lezen zal 

hiermee per leerling in kaart worden gebracht. Tevens wordt onderzocht welk lezerstype de leerling 

is (vermijdende-, compenserende- of schoolse lezer). Woordenschat zal niet los worden getoetst. De 

volgende doelen stellen we13:  

-Aan het eind van klas 7 heeft 100% van de leerlingen niveau 1F gehaald en 50% niveau 2F  

-Ambitieniveau mavo: alle leerlingen zitten eind klas 9 op niveau 2F 

-Aan het eind van klas 10 heeft 100% van de leerlingen niveau 2F gehaald (wettelijk gestelde 

minimumniveau: VMBO = 2F) 

14 

 
11 Zie voor de een uitleg bij de referentiekaders taal: https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-
thema/nederlands/referentiekader-taal/ 
12 Door het coronavirus is dit in het schooljaar 2019-2020 niet goed afgerond. Normaalgesproken zouden klas 
7, 8 en 9 aan het eind van het schooljaar een Diataaltoets maken. Door het coronavirus is dat eind schooljaar 
2019-2020 niet gebeurd. De 7e klassers van toen hebben dus alleen een nulmeting gehad begin 7e klas. 
Daarom krijgen zij in het schooljaar 2020-2021 twee metingen. De 9e klassers van 2019-2020 halen in de 10e 

klas hun gemiste toets niet meer in. 
13 Op advies van het SLO. 
14 www.slo.nl 
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-Het Rudolf Steiner College streeft ernaar het niveau van mavo-leerlingen boven niveau 2F te 

krijgen aan het eind van klas 10. Daarom is hiervoor de ambitie geformuleerd dat TL–leerlingen al 

aan het eind van klas 9 op niveau 2F functioneren. 

Zie punt 3. voor het beleid rondom de resultaten van de Diataaloetsen (routekaart). 

 

2. Resultaatbespreking Diatoetsen 

De taalcoördinatoren, RT’er, docenten Nederlands en mentoren houden na het eerste semester en 

in juni van elk schooljaar een resultaatbespreking van de Diatoetsen. 

 

3. Diatoetsen en examenresultaten 

De Diatoetsresultaten en examenresultaten worden door de taalcoördinatoren, RT’er en SL 

geanalyseerd en met elkaar vergeleken, om leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden en 

om het taalbeleid actueel te houden. 

 

Op dit moment ziet het beleid rondom de resultaten van de Diatoetsen er zo uit (routekaart): 

- De nulmeting vindt plaats aan het begin van klas 7. Aan de hand van de resultaten worden 

verschillende scenario’s in werking gesteld. Voor leerlingen, waarbij na deze nulmeting dyslexie 

wordt vermoed, treedt het dyslexiebeleid15 in werking.  

- De tweede meting volgt eind klas 7. In zowel klas 8 als klas 9 is er sprake van één meting per 

schooljaar. Na elke meting worden de resultaten opnieuw geëvalueerd. Wederom worden aan de 

hand van de resultaten verschillende scenario’s in werking gesteld. 

  

4. Gedachten vormen voor doelstellingen taalbeleid vanaf 2022 

Voorliggend taalbeleid is bedoeld voor alle leerlingen, alle niveaus, alle docenten en vakrichtingen. 

In een volgend taalbeleid zouden we onze blik ook specifieker willen richten op het laten excelleren 

van taalsterke leerlingen. 

 

5. Vervolgmethodieken 

Er zal remediërend materiaal worden ingezet en hiervoor wordt gedacht aan het programma Diaplus 

Tekstenlab. Dit wordt uitgezocht en uitgewerkt. Het remediërend materiaal zal worden ingezet voor 

leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De uitslagen van de Diataaltoetsen zijn daarin leidend.   

TAALCOÖRDINATORNIVEAU 

 
15 https://www.rscollege.nl/dyslexie/ 
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1. lesbezoek 

De taalcoördinatoren komen op aanvraag op lesbezoek bij collega’s die hulp wensen bij het 

vergroten van hun taalbewustzijn in de les. 

 

2. Vestigingsbreed overleg 

Het opzetten van een overleg tussen de taalcoördinatoren van de vrijescholen in Haarlem en 

Amsterdam (Asmara Defize en Lise van den Anker) én idealiter ook met de taalcoördinatoren van de 

vrijeschool in Bergen. 

 

 

VAKGROEPNIVEAU 

1. Afstemmen van de Basislijst Schooltaalwoorden VMBO per vak per leerjaar  

De Basislijst Schooltaalwoorden VMBO zal worden geïmplementeerd op basis van input van alle 

vakgroepen. 

 

2. Talendag 

Jaarlijks vindt een terugkerende talendag plaats voor alle MVT-docenten.  

  

DOCENTNIVEAU 

1. Terugkoppeling van gebruikte materialen  

Het gebruik van de Schrijfpiramide en de Diatoetsen wordt geëvalueerd.  

 

2. Bewustwording bij docenten 

Vanaf schooljaar 2019-2020 was het oorspronkelijke doel om de docenten bewust te maken van de 

talige mogelijkheden en de talige drempels die leerlingen binnen en buiten hun lessen ondervinden. 

De komst van de coronapandemie heeft dit doel met een schooljaar vertraagd naar het schooljaar 

2020-2021. Het doel van deze bewustwording is om docenten handvatten te geven om deze 

mogelijkheden en drempels te herkennen, en ze vaardigheden en inzichten te laten verwerven 
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waarmee ze concreet in hun lessen aan de slag kunnen. Hierbij wordt gedacht aan een aanvulling op 

de al bestaande HaVeDe-kaart.16 

Deze bewustwording zou in vier stappen kunnen worden aangevlogen: 

1. docenten een beeld geven van taalbewust lesgeven (studiedag, PV) 

2. docenten dit beeld laten koppelen aan hun eigen vak (ze quasi hun taalbewustzijn zelf laten 

vormgeven) (studiedag, PV) 

3. docenten het laten doen: docenten geven een taalbewuste les 

4. docenten reflecteren op hun taalbewuste les, en delen hun bevindingen, struikelblokken en 

inspiratie (studiedag, PV). 

 

3. Aandacht voor taal in toetsen en periodeschriften  

Momenteel wordt er gewerkt aan een toetsbeleid. Daarin zal aandacht voor taal in toetsen en 

periodeschriften worden opgenomen.   

 

LEERLINGNIVEAU 

1. In contact staan met de leerlingen  

Via de leerlingenraad komen de taalcoördinatoren in contact te staan met de leerlingen van school 

om uit te wisselen over behoeften, wensen en ideeën rondom taal, taalvaardigheid, lezen, 

schrijven, literatuur etcetera.        

2. Het verbeteren van de schrijfvaardigheid 

In schooljaar 2019-2020 is de Schrijfpiramide (zie hoofdstuk 3) ingevoerd. Het verbeteren van de 

schrijfvaardigheden in stappen is het doel van de piramide. In het schooljaar 2020-2021 wordt de 

Schrijfpiramide opnieuw op de kaart gezet.   

3. Woordenschatuitbreiding van de mavo   

De Basislijst Schooltaalwoorden VMBO zal vanaf schooljaar 2021-2022 worden geïmplementeerd. De 

belangrijkste schooltaalwoorden op dit blad zullen worden verwerkt in de ‘Woorden van de Week’. 

4. Verbeteren van de leesvaardigheid     

De leesvaardigheid kan worden verbeterd door het ‘Boek in de tas’, zoals beschreven in hoofdstuk 

3, schoolbreed in te voeren.  

 
16 Hedendaagse Vrijeschool Didactiek-kaart, ontwikkeld door o.a. Rinske Koster, met daarop alle ingrediënten 
die nodig zijn voor een complete vrijeschoolse les. 
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5. Het organiseren van extra-curriculaire activiteiten voor leerlingen zoals een debatclub, 

schoolkrantredactie, gedichtenwedstrijd, spoken word-avond, etc. 

De vakgroep Nederlands heeft in het schooljaar 2020-2021 onder leerlingen een enquête uitgezet 

die ‘Nederlands Plus’ heet. Leerlingen werden bevraagd naar hun behoeftes op het gebied van 

talige extra-curriculaire activiteiten zoals een debatclub, schoolkrantredactie, gedichtenwedstrijd, 

spoken word-avond, etc. Op basis van de resultaten van deze enquête heeft de vakgroep Nederlands 

in samenwerking met de taalcoördinatoren besloten om vanaf het voorjaar van 2021 bijeenkomsten 

te organiseren voor de leerlingen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld een workshop poëzie, een 

schrijversbezoek of een boekbespreking. Daarnaast zal er een schoolkrant worden opgestart. De 

taalcoördinatoren en de vakgroep Nederlands zullen onder collega’s de bereidwilligheid 

inventariseren om aan deze initiatieven deel te nemen.  

 

6. Het opzetten van hulp gericht op online schrijfvaardigheid 

Tijdens de uitbraak van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 verplaatste ons onderwijs zich 

van de ene op de andere dag van onze fysieke school naar onze online school; de ELO. Het is dankzij 

deze ontwikkeling steeds duidelijker geworden dat het niet vanzelfsprekend is dat leerlingen weten 

hoe zij correct om moeten gaan met het online schrijven van een tekst. In deze tijd van 

digitalisering lijkt het bezitten van kennis rondom online, formele communicatie door leerlingen in 

het voortgezet onderwijs belangrijker dan ooit. Online taalbewustzijn verdient daarom juist nu 

speciale aandacht. Om in deze behoefte te kunnen voorzien kan gedacht worden aan het opzetten 

van een hulpuur online schrijfvaardigheid of een training hoe schrijf ik een heldere e-mail?. Dit 

kunnen trainingen zijn waar leerlingen vrijwillig aan deelnemen, maar het is ook denkbaar dat 

leerlingen ervoor worden aangemeld door hun mentor of door een vakdocent.             
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Hoofdstuk 5: Resultaten en activiteiten (gebaseerd op Diataaltoetsen) 

 

 

Zodra de resultaten van de Diatoetsen binnen zijn, kunnen die op onderstaande manier worden 

geregistreerd, geanalyseerd en verwerkt. 

1. Toetsgegevens worden ingevoerd per klas op de ELO (onder ‘Taalbeleid’) door de 

taalcoördinatoren. 

2.De RT’er vermeldt in magister welke leerlingen naar aanleiding van de Diataaltoetsen zijn gestart 

met RT. De taalcoördinatoren vermelden in magister welke leerlingen naar aanleiding van de 

Diataaltoetsen zijn gestart met hulplessen begrijpend lezen of spelling. 

3. De Diatoetsresultaten worden met de schoolleiding besproken, met als uitkomst helderheid over 

beschikbaarheid en invulling uren RT en eventuele verdere begeleiding. 

4. Minimaal 2 keer per jaar worden de resultaten besproken in een reguliere afdelingsvergadering en 

voorzien van werkwijzen, vervolgacties en suggesties. 

5. Twee keer per jaar wordt in een vakgroep-overleg Nederlands (eventueel uitgebreid met de 

RT’er) aan de hand van de toetsresultaten (en het referentiekader) bepaald wat nodig is qua inzet 

op Nederlandse taal binnen de reguliere lessen Nederlands en eventueel bij de RT. Er is een 

duidelijke verdeling van de inhoud over de reguliere lessen, eventuele begeleiding vanuit de RT en 

de lessen Nederlands, per leerjaar.  

6. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden ingedeeld bij RT en worden hier, net als hun 

ouders, van op de hoogte gesteld door de mentoren. 

 7. De toetsresultaten worden meegenomen bij besprekingen met leerlingen en ouders. Daarbij 

worden tips meegegeven.  
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Hoofdstuk 6: Evaluatie 

 

 

De taalcoördinatoren overleggen met de conrector over de voortgang van de activiteiten. Het 

taalbeleidsplan wordt per termijn, dus eens per drie jaar, geëvalueerd met de betrokken collega’s 

(schoolleiding, RT, vakgroep Nederlands, docenten, mentoren, etc) en jaarlijks met de VMR. Op het 

gebied van leerlingprestaties in de Diatoetsen kunnen de onderstaande niveau-richtlijnen 

gehanteerd worden. De resultaten van de toetsen worden na afname geëvalueerd met mentoren, 

taaldocenten, taalcoördinatoren, de RT’er en indien nodig ouders, aan de hand van deze 

richtlijnen. Ook worden ze, vooral in zorgelijke gevallen, geëvalueerd met de leerling zelf. 
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17 www.slo.nl 


