
 
 

 

 
 

 

We werken momenteel aan een nieuwe opzet voor de opleiding. 
Hieronder vind je de informatie van de vorige cursus (2017-2019). De 
opzet zal iets gewijzigd worden; de inhoud en te leren vaardigheden 

blijven vergelijkbaar. Er is nog geen nieuwe startdatum gepland. Heb 

je interesse in de opleiding? Neem contact met ons op. 
 

 

Consulent Taalvorming opleiding  
 

In 2017 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. 

De opleiding is bedoeld voor: 

- docenten Nederlands en Pedagogiek aan Pabo’s  

- onderwijsbegeleiders 

- taalspecialisten 

- ervaren leerkrachten in Taalvorming, die zich willen ontwikkelen tot consulent  

In deze brochure vindt u meer informatie. U kunt ook altijd telefonisch of per mail contact 

opnemen met Kike Olsder (kolsder@taalvorming.nl, 020 6849897) 

 

Taalvorming 
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Taalvorming is een werkwijze die aansluit bij de natuurlijke taalontwikkeling van kinderen. Taal 

als middel om jezelf uit te drukken, als communicatiemiddel en taal als gereedschapskist zijn 

allemaal in één proces verenigd. Terwijl de kinderen praten, luisteren, schrijven en lezen, leren 

ze hoe taal werkt. Door hun eigen verhalen en vragen te formuleren leren kinderen actief naar 

woorden zoeken, zinnen bouwen, nadenken over dubbelzinnigheden, onregelmatigheden, 

nuances en verfijningen van taal. Bij taalvorming is de betrokkenheid van kinderen het 

uitgangspunt. Leerkrachten werken vanuit die betrokkenheid. Hun didactiek kenmerkt zich 

door een combinatie van kinderen volgen, sturen en uitdagen op taalgebied. 

 

Vanaf 1974 werken scholen in het Primair Onderwijs met taalvorming. Elke school doet dat op 

zijn eigen manier vanuit de principes en werkvormen van taalvorming. 

Een aantal boeken, digitale hulpmiddelen en artikelen zijn verschenen in de loop van de jaren.  

Stichting Taalvorming is het expertisecentrum, dat scholen begeleidt bij de invoering van  

taalvorming in hun onderwijs.  

 

Achtergrond opleiding 

Er is behoefte aan consulenten taalvorming, die in samenwerking met Stichting Taalvorming 

scholen in diverse regio’s in het land kunnen begeleiden en coachen. Een opleiding tot 

consulent taalvorming is nodig om voldoende kwaliteit en diepgang te kunnen leveren aan 

scholen.  

 

Doel opleiding 

Consulenten Taalvorming, die de opleiding gevolgd hebben kunnen: 

 een school begeleiden bij de invoering van taalrondes binnen de speerpunten en het 

onderwijsconcept van de school. Dit begeleidingsplan wordt samen met de school 

opgezet 

 een school begeleiden in de opzet en uitvoering van verschillende leerlijnen op het 

gebied van taal: mondelinge taalvaardigheid, schrijven (inclusief alle tekstgenres), 

leesbevordering 

 zelf aantrekkelijke en gevarieerde voorbeeldlessen uitvoeren 

 individuele leerkrachten en groepen leerkrachten coachen 

 studiedagen en lezingen geven over onderwerpen, die gerelateerd zijn aan taalvorming 
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Leren in de praktijk 

Cursisten krijgen elk een coach, die specialist is bij Stichting 

Taalvorming. Het programma wordt ontworpen op grond van 

de ervaringen met voorgaande opleidingsgroepen en het wordt 

aangepast aan de individuele deelnemers. Naast centrale 

studiedagen en begeleide intervisie is de coach aanspreekpunt 

voor van alles: meelopen met lessen van ervaren consulenten 

taalvorming, samen voorbereiden van lessen, doorspreken van 

begeleidingsplannen etc.  

Het meeste leren cursisten echter in de praktijk: zij geven zelf taalvorming op een school en 

begeleiden leerkrachten bij de uitvoering, maken een begeleidingsplan etc. 

Cursisten organiseren zelf een ‘leerschool’ in hun eigen regio. Meelopen bij trajecten die 

Taalvorming uitvoert en daar deeltaken in doen behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Omvang 

De opleiding tot Consulent Taalvorming duurt twee jaar. 
 

In het eerste jaar (2017-2018) is het globale programma als volgt: 

 
 

- startbijeenkomst met alle deelnemers eind van schooljaar 2016-2017 

- drie studiedagen, verspreid over het jaar op de werkplaats van Stichting Taalvorming 

in Amsterdam 

-    vijf keer intervisie met alle cursisten 
 

- meelopen bij lessen van de coach/coach bezoekt school cursist 
 

- zelf voorbereiden en uitvoeren van lessen taalvorming in elke bouw van een school 
 

 
In het tweede studiejaar (2018-2019) is het globale programma als volgt: 

 

- één studiedag op de werkplaats van Taalvorming in Amsterdam 
 

- vijf keer intervisie met alle cursisten op een voor iedereen centrale plek 
 

- maken van een begeleidingsplan voor de school; uitvoering daarvan. 
 

- schrijven van een essay/artikel over taalvorming waarin de theorie en visie 

van taalvorming verbonden wordt met een concrete praktijksituatie 

- afsluitend dagdeel voor presentatie van artikelen/essays 
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Certificaat 

Deelnemers die aan de certificeringseisen hebben voldaan, krijgen na afloop van de opleiding 

een certificaat. Hiermee kunnen ze scholen, die taalvorming willen gaan invoeren begeleiden 

en coachen. Het certificaat is een kwaliteitskeurmerk. 

 

Samenwerking met expertisecentrum na certificering 

Vanaf 2014 zet Stichting Taalvorming een netwerk op van consulenten taalvorming. In eerste 

instantie doen we dat met de afgestudeerde consulenten uit de opleiding consulent 

Taalvorming 2011-2013, 2014-2016 en 2015-2017. Deelnemers aan de cursus 2017-2018 

sluiten bij dit netwerk aan. Bedoeling van het netwerk is tweeledig: 

- het gezamenlijk uitvoeren van begeleidingstrajecten op scholen, waarbij we kijken naar 

samenwerking die de sterke kanten van beide partijen naar voren haalt. 

- het organiseren van inhoudelijke en intervisie bijeenkomsten.  

 

Intervisiebijeenkomsten 

Bij de intervisie zijn de groepen maximaal 6 personen 

groot. De groep wordt begeleid door een 

seniorconsulent Taalvorming. We werken vanuit het 

model van de reflectieve cyclus van Korthagen en 

gebruiken vooral in het tweede jaar ook het GROW 

model van Whitmore dat meer aanknopingspunten 

voor coachen biedt.  

In iedere bijeenkomst brengen de deelnemers casussen in, die te maken hebben met  

de uitvoering op school.  
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We gebruiken video-opnames van lessen en coaching. 

 

Kosten 

De kosten voor de totale tweejarige opleiding bedragen €4800. De rekening wordt aan het 

begin van elk schooljaar verstuurd. Voor schooljaar 2017-2018 bedraagt de rekening € 2.800 

per deelnemer. Voor schooljaar 2018-2019 bedraagt de rekening € 2.000 per deelnemer. 

Restitutie van cursusgeld na aanvang van de cursus is niet mogelijk.  

 

 

 

Inschrijving en nadere informatie 

In september 2017 starten we de opleiding. U wordt in volgorde van inschrijving geplaatst.  

Neem voor informatie of inschrijving contact op via mail of telefoon met Mirjam Zaat. 

(kolsder@taalvorming.nl, 020 684 9897)  

 

BIJLAGE 

Studiebelasting opleiding consulent Taalvorming 
 

Jaar 1: 

3 studiedagen incl. voorbereiding    24 uur 

5 intervisiebijeenkomsten incl. voorbereiding  20 uur 

Praktijk (minimaal)*: 

3 lessen meelopen met coach    12 uur 

4 lessen incl. voorbereiding en verslag onderbouw 12 uur 

Idem middenbouw      12 uur 

6 lessen incl. voorbereiding  en verslag bovenbouw 18 uur 

Zelfstudie       20 uur 

       

Totaal         118 uur 

  

Jaar 2 

1 studiedag incl. voorbereiding      8 uur 

5 intervisiebijeenkomsten incl. voorbereiding  20 uur 

Praktijk minimaal * 

Coaching op de werkplek       8 uur 
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Begeleiden van 3 leerkrachten    36 uur 

Schrijven  afsluitend essay/artikel    16 uur 

Afsluitend dagdeel        4 uur 

Zelfstudie       20 uur 

        

Totaal        112 uur 

 

*Mogelijk zijn meer praktijkuren nodig om de gewenste competenties te behalen, dat verschilt 

per persoon. Ook is het mogelijk om een traject School Video Interactie Begeleiding in te 
kopen. Deze trajecten worden uitgevoerd door senior-consulenten van Stichting Taalvorming 
 


