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Werk je in het basisonderwijs in Fryslân en wil je een voortrekkersrol 
vervullen in het taalonderwijs op jouw school? De post-hbo opleiding 
Coördinator taal & meertaligheid in het basisonderwijs (versie 
Fryslân) leidt je op tot specialist taalonderwijs in meertalige context. 
De opleiding biedt je niet alleen de mogelijkheid om te werken aan 
de kwaliteit van het taalonderwijs op jouw school maar ondersteunt 
je ook in het begeleiden van je team naar de ambitie van de provincie 
geformuleerd in het project Taalplan Frysk: alle scholen verzorgen 
in 2030 op het niveau van profiel A aanbod voor de Friese taal & 
cultuur. De post-hbo opleiding Coördinator taal & meertaligheid in 
het basisonderwijs past daarnaast binnen de ontwikkeling in het 
onderwijs om diverse expertises in te zetten binnen een team.

POST-HBO-OPLEIDING

Coördinator taal & 
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VOOR WIE 
De opleiding is geschikt voor leerkrachten met enige 
jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs. Gedurende 
de opleiding wordt een talenbeleidsplan voor de school 
geschreven. Onderdeel van dit talenbeleidsplan is een 
format waarmee je wordt geholpen de ambitie van het vak 
Fries die door de provincie is geformuleerd voor het jaar 
2030, te realiseren. Daarmee sluit de opleiding naadloos 
aan bij de ‘ambysjes foar it leargebiet Fryske taal en kultuer’ 
zoals beschreven in het Taalplan Frysk. Daarnaast is het van 
belang dat de opleiding past binnen de schoolontwikkeling 
en de cursist ruimte heeft om opdrachten behorende bij de 
opleiding op de school uit te voeren.

MEARTALICH ÛNDERWIIS
Scholen in Friesland hebben niet alleen te maken met 
meertaligheid zoals scholen in de rest van Nederland dat 
kennen, maar ook met het Fries in het bijzonder. We werken 
samen met deskundigen van Cedin en Afûk, waardoor we in 
staat zijn om expliciet aandacht te besteden aan alle aspecten 
van Fries & meertaligheid in het onderwijs en de integratie van 
deze meertaligheid in het talenbeleid. 

OPZET
De opleiding richt zich op de ontwikkeling van de 
taalcoördinator op een drietal terreinen: kennis over goed 
(meertalig) onderwijs (met specifieke aandacht voor het Fries), 
beleidsmatig denken wat zich uit in het schrijven van een 
talenbeleidsplan en inhoudelijk leiderschap om collega’s te 
inspireren en motiveren.

GOED MEERTALIG ONDERWIJS
Deelnemers aan de opleiding ontwikkelen hun kennis en 
vaardigheden op het gebied van de drie taaldomeinen: 
mondelinge taal, lezen en schrijven. In elk van deze drie 
domeinen behoort woordenschat en meertaligheid 
een natuurlijke plek in te nemen. Daarnaast is er niet 
alleen aandacht voor de taaldomeinen als afzonderlijke 
deelvaardigheden, maar vooral voor de onderlinge samenhang 
en afhankelijkheid. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
leesbegrip wordt gestimuleerd door gezamenlijk over teksten 

te praten en kan mondeling taalgebruik niet los worden gezien 
van het leren in de zaakvakken.

TALENBELEID
Het primaire doel van de opleiding is het schrijven van een 
talenbeleidsplan. In de geheel nieuwe opzet van de opleiding 
betekent dit dat vanaf de eerste bijeenkomsten bouwstenen 
worden aangereikt voor dit talenbeleidsplan, inclusief een 
stappenplan om uiteindelijk de ambitie van de provincie voor 
het Fries in 2030 waar te kunnen maken. De opleiding biedt 
formats die de taalcoördinator in staat stellen om in de brede 
zin van het woord opbrengstgericht te werken.

INHOUDELIJK LEIDERSCHAP 
Talenbeleid formuleren heeft alleen een functie wanneer 
de collega’s zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van 
het talenbeleid en het vervolgens ook daadwerkelijk willen 
uitvoeren in de klas. Het communiceren met en het coachen 
van collega’s is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

NETWERK VAN TAALCOÖRDINATOREN  
IN FRYSLÂN 
Met het volgen van de opleiding word je automatisch lid  
van het Netwerk van taalcoördinatoren in Fryslân  
(www.taalcoordinator.nl). Verspreid door Friesland zijn op dit 
moment 8 netwerken actief. Dit betekent dat je gebruik kunt 
maken van de faciliteiten van het netwerk, zoals:

>   Specifieke begeleiding bij het formuleren van talenbeleid
>   Het volgen van masterclasses
>     Eventueel participeren in onderzoeksprojecten van het 
     NHL Stenden-lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid.

Dankzij de samenwerking tussen de provincie Fryslân en 
NHL Stenden Hogeschool kan de opleiding, bij voldoende 
belangstelling met subsidie worden aangeboden. De 
opleiding tot taalcoördinator wordt hiermee een duurzame 
investering, waarbij concreet gewerkt wordt aan Taalplan 
Frysk: Ambysjes foar it leargebiet Fryske taal en kultuer. Na de 
opleiding krijgen taalcoördinatoren blijvend ondersteuning 
in de (regionale) expertisenetwerken en via de website. Daar 
worden praktijkvragen besproken, nieuwe trends en thema’s 
geïntroduceerd en is aandacht voor het actualiseren van het 
talenbeleid.



KORTE CURSUSSEN VOOR  
OPTIMALE CARRIÈREKANSEN 
Binnen NHL Stenden Hogeschool is ECNO dé plek waar
professionals uit het onderwijs zich verder kunnen bij- en
nascholen. Van een tweedaagse training tot aan een
post-hbo leergang van 2 jaar en alles daar tussen in is
mogelijk. Ook incompany trajecten zijn mogelijk. Hiervoor
wordt een offerte op maat gemaakt.
Bekijk ons hele aanbod op nhlstenden.com/ecno.

STUDIEDUUR
De opleiding betaat uit één startdag en vervolgens 13 
middagen verspreid over twee schooljaren. 

STUDIEBELASTING
De totale studiebelasting bedraagt 300 uur, waarvan  
45 contacturen, verspreid over twee jaren. Bij voldoende 
deelname start de opleiding in september 2023 met een 
startdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. De vervolgbijeenkomsten 
vinden plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.  
De data van het eerste opleidingsjaar zijn:

>   28 september 2023 (hele dag)
>   9 november 2023
>   18 januari 2024
>   29 februari 2024
>   4 april 2024
>   16 mei 2024
>   20 juni 2024
De data van het tweede opleidingsjaar worden nader bepaald.

LOCATIE 
De bijeenkomsten vinden plaats op NHL Stenden Hogeschool, 
Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden. Bij voldoende 
belangstelling kan eventueel een locatie in het zuiden van de 
provincie worden gezocht.
Ook is het mogelijk om de opleiding binnen uw organisatie 
of bovenschools aan te bieden, eventueel aangepast op 
specifieke wensen. Voor meer informstie neem contact op met 
Klarinske de Roos klarinske.de.roos@nhlstenden.com.



NHL Stenden daagt je uit om grenzen te 
verleggen. Om verder te komen in je vak, 
nieuwe talenten te ontwikkelen en voorbij 
bestaande mogelijkheden te kijken. We 
geven je de ruimte om te ontdekken en het 
vertrouwen om te proberen. Want grenzen 
verleggen is durven én doen. Onze betrokken 
docenten kennen het werkveld en koppelen 
de theorie altijd aan jouw praktijk. Samen met 
andere studenten, docenten en onderzoekers 
zoek je vernieuwende oplossingen voor 
reallife vraagstukken. Bij NHL Stenden word 
je onderdeel van een team grensverleggers; 
wendbare en vindingrijke professionals, die 
altijd kansen op verbetering zien en onderdeel 
willen zijn van vooruitgang.  

NHL Stenden 
Grensverleggend.

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld voor oriëntatie op een opleiding van NHL Stenden Hogeschool 
en kan op het tijdstip van inschrijving zijn gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VOORLICHTINGEN

Meer 
weten?

Kijk voor de meest actuele 
info (o.a. locaties en tijden) 
over deze en onze andere 
voorlichtingsevenementen 
op nhlstenden.com.

Voorlichtingsbijeenkomsten 

over de deeltijd- en duale 

opleidingen vinden plaats op:

Webinar Werken & Studeren

di 10 jan 2023

Infoavond Werken & Studeren

di 7 mrt 2023

Webinar Werken & Studeren

di 18 apr 2023

Infoavond Werken & Studeren

di 13 jun 2023

Webinar Werken & Studeren

di 22 aug 2023

Meer informatie en inschrijven

Neem voor meer informatie contact 
op met het secretariaat via: 
> telefoon: 058 251 29 00 
> e-mail: ecno@nhlstenden.com

Of met de contactpersoon: 
Klarinske de Roos
klarinske.de.roos@nhlstenden.com

Online inschrijven kan via: 
nhlstenden.com/taco-f
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