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Ronde 5

Anneli Schaufeli
Pabo Groenewoud
Contact: Anneli.schaufeli@han.nl                                       

Hoe overleef ik de eindtoets Taal voor de Pabo?

Het cohort studenten dat in september 2011 start met de pabo-opleiding zal verplicht
moeten deelnemen aan een landelijke eindtoets Taal. Wat behelst die toets en hoe kun-
nen we de studenten hierop voorbereiden op een voor hen betekenisvolle manier? Dat
zijn de vragen die centraal staan in deze presentatie.

Ik laat zien welke rol het Kennisplatform Taaldidactiek Primair Onderwijs (dat ont-
wikkeld is bij het Expertisecentrum Nederlands) hierbij kan spelen en welke aanvul-
lende middelen hierbij ingezet kunnen worden. De opleider krijgt hiermee concrete
middelen en materialen in handen die op de lerarenopleiding basisonderwijs kunnen
worden ingezet.
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