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Even 
voorstellen…
Erwin Mantingh

✓ (ex-)literatuurhistoricus

(docent & onderzoeker)

✓ oud-docent vo (HV)

✓ lerarenopleider &

vakdidacticus

✓ vakmeester Nederlands

✓ literatuurdidacticus 

(onderwijs, onderzoek en 

ontwikkelen materialen)

✓ docentontwikkelteamleider

✓ vakdidactisch netwerker
https://www.uu.nl/medewerkers/EMantingh



En nu u?
Vanwaar uw 
netwerkinteresse?

Uw naam, school/instelling

Belangstelling vanuit welke 

invalshoek? (in één zin)



Opzet

Mijn vakdidactische missie

(Waarom en wat?)

Opzet VNNU

(Hoe?)

Doelgroep 

(Voor wie?)

Voorgeschiedenis,   

ervaringen, succesfactoren

Rol van de school

(In gesprek) 

Meer weten?

(Tot slot)



Aanleidingen vakdidactische docentprofessionalisering
(bij Nederlands)

> veel leerlingen vinden het vak saai en makkelijk
> docenten vinden het vak zwaar

> maatschappelijke ontwikkeling ontlezing
> studentenaantallen bij de studie Nederlands lopen terug en er is een lerarentekort 

> het schoolvak en de vakwetenschap zijn uit elkaar gegroeid 
> beproefde nieuwe didactiek bereikt schoolbanken onvoldoende

> roep om het schoolvak inhoudelijk te verrijken (bewuste geletterdheid) 
> aanstaande bijstelling van het curriculum en de examens 

Meesterschapsteam Nederlands

o.a. Manifest Nederlands op School (2016), Bewuste geletterdheid in 

perspectief (2021)
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Bewuste geletterdheid
Hoofdpunten

✓ Méér vakinhoud

✓ Vier perspectieven inhoud

✓ Taal- plus andere 

vaardigheden (o.a. 

oordeelsvorming)

✓ Integreren/verbinden

✓ Activerende didactiek



Bewust geletterd
online

Vrijwel al het genoemde 

didactisch materiaal is in 

samenwerking met 

docenten ontwikkeld. 

Bij de materialen worden 

de doelgroep en 

trefwoorden vermeld.

https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/bewust-geletterd-

online/



Wat is vakdidactiek?
(en wat niet)

Het draait om drie vragen:

- Wat…

- Waarom/-toe…

- Hoe…

…leren de leerlingen

in het schoolvak?



Doelen en opzet 
Vakdidactisch 
Netwerk 
Nederlands 
Utrecht

Waartoe 

en hoe? 



Pilot eerste jaar
(online)

Eerste bijeenkomst: 

20 deelnemers

Tweede bijeenkomst: 

35 deelnemers

Derde bijeenkomst: 

45 deelnemers

LinkedIn-groep

88 leden



Docent, vakdidactiek en 
professionalisering
In soorten en maten

Tussen schoolpraktijk en 
vakwetenschap

Gepromoveerde docent
Promotie-onderzoeker

Curriculumontwikkelaar
Leermiddelenmaker 

Lid docentontwikkelteam
Lid vakdidactisch(e) netwerk

Bezoeker conferentie(s)
Stagebegeleider (van lio’s)
Docent (die vak bijhoudt)



Enquête vooraf 
Voornaamste uitkomsten

Respondenten 

45 docenten (alumni en stagebegeleiders)

Resultaten

1. Behoefte aan vakdidactisch netwerk  

(80%) 

2. Voornaamste redenen: 

- Delen kennis en ervaring

- Op de hoogte blijven van recent 

vakdidactisch onderzoek

- Behoefte aan didactiek

- Behoefte aan wetenschappelijke 

onderbouwing Figuur 3: Wens om op de hoogte gehouden te worden van vakdidactisch onderzoek

 

Figuur 1: Behoefte aan thema’s per categorie 

 

Figuur 1: Aantal jaren onderwijservaring respondenten 



Succesfactoren pilot en 
vervolg

Vakdidactiek én vakinhoud

Praktijk en theorie

Keuzemogelijkheden

Veelzijdigheid

Thematische verdieping

Uitwisseling?

Online/op locatie?



Rol van de scholen
In gesprek

Op welke manier scholen 

kunnen bijdragen aan 

docentprofessionalisering in 

de vorm van 

netwerkvorming? 

Knelpunten?

Welke vragen leven er bij u?

Opmerkingen?



Tot slot
Alles besproken?

Dank voor uw 

belangstelling en inbreng!

• Meer informatie?

• vakdidactiekNE@uu.nl

• e.mantingh@uu.nl

• https://www.linkedin.co

m/groups/8918712/

• (LinkedIn-groep)

mailto:vakdidactiekNE@uu.nl
mailto:e.mantingh@uu.nl
https://www.linkedin.com/groups/8918712/
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