
 

 

Lezen in het hbo – docenteninstructie 
 
Het Nederlands is best logisch, als je maar weet wat de regels zijn en vooral hoe je die 
regels kunt toepassen. Dat geldt in elk geval voor spelling en formulering. In het online 
leersysteem van de HvA, Brightspace, hebben we daarom een training ontwikkeld, 
waarin studenten (en docenten) de toepassing van de regels van spelling en 
formulering kunnen oefenen. In de cursus leren deelnemers niet alleen de basisregels, 
maar juist ook die dingen die de spellingscontrole niet altijd weet, zoals wanneer je 
woorden aan elkaar of los moet schrijven, en hoe het nou echt zit met de d’s en t’s.  
 

Opbouw en opzet 
Er zijn in totaal vier modules: basiskennis, werkwoordspelling, algemene spelling en 
formulering. Elke module kent een vaste opbouw, met per onderwerp een korte uitleg 
en checkvragen, en een oefentoets. Deelnemers kunnen daardoor snel de keuze 
maken die het beste bij hun manier van leren past: eerst de uitleg met checkvragen en 
dan de oefentoets, of juist precies andersom.  
Per module is er een verzameltoets, waarin de diverse regels van die module door 
elkaar worden bevraagd. Deze toetsen kunnen zo vaak als gewenst gemaakt worden. 
Omdat er honderden vragen in de database zijn ingevoerd, gebaseerd op zinnen uit de 
hbo-praktijk, krijgen deelnemers telkens andere vragen over dezelfde regels. Elke 
vraag is voorzien van een hint en feedback. Daarnaast is er een toets met vragen uit 
alle modules. Deelnemers kunnen deze aan het einde maken – of juist als eerste, 
zodat ze kunnen bepalen waarmee ze nog extra willen oefenen en wat ze al voldoende 
beheersen. De deelnemers verkrijgen dus niet alleen inzicht in hun kennisniveau over 
spelling en formulering, maar leren ook hoe ze zichzelf kunnen evalueren. 
Deelnemers worden niet alleen door de opzet gestimuleerd om zo veel mogelijk te 
bestuderen, maar ook door beloningen. Er zijn namelijk diverse badges en certificaten 
te behalen: wie een oefentoets of verzameltoets met meer dan 60% score afrondt, 
verdient een badge. Wie alle verzameltoetsen afrondt met een score van meer dan 
60%, verdient bovendien een certificaat. De badges en certificaten zijn in drie niveaus 
te behalen: basisspeller (60-79%), goede speller (80-95%) en topspeller (> 95%). 
 

Het Taaluniversum in je les 
1. Beslis hoe je het Taaluniversum inzet: als losse zelfstudiemodule, of gekoppeld 

aan een lessenserie. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld (delen van) de 
modules koppelen aan schrijfopdrachten waarin ze hun kennis gelijk toepassen. 

2. Voor het Taaluniversum moet een deelnemer een HvA-ID hebben, maar ook 
toekomstige HvA-studenten, zoals jouw leerlingen/studenten, kunnen toegang 
krijgen. Dat aanvragen kun je het beste met de hele klas tegelijk doen; ze moeten 
wel zelf hun account aanvragen: 

• Ga samen naar de aanvraagmodule ‘Taaluniversum’ voor externen. 

• Leid je klas door het aanvraagproces met het stappenplan (PowerPoint). 

• Log tegelijk een eerste keer in en sla de toegangs-URL op als favoriet. 
3. Laat je leerlingen/studenten als eerste activiteit de verzameltoets Taalkennis doen. 

Zo oefenen ze met het systeem en kunnen ze gelijk hun eerste badge verdienen.  
4. Aan het einde van de lessenserie laat je je leerlingen/studenten hun certificaat bij je 

inleveren, als ‘bewijs’ van hun spellingskennis. 
Houd er rekening mee dat de HvA beperkt kan ondersteunen op technisch vlak. 
Vragen staat natuurlijk wel altijd vrij, ook als het om inhoudelijke vragen of 
opmerkingen gaat. Mail ons via taaluniversum@hva.nl. 

https://externetoegang.mijnhva.nl/?id=9e14aab8-0667-eb11-a812-000d3abc30e0
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/AGmSCvcaFMP7QPv
mailto:taaluniversum@hva.nl
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