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Antwerpen een tweedaagse conferentie aan de dertien doelen
gewijd en heeft de Nederlandse Taalunie een werkgroep in
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De behoefte om met de 'dertien doelen' in de (opleidings)
praktijk te gaan werken, was de reden om voor het gebruik
op pabos het boek De leraar taalvaardig te ontwikkelen. Dit
boek is in 2007 verschenen.

