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Taal op school in crisis?
Eva Faes & Jan Ardies

TAAL  =

 Verbindingen 

 Functioneren in onderwijs en samenleving

 Emoties uitdrukken 

 Waardering

 Schoolsucces

Crisis?

 Nederlands = instructietaal

 Nederlands = belangrijke factor voor academisch 

succes

 Onvoldoende beheersing = moeilijkheden

 Maar…

Democratisering 
van ons 

(taal)onderwijs?

 Een kip-ei situatie (Koen Jaspaert)

 Oplossing? Impliciet leren! 

 Nood? Sterke leerkrachten die weten hoe ze 

taalontwikkelend moeten lesgeven. 

Focus: 
Schooltaal

 Welke taal? 

 Verschil tussen alledaagse taal en schooltaal

 Extra moeilijk voor anderstalige kinderen

Een kans?
Onderzoek “STaalvaardig”

2018-2020
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Taal in de 
STEM-les

 Specifieke taal op school: ook nadrukkelijk aanwezig in 

STEM-lessen

 Wetenschaps- en technieklessen bevatten doorgaans 

veel abstracte begrippen en niet-alledaagse 

uitdrukkingen.

 Een voorbeeld:

 licht, licht of licht ?

Samengevat

 Taal is belangrijk

 Schooltaal / academische taal is moeilijk

 Taal bij STEM is niet evident

 Hands on, minds on, talk it over

 Welke ondersteuning hebben leerkrachten nodig?

 Tijd, middelen, voorkennis, doel van de les…

Ondersteunings-
nood bepalen

SURVEY

Ondersteunings-
website

ONLINE PLATFORM

Voorbeeld

Stap Toelichting

Formuleer rond welke 
vakinhoudelijke doelen 
en eindtermen je wil 
werken.

Hou rekening met de verschillende 
toepassingsgebieden bij W&T, en bekijk of je al 
eerder rond deze doelen werkte.

Formuleer ook 
taaldoelen waaraan je 
wil werken.

In welke context moeten leerlingen de doelen 
bereiken?

- Zelf vaktaal gebruiken op een toets;
- Een verslag kunnen schrijven over de proef, …

Welke soort taal?
- Vaktaal, schooltaal, onderzoekstaal

Begrippendiagram 
opstellen voor jezelf

Afhankelijk van de taaldoelen  andere structuur 
gebruiken. Structuur helderder voor jou en de 
leerlingen. 

Vooral om voor jezelf een kader te hebben!

Voorbeeld

VOORBEELD: ONTWERPEN GSM-HOUDER

© Platform Taalgericht Vakonderwijs, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), 

Enschede, 2009
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Voorbeeld Resultaten

(VOORLOPIGE) RESULTATEN 

 Een sterke bewustwording van de noodzaak van 

taalondersteuning in de W&T lessen  

 Een betere inschatting van de eigen sterktes en

werkpunten op vlak van taalondersteuning

 Gericht inzetten van de eigen competenties

Tijdspad
projectjaar 2

SEPT 2019- DEC 2019

 Ondersteuningstool verfijnen, 

herwerken,… 

JAN 2020 - MAART 2020

 Nieuwe leerkrachten gaan de slag met de ondersteuning

APRIL 2020 - AUG 2020

 Onderzoek naar de effecten voor leerkrachten

Kansen

INTERESSE ? 

 STaalvaardig

 Deelname aan project kan nog

 Nieuwe inschrijvingen sept 2020 voor gebruik 

ondersteuning Staalvaardig

 Januari 2020 opstart lerend netwerk STEM

 Professionaliseringstraject voor scholen 

 basis én secundair

 Ondersteuning van wetenschaps- en techniek coach in de 

school dmv lerend netwerk

Jan.Ardies@ap.be

Studiedag


