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Leerdoelen 
In het didactisch model van AP krijgt taalontwikkeling een belangrijke plaats. De 
competentie zal gedurende de hele opleiding in verschillende OLOD’s aan bod komen. In 
dit OLOD gaan we ons verdiepen in de theorie rond taalontwikkelend lesgeven en reiken 
we je handvaten aan om op een taalontwikkelende manier les te geven.  
 

 
 
In de ECTS-fiche vind je de volgende leerdoelen terug voor dit vak:  
 
– De student herkent en benoemt talige doelen. 
– De student bespreekt het verschil tussen vak-, school- en thuistaal. 
– De student past de principes context, interactie en taalsteun toe op een 

lesvoorbereiding uit het eigen vakgebied. 
– De student reikt taalontwikkelende strategieën aan om zijn leerlingen te laten lezen, 

schrijven, spreken en luisteren in functie van een optimale verwerving en verwerking 
van de vakinhouden. 

– De student legt het gebruik en nut van Standaardnederlands en andere registers in een 
grootstedelijke onderwijscontext in eigen woorden uit. 

– De student reflecteert kritisch over zijn eigen taalontwikkelend handelen.  
 
Op het einde van dit OLOD zal je dus in staat zijn om een les op te stellen volgens de 
principes van taalontwikkelend lesgeven. Dit wil zeggen dat je alle leerlingen zal 
begeleiden en stimuleren in het proces van taalontwikkeling. Bovendien zal je ook de 
taalzwakke leerlingen kunnen ondersteunen door hen hulpmiddelen aan te reiken om 
talige struikelblokken weg te werken, ook als je zelf geen taalvak geeft.  
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Evaluatie en puntenverdeling 
Dit OLOD wordt geëvalueerd aan de hand van een examenopdracht. Daarin laat je zien 
dat je de didactiek van het taalontwikkelend lesgeven kan toepassen op een zelf 
uitgewerkte les binnen je eigen vakgebied. Er hoort ook een korte reflectie bij.  
 
Het format voor de examenopdracht, de toelichting en de evaluatiecriteria vind je terug op 
Digitap. Je kan er eveneens goede voorbeelden bekijken.  
 
Je vaklector geeft de deadline voor de examenleopdracht bij de eerste les. 
 
Er is voor dit OLOD dus geen examen voorzien, enkel de examenopdracht met 
bijhorende reflectie.  
 
De puntenverdeling is als volgt: 
 
Examenopdracht 70% 
Reflectie  30% 
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Inleiding 
Welkom bij het OLOD taalontwikkelend lesgeven (TOL).  
 
Elke leerkracht is een taalleerkracht! Dit wil zeggen dat taal een wezenlijk aspect is in 
elk vakgebied. Deze cursus helpt jullie taal in te zetten als krachtig leermiddel.  
 
De cursus is opgesteld uit drie delen. In een eerste deel, taalkrachtige leerkrachten, gaan 
we dieper in op het taalgebruik van de leerkracht. Daarin verkennen we onder meer het 
debat over het Standaardnederlands versus het gebruik van tussentaal voor de klas. We 
bespreken vervolgens zowel de talige activiteiten die een leerkracht in en rond de klas 
uitvoert, als de taalvaardigheid van de leerlingen. Er komen ook enkele aandachtspunten 
aan bod waar elke leerkracht oog voor zou moeten hebben.  
 
In het tweede deel, taalkrachtige lessen, ontdekken we wat taalontwikkelend lesgeven 
precies inhoudt en hoe je taalkrachtige lessen kan ontwikkelen voor je (diverse) 
klasgroep. Daarbij vertrekken we vanuit de drie pijlers van TOL, namelijk context, 
interactie & taalsteun en zetten in op betrokkenheid, begrijpelijkheid en boven 
niveau. We reiken je hierbij tal van hulpmiddelen aan om je eigen les taalkrachtig te 
maken, zoals taaldoelen, taalontwikkelende werkvormen, enzovoort.  
 
In een derde deel, taalkrachtige scholen, zoomen we in op de kracht van een degelijk 
taalbeleid voor een school. Dit deel behandelen we niet tijdens de contactmomenten en 
is ook geen onderdeel van de examenopdracht. Het is echter een belangrijke bouwsteen 
van het taalontwikkelend lesgeven en geeft je inzicht in hoe een school aan de slag kan 
gaan met taal.  
 
We werken in deze syllabus met taalontwikkelende werkvormen. Enerzijds zetten we 
deze werkvormen in om de leerinhouden van dit OLOD op een inductieve manier aan te 
bieden, anderzijds hopen we jullie te motiveren hiermee zelf aan de slag te gaan in de 
eigen klaspraktijk. Op die manier kom je tijdens de contactmomenten dus met een aantal 
good practices in aanraking. Het is aan jou om de transfer te maken naar de 
leerinhouden van je eigen vakgebied.  
 
In de syllabus werken we met de volgende icoontjes: 
 

OPDRACHT 
 

TIP REFLECTIE 

 

 

 

 

 
 
Geef je zelf talen? Misschien zullen sommige onderdelen uit de cursus al bekend in de 
oren klinken. Toch is dit OLOD ook voor jou interessant. We gaan immers dieper in op 
talige aspecten die je kan inzetten in je les waar je eerder (misschien) geen aandacht 
voor had. 
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Inleidende opdracht 
OPDRACHT 

 
In TaalOntwikkelend Lesgeven (TOL) besteden we aandacht aan taal in het 
vakonderwijs. Elke leerkracht kan in zijn vak helpen om de taal van de leerlingen (verder) 
te ontwikkelen.  
 
Bedenk per 4 minstens 5 verschillende manieren om leerlingen te ondersteunen in 
hun taalontwikkeling. 
 
Werkvorm: Placemat 
Hoe ga je te werk?  
– STAP 1: Per groep van 4 studenten krijg je een vel papier. Deel dat vel op als volgt: 
 

 
 
– STAP 2: Iedere student schrijft individueel zijn antwoord neer in een hoek van het vel.  
– STAP 3: Als groep probeer je te komen tot een gemeenschappelijk antwoord. Elk lid 

van de groep beargumenteert zijn antwoord terwijl de anderen luisteren.  
– STAP 4: Als groep kom je tot een gemeenschappelijk antwoord dat je in het vierkant in 

het midden noteert.   
 
 
 
REFLECTIE 
 

 
Hoe kan de werkvorm placemat bijdragen tot de taalontwikkeling van de leerlingen? 
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1 Taalkrachtige leerkrachten 
1.1 Bewustwording van je eigen taalgebruik 

1.1.1 Standaardtaal versus tussentaal 
Taal is overal. Ook als leerkracht ben je voortdurend met taal bezig, zowel schriftelijk als 
mondeling. Niet alleen in de klas, maar ook op school en niet alleen met leerlingen, maar 
ook met collega’s, ouders en andere externen.  
 
Voor leerkrachten in Vlaanderen is Standaardnederlands de norm op school en in de 
klas. Dat heeft de Vlaamse Overheid vastgelegd in het beroepsprofiel van de leraar 
(2007)1.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Stellingenspel 
 
Hoe ga je te werk? Een stellingenspel kan je op verschillende manieren uitvoeren.  
 
Een veelgebruikte manier is om elke leerling zowel een rood als groen kaartje te geven. 
Bij het lezen of tonen van de stelling kunnen de leerlingen hun mening kenbaar maken 
aan de hand van een kleur.    
 
Je kan ook het lokaal gebruiken (hou wel rekening met de grootte van de klasgroep). De 
leerlingen kiezen dan na elke stelling een positie in het lokaal op een fictieve lijn. Rechts, 
links of meer naar het midden, al naargelang ze al dan niet akkoord gaan met de stelling. 
Dit laat een meer genuanceerd antwoord toe. Na de bespreking van de verschillende 
meningen kan je de leerlingen eventueel opnieuw laten kiezen. In de literatuur vind je 
deze vorm van het stellingenspel ook terug onder werkvorm De Lijn. 
 
Een derde mogelijkheid is om te werken met groene en rode wasspelden. Elke leerling 
krijgt een rode en groene wasspeld. De leerkracht leest of toont de stelling en de leerling 
speldt de rode of de groene wasspeld op. Vervolgens wandelen de leerlingen door het 
lokaal en spreken ze elkaar aan over hun mening. Dit is een veilige manier om leerlingen 
te laten spreken over het onderwerp omdat ze hun mening in eerste instantie per 2 
bespreken en niet klassikaal. Bovendien geeft het àlle leerlingen spreekkansen. Nadien 
kan je de stelling ook klassikaal bespreken. 
 
Stelling 1: Elke leerkracht is ook een taalleerkracht. 
Stelling 2: Ik vind dat een praktijkleerkracht geen Standaardnederlands moet spreken. 
Stelling 3: Ik verbeter elke schriftelijke taalfout van mijn leerlingen. 
 
 

 
1 http://eindtermen.vlaanderen.be/lerarenopleiding/documenten/Beroepsprofiel_2007.pdf 
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De overheid verwacht dus dat alle leerkrachten Standaardnederlands spreken. Gebeurt 
dit in de realiteit ook zo? Uit het onderszoek van Dr. S. Delarue blijkt dat leerkrachten 
vaak tussentaal gebruiken in plaats van Standaardnederlands.  
 
Met tussentaal wordt  in Vlaanderen de gesproken, informele Nederlandse spreektaal 
aangeduid, die niet echt dialect maar ook niet echt de Belgisch-Nederlandse vorm van 
het Standaardnederlands is2.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Leesopdracht - Klasgesprek 
Hoe ga je te werk?  
-Lees eerst individueel het artikel op de volgende bladzijde uit Knack (2015).  
 
-Bedenk of jij voor of tegen het gebruik bent van tussentaal voor de klas. 
 
-Formuleer voor jezelf een aantal argumenten waarmee je je standpunt kan verdedigen 
tijdens een klasgesprek.  
 
Ik vind dat tussentaal moet kunnen/niet kan. 
 
Mijn argumenten hiervoor zijn: 
 
–  

–  

–  

–  

–  

–  
 
-Tot slot bespreken we klassikaal de verschillende standpunten pro en contra.  
 
  

 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Tussentaal 
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'Leerkrachten spreken soms tussentaal in de klas (en dat 

is absoluut niet erg)'3 

 
Steven Delarue 

 
Steven Delarue is assistent Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent. Hij werkt 
er aan een doctoraat over het taalgebruik van Vlaamse leerkrachten. 
 
'De verdediging van de standaardtaal begint soms erg naar fetisjisme te neigen', 
schrijft onderzoeker Steven Delarue (UGent) naar aanleiding van de Week van het 
Nederlands. 'Laat leerkrachten toch gewoon spreken zoals ze willen spreken, ook 
als dat niet altijd Standaardnederlands is. Zolang ze maar goed lesgeven.' 

 
3 Delarue, S. (2015). Leerkrachten spreken soms tussentaal in de klas (en dat is absoluut niet erg). 

Geraadpleegd van https://www.knack.be/nieuws/belgie/leerkrachten-spreken-soms-tussentaal-in-de-klas-en-

dat-is-absoluut-niet-erg/article-opinion-616955.html 
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© Belga 
 
Afgelopen zondag vond in Mechelen het Taalsalon plaats, een initiatief van het 
Davidsfonds dat kaderde in de Week van het Nederlands (10-17 oktober). Naast 
lezingen en debatten over onze spelling en de invloed van het Engels op het 
Nederlands, was er ook een debat tussen Rik Schutz (Taalunie) en barones Mia 
Doornaert(columniste voor onder meer De Standaard). Dat debat moest eigenlijk over 
Belgisch en Nederlands Nederlands gaan, en het al dan niet pluricentrische karakter 
van onze taal, maar Doornaert greep vooral haar kans om voor de zoveelste keer 
frontaal de aanval in te zetten op tussentaal. Dat taaltje is voor haar "aanstellerig", 
"zelfingenomen", "arrogant", "lui" en ronduit "dom".  
 
Ik heb bijzonder veel begrip voor de hartstochtelijke wijze waarop zelfverklaarde 
taalbehoeders als Doornaert het Standaardnederlands verdedigen, maar bij momenten 
begint die standaardtaalverdediging wel heel erg naar standaardtaalfetisjisme te neigen. 
Zinnetjes als Wa vinde gij van mijne nieuwen auto? worden consequent als on-
Nederlands weggezet, als uitingen van wartaal en exponenten van taalverloedering. Er 
wordt echter steeds meer tussentaal gesproken, en de daders van zo veel 
taalmishandeling zijn snel gevonden: de media en het onderwijs.  
 
'Leerkrachten spreken soms tussentaal in de klas (en dat is absoluut niet erg)' 
Het is vooral dat onderwijs dat me na aan het hart ligt, als lesgever en als onderzoeker 
aan de UGent. Voor mijn doctoraatsonderzoek heb ik 82 leerkrachten uit het basis- en 
secundair onderwijs geobserveerd en geïnterviewd, van Ieper tot Hasselt. Mijn vragen 
waren steevast dezelfde: wat voor taalgebruik hanteren zij in de klas? In hoeverre is dat 
Standaardnederlands? Vinden ze het zelf belangrijk om aandacht te besteden aan hun 
taalgebruik, en waarom moet dat taalgebruik al dan niet standaardtalig zijn? Dankzij dat 
onderzoek heb ik kennis mogen maken met 82 bijzonder geëngageerde en creatieve 
leerkrachten, die uitstekend lesgaven en de leerlingen konden enthousiasmeren voor 
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hun vak - al was dat op vrijdagnamiddag soms nét iets minder het geval. Alleen: dat 
gebeurde lang niet altijd in vlekkeloze standaardtaal.  
 
Taalamateurs 
Dat de voorvechters van het A.B.N. dat ronduit verwerpelijk vinden, bleek eind vorig jaar 
nog toen de resultaten van de taaltest Hoe Vlaams is uw Nederlands?  werden 
gepresenteerd. Die lieten zien dat de ruim 3.000 deelnemende taalprofessionals vrij 
tolerant waren voor wat meer "Vlaamse" (lees: Belgisch-Nederlandse) elementen in de 
standaardtaal, zoals zich verwachten aan voor verwachten of beroep doen op voor een 
beroep doen op. Dat leraren daar het meest voor bleken open te staan, werd hen 
allerminst in dank afgenomen: in de daaropvolgende dagen werden ze door onder 
meer Jan Hautekiet, Joël De Ceulaer, Geert Van Istendael en Mia Doornaert weggezet 
als "geen taalprofessionals" maar "taalamateurs", die "laks", "slordig" en "onkundig" zijn. 
Dat staat echter in schril contrast met mijn eigen (onderzoekers)ervaringen met 
leerkrachten, of het nu over hun taalgebruik, dan wel over hun taalpercepties gaat. 
 
'Voor die variatie in hun taalgebruik hoeven leerkrachten zich ook allerminst te 
schamen: het is volkomen natuurlijk dat sprekers hun taalgebruik aanpassen aan 
de situatie.'  
 
Eerst dat taalgebruik. Ik zei het hierboven al: leerkrachten spreken inderdaad lang niet 
altijd Standaardnederlands. Het taalgebruik van leerkrachten verandert doorgaans sterk 
in de loop van een les: van instructies en theoriestukken in een standaardtaliger 
register, tot een anekdote of vermanende uitroep die tussentaliger klinkt. Dat betekent 
dat leerkrachten vaak niet voldoen aan die strikte norm, en dat vinden ze zelf ook lang 
niet altijd nodig: ze doen hun best, waken erover dat ze verstaanbaar blijven, en 
focussen voor de rest vooral op inhoud en didactiek. Voor die variatie in hun taalgebruik 
hoeven leerkrachten zich ook allerminst te schamen: het is volkomen natuurlijk dat 
sprekers hun taalgebruik aanpassen aan de situatie.  
 
In een artikel dat binnenkort verschijnt in Dutch Journal of Applied Linguistics, heb ik 
trouwens (samen met collega Anne-Sophie Ghyselen) het taalgebruik van een aantal 
van 'mijn' leerkrachten tijdens de interviews vergeleken met dat van andere 
hogeropgeleiden: artsen, tandartsen en advocaten. Daaruit bleek dat er een significant 
beroepseffect is: de gemiddelde leerkracht sluit veel dichter aan bij de 
standaardtaalnorm dan de gemiddelde arts of advocaat. Oef. 
 
'Leerkrachten hechten dan ook veel belang aan correcte taal, zij het vooral in 
geschreven taalgebruik, en veel minder in gesproken taalgebruik.' 
 
Die taalpercepties dan. Ook daar kan het koor van standaardtaalverdedigers op beide 
oren slapen: zowat alle leerkrachten zijn zich terdege bewust van hun taalopdracht, en 
benadrukken tijdens het interview meermaals dat ze het Standaardnederlands erg hoog 
in het vaandel dragen. Standaardtaal is en blijft hun streefdoel, en de aan Frank 
Vandenbroucke ontleende slagzin Elke leraar is een taalleraar wordt in de gesprekken 
meermaals herhaald. Leerkrachten hechten dan ook veel belang aan correcte taal, zij 
het vooral in geschreven taalgebruik, en veel minder in gesproken taalgebruik. Daar 
primeert de inhoud op de vorm, en leerkrachten voelen niet altijd de noodzaak om elke 
'afwijking' meteen te corrigeren. 
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Is dat een probleem? Neen. En het betekent evenmin dat leerkrachten "laks", "arrogant" 
of "zelfingenomen" zijn, of dat ze het kostbare karakter van taal niet zouden erkennen.  
Taal is voor leerkrachten immers hét middel om zich van hun kerntaak te kwijten: 
leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen. Die pedagogische taak staat 
voorop, en daarbij is taal geen doel op zich, maar een middel.  
 
'De aanhangers van het standaardtaalfetisjisme blijven zich verkijken op het 
belang van Standaardnederlands.' 
 
De aanhangers van het standaardtaalfetisjisme blijven zich verkijken op het belang van 
Standaardnederlands. Hoe luid ze ook mogen verkondigen dat standaardtaalbeheersing 
alle problemen van meertaligheid en maatschappelijke ongelijkheid zal oplossen: dat is 
niet zo. Sommigen lijken standaardtaal (onterecht) als een wondermiddel te 
beschouwen. Zo stelde Doornaert afgelopen zomer nog in een column dat er veel 
minder gevangenisstraffen zouden worden uitgesproken als iedereen gewoon 
Algemeen Nederlands zou spreken.  
Dergelijke uitingen slaan nergens op, en ook het geroep dat de "nivellering naar 
beneden" in het onderwijs een pure uiting is van pseudodemocratie, is nergens op 
gestoeld. In het discours waarmee standaardtaal wordt verdedigd als enige mogelijke 
(onderwijs)taalvariëteit wordt vaak met het argument van democratie gezwaaid, maar 
eigenlijk is het niets meer dan een uiting van plat populisme - een discours waarin geen 
plaats is voor nuance. 
 
Onzeker 
Standaardtaalverdedigers hebben het volste recht op hun eigen mening maar het 
probleem is dat ze veel Vlamingen op die manier (opnieuw) taalonzeker maken. Tijdens 
mijn onderzoek heb ik bijzonder veel gepassioneerde leerkrachten gezien, die zich op 
een hoogst professionele wijze van hun taak weten te kwijten, maar enorm gestrest 
waren omdat ik hun les kwam observeren: zou hun taalgebruik wel voldoende zijn voor 
die van 't unief? Dat is het échte probleem: dat die eenzijdige fixatie op het 
Standaardnederlands leerkrachten (en mensen in het algemeen) weer doet twijfelen 
aan zichzelf en aan hun taalbeheersing. Dat ze zich moeten verontschuldigen voor hun 
taalgebruik, en dat ze misschien beter zwijgen in plaats van hun mond open te doen. 
Dat ze zich maar beter slécht zouden voelen over hoe ze praten, aangezien ze die 
onaantastbare standaardtaalnorm niet altijd halen. 
 
Nochtans was dat alles net niét de bedoeling van de Taalunie toen ze de Week van het 
Nederlands lanceerden. Met dat initiatief wil de Taalunie deze week net laten zien hoe 
creatief en divers onze taal is, niet met hoeveel schaamte onze miserabele-poging-tot-
standaardtaal doordrenkt hoort te zijn.  
Laat leerkrachten toch gewoon spreken zoals ze willen spreken, ook als dat niet altijd 
Standaardnederlands is. Zolang ze maar goed lesgeven. 
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Top 3 - Tussentaal 
Hoe ga je te werk? 
-Bekijk eerst individueel de lijst met tussentaal hieronder. Welke tussentaal gebruik jij het 
vaakst? Maak een top 3. 
 
 
 
 
 
 
 
-Bespreek vervolgens met een medestudent jullie top 3. Wat vinden jullie aanvaardbaar 
en wat niet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ruukwiend, bleeven  

2. da’, wa’, nie’, me’, goe’, ma’  

3. ‘elemaal, ‘ebt, g’ad  

4. de moment, het school, het stad, naar de voetbal gaan  

5. de Jan, den Bert  

6. Da’ wist ekik nie’.  

7. Morgen moet ‘m gaan voetballen.  
8. Kom-de-gij ook?  

9. ne jongen, nen boek, e secondje  

10. mijnen boek, hare jas, onzen auto, dienen hond  

11. hare nieuwen auto, nen dikken boek  

12. meiske, boekske, bloemeke  

13. werkt nog goe’, zegt ‘t  

14. We probeerden van op tijd te komen. Hij vroeg voor te gaan zwemmen.  

15. We gaan gaan zwemmen 
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TIP bij dialectklanken 
 

 
Als niemand je ooit wijst op je taal, loont het de moeite om eens te luisteren naar een 
geluidsopname van jezelf! Lees bijvoorbeeld de volgende zinnetjes luidop voor en neem 
jezelf op met je smartphone. 
 
De man valt van de trap.  
Je gaat vaak te laat slapen. 
Die berg vet moet wel weg. 
Tom pochte met zijn toffe sokken. 
De vlinders zitten stil. 
De butler zuchtte en bukte zich vlug. 
Steven ging gedwee mee naar de zee. 
Met ons vieren vingen we elk tien pieren. 
De buren maken voortdurend ruzie. 
We zijn alle vijf zeer vlijtig. 
Hij trouwde bij dag en dauw. 
De zuipschuit struikelde en viel luid in de struiken. 
 
 

1.1.2 Ken zelf de standaardtaal 
Het is belangrijk om bewust met taal om te gaan tijdens het geven van elk vak. Een 
voorwaarde daarvan is dan natuurlijk dat je de taal zelf goed kent. De lessen Nederlands 
die je volgde liggen alweer een hele tijd achter je. Heb je zelf wel goed zicht op de regels 
van de Nederlandse taal? 
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1.1.2.1 Hulpbronnen Standaardnederlands 

Enkele handige bronnen om je kennis op te frissen: 
 
– www.woordenlijst.org  
– www.taaladvies.net  
– www.taaluniversum.org/spelling 
– www.taaltelefoon.be 
– www.cambiumned.nl/theorie/grammatica/ 
– www.taalwinkel.nl/category/spelling-en-grammatica/grammatica/  
– www.taalwinkel.nl 
– Op Digitap heeft elke student toegang tot het vak Taalpunt. Daar vind je linken naar 

schrijfwijzers en tal van oefeningen. 
 
 

1.1.2.2 Taalfeedback geven aan leerlingen 

Niet-taalleerkrachten voelen zich soms niet geplaatst om een leerling feedback te geven 
over zijn of haar taalgebruik. Sommigen vinden dat het niet tot hun takenpakket behoort, 
maar de meesten denken te weinig van taal af te weten om de taalvaardigheid van 
leerlingen te kunnen beoordelen. Toch is feedback van bijzonder grote waarde. Wanneer 
leerlingen beseffen dat taalvaardigheid niet enkel in taalvakken beoordeeld wordt, maar 
ook daarbuiten aandacht verdient, zal dat hun inspanningen voor taal ten goede komen. 
 
Gelukkig hoeft niet elke leerkracht een taalkundige te zijn om bruikbare feedback aan 
leerlingen te geven. Het is dus niet nodig om zinsbouw- en grammaticaregels uit te 
leggen. Leerlingen weten immers vaak wel hoe het moet. Het probleem is de transfer: 
eens de “taalles” voorbij is, vergeten veel leerlingen toe te passen wat ze in de les 
Nederlands hebben geleerd. 
 
Laat dus vooral blijken dat je aandacht aan taal besteedt. Deze tips kunnen je daarbij 
helpen: 
 
TIPS 

 
 
– Geef zinvolle opdrachten om leerlingen aan te zetten tot schrijven en spreken. 
 
–  Geef feedback op foutieve of niet-accurate taaluitingen.  
 
– Herformuleer foute zinswendingen in je reactie. Verderop in de syllabus gaan we 

dieper in op het geven van taalfeedback.  
 
–  Vraag van leerlingen dat ze antwoorden in volledige zinnen. 
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1.1.3 13 doelen in een dozijn 

OPDRACHT 

 
Werkvorm: Think – Pair – Share 
Hoe ga je te werk? 
STAP 1: Bedenk individueel (think) wat een leerkracht allemaal met taal doet in en rond 
de klas en op school? Maak hiervan een opsomming.  
 
STAP 2: Bespreek dit vervolgens met een medestudent (pair). Kan je iets aanvullen in je 
eigen opsomming?  
 
STAP 3: We behandelen de antwoorden klassikaal (share). 
 
 
Je merkt waarschijnlijk op dat leerkrachten heel veel met taal bezig zijn in en rond de 
klas. Het gaat verder dan enkel letten op het gebruik van Standaardnederlands.  
 
In 2006 heeft de Nederlandse Taalunie een Referentiekader4 opgesteld waarin alle 
taalcompetenties uitgewerkt zijn die een leerkracht in Vlaanderen en Nederlands moet 
beheersen. 
 

 
  

 
4 http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/dertiendoelen.pdf 
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Er zijn in totaal 13 taaldoelen die onderverdeeld zijn in drie grote domeinen. 
 

1. Domein 1: De leraar in interactie met zijn leerlingen  
– Doelstelling 1: Gesprekken voeren met leerlingen 
– Doelstelling 2: Beoordelen en toegankelijk maken van teksten 
– Doestelling 3: Mondeling opdrachten geven 
– Doelstelling 4: Schriftelijk vragen en opdrachten formuleren 
– Doelstelling 5: Een uiteenzetting geven met schriftelijke ondersteuning 
– Doelstelling 6: Een schriftelijke evaluatie geven 
– Doelstelling 7: Vertellen 
– Doelstelling 8: Voorlezen 

 
2. Domein 2: De leraar in interactie in interactie met volwassenen in en rond 

de school 
– Doelstelling 9: Gesprekken voeren 
– Doelstelling 10: Een presentatie houden met schriftelijke ondersteuning 
– Doelstelling 11: Schrijven 
– Doelstelling 12: Lezen 
 

3. Domein 3: De leraar als lerende 
– Doelstelling 13: Innoveren en professionaliseren 

 
In dit OLOD werken we aan verschillende taalcompetenties uit dit Referentiekader. De 
nadruk ligt op het eerste domein. 
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1.2 Bewustwording van het taalgebruik van de leerlingen 

OPDRACHT 

 
Werkvorm: ICT-opdracht -Individueel, gevolgd door een klasgesprek 
Hoe ga je te werk? 
1) Ga op zoek naar cijfermateriaal over de regio waarin jij waarschijnlijk zal lesgeven 
(tijdens de stage en daarna): hoeveel anderstalige leerlingen zitten er op de 
school/scholen in jouw buurt?  
Zo kan je ook de instroom van leerlingen bekijken in je vroegere secundaire school.  
Raadpleeg hiervoor de website van Agodi5  
https://www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken  
De omschrijving van de indicatoren vind je via ‘Veelgestelde vragen’. 
 
2) Bereken het percentage anderstaligen in de door jouw gekozen school.  
Hiervoor gebruik je volgende elementen:  
- Kolom ‘aantal leerlingen’ (bv. 335)  
- Kolom ‘indicator ‘thuistaal’ (bv. 101 leerlingen met een andere thuistaal).  
- Het percentage anderstalige leerlingen =  totaal aantal leerlingen x 100 
       Indicator thuistaal   
  Of 101: 335 x100 = 30% 
Het gemiddelde aantal anderstalige leerlingen in een klas van 24 = 7 à 8  
 
Voor de examenopdracht gebruik je de website Agodi om de beginsituatie in te schatten.  
https://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/Publicaties_Leerlingenkenmerken_Ov
erzicht_2019-2020_sec_0.pdf 
 
Enkele cijfers om mee te nemen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5 Agentschap voor onderwijsdiensten, www.agodi.be  
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1.2.1 Talige diversiteit 
Via onderzoek van recente leerlingengegevens merken we dat onze scholen de 
afgelopen decennia erg veranderden. Dit fenomeen doet zich vooral voor binnen de 
grootstedelijke context. Veel leerlingen hebben het Nederlands als tweede of zelfs als 
derde en vierde taal. Maar ook leerlingen wiens thuistaal minder aansluit bij het 
taalgebruik op school kunnen moeilijkheden ondervinden met de gebruikte taal op school.  
 
Het is voor scholen dan ook een grote uitdaging om hiermee om te gaan en alle 
leerlingen voldoende te ondersteunen bij hun taalontwikkeling.  
 
Hoewel Taalontwikkelend Lesgeven zijn wortels heeft in het tweedetaalonderwijs, kunnen 
we ondertussen stellen dat taalontwikkelend vakonderwijs het leren en denken stimuleert 
van alle leerlingen: alle leerlingen ontwikkelen in alle vakken taal. We denken hierbij niet 
enkel aan de vakspecifieke taalvaardigheid of vaktaal maar ook de taal van de school, 
namelijk de schooltaal. (Zie 1.2.2) 
 
Onderwijs is onlosmakend verbonden met taal. De leraar die echter te veel eist van de 
taalvaardigheid van zijn leerlingen zal zijn vakdoelen niet bereiken. Het is met andere 
woorden zeer belangrijk om je bewust te zijn van de taal van leerlingen. Hun kennis van 
taal bepaalt immers hun kansen op school. Het sociale milieu waarin iemand opgroeit, 
heeft een invloed op zijn of haar taalvaardigheid.  
 
Een voorbeeld van het effect van de soms lage taalvaardigheid van (anderstalige) 
leerlingen, gaan we onderzoeken in de volgende opdracht.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Individuele opdracht en nabespreken in duo - Reflectie Toetsantwoorden  
Hoe ga je te werk? 
– Op de volgende bladzijde zie je de antwoorden van de leerlingen op een toetsvraag 

Aardrijkskunde. Bekijk eerst individueel de antwoorden (De antwoorden die de leraar 
zelf als correct aanvaardde, zijn aangeduid met een a)  

 
– Beantwoord de volgende vragen: 
 
1.Welke antwoorden zou jij goedkeuren/afkeuren?  
 
 
2.Wat valt op aan de antwoorden? 
 
 
– Bespreek vervolgens met een medestudent jullie antwoorden.  
– Wat kunnen jullie uit deze opdracht besluiten? 
– Klassikale bespreking van de bevindingen.  
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Minder taalvaardige leerlingen hebben er dus alle belang bij dat vakleerkrachten 
aandacht hebben voor taalontwikkeling. Het zou immers jammer zijn dat leerlingen laag 
scoren omwille van een taalbarrière terwijl ze inhoudelijk misschien wel de leerinhoud 
beheersen.  
 
Een van de methodes om dat te doen is door te werken met posterwoorden.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Poster - Groepsopdracht per 4  
Hoe ga je te werk? 
In het artikel op de volgende bladzijde vind je 15 tips om taalontwikkeling bij 
anderstaligen te stimuleren in het lager onderwijs. 
 
Maak in groep een A3-poster voor het secundair onderwijs met daarop 5 tips die jullie 
essentieel vinden. De posters zijn bedoeld voor de leraarskamer. Verwoord of verbeeld 
de tips dan ook zo dat leraren zelfs met een terloopse blik op de poster voldoende 
informatie krijgen. Wanneer jullie klaar zijn, mogen jullie de poster presenteren. 
 
  

Wat wordt bedoeld met irrigatie? 
a irrigatie = kunstmatige water aanvoeren  a 
b  kunstmatige water aanvullen    a 
c irrigatie = kunstmatige meren aanvullen 
d irrigatie is kunstmatige wateraanvoer   a 
e kunstmatig water dat wordt aangelegd 
f kunstmatig water toevoegen    a 
g de kunstmatige water dat word aangelegd 
h op een kunstmatige manier water aanvullen  a 
i  kunstmatige aanvoer van water naar land  a 
j  watervoorraad 
k  het vullen van water 
l  watervervoering naar waar niet water ligt (in een bepaalde periode, dag, 

week, jaar) bijv.: die watersproeiers     a 
m land besproeien met water, bijv. met landbouwmachines 
n het schoon maken van water 
o kunstmatige meren waar men rivierwater toevoegen 
p irrigatie = gemakkelijk water winnen 
q het bijvullen van kunstmatige meren 
 
(Bron: Hajer & Meestringa, 1995: 192-193) 
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15 tips om taalontwikkeling bij anderstaligen te stimuleren6 

1. Anderstaligen moeten eerst wennen aan onze taal. Geef ze de kans om het 
Nederlands zoveel mogelijk al doende te leren in natuurlijke situaties. Begin niet 
met taallesjes te geven of woordjes aan te leren.  

2. Probeer erachter te komen waarin de anderstalige leerling geïnteresseerd is. 
Observeer tijdens vrij spel: waarmee speelt hij, waarover tekent hij? Kinderen 
praten makkelijker over onderwerpen die hen interesseren of waarmee ze 
ervaring hebben. Misschien weet je anderstalige leerling wel veel over een 
onderwerp waar de andere leerlingen niets van kennen?  

3. Let op de lichaamstaal van de anderstalige leerling. Wacht hij op een 
bemoedigend woord, of wil hij liever geen aandacht waar de andere leerlingen bij 
zitten? Is hij nog te bang om aan een bepaalde activiteit deel te nemen, of heeft 
hij meer uitleg nodig?  

4. Maak je taal begrijpelijk door zoveel mogelijk visuele steun te bieden: prenten, 
gebaren, mimiek... Maak uitstappen met de klas of breng voorwerpen mee. Zet 
de anderstalige actief aan het werk met doeopdrachten en verwoord de 
handelingen terwijl je ze zelf voordoet. Let er wel op dat de visuele ondersteuning 
de taal niet gaat vervangen. Visuele informatie moet steeds een verduidelijking 
zijn van talige informatie.  

5. Bewegingsactiviteiten bieden een uitstekende kans om vertrouwd te raken met 
instructies als: “Straks ben jij aan de beurt.” Ook met elementaire schoolse 
begrippen als links, rechts, eerst, naar omhoog, wachten, recht, blauw, langs de 
lijn... Leerlingen kunnen een duidelijk verband leggen tussen wat er te zien is en 
wat gezegd wordt. Daardoor pikken ze taal snel op.  

6. Elk kind dat een nieuwe taal leert, maakt een zogenaamde 'stille periode' door. 
Bij sommige kinderen duurt het maanden vooraleer ze tot spreken overgaan. Bij 
anderen gaat het vanzelf. Respecteer dat en forceer niet.  

7. Geef de nieuwkomer iets waar hij verantwoordelijk voor is: bijvoorbeeld de 
plant in de klas water geven, het bord schoonvegen. Je kan hem ook een prent 
laten vasthouden of iets laten herhalen. Met andere woorden: betrek de leerling 
bij de taken van de klas, zonder overdreven de aandacht op hem te vestigen. 
Aanvankelijk kunnen het vooral niet-talige taken zijn, gaandeweg meer talige.  

8. Alle kinderen moeten zich kunnen uiten, ook anderstaligen. Omdat zij dat nog 
niet kunnen in het Nederlands, zal het nodig zijn andere 
expressiemogelijkheden te voorzien: tekenen, beweging, boetseren in klei, 
speeldeeg… Anderstaligen kunnen ook nog geen grenzen aangeven of ze 
begrijpen andere kinderen niet wanneer die een grens aangeven. Spreek met de 
klas een gebaar af of een kort woord, bijvoorbeeld “Stop!”.  

9. Stel in het begin niet te veel vragen waarop je een gesproken antwoord verwacht. 
Vraag om een non-verbale reactie: iets aanwijzen, halen, nadoen enzovoort. 
Zo kan je nagaan wat de leerling al begrijpt.  

10. Haal de anderstalige over de drempel om te spreken door eerst ja/nee-vragen 
te stellen en gesloten vragen zoals 'Wil je de rode of de groene stift?'. Ook door 
versjes of liedjes aan te leren.  

11. Toon interesse als de anderstalige leerling iets wil vertellen. Reageer positief, 
toon dat je het op prijs stelt dat hij het woord wil nemen. Stel ondersteunende 
vragen; ‘Is het dat wat je wilt zeggen”. Bouw voort op de uitingen van de leerling 
met bijkomende vragen of commentaren; zet het gesprek voort. Bied in jouw 
vragen de correcte vormen en een rijke taal aan. Corrigeer taalfouten niet 
expliciet, maar herhaal het enkel op de juiste manier.  

12. In het begin is het mogelijk dat de anderstalige leerling verzuipt tijdens klassikale 
activiteiten, kringgesprekken… Heb genoeg geduld. Tolereer hun gedrag tijdens 
die momenten, of geef hun desnoods even iets anders te doen (bijvoorbeeld 
een tekening of boekje). Leg in dat geval aan de andere leerlingen uit waarom je 
dit toelaat.  

 
6 Stimuleer taalontwikkeling bij anderstaligen. Klasse. Geraadpleegd op 1 september 2014, via 

http://www.klasse.be/leraren/13077/15-tips-om-taalontwikkeling-bij-anderstaligen-te-stimuleren/ 
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13. Onderschat de anderstalige leerling niet. Als hij zich al herhaaldelijk mondeling in 
het Nederlands uit, kan je meer open vragen stellen. Bijvoorbeeld een hoe- of 
een waarom-vraag. Als dat toch te moeilijk blijkt, kan je de vraag vernauwen door 
geleidelijk meer en meer gesloten vragen te stellen. Laat voldoende tijd om te 
antwoorden.  

14. Praat met de andere kinderen over het feit dat de anderstalige leerling geen 
Nederlands begrijpt. Maak de situatie concreet door je leerlingen te confronteren 
met een taal die ze zelf niet begrijpen: lees een prentenboek voor in het Frans of 
Engels, leg een spel uit in een andere taal... Zo ontstaat er begrip en 
verdraagzaamheid.  

15. Houd er ook rekening mee dat sommige anderstalige kinderen niet vertrouwd 
zijn met westerse onderwerpen als Sinterklaas, dinosaurussen, piraten, ontbijt 
met boterhammen of granen … 

REFLECTIE 
 

 
 
Hoe kan de werkvorm Poster bijdragen tot de taalontwikkeling van de leerlingen? 
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1.2.2 Schooltaal versus thuistaal 

OPDRACHT 

 
Werkvorm: Duo-opdracht - Vergelijken 
Hoe ga je te werk?  
-Lees eerst de volgende twee voorbeelden7.  
 
‘Mam, geef even die sleutel, dan zet ik het zadel wat hoger’.  
 
‘Om de zitting van het rijwiel in hoogte te verstellen, dient met een daartoe 
passende inbussleutel de moer aan de rechteronderkant van de zadelpin enige 
slagen naar links te worden gedraaid, waarna de hoogte naar believen gewijzigd 
kan worden’.  
 
-Bespreek met een medestudent het verschil tussen deze zinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuistaal is de taal die leerlingen geleerd hebben om zich in het dagelijkse leven uit te 
drukken. Sommigen hebben de Nederlandse taal geleerd in hun kindertijd, anderen, 
bijvoorbeeld OKAN8-leerlingen, hebben de Nederlandse spreektaal geleerd na aankomst 
in Vlaanderen. Een andere term voor thuistaal (of spreektaal) is Dagelijks Algemene 
Taalvaardigheid (DAT). 
 
Op school wordt echter vaak een ander register van het Nederlands gesproken. We 
onderscheiden instructietaal en/of schooltaal enerzijds, en vaktaal anderzijds. Een 
andere term voor instructie- en schooltaal is Cognitief Abstracte Taalvaardigheid 
(CAT). De taal die op school gebruikt wordt is immers abstracter en complexer en lijkt 
vaak niet op de thuistaal. Niet alle leerlingen worden bijvoorbeeld aan tafel aangesproken 
met ‘Geef eens een goed argument waarom je je broccoli niet opeet’. Woorden als 
argument, efficiënt, globaal, inclusief, … zijn typische schooltaalwoorden; ze worden 
veelvuldig gebruikt op school. Leerkrachten gaan er nog te veel van uit dat alle leerlingen 
deze woorden beheersen, dat is evenwel niet het geval. 
 

 
7 Deze voorbeelden komen uit: Hajer, M. en Meestringa, T., Handboek taalgericht vakonderwijs, Coutinho, 

2004. 
8 OKAN = Onthaalklas anderstalige leerlingen 
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Bron: Meestringa, T. (2013). Werken aan vaktaal bij de groene vakken (p. 8). Enschede: Platform Taalgericht 

Vakonderwijs/SLO. Geraadpleegd op 25 maart 2020 via https://slo.nl/thema/vakspecifieke-
thema/nederlands/taalgericht/lesvoorbeelden-materialen/werken-vaktaal/ 
 
Doorheen hun schoolloopbaan leren leerlingen geleidelijk aan de sprong te maken van 
de taal die ze onder elkaar gebruiken naar de taal die door de leraar en in de 
schoolboeken gebruikt wordt. Ze gaan met andere woorden van DAT naar CAT. Het 
volgende voorbeeld illustreert die overgang: 
 
Als kleuters rond de herfst werken, verzamelen ze in het bos hopen bladeren. Daarmee 
wordt er geknutseld en versierd. In de lagere school worden nog slechts enkele bladeren 
verzameld: van iedere boomsoort één. Die worden in het werkboek geplakt en benoemd. 
In het secundair onderwijs komen er helemaal geen echter bladeren meer aan te pas. 
Leerlingen werken met een schema van een blad, waarop ze de verschillende 
onderdelen van een blad aanduiden. De band met de waarneembare werkelijkheid wordt 
dus geleidelijk aan afgebouwd en leerlingen moeten meer en meer leren nadenken over 
zaken die niet fysiek aanwezig zijn.  
 
Posterwoorden en Posterproject 
Hierboven werd al gesproken over het gebruik van posterwoorden. Deze kan je 
gebruiken om vaktaal aan te brengen, maar ook om schooltaal te verduidelijken. Die 
schooltaalposters zijn dan niet vakgebonden, maar kunnen wekelijks of maandelijks in 
heel de school opgehangen worden. Het maakt in dat geval deel uit van het taalbeleid 
van een school. Schooltaalwoorden worden geformuleerd in een correcte zin die de 
betekenis verduidelijkt. Het is dan de bedoeling dat leerkrachten in alle vakken extra 
aandacht besteden aan het gebruik van die specifieke schooltaalwoorden. 
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Sommige scholen werken met de methode Posterproject9. Een school kan er natuurlijk 
ook voor kiezen om zelf posters uit te werken.  
 
TIP 
 

 
 
Kijk tijdens je (observatie)stage maar eens rond in je stageschool of je dergelijke posters 
ziet hangen.  
 
Voorbeeld:  
 

 
Bron: https://www.cedgroep.nl/webwinkel/product/posterproject-leerjaar-1-3?variant=7424 

  

 
9 S.n. , Posterproject voortgezet onderwijs. 35 posters om de woordenschat te vergroten bij anderstalige 

nieuwkomers, Partners Training & Innovatie, Rotterdam (1999). 
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OPDRACHT 1 

 
Werkvorm: Posterwoorden - Groepsopdracht per 3 
Hoe ga je te werk: 
Je maakt in groep nu zelf een poster voor de volgende drie schooltaalwoorden:  
 

abstract – efficiënt – argument 
 
Je geeft eerst een eenvoudige verklaring en je formuleert vervolgens een zin die de 
betekenis voor de leerlingen verduidelijkt. Je mag op zoek gaan naar inspiratie op het 
internet.  
 
Noteer vervolgens de woorden en zinnen op een poster en hang die op aan het bord.  
 
Abstract:  
Verklaring:  
 
Zin:  
 
 
 
 
Efficiënt: 
Verklaring:  
 
Zin: 
 
 
 
 
Argument: 
Verklaring: 
 
Zin: 
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OPDRACHT 2 

 
Zoek nu zelf een stukje cursus uit je eigen vakgebied (min. 1 blz.). Duid de vaktaal aan in 
het groen en de schooltaal in het rood.  
 
 
 

1.2.3 Instructietaal 

OPDRACHT 

 
Werkvorm: Duo-opdracht - Instructietaal 
Hoe ga je te werk? 
-Lees onderstaande examenvraag geschiedenis:  
 
Vergelijk 1 kenmerk van de Romaanse bouwstijl met 1 kenmerk van de Gotische 
bouwstijl. 
 
Antwoord van Jan: De Romaanse bouwstijl heeft ronde ramen, de Gotische 
bouwstijl komt voor in de late middeleeuwen.  
Hoewel Jan de cursus grondig gestudeerd heeft, slaagt hij niet op het examen; De 
leerkracht schrijft als commentaar: dit is geen vergelijking! 
 
-Bespreek met een medestudent wat er misloopt in deze situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aparte vorm van schooltaal is instructietaal. Het zijn de woorden die de leerkrachten 
gebruiken om opdrachten te geven. Leerkrachten zijn zich vaak niet bewust van het feit 
dat dit het hier om erg talige handelingen gaat: vergelijken, situeren, bespreken, … Die 
woorden zijn niet altijd transparant voor de leerlingen.  
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OPDRACHT  

 
Werkvorm: Think – Pair – Share 
Hoe ga je te werk? 
Hieronder vind je een lijst van typische abstracte woorden die vaak in instructies van 
leerkrachten voorkomen.  
 
Plaats eerst individueel elke woord bij de juiste omschrijving (think). Bespreek vervolgens 
je resultaten met een medecursist (pair). Wat kan je uit deze opdracht besluiten? Dat 
bespreken we klassikaal (share). 
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Definieer – bewijs – illustreer – benoem – leg uit – situeer – bespreek – vergelijk – 
interpreteer – gebruik in een zin – pas toe 

 
 Geef de naam (bv. …de onderdelen van het eikenblad) 

 
 Geef alle uitleg, zeg hoe het in elkaar zit, eventueel met een 

voorbeeld 
 

 Zeg of toon aan waarom het zo is of waarom je denkt dat het 
zo is 
 

 Geef de definitie van… 
 

 Zet het woord in een goedgebouwde zin, waardoor je laat 
zien dat je het woord begrijpt. 
 

 Licht toe: geef er meer uitleg over, zeg hoe het in elkaar zit.  
 

 Leg dit uit met een voorbeeld 
 

 Geef een voorbeeld waarbij je de regel/de definitie/de 
omschrijving…gebruikt; doe wat de regel of de definitie zegt 
door een voorbeeld uit te schrijven. 
 

 Zeg op welke plaats en/of in welke tijd iets of iemand 
thuishoort. Wanneer en/of waar is iets gebeurd of heeft 
iemand geleefd. 
 

 Zeg van twee (of meer zaken) waarin ze gelijk zijn en 
verschillen. Leg uit wat het ene wel of niet heeft ten opzichte 
van het andere. Als de leerkracht wil dat je ook een eigen 
besluit trekt, dan zal er gevraagd worden: Wat besluit je 
hieruit? De leerkracht zal ook zeggen op welk vlak je die 
conclusie moet trekken bv. …het gebit van een konijn met dat 
van een kat. Wat besluit je hieruit over het voedsel van deze 
dieren? 
 

 Bekijk de gegevens en trek er zelf enkele besluiten uit of 
formuleer conclusies. Leg uit hoe jij het ziet of denkt dat het in 
elkaar zit.  
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Leesopdracht – Individuele opdracht met klassikale nabespreking. 
Hoe ga je te werk? 
Lees het volgende artikel uit Klasse (het volledige artikel vind je terug op Digitap).  
 
Welke problemen uit het artikel herken je uit eigen ervaring en/of op je stageschool? 
 
 
 
 
 

Chinese muur in de klas 
 
Er is een verschijnsel dat misschien meer invloed uitoefent op de prestaties van 
leerlingen dan motivatie, gezondheid, stress of verstand. Dat verschijnsel heet taal. In 
de klas is het een onzichtbare Chinese muur, waarachter veel leerlingen verloren lopen. 
Leerkrachten zijn er zich zelden van bewust dat de schooltaal een vreemde taal is. In 
elk vak. Hoe kunnen we de taalbarrière slopen? 
 
Vergelijk de Renaissance met de Middeleeuwen. Deze op het eerste gezicht 
eenvoudige opdracht duikt jaarlijks in heel wat toetsen en proefwerken op. Hoe 
leerlingen antwoorden? Neem nu Kevin. Hij maakt twee kolommen, een voor de 
Renaissance en een voor de Middeleeuwen, en schrijft ze vol met kenmerken. Dat is 
dat, tien op tien en de leerkracht geschiedenis is tevreden. 
Een week later geeft de biologieleraar een toets. Een van de opdrachten luidt: Vergelijk 
het gebit van het konijn met dat van een kat. Kevin maakt opnieuw twee kolommen en 
vult ze in met de juiste kenmerken. Vijf op tien en de leerkracht is niet tevreden. «Dat is 
toch niet vergelijken.», zegt hij. «Je somt gewoon de kenmerken op en je trekt geen 
besluit» Kevin hoort het in Keulen donderen. En hij is lang niet de enige die het niet 
begrijpt. […] 
 
Geef me de vijf 
Leerkrachten laten hun leerlingen spreken, luisteren, schrijven, lezen, samenvatten, 
benoemen, definiëren, categoriseren, argumenteren, vragen stellen, vergelijken, 
uitleggen. Vaak gaan ze ervanuit dat de leerlingen deze vaardigheden al op een 
vooropgesteld niveau beheersen. «Alle leerkrachten streven onbewust talige leerdoelen 
na», zegt Frans Daems. «Ook zij die geen talen geven. Veel van die doelen situeren 
zich op het niveau van vaktaal, maar er zijn ook taalhandelingen die in alle vakken aan 
de orde kunnen komen.» Zoals het werkwoord vergelijken, dat leerkrachten blijkbaar 
verschillend interpreteren. Kevin en zijn vrienden moeten met schade en schande 
ondervinden welke talige leerdoelen elke leraar stelt. Wat vergelijken in elk vak precies 
inhoudt. Hoe verklaren en bewijzen voor de leraar wiskunde iets heel anders betekenen 
dan voor de leraar aardrijkskunde. Dat Geef vijf voorbeelden eigenlijk wil zeggen: Schrijf 
vijf voorbeelden op. 
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1.2.4 Vaktaal 
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Zoekopdracht - Individuele opdracht + bespreking in duo 
Hoe ga je te werk? 
– Lees dit fragment uit een handboek geschiedenis.  
– Wat zijn de moeilijke woorden in deze tekst? 
– Welke woorden herken je als vaktaalwoorden, schooltaalwoorden?  
– Bespreek met een medestudent je bevindingen. 
 
De leenheer moet zijn vazal beschermen en hem de middelen verschaffen om in 

zijn levensonderhoud te voorzien. De leenman is zijn leenheer getrouwheid, 

bijstand en raad verschuldigd. Die bijstand omvat militaire en geldelijke 

verplichtingen. De geldelijke bijstand moet hij bijvoorbeeld leveren als de leenheer 

in een oorlog gevangen wordt en moet worden vrijgekocht of bij de ridderslag van 

zijn oudste zoon. De leenman moet ook raad geven aan zijn leenheer als die recht 

spreekt. De belangrijkste bepaling van het contract is de krijgsdienst (….). 

 

Vaktaalwoorden: 

 

 

Schooltaalwoorden:  

 

 

Bevindingen: 

 

 

 
Vaktaal is de taal die typisch is voor een bepaald vak. Elk vak, of het nu Economie, 
Haartooi, Fysica of Plastische Opvoeding is, heeft zijn eigen vaktaaltermen. Daarom is 
het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan deze nieuwe woorden. Een nieuwe 
term louter vermelden en er dan van uitgaan dat de term ‘gekend’ is, is onvoldoende. In 
het hoofdstuk over de derde pijler van TOL, Taalsteun, (zie 2.3.3) zal je meer inzicht 
krijgen in hoe je nieuwe vaktaaltermen kan aanbrengen.  
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2 Taalkrachtige lessen 
2.1 Inleidende opdracht 

OPDRACHT  

 
Werkvorm: Beeldfragment – Vragen via Think – Pair – Share  
Hoe ga je te werk? 
- We bekijken een filmpje van een taalontwikkelende les natuurwetenschappen10 ‘Van 
voedselketen tot kringloop’ van Rob Van Gastel aan de eerste graad van het Don Bosco-
Mariaberg in Essen. Hij heeft zijn les opgebouwd volgens de didactische principes van 
taalontwikkelend lesgeven. 
 Link: https://youtu.be/eYLa-mml2Pc 
 
- Je bespreekt eerst individueel de kijkvragen (think) 
- Vervolgens bespreek je je antwoorden met een medestudent (pair) 
- Tot slot houden we nog een klassikale bespreking (share). 
 
 
Kijkvragen: 
1 Welke woorden behoren tot de vaktaal? Som er enkele op die belangrijk zijn voor deze 

vakinhoud. (maximaal 13 woorden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Noteer enkele schooltaalwoorden. Welke kenmerken hebben deze schooltaalwoorden? 
 
 
 
 
 
 
 
3 Hoe worden nieuwe begrippen aangebracht? Hoe toetst de leerkracht of de leerlingen 

de nieuwe begrippen begrijpen en inzicht verwerven?  
 
 
 
 

 
10 De lessen werden uitgewerkt en opgenomen in samenwerking met de Arteveldehogschool, dienst 

studieadvies en KAHO Sint Lieven (2012). 
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4 Welke interactieve werkvormen herken je? Noteer bondig in de tabel de werkvorm en 
de activiteit van de leerling.  

 
Interactieve werkvorm Wat doet de leerling? 

(Spreken, schrijven, luisteren, lezen, 
onderling praten over de leerstof,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Welke vormen van taalsteun geeft de leerkracht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Hoe brengt deze leerkracht context aan? Geef enkele voorbeelden.  
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2.2 Wat is taalontwikkelend lesgeven (TOL)? 
 
Wilma Van der Westen (2009) omschrijft taalontwikkelend lesgeven (TOL) als volgt: 
“Taalontwikkelend lesgeven is een manier van lesgeven waarin elke docent of leerkracht 
– ook de niet-taal- docent of niet-taalleerkracht - nadrukkelijk een rol speelt in het 
stimuleren en begeleiden van het proces van taalontwikkeling van studenten, leerlingen 
of kleuters."  
 
Hajer en Meestringa (2004) hebben hun visie op de taalontwikkeling van leerlingen 
benoemd als taalgericht vakonderwijs (TVO)11. Leerkrachten werken daarbij zowel aan 
vakdoelen én aan taaldoelen. Het idee erachter is dat taal, leren en denken onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn.  
 
Taalgericht vakonderwijs is te omschrijven als contextrijk onderwijs, vol interactie en met 
taalsteun. De drie pijlers van taalgericht vakonderwijs zijn dus context, interactie en 
taalsteun. Ze worden stuk voor stuk besproken in de volgende hoofdstukken van deze 
syllabus.  

 
 
Verhallen en Walst gebruiken de term interactief taalonderwijs. Zij geloven dat je de 
taalgroei van kinderen en leerlingen kunt bevorderen door interactie. “Doordat ouders 
met hun kinderen praten, ontwikkelen die hun taalvaardigheid spelenderwijs. En zo 
kunnen ook leerkrachten door met leerlingen te praten hun taalontwikkeling stimuleren.” 
Zij hebben een taalgroeipakket met drie taalgroeimiddelen uitgewerkt om de 
taalontwikkeling te bevorderen. Het gaat om taalaanbod, taalfeedback en taalruimte.  
 

 
 
Deze concepten zijn verwant met de drie pijlers van TOL, Context, Interactie en 
Taalsteun die wij in deze cursus zullen hanteren. Verder verdiepen we ons ook in de 
methode van de 3B’s (betrokkenheid – begrijpelijkheid – boven niveau) die jullie reeds 
aangeboden kregen in Vakdidactiek A bij het uitwerken van instructietaal.  
 
 
 

 
11 In dit OLOD spreken we van Taalontwikkelend lesgeven (TOL) en niet van Taalgericht vakonderwijs (TVO). 
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LEESTIP 

 
 
De standaardwerken bij uitstek over taalontwikkelend lesgeven zijn: 
 
– Hajer, M. & Meestringa, T. (2004/2009) Handboek taalge- richt vakonderwijs. Bussum: 

Coutinho.  
– Verhallen, M. & Walst, R. (2001/2011) Taalontwikkeling op school. Handboek voor 

interactief taalonderwijs. Bussum: Coutinho.  
 

     
 
 

2.3 De drie pijlers van TOL: Context, Interactie en Taalsteun 
De eerste twee pijlers, Context en Interactie, zijn niet enkel kenmerkend voor 
taalontwikkelend lesgeven. Alle leerkrachten werken immers met contexten en uiteraard 
is samenwerkend leren een zinvolle manier om leerinhouden te verwerven en verwerken. 
Daarom toont het vervolg van de cursus de onschatbare waarde van het bewust inzetten 
van deze beide pijlers voor de taalontwikkeling van je leerlingen.  
 
Ook de derde pijler, Taalsteun reikt extra hulpmiddelen aan om talige struikelblokken weg 
te werken en het taalniveau van de leerlingen te optimaliseren, waarbij onder andere 
ingezet wordt op taalfeedback. Door in te zetten op de 3 pijlers via het doeltreffend 
gebruik van taalontwikkelende werkvormen is het mogelijk effectief leerwinst te 
genereren bij je leerlingen.   
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2.3.1 Pijler 1: Context 

OPDRACHT 1 

 
Werkvorm: Doe-opdracht - Individuele opdracht met klassikale nabespreking 
Hoe ga je te werk?  
Volg de instructies: 
 
Ga rechtstaan en neem voldoende plaats om te kunnen bewegen: 
 
– Lift je rechterbeen 
– Flex je voet 
– Strek je linkerarm uit 
– Vergroot tegelijkertijd je hartcentrum 
– Vorm met je arm een hoek van 90° naar boven 
– Twist je rechterelleboog over je linkerelleboog  
– Kom terug in de startpositie  
– Tracht met je handen je enkels vast te nemen 
– Verleng je rug  
– Maak de zonnegroet 
 
Klassikale nabespreking: 
à Wat maakt deze oefening moeilijk?  
 
 
 
 
 
 
à Wat zou deze oefening vergemakkelijken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met Context wordt bedoeld dat nieuwe leerstof steeds in een geheel is ingebed. Nieuwe 
leerstof staat nooit op zichzelf, maar is gelinkt aan de wereld via tal van verbanden. Het 
belang hiervan zag je al in Algemene didactiek en dit geldt ook voor de taal van die 
nieuwe leerstof.  
 
De leerling moet die taal kunnen aanhaken aan bestaande (taal)kennis. Vraag je daarom 
als leerkracht steeds vooraf af: ‘Welke stukken taal van deze nieuwe leerstof zijn voor de 
leerling bekend?’. Om dit te weten te komen moet je de voorkennis van de leerlingen in 
je klas activeren. Door de leerlingen te laten praten en schrijven over het onderwerp krijg 
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je een zicht op de taal die ze reeds spreken. Deze taal kan je gebruiken om de nieuwe 
taal die je introduceert aan op te hangen. 
 
Soms valt de voorkennis die er is tegen en moet je een stap verder gaan. Omdat de 
gesproken en geschreven taal van een nieuw onderwerp misschien nieuw is, moet je 
leerlingen houvast bieden. Zoek hiervoor naar universele taal om een onderwerp tastbaar 
te maken. Meestal kom je uit bij non-verbale communicatie en doe je een beroep op de 
zintuigen: maak het onderwerp zichtbaar, tastbaar, levensecht. Door complexe, nieuwe 
taal te tonen aan de hand van levensechte voorbeelden wordt het concreet en beter 
begrijpelijk. 
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Duo-opdracht: Spelregels 
Hoe ga je te werk?  
- Leg aan een medestudent het spel Uno uit.  
 
- Hoe ging dat? Bespreek per twee jullie bevindingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Leg het spel opnieuw, maar nu met het kaartspel erbij.  
 
- Merk je een verschil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inspelen op de context gaat niet enkel over de inhoud van de boodschap maar ook 
over de ontvanger. Via variatie aan werkvormen en didactisch materiaal spreek je een zo 
breed mogelijk gamma van leerstijlen en achtergronden aan. 
 
Contextgericht lesgeven betekent ook dat je niet alleen inspeelt op de context van de 
leerlingen, maar zelf ook duidelijk de context schetst waarbinnen de nieuwe leerstof past.  
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2.3.1.1 Verduidelijk het doel van de les 

De vakinhoud is steeds gelinkt aan de eindtermen/lesdoelen van een bepaald vak. Geef 
daarom duidelijk het doel aan van de nieuwe kennis. De klassieke methode hiervoor is 
de agenda op bord schrijven vooraleer je begint of het hoofdstuk in het handboek te 
overlopen (voorspellend lezen). Wanneer je de les ondersteunt met een PowerPoint kan 
je de lesdoelen ook hier in de kijker zetten. 
 
2.3.1.2 Bied structuur 

Naast het doel is ook de structuur een belangrijke contextuele houvast voor de 
leerlingen. Die structuur moet je zowel mondeling als schriftelijk aan het begin maar ook 
tijdens de lessen meegeven. Maak ook hier gebruik van visuele ondersteuning aan de 
hand van bordschema’s en dergelijke. 
 
Vertel de leerlingen wat je van hen verwacht per stukje les. Moeten ze luisteren, enkel 
kijken, noteren, het boek nemen, het boek dicht laten, overleggen, … Ontwikkel een 
routine, een vaste structuur en breng zo rust in de klas. Zo kan je het aantal instructies 
beperken en je focussen op de leerinhoud. Geef instructies steeds zowel schriftelijk als 
mondeling mee aan je leerlingen, zodat iedereen de nodige informatie op eigen tempo 
kan verwerken. 
 
2.3.1.3 Kader de les 

De (vak)leerkracht kadert de les in het geheel van de lessenreeks. 
 
TIPS 
 

 
 
– De leerkracht toont bij de start van een nieuw thema de inhoudstafel van de nieuwe 

lessenreeks. Hij vertelt kort wat ze de komende lessen zullen doen. Dit staat los van de 
motivatiefase van de les.  

 
– De leerkracht zet de lesstructuur van de les op het bord en onderstreept meteen de 

kernbegrippen. 
 
– De leerkracht legt de link met de vorige les. Waarover ging de les? Wat hebben we 

toen gedaan? (Herhalingsprincipe) 
 
– Tijdens de les koppelt de leerkracht de inhoud van zijn les aan de inhouden van 

vorige lessen én andere vakken. Op die manier creëert hij een vakoverschrijdende 
transfer. (Integratieprincipe) 

 
 
  



 

© AP Hogeschool – Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. p 38 / 92 

2.3.1.4 Activeer de voorkennis 

Er zijn tal van verschillende werkvormen die je hierbij kunnen helpen.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Stam-en Expertgroepen (Puzzelstukmethode) – Taal en Diversiteit op school 
Hoe ga je te werk? 
Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van verschillende werkvormen die helpen 
om de voorkennis te activeren tijdens de les.  
Het gemeenschappelijke thema is Taal en Diversiteit op school.  
 
STAP 1: De lector deelt de klas in stamgroepen in en geeft ieder een nummer. (1, 2, 3, 4, 
…) 
 
STAP 2: De studenten vormen vervolgens expertgroepen, dit wil zeggen: alle studenten 
met het nummer 1 zitten samen, idem voor het nummer 2, enzovoort.  
 
STAP 3: Je krijgt één of meerdere werkvorm(en) toegewezen. Je voert deze 
werkvorm(en) uit volgens de instructies genoteerd in elke opdracht rond het thema Taal 
en Diversiteit op school. Je bespreekt de voor- en de nadelen in de expertgroep en je 
maakt de transfer naar je eigen vakgebied. Let op, ieder lid van de groep zal nadien 
plaatsnemen in zijn/haar stamgroep en de bevindingen dus delen met de andere leden. 
Het is daarom belangrijk dat je de expertise die je opbouwt tijdens dit proces ook 
zelfstandig kan doorgeven. 
 
STAP 4: Je vormt de stamgroepen (groepje 1 = nummer 1, 2, 3, .../ groepje 2 = nummer 
1, 2, 3….). Elke student is ‘expert’ in zijn/haar eigen onderdeel (werkvorm(en) van de 
expertgroep).  
 
STAP 5: Je legt je ‘eigen’ werkvorm(en) op een heldere manier uit aan je medestudenten.  
Welke werkvormen verkiezen jullie/ zijn doeltreffend /wensen jullie zelf te gebruiken in 
jullie lessen? 
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Bijlage Opdracht Stam-en Expertgroepen 
Thema: Taal & diversiteit op school 
 
Taalontwikkelende werkvormen (Context): Hoe kan je voorkennis activeren?  

 
Opdracht 1:   Verkennend schrijven – individueel 
Schrijf gedurende 5 minuten alles op wat in je opkomt als je aan dit onderwerp denkt. 
Schrijf achter elkaar door, stop geen enkel moment met schrijven. Maak je niet druk om 
taalfouten, concentreer je vooral op het onderwerp. Dwing jezelf om bij het onderwerp te 
blijven en niet af te dwalen. 
 
Opdracht 2: Wat weet jij al over het onderwerp? – per 2  
Lees onderstaande zinnen en onderstreep moeilijke woorden. Bekijk samen met je 
buurman/-vrouw de woorden en leg ze aan elkaar uit. Kan je elkaar in je eigen woorden 
vertellen wat de zinnen willen zeggen? 
 
Het benutten van taaldiversiteit in verschillende vakken is een hiaat in ons huidige 
schoolsysteem. Een talenbeleid is de structurele en strategische poging van een 
schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de leerbehoeften van de 
leerlingen op het vlak van talen met het oog op het bevorderen van hun algemene 
ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten. (Van Gorp, 2011: 117).  
 
Opdracht 3: Vragenuurtje – per 2 
Bedenk vier vragen bij het nieuwe lesthema. Ze moeten beginnen met wie, wat, hoe en 
waarom. Vergelijk je vragen met je buurman/-vrouw. Kan jij een antwoord geven op 
zijn/haar vragen? 
 
Opdracht 4:  Ludieke instap – per 2 (of meer) 
Wat is het verband tussen het thema en de cartoon? Overleg per 2! 
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Opdracht 5: Om ter snelst – per 2 (of meer) 
Schrijf zo snel mogelijk 10 werkwoorden op die te maken hebben met het thema. Als één 
iemand klaar is, moet de ander ook stoppen. Vergelijk je werkwoorden en leg uit waarom 
ze bij het thema passen. 

 
Opdracht 6: Woordraadsel – per 2 (in de praktijk best per 4) 
Bedenk een woord van 4 letters rond het thema. Bedenk voor elke letter van dit woord 
een ander woord dat met die letter begint en ook over het thema gaat. Bedenk niet alleen 
dingen maar ook werkwoorden. Bedenk voor elk woord een zin waarin het woord 
voorkomt. Schrijf de zinnen op een blad papier maar schrijf … in plaats van de woorden. 
Laat een ander duo jullie puzzel oplossen. Kunnen zijn het woord terugvinden? Ga met 
vieren bij elkaar zitten. Kloppen de antwoorden? Heeft iemand een fout gemaakt? 

 
 

Opdracht 7: Woordspin – per 2 of meer 
Noteer het woord ‘Diversiteit’ in de cirkel. Voer een woordspin uit rond het woord 
diversiteit. Iedereen komt aan bod. 
 

 
 

REFLECTIE 
 

 
Wat is het verschil tussen de werkvormen Woordspin en Brainstorm? 
 
  

VOORBEELD:  
 
Thema neerslag > WOLK (wind, onweer, lekken, kletsnat) 

“Ik had de … tegen toen ik naar school fietste.” 
“Het bliksemde en het donderde tijdens het … .” 
… 
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2.3.1.5 Sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen 

De leerkracht stimuleert de leerlingen om persoonlijke alledaagse ervaringen en 
voorbeelden aan te brengen in de les. 
 
Voorbeelden: 

– Wie heeft al eens een conflict op stage meegemaakt? Waarover ging het conflict? 
– Noem drie waarden van je ouders of grootouders waarmee je het eens bent. 

Noem drie waarden waarmee je het niet eens bent. 
 
2.3.1.6 Geef functionele, authentieke opdrachten 

Een herkenbare context creëren kan ook door levensecht leren, met andere woorden 
door echte realistische ervaringen op de simulatievloer op te doen. Hierdoor ondervinden 
de leerlingen de context aan den lijve. Bovendien krijgen minder taalvaardige leerlingen 
extra taalsteun omdat zij kunnen horen, zien, proeven, … waarover het gaat. 
 
Voorbeelden:  

– Een babypop verschonen in de opleiding Kinderzorg en zeggen wat je doet. 
– Het laten uitvoeren van een experiment in de les Biologie, Fysica, … en het 

bespreken van de bevindingen en toepassingen in de praktijk 
 
2.3.1.7 Maak visueel, laat horen, ondervinden, … 

Visualisering stimuleert de leerwinst omdat deze interesse opwekt waardoor het leren 
sneller gaat en aangeboden leerstof beter blijft hangen. Niet enkel voor minder 
taalvaardige of taalzwakke leerlingen is visualisering belangrijk om context te scheppen, 
maar alle leerlingen hebben hier baat bij. Dit kan door gebaren, demonstraties, 
voorwerpen/instrumenten, foto’s en videofragmenten. 
 
Voorbeelden: 

– In plaats van een beschrijving te geven van een orgaan toont de leerkracht het op 
de oefenpop. 

– De leerkracht legt uit wat ‘steil haar’ betekent en toont het aan de hand van 
zijn/haar eigen haar of van een medeleerling. 

 
2.3.1.8 Zoek aanknopingspunten in de echte wereld 

Herkenbaar materiaal (uit de leefwereld van de leerlingen) verkleint de kloof tussen de 
vakles en de werkelijkheid. Zowel taalsterke als taalzwakke leerlingen krijgen zo taal in 
verschillende contexten aangeboden en verwerven vaktaal gemakkelijker. 
 
Voorbeelden: 

– Als introductie laat de leerkracht een stukje uit de film An Inconvenient Truth zien 
om de ‘global change’ of andere milieuproblemen aan te kaarten.  

– De leerlingen brengen zelf medicatiedoosjes mee en zoeken naar de betekenis 
van de symbolen die erop staan. 

– In plaats van een artikel te laten lezen over een specialist, komt de specialist zelf 
naar de school om bijvoorbeeld vooraf opgestelde interviewvragen van leerlingen 
te beantwoorden. 

– Als introductie op voedingsmiddelenleer laat de leerkracht etiketten meebrengen 
van voedingsmiddelen. 
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2.3.1.9 Werk met authentieke teksten 

Gebruik tijdens je lessen extra teksten die gekoppeld zijn aan de realiteit, zoals folders, 
interviews, sprekers, radio-uitzendingen, video en internet. 
Zo wordt taal, zoals reeds beschreven, in verschillende contexten aangeboden en 
verloopt de taalverwerving vlotter. 
 
Om als leraar je leerdoelen te verwezenlijken, zal je in je lessen ook vaak werken met 
teksten uit schoolboeken of vaktijdschriften. Het is belangrijk om je daarbij bewust te zijn 
van de taalvaardigheid die je van je leerlingen eist. Leerlingen die over een zwakkere 
taalvaardigheid beschikken, lopen het risico je (vak)doelen niet te bereiken (Zie Tips). 
 
 
TIPS bij leerlingenteksten en teksten uit handboeken: 
 

 
 
– Voeg een alfabetische begrippenlijst toe wanneer je een leestekst of artikel aanbiedt. 
 
– Sta samen stil bij de inhoudstafel van het handboek. Overloop welke thema’s aan bod 

zullen komen en in welke volgorde.  
 
– Formuleer samen met de leerlingen richtvragen bij het begin van elk hoofdstuk. Welke 

vragen willen ze beantwoord zien? 
 
– Laat de leerlingen per alinea sleutelwoorden noteren. Geef zelf feedback op hun 

keuze of laat medeleerlingen dat doen.  
 
– Laat de leerlingen per alinea een titel bedenken. Deze titel bevat de kern van de 

alinea.  
 
– Leerlingen moeten uit een groten hoeveelheid tekst de essentie kunnen halen. Wijs 

hen erop dat ze niet alles in detail moeten begrijpen.  
 
 
Het volstaat dus niet om leerlingen teksten aan te bieden en dan te zeggen: “Begin maar 
te lezen!”. Ze moeten bij het lezen van die teksten ook aangezet worden om actief naar 
de structuur op zoek te gaan. Als ze louter receptief lezen, zullen ze er weinig van 
opsteken. 
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Daarnaast kan je je leerlingen ook strategieën aanreiken om met lees- maar ook met 
schrijf-, luister- en spreektaken om te gaan. De OVUR-strategie is hiervan een voorbeeld 
en wordt toegepast in het secundair onderwijs.  
 
De leerlingen moeten zich eerst ORIËNTEREN en VOORBEREIDEN op een taak, om 
vervolgens de taak UIT TE VOEREN en ten slotte te REFLECTEREN over proces en 
product.  

 
 
Oriëntatie op een leestekst voor het lezen kan individueel maar leerlingen kunnen ook in 
groep aan het werk gezet worden, waarbij ze opnieuw de kans krijgen actief taal te 
produceren. 
 
TIPS voor het werken met teksten: 
 

 
 
– Puzzelen met teksten: verdeel langere teksten of hoofdstukonderdelen in kortere 

stukken. Met behulp van de Stam en Expert-werkvorm krijgen leerlingen de opdracht 
een stuk van de tekst in een expertgroepje door te nemen. Terug in hun stamgroep 
moeten ze dat onderdeel aan de andere groepsleden uitleggen.  

 
– Teksten op verschillende niveaus: Selecteer over hetzelfde onderwerp verschillende 

teksten met verschillende moeilijkheidsgraden. Een tekst over het ‘oor’ in een 
kinderencyclopedie of een woordenboek bevat vaak in essentie dezelfde informatie als 
die uit een moeilijker schoolboek. Binnen groepjes kunnen de verschillende teksten 
bestudeerd worden aan de hand van richtvragen.  
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Opzoekwerk – Duo-opdracht 
Hoe ga je te werk? 
-Zoek een tekst in een handboek of in een krant/tijdschrift voor een van je vakken 
(thuisopdracht). 
 
- Bespreek met een medestudent de volgende vragen: 
 
1. Voor welke vak zou je deze tekst gebruiken?  
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoe en wanneer zou je hem gebruiken (lesonderwerp, lesfase, werkvorm, …) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wat zijn mogelijk valkuilen/moeilijkheden?  
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2.3.2 Pijler 2: Interactie 

OPDRACHT 

 
Werkvorm: Think – Pair – Share 
Hoe ga je te werk? 
- Welke werkvormen zorgen voor veel interactie tussen de leerlingen (individueel: think)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bespreek je antwoorden met een medestudent (pair). 
Kan je je eigen lijstje aanvullen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Klassikale nabespreking (share). 
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Met leren in interactie bedoelen we dat de leerlingen en de leerkracht actief 
bevindingen uitwisselen, niet enkel tussen leerling en leerkracht maar ook tussen 
leerlingen onderling, in duo, in kleine groepen, klassikaal, … Kennis komt tot stand 
doordat je er met anderen over praat. Het actief gebruiken van taal stimuleert de 
taalontwikkeling. Geef de leerlingen dan ook zo veel mogelijk taalruimte: de leerlingen 
moeten kunnen praten en schrijven in de les. De leerkracht heeft een stimulerende 
functie door de interactie op gang te brengen, te begeleiden en te reageren op de inbreng 
van de leerlingen. 
 
Interactie helpt de leerling: 

 zich te focussen op de leerstof; 
 de leerstof begrijpen; 
 de leerstof verwoorden; 
 de leerstof beter onthouden; 
 de schooltaal en de vaktaal verwerven. 

Interactieve werkvormen vergen van de leerkracht een grondige voorbereiding. 
Bovendien is het geven van goede instructies een belangrijke vaardigheid. Bij de pijler 
taalsteun (zie 2.3.3) bespreken we de kenmerken van goede instructies.  
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Beeldfragment – Individuele Opdracht en klassikale nabespreking 
Hoe ga je te werk? 
We bekijken een filmpje van een taalontwikkelende les economie, tweede graad ASO 
door Els Van Hauwermeiren in het Sint-Gertrudiscollege van Wetteren 12. (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wcDbbEK0WSM 
 
Kijkvragen:  
1.Beschrijf hoe het OVUR-principe in de les wordt toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Welk bronnenmateriaal gebruikt de lerares? Waarom is die verscheidenheid belangrijk 
in deze les? 
 
 
 
 
 
 
 
3.Wat kan je zeggen over de instructies die de leerkracht geeft? 
 
 
 
 
 
 
 
4.Wat kan je zeggen over de interactieve werkvormen die de leerkracht toepast?  
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord de kijkvragen. Wie vroeger klaar is, mag aftoetsen in duo. We bespreken de 
antwoorden klassikaal. 

 
12 Filmpje 4 op Arteveldehogeschool, dienst studieadvies en KAHO Sint-Lieven met de steun van de Orde van 

den Prince (2012). Taalontwikkelend lesgeven: Hoe doe je dat? Leidraad [DVD].). 
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2.3.2.1 Geef leerlingen het woord 

Dat de klassieke manier van lesgeven, veel doceren en leerlingen af en toe vragen 
stellen, achterhaald is in ons hedendaags onderwijs, hebben we ondertussen reeds 
aangetoond, zowel aan de hand van het gebruik van verschillende taalontwikkelende 
werkvormen in de les, als via de verschillende filmpjes van taalontwikkelende lessen. De 
uitdagingen waarmee leerkrachten geconfronteerd worden vragen immers een andere 
aanpak.  
 
Ook in Algemene Didactiek kwam reeds aan bod dat differentiëren noodzakelijk is om al 
onze leerlingen te kunnen bereiken. Dit wil concreet zeggen dat leerkrachten meer op 
maat van de leerlingen werken en de verschillen ‘vieren’. Een interessante 
benaderingswijze is de aanpak van Dr S. Kagan in zijn boek Brainfriendly Teaching.  
 

 
 
Hij spreekt over een noodzakelijke onderwijs shift waarbij de leerkracht zoveel mogelijk 
alle leerlingen tracht te betrekken en dus iedereen spreektijd geeft. Kagan vertaalt dit 
in een ‘call on all’ in plaats van een ‘call on one’.  
 
Wat betekent dit concreet? In plaats van een vraag te stellen en een leerling aan te 
duiden, (= call on one) en dus slechts aan sommigen beperkte spreektijd te geven, 
opteren om na de vraagstelling de leerlingen kort samen te laten overleggen met hun 
buur voordat enkele antwoorden klassikaal afgetoetst worden. Dit wil zeggen dat 
iedereen over een bepaalde vraag/leerinhoud gesproken heeft op het einde van de rit.(= 
call on all). Indien je werkt met een timer (bijvoorbeeld 1 minuut) is dit niet tijdrovender 
dan een leerling meteen aan te duiden omdat leerlingen vaak nog bedenktijd nodig 
hebben vooraleer de vraag effectief te kunnen beantwoorden. Verder speel je in op de 
minder taalvaardige of verlegen leerlingen die op deze manier meer tijd hebben om een 
antwoord te formuleren en zo evenveel spreektijd krijgen dan de snelle of taalvaardige 
leerlingen. Bovendien creëer je voor iedereen een veilig leerklimaat.  
 
De werkvorm Think-Pair-Share, die verschillende keren aan bod komt tijdens de 
contactmomenten, is een voorbeeld hiervan.  
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Welke andere werkvormen kennen we en hoe optimaliseren we deze voor onze 
diverse klassen? 
 
In een leergesprek stelt de leerkracht uit interesse en nieuwsgierigheid vragen die de 
belangstelling en de nieuwsgierigheid van de leerlingen opwekken. De interactie is voor 
beiden betekenisvol. De inhoud heeft zowel betrekking op de leerstof als op persoonlijke 
vragen. Het gesprek vindt plaats in duo’s, in groepjes of klassikaal. Indien klassikaal is 
het dus ‘good practice’ om de leerlingen vooraf kort te laten overleggen (zie boven). 
 
In de praktijk blijkt dat het onderwijsleergesprek nog steeds de meest gebruikte vorm 
van interactie is die in de klas voorkomt. De leerkracht stelt de individuele leerling of de 
hele klas vragen over de leerstof op een geleidelijke manier om het leerproces te 
stimuleren. Deze werkvorm heeft echter de nadelen die reeds besproken werden; ten 
eerste vindt de interactie plaats tussen leerkracht en leerlingen en niet tussen leerlingen 
onderling. Ten tweede zijn de spreekkansen niet gelijk verdeeld, slechts enkele leerlingen 
komen aan bod en niet alle leerlingen (zie boven). Daarom raden we aan om deze 
problemen op te vangen zoals beschreven. 
 
De voorwaarden om participatie van alle leerlingen in het onderwijsleergesprek én het 
leergesprek te bevorderen: 
 
TIPS voor meer participatie van alle leerlingen in het onderwijsleergesprek én het 
leergesprek: 
 

 
 
– Zorg voor een veilig klasklimaat waar respect is voor verscheidenheid in cultuur, taal- 

en leerniveau. Zo durven alle leerlingen het woord nemen en aan de leerkracht én 
elkaar vragen stellen.  

 
– Stel eerst de vraag en laat leerlingen kort overleggen. Hierdoor kan iedereen aan de 

beurt komen. 
 
– Vraag door. 
 
– Stimuleer de leerlingen om zélf vragen aan elkaar te stellen en door te vragen. 
 
– Geef leerlingen steeds voldoende tijd om een antwoord op de vraag te formuleren, 

ook bij extra vragen. Taalzwakke leerlingen hebben minstens 3 à 5 seconden nodig om 
de vraag te begrijpen en een antwoord te formuleren. 

 
– Geef positieve feedback. Als een antwoord niet helemaal goed is, stimuleer de 

leerling dan om het recht te zetten en om zich beter uit te drukken. (zie Pijler 3: 
Taalsteun, taalfeedback) 
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2.3.2.2 Stel denkstimulerende vragen 

Zorg voor een variatie aan vragen: open en gesloten vragen, ervaring-, kennis en 
denkvragen. Dit is een ideale manier om te differentiëren. Zwak taalvaardige leerlingen 
kan je een eenvoudige vraag stellen (bv. In welk jaar vond de Guldensporenslag plaats?). 
Taalsterke leerlingen kan je uitdagen door complexere vragen te stellen.  
 
Open vragen, zoals waarom-vragen (bv. Waarom houden sommige dieren een 
winterslaap?) of vragen die naar een eigen mening vragen (bv. Wat vind jij van het 
hoofddoekenverbod in secundaire scholen?) lokken veel taalproductie uit. Dat zijn dus 
denkstimulerende vragen.  
 
2.3.2.3 Gebruik werkvormen die samenwerking nodig maken 

Bij samenwerkend leren is er plaats voor interactie. Via diverse interactieve, 
taalontwikkelende of coöpererende werkvormen verwerven, verwerken en passen de 
leerlingen de leerstof toe. Hierbij wordt ook ingezet op functionele taken die het gebruik 
van (vak)taal uitlokken en stimuleren. Dit zijn taken die zinvol en realistisch zijn en 
leerlingen voorbereiden op het latere beroepsleven. 
 
Voorbeelden: 

– Leerlingen Haartooi worden in het simulatiekapsalon door een klant opgebeld 
die een afspraak wil maken. 

– Leerlingen Administratief Bediende bellen naar een officiële instantie om 
gegevens te verkrijgen die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren. 

 
De leerkracht kan bijvoorbeeld opteren voor verwerkingsopdrachten die leerlingen 
aanzetten tot samenwerken en tot het voeren van gesprekken over de vakcontext. 
Meestal bevatten deze werkvormen een informatiekloof. Een leerling moet nieuwe 
informatie van een andere leerling overbrengen om een taak tot een goed einde te 
brengen. Hierdoor ontwikkel je onderlinge afhankelijkheid, wat zeer motiverend werkt. 
 
Voorbeelden:  

– Voordat de leerkracht theorie toelicht, laat hij de leerlingen proeven uitvoeren. 
De leerlingen presenteren daarna in groep hun bevindingen. Als hulpmiddel 
krijgen ze hiervoor een spreekschema.  

– In de opleiding Verpleegkunde werkt de hele klas rond het thema ‘euthanasie’. 
De klas wordt in groepjes verdeeld. Elk groepje behandelt een deelaspect van 
euthanasie. Bijvoorbeeld: het medische aspect, de psychologische impact op de 
patiënt en de verwanten, de positie van de arts en het verplegend personeel, de 
ethische bezwaren van de maatschappij, enzovoort. Elk groepje houdt een 
presentatie over het verkregen deelaspect. Als hulpmiddelen krijgen de 
leerlingen enkele verwerkingsopdrachten van de leerkracht om tot een goed 
gestructureerde presentatie te komen. 
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TIPS voor samenwerkend leren en groepswerk: 
 

 
 
– Splits omvattende taken op in deeltaken. Elke leerling neemt een deel voor zijn/haar 

rekening. Hierdoor creëer je onderlinge afhankelijkheid: de leerlingen hebben elkaar 
nodig om tot een goed totaalproduct te komen. 

 
– Elke leerling is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het totaalproduct.  
 
– Elke leerling van het groepje krijgt een rol toebedeeld: voorzitter, verslaggever, 

tijdbewaker, coach, informatiemanager. Rolverdeling stimuleert om de samenwerking 
vlotter te laten verlopen en te voorkomen dat sommige leerlingen de hele opdracht 
naar zich toetrekken en het aandeel van anderen klein blijft (ook bijvoorbeeld om het 
probleem van ‘freeriders’ te voorkomen). Je traint de leerlingen in de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden door kaartjes voor rolverdelingen te voorzien en de rolverdeling 
te bewaken/ evalueren.  

 
– Laat de leerlingen tijdens de eerste les de sociale omgangsregels in de klas 

vastleggen. Bijvoorbeeld: respect hebben voor elkaar en elkaars visie, luisteren naar 
elkaar, elkaar laten uitspreken, het woord vragen en niet nemen, … Laat ze dit zelf 
doen, dan kan je telkens naar hun eigen product verwijzen. 

 
– Neem als leerkracht de rol van begeleider op: bied ondersteuning, stimuleer leerlingen 

om vragen te stellen, bewaak de tijd en grijp in bij organisatorische problemen. 
 
– Geef volledige instructies bij groepswerk. Zeg de leerlingen wat ze moeten doen, 

hoe, met wie, met welke hulpmiddelen, hoelang, hoe ze worden geëvalueerd en wat ze 
kunnen doen als ze vroeger klaar zijn. Geef de instructies zowel mondeling als 
schriftelijk. 

 
– Zorg voor verschillende bronnen. Hierdoor is differentiatie qua inhoudelijke 

moeilijkheidsgraad én taalniveau mogelijk. 
 
– Bespreek tijdens en/of na het uitvoeren van de taak het uitvoeringsproces: wat 

gaat/ging er goed, wat gaat/ging minder goed, wat zijn/waren de oorzaken, hoe kan het 
probleem (volgende keer) worden opgelost? Bespreek ook altijd de resultaten. 
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2.3.2.4 De 3 B’s: betrokkenheid – begrijpelijkheid – boven niveau 

Bij de mondelinge interactie met leerlingen zijn er drie belangrijke aandachtspunten 
waarmee elke leraar, ongeacht zijn vak, rekening moet houden.  
 
De 3 B’s worden samengevat in de checklists op de volgende bladzijden. 
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CHECKLIST BETROKKENHEID 
 
Tot stand brengen 

o Aanhaken bij ervaringen en interesses van kinderen 

o Voorkennis activeren 

o Aandragen van ervaringscontexten 
 
Vasthouden 

o Gericht oogcontact 

o Verrassende intonatie en expressief stemgebruik 

o Humor en grappige voorbeelden 

o Visuele ondersteuning 

o Authentieke of denkstimulerende vragen 

o Meedenken 

o Samen iets onderzoeken 

o Afwisseling in werk- en organisatievormen 
 
Herstellen 

o Verrassende wending in de les 

o Nieuw aspect van het onderwerp belichten 

o Nieuwe ervaringscontexten aandragen 

o Visualiseren 

o Nieuwe werk-en organisatievormen inzetten 
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CHECKLIST BEGRIJPELIJKHEID 
 
Afstemmen taal 

o Spreektempo aanpassen 

o Woordkeuze aanpassen 

o Zinslengte aanpassen 
 
Benadrukken 

o Belangrijke informatie herhalen 

o Belangrijke informatie met spreekaccent geven 

o Belangrijke informatie isoleren door bijvoorbeeld voorop te plaatsen 
(topicaliseren) 

 
Contextualiseren 

o Ervaringscontext aanbieden ter inleiding van een les of ter voorbereiding van te 
beluisteren/te lezen teksten 

o Visualiseren ter ondersteuning van de interactie of van een betoog 

o Aanhaken bij ervaringen ter inleiding van een les of van te beluisteren/te lezen 
teksten 

o Aanhaken bij ervaringen ter ondersteuning van de interactie of van een betoog 
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CHECKLIST BOVEN NIVEAU 
 
Nieuwe woorden 

o Nieuwe woorden aanreiken 

o Betekenissen van bekende woorden verdiepen 
 
Nieuwe zinsstructuren 

o Nieuwe zinsstructuren aanreiken 
 
Context manipuleren 

o Bied contexten om moeilijke teksten te ondersteunen 

o Laat oefenen in gedecontextualiseerd taalgebruik 
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Beeldfragment 3 B’s + Duo-opdracht 
Hoe ga je te werk? 
We bekijken een les gezondheidsopvoeding binnen het vak PAV van Leen Uleneers.  
Geen enkele leerling in de 1B-klas heeft het Nederlands als moedertaal. Daarom heeft de 
leerkracht veel aandacht voor taal. Zowel de werkvormen als de instructietaal zijn 
aangepast aan het niveau van de leerlingen.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oih0qFv1TpQ 
 
1 Vul bij een eerste kijkbeurt de checklists van de 3 B’s aan. Wat valt op? Wat zou jij 

anders aanpakken?  
 
 
 
 
 
 
2 De lerares gebruikt zeer veel verschillende interactieve werkvormen. Lijst ze op en 

bespreek of en waarom je ze zou gebruiken in een homogene klas met leerlingen die 
het Nederlands wél als moedertaal hebben (Hoe kunnen ze taalontwikkeling 
bevorderen bij een brede leerlingengroep?). Op welke moeilijkheden zou je kunnen 
stoten? Wat zou je moeten aanpassen?  

 
Werkvorm: 
Opmerkingen: 
 
 
 
Werkvorm: 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
Werkvorm: 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
Werkvorm: 
Opmerkingen: 
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BETROKKENHEID 
Om ervoor te zorgen dat je taalaanbod bij de leerlingen aankomt, is het belangrijk dat je 
in de eerste plaats betrokkenheid tot stand brengt. Ze moeten zich betrokken of 
aangesproken voelen om gemotiveerd te blijven. Eén van de manieren om leerlingen te 
betrekken is door in te spelen op hun interesses en hun leefwereld. Die betrokkenheid 
moet je vervolgens trachten vast te houden gedurende de hele les. Als je merkt dat de 
betrokkenheid tijdens de les afneemt, kan je bepaalde acties ondernemen om de 
betrokkenheid te herstellen.  
 
BEGRIJPELIJKHEID 
Om je taalaanbod begrijpelijk te maken voor de leerlingen zijn er drie verschillende 
actiepunten: 
 

– Stem je taalaanbod af op het niveau van de leerlingen 
– Benadruk belangrijke delen uit de informatie 
– Bied contexten aan 

 
1 Stem je taalaanbod af op het niveau van de leerlingen 
Het is een kunst om je taalniveau af te stemmen op dat van de leerlingen. In elke klas 
zitten leerlingen met verschillende taalniveaus en je zal als leerkracht dus rekening 
moeten houden met onderlinge verschillen door je taalaanbod voortdurend aan te passen 
aan de leerlingen die je wilt bereiken. Het ideale scenario is dat je een boodschap op 
verschillende manieren verwoordt zodat het voor alle leerlingen begrijpelijk is. Je kan 
verschillende manieren inzetten om je taalaanbod te vereenvoudigen. Dat is met name 
belangrijk voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben.  
 
Hoe maak je je taalaanbod begrijpelijker?  

– Vereenvoudiging van de woordenschat indien nodig 
– Verlagen van je spreektempo 
– Korte pauzes laten vallen 
– Kortere zinnen gebruiken 
– Gebruik van posterwoorden 

 
2 Benadruk belangrijke informatie 
Een andere manier om je begrijpelijkheid te verhogen is door bepaalde elementen van 
je instructie te benadrukken. De belangrijkste informatie moet duidelijk zijn. Die moet je 
dus beklemtonen. Er zijn drie belangrijke manieren om informatie te benadrukken: 
 
– Spreekaccent geven 

o We kijken eerst naar een filmpje over het spijsverteringsstelsel en dan gaan we 
opdrachten maken in het werkboek.  

o We kijken éérst naar een filmpje over het spijsverteringsstelsel en dàn gaan we 
opdrachten maken in het werkboek.  
 

– Belangrijke informatie herhalen 
o Bij deze les over het spijsverteringsstelsel gaan we eerst kijken naar een filmpje 

en dan gaan we opdrachten maken. Dus, eerst kijken we naar een filmpje en dan 
maken we enkele opdrachten.  
 

– Topicalisatie. Bij deze techniek zet je het belangrijkste deel van de informatie even 
apart, bv. vooraan in de zin. Dit vooropplaatsen noemen we topicalisatie.  
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o Het spijsverteringsstelsel. Eerst kijken we er een filmpje over en dan gaan we 
enkele opdrachten maken. 

 
3 Bied contexten aan 
Dit onderdeel werd reeds uitvoerig besproken bij de eerste pijler van TOL, context (zie 
2.3.1).  
 
BOVEN NIVEAU 
Als je wil dat je leerlingen hun taal ontwikkelen, moet je moeilijke en complexe 
constructies en woorden niet weglaten. Het is niet de bedoeling je les te versimpelen. 
Integendeel, we willen de leerlingen naar een hoger niveau tillen. Dat doe je door 
aandacht te hebben voor nieuwe woorden (zie pijler Taalsteun: 2.3.3.3) en nieuwe 
zinsstructuren. Belangrijk is alles geleidelijk aan te bieden en voldoende in te zetten op 
herhaling. 
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2.3.3 Pijler 3: Taalsteun 
Taalsteun is gerichte steun bij het begrijpen en zelf produceren van (nieuwe) taal. 
Voorbeelden zijn lees- en schrijfopdrachten, woordenschat- en formuleeropdrachten en 
feedback op die formuleringen, evenals expliciete aandacht voor vaktaal (Hajer en 
Meestringa, 2004: 52).  
 
De leraar controleert bijvoorbeeld het begrip van woorden en stuurt een verkeerd begrip 
bij, richt de aandacht op belangrijke woorden en maakt de samenhang tussen de 
woorden duidelijk (tegengestelden, synoniemen, middel-doel, deel-geheel, …) Hij 
activeert leerlingen om zelf op zoek te gaan naar betekenissen van woorden of helpt 
leerlingen bij het formuleren (Hajer en Meestringa, 2004: 69). 
 
2.3.3.1 Zorg voor duidelijke instructies 

Zowel bij schriftelijke als mondelinge opdrachten, is het uitermate belangrijk dat je de 
opdracht duidelijk formuleert. Duidelijke instructies geven de (taalzwakke) leerlingen 
taalsteun.  
 
Algemene TIPS voor goede instructies:  
 

 
 
Goede instructies: 
– geef je pas als iedereen aandachtig is (vraag dus de aandacht) 
 
– zijn imperatief (geef dus geen keuze: ‘misschien kunnen jullie dan even gaan zitten?’ 
 
– zijn kernachtig, inhoudelijk duidelijk  
 
– zijn vormelijk gestructureerd  
 
– zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen.  
 
– worden zowel mondeling als schriftelijk meegegeven. Zo bereik je alle leerlingen, 

ook diegenen die nood hebben om de instructies te herlezen. Dit helpt niet enkel de 
leerlingen om rustig ‘bij de les/opdracht’ te blijven maar ook de leerkracht die de 
instructies niet meer dient te herhalen. 

 
 
In het eerste hoofdstuk van deze syllabus hebben we een verkennende oefening gedaan 
over instructietaal. Wat voor de ene leerkracht ‘vergelijken’ is, is het niet per definitie voor 
een andere leerkracht. Het is daarom uiterst belangrijk om aan je leerlingen je 
verwachtingen zo volledig mogelijk mee te geven.  
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Opdracht – Vergelijken - Individuele opdracht met klassikale nabespreking. 
Hoe ga je te werk? 
-Bekijk hieronder instructie 1 en instructie 2. 
-Waarom is de tweede instructie beter dan de eerste?  
 
Instructie 1 
 
OPDRACHT: 
Schrijf een tekst waarin je je mening i.v.m. 
inclusief onderwijs weergeeft. Let op je 
taalgebruik! 

Instructie 2 
 
OPDRACHT: 
Schrijf een korte tekst (minimaal 20 en 
maximaal 50 zinnen) waarin je je mening i.v.m. 
inclusief onderwijs weergeeft en onderbouwt. 
Geef minimaal twee argumenten waarom je 
voor of tegen deze onderwijsvorm bent. De drie 
artikels die je net gelezen hebt en de 
onderstaande vragen kunnen je helpen bij het 
schrijven van je tekst: 
Wat zijn volgens jou de belangrijkste voor- en 
nadelen van inclusief onderwijs? 
Stel dat je later een kind hebt met een handicap. 
Zou jij het dan in een school voor inclusief 
onderwijs inschrijven of niet? 
Waarom wel of niet? 
Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om van 
inclusief onderwijs goed onderwijs te maken? 
 
SCHRIJFTIPS: 
Maak vooraleer je begint te schrijven een 
tekstschema of mindmap (zie cursus). 
Zorg ervoor dat je tekst een duidelijke structuur 
heeft (inleiding – midden – slot). 
Werk met thematische alinea’s. Zorg ervoor dat 
elke alinea een kernzin heeft (zie cursus). 
Sla geen stappen over in je redenering. 
Verbind alle gedachten op een logische manier 
met elkaar en gebruik voldoende 
signaalwoorden (zie cursus). 
Let op je taalgebruik: spelling, grammatica, 
woordkeuze en zinsbouw. Als je twijfelt aan de 
structuur van een bepaalde zin of de spelling 
van een woord, herformuleer dan. 
 
EVALUATIE: 
Algemene tekststructuur /2,5 
Inhoud en argumentatie /15 
Taalgebruik /2,5 
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Het is onvermijdelijk dat instructie 2 betere resultaten zal opleveren dan instructie 1. 
Steek dus voldoende tijd in de formulering van je instructies. Hieronder geven we je 
enkele tips daarvoor: 
 
TIPS voor de concrete formulering van instructies: 
 

  
 
– Wees zeer specifiek in je instructies. Zorg ervoor dat het voor leerlingen duidelijk is 

wat je bedoelt met bijvoorbeeld een “korte tekst” of “verzorgd taalgebruik”. 
 
– Suggereer (via richtvragen) een tekstopbouw. Zorg dat de leerlingen een duidelijk 

overzicht hebben van wat je verwacht en geef ook inhoudelijk elementen mee. 
 
– Geef schrijftips. Zorg ervoor dat je schrijftips overeenkomen met wat de leerlingen 

geleerd hebben tijdens andere lessen (vb. Nederlands of Communicatieve 
Vaardigheden), zowel inhoudelijk – wat je zegt - als qua terminologie – hoe je het zegt. 

 
– Val liever eens in herhaling dan dat je te weinig informatie geeft. 
 
– Expliciteer de evaluatiecriteria. Vermeld in elk geval wat je beoordeelt en geef het 

liefst ook de puntenverdeling mee. Niet alleen is je manier van evalueren dan 
transparant, bovendien weten de leerlingen ook hoe belangrijk je elk evaluatiecriterium 
vindt. 

 
– Geef de instructies overzichtelijk en zowel mondeling als schriftelijk. 
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Schrijfopdracht – Duo-opdracht 
Hoe ga je te werk? 
- Lees de voorbeelden van instructies hieronder. 
- Vereenvoudig met een medestudent deze instructies. Pas de woordkeuze en de 
zinsbouw aan. 
- We bespreken enkele suggesties klassikaal. 
 
Voorbeelden:  
– ‘In deze doos die we straks op de tafel krijgen, zitten verschillende grondstoffen uit 

allerlei werelddelen; bij die grondstoffen zoek je uit de doos de plaatjes waarop het 
eindproduct staat afgebeeld.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
– ‘Vervang alle ambigue termen in voorliggende tekst door eenduidigere synoniemen.’ 
 
 
 
 
 
 
 
– ‘Treft men industriële grootheden in de regel aan buiten een straal van minimaal drie 

kilometer buiten de bebouwde kom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

© AP Hogeschool – Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. p 63 / 92 

OPDRACHT 

 
Werkvorm: Think – Pair – Share 
Hoe ga je te werk?  
- Bedenk een schrijfopdracht voor je eigen vakgebied, bv. je mening verwoorden over 
een schilderij bij Esthetica, een verslag schrijven van een laboproef voor 
Natuurwetenschappen, … (think) 
 
 
 
 
 
- Noteer je instructies bij deze schrijfopdracht (think).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bespreek met een medestudent jullie instructiefase. Beantwoord hiervoor de volgende 
vragen: Is de opdracht duidelijk geformuleerd? Zijn de verwachtingen helder? Wat is er 
goed en welke tips kan je elkaar nog geven? (pair) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-We beluisteren klassikaal enkele voorbeelden (share). 
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2.3.3.2 Zorg voor toegankelijk lesmateriaal 

Een duidelijke tekst schrijven of een overzichtelijke cursus maken, is niet evident, ook 
niet voor een leerkracht! De leesbaarheid van een tekst komt vaak in het gedrang door 
complexe gedachtegangen, lange zinnen, abstracte woorden of - voor de leerling vaak 
nieuwe -vaktaaltermen. Leerlingen raken bij het lezen van lesmateriaal het noorden kwijt 
omdat de gedachtegang niet geëxpliciteerd wordt of omdat ze de samenhang tussen 
verschillende tekstonderdelen niet begrijpen. Ook de opmaak van een tekst geeft wel 
eens voor problemen. Een chaotische tekstindeling of lay-out zorgt dan ook voor chaos in 
leerlingenhoofden. 
 
OPDRACHT  

 
Werkvorm: Mindmap – Duo-opdracht – Vergelijken in duo’s 
Hoe ga je te werk?  
 
-Een mindmap is een visueel denkinstrument opgebouwd uit begrippen, relaties, …rond 
een bepaald thema / concept om het leerproces te ondersteunen. 
 
Uit welke onderdelen bestaat een goede tekst en aan welke eisen moeten de onderdelen 
in het kader van taalontwikkelend lesgeven beantwoorden?  
Maak per twee een mindmap op een blad papier en leg vervolgens het resultaat naast 
dat van een ander duo. 
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 OPDRACHT  

 
Werkvorm: Groepsopdracht - Leerlingenteksten 
Hoe ga je te werk?  
– Je krijgt enkele voorbeelden van leerlingenteksten.  
 
– Bespreek met een medestudent elke leerlingentekst: Wat vinden jullie de beste tekst? 

Waarom? Wat kan er beter in de verschillende voorbeelden?  
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TIPS voor een heldere leerlingentekst/cursus: 
 

 
 
Inhoudstafels 
– Maak een uitgebreide inhoudstafel met een duidelijke en logische hiërarchie. 
– Wijs je leerlingen op het nut van de inhoudstafel. Leer hun hoe ze de inhoudstafel als 

wegwijzer en houvast kunnen gebruiken tijdens de les en tijdens het studeren. 
– Als je de opmaaksjablonen in Word gebruikt om titels (koppen) aan te maken, dan kan 

je achteraf automatisch een inhoudstafel genereren. 
 
Tekststructuur 
– Raad leerlingen aan om eerst een structuurplan of tekstschema te maken vooraleer ze 

beginnen te schrijven. Doe dat ook zelf. 
– Maak thematische alinea’s met een kernzin of een aantal kernwoorden. 
– Zorg voor verbanden in langere teksten (inleidende, verbindende en concluderende of 

samenvattende alinea’s). 
 
Lay-out 
– Zorg ervoor dat de leerlingen “zin” hebben om je tekst te lezen. Een verzorgde, lay-out 

met voldoende witruimte is een goed begin. Gebruik icoontjes: deze maken duidelijk 
waar theorie, oefeningen, tips, … te vinden zijn in de cursus. Dit zorgt voor meer 
overzicht.  

– Zorg voor een evenwichtige alineaverdeling. Niemand heeft zin om een alinea van een 
halve pagina te lezen. 

– Laat een witregel tussen twee alinea’s. 
– Gebruik geen ‘hard returns’ binnen één alinea. Met andere woorden, begin binnen één 

alinea niet op een nieuwe regel. 
– Gebruik consequent één lettertype in een document. 
– Gebruik illustraties enkel als ze functioneel zijn. 
– Nummer de pagina’s van langere teksten. 
 
Titels 
– Maak duidelijke titels. Zorg ervoor dat de vlag de lading zo volledig mogelijk dekt. 
– Zorg ervoor dat de titels uitnodigen om te lezen. 
– Begin elke titel met een hoofdletter. 
– Wees consequent in je titelstructuur (bijvoorbeeld allemaal vragen) 
 
Begrippenlijst (+ zie Tips 2.3.3.3) 
– Lijst alle vaktaaltermen en moeilijke woorden alfabetisch op in een begrippenlijst 
– Laat voldoende plaats voor individuele aanvullingen (‘moeilijke woorden’) 
– Verwijs naar de begrippenlijst bij de start van een les/lessenreeks 
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2.3.3.3 Besteed aandacht aan nieuwe en onbekende woorden 

REFLECTIE 

 
Hoe leid jij de betekenis af van woorden die je niet kent? 
 
VOORBEELD:  
“Het grote manco van de les was dat er geen activerende werkvormen gebruikt werden.” 
 
 
Het spreekt voor zich dat algemene woordenschatverwerving niet je kernopdracht is als 
je geen taalleerkracht bent. Toch kan je als niet-taalleerkracht een belangrijke rol spelen 
door leerlingen bepaalde strategieën en attitudes aan te leren waarmee ze beter leren 
omgaan met onbekende woorden. 
 
Een fout die veel leerlingen maken, is dat ze blokkeren wanneer ze een onbekend woord 
tegenkomen in een tekst. In zo’n geval kan je helpen met de tips die je op de volgende 
bladzijde vindt.  
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TIPS bij omgaan met nieuwe woorden: 
 

 
 
– Laat leerlingen een woordenlijst aanleggen met vaktermen. Zet hen hierbij op weg, 

voorzie een ‘format’ en besteed er ook af en toe tijd aan in de les. Je kan er ook voor 
kiezen om zelf een woordenlijst met vaktermen en andere moeilijke woorden op te 
stellen en toe te voegen aan de cursus. Orden alle woorden alfabetisch en laat plaats 
zodat leerlingen deze lijst individueel kunnen aanvullen. 

 
–  Laat leerlingen moeilijke termen in hun eigen woorden definiëren. 
 
–  Stel woordenboeken beschikbaar in de klas. 
 
–  Laat leerlingen in hun eigen woorden een vaktekst samenvatten. 
 
–  Laat de leerlingen een woordspin maken waarin ze alle belangrijke vaktermen uit een 

hoofdstuk of thema opnemen. Laat hen daarin ook de verbanden tussen deze termen 
aanduiden. Tot slot laat je hen hun mindmap projecteren en presenteren aan de 
andere leerlingen. Controleer of de verbanden die de leerlingen aangeven logisch zijn. 

 

 
 

– Expliciteer aan de leerlingen welke woorden/formuleringen/taalhandelingen ze moeten 
kennen (per les, hoofdstuk of cursus), bv. de werking van iets uitleggen, een begrip 
definiëren, … 

 
 
De tips hierboven stimuleren leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar de 
betekenis van nieuwe woorden. Je kan hen daar als leerkracht echter ook bij helpen 
tijdens een klassikaal moment. Dat noemt men in de vakliteratuur de 
betekenisonderhandeling.  
 
Als er een nieuw woord aan bod komt dat leerlingen niet begrijpen, kun je samen met 
hen de betekenis verhelderen.  



 

© AP Hogeschool – Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. p 69 / 92 

 
Een voorbeeld van betekenisonderhandeling13: 
 
Wat zijn uitwerpselen? 
 
Docent: 
Kijk eens wat er in het boek staat: sommige stoffen kun je niet verteren, die verlaten het 
lichaam als uitwerpselen. Wat zouden uitwerpselen dan zijn? 
Mohammed: Poep. 
Docent: Precies. 
Aziz: Pis ook. 
Docent: En plas ja, is ook een uitwerpsel. 
Tolga:  
Juf, plas gaat toch ook uit je lichaam weg door zweten en zo, is dat dan ook verteerd of 
zo? 
Docent: 
Ja, nee! Met uitwerpselen bedoelen we die stoffen die uit resten van het eten 
overblijven, die dus niet verteerd worden. Maar zweet noem je geen uitwerpsel, want 
het gaat door de huid. Dus uitwerpsel zeg je alleen als het door het darmkanaal gaat. 
Tolga:  
Wat is zweet dan? 
Docent:  
Zweet is vocht dat je lichaam verlaat, het is een afvalstof, dus wel een uitscheiding, 
maar uitwerpselen zeggen we alleen als het vast en stevig is en via het darmkanaal 
naar buiten gaat. 
Tolga: 
Maar plas is toch ook niet stevig. 
Docent: 
Ja, plas is ook geen uitwerpsel als je het zo zegt.  
Mohamed: 
Juf, als alles verteerd wordt, krijg je geen uitwerpsels? 
Docent: 
Dat is heel goed, Mohamed, maar je zult zien dat je niet alles kunt verteren. 
Sarah: 
Daarom word je dik. 
Mehmet: 
En als je overgeeft? 
Docent: 
Uitwerpselen krijg je alleen als ’t voedsel helemaal door de darm heen is en via de anus 
naar buiten komt. Maar bij overgeven komt het de andere kant op, dus alleen maar uit je 
maag. 

 
In het voorbeeld krijgt het nieuwe begrip ‘uitwerpselen’ context. Er worden relaties gelegd 
met andere woorden uit het woordveld van dit lesthema zoals uitscheiding, zweet, 
overgeven. Praten over nieuwe woorden draagt dus ook bij aan de taalontwikkeling. 
 

 
13 Hajer, M., Meestringa, T. (2011). Handboek taalgericht vakonderwijs, Bussum: Coutinho. 
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Woordenschatverwerving: de Viertakt van Verhallen14 
 
Het aanleren van nieuwe woorden gebeurt in 4 fasen. Een leerling moet de 4 fasen 
doorlopen voor een nieuw woord vastgezet is. Deze verschillende fasen werden 
omschreven in een viertakt. 
 
1  Voorbewerken 

Breng woorden in een duidelijke context aan bod en activeer voorkennis. Zorg dat de 
leerlingen zich betrokken voelen bij het onderwerp en dat ze verbindingen kunnen 
leggen met vertrouwde woordenschat. 
 

2 Semantiseren 
Leg nieuwe woorden uit (bv. in een klasgesprek). Bied nieuwe woorden in groepen of 
clusters aan. 
 

3 Consolideren 
Laat leerlingen nieuwe woorden inoefenen zodat ze in hun geheugen en woordnetwerk 
opgenomen worden. Bied de woorden voldoende frequent aan over een langere 
periode. 

 
4 Controleren 

Check of leerlingen nieuwe woorden verworven hebben. Ga in gesprekken en 
schrijfopdrachten na of leerlingen de woorden kunnen gebruiken. 

 
VOORBEELD 115 
 
Voorbewerken De leerkracht van groep 2 haalt met een heel geheimzinnig 

gezicht een envelop uit haar tas. 
Semantiseren Kijk nou eens. Dit is een envelop. Een envelop is van papier 

(kijk maar) en een envelop is gemaakt om er brieven in te 
stoppen. Zou er in deze envelop ook een brief zitten? Ja hoor, 
er zit een brief in de envelop. (haalt de brief eruit) Nu ik de 
brief uit de envelop heb gehaald kunnen we lezen. (leest een 
korte brief voor) Nu stop ik de brief weer terug in deze envelop 
van papier.  

Consolideren Leerkracht vertelt een kort verhaaltje waarin 5 keer het woord 
envelop voorkomt. 
De kinderen hebben allemaal een envelop. Als ze het woord 
envelop horen steken ze deze zo snel mogelijk omhoog. 

Controleren Leerkracht schrijft een briefje en vraagt aan het taalzwakste 
kind: waar doen we de brief in? In deze tas, deze doos of in 
deze envelop? En later vraagt ze: waar zullen we de brief 
indoen? 

 

 
14 Van den Nulft, D. & Verhallen, M. (2002). Met woorden in de weer, Praktijkboek voor het Basisonderwijs, 
Bussum: Coutinho. 
15 Deze voorbeelden zijn afkomstig van De Kwaliteitskaart Woordenschat De 4-Takt (november 2009), 

samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen. Het is een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. 
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In de praktijk behandelen we niet alleen losse woorden maar ook groepjes van woorden 
die bij elkaar horen. Bij het woord envelop zou je meteen adres en postzegel kunnen 
meenemen. Dit noemen we dan een woordcluster. 
 
VOORBEELD 2 
 
Voorbewerken De leerkracht komt binnen met een zak aardappels. Deze 

aardappelen komen van boer Jan. Een speciale boer....!  
Semantiseren (Groot vel papier, leerkracht tekent 2 vierkanten) Boer Piet 

besluit op dit stuk land koeien te zetten. Dat heet veeteelt. 
(tekent schetsmatig een paar koeien en schapen of plakt 
plaatjes). Veeteelt wil zeggen dat je vee, bijv. koeien of 
schapen houdt. Bij veeteelt verdient de boer zijn geld met 
.........enz. Boerin Alida wil geen beesten, geen vee, op het 
veld laten lopen. Zij wil geen veeteelt maar doet aan 
akkerbouw. Bij akkerbouw zorg je dat er bijvoorbeeld graan of 
aardappels op het land gaan groeien. (tekent graan en mais of 
plakt plaatjes) Akkerbouw is dus....  
 
Nu weten jullie vast op wat voor soort land boer Jan werkt. 
Heeft hij veeteelt of akkerbouw? Stel nu, je bent zelf boer. 
Waar kies je dan voor? Waarom?  

Consolideren Lezen van de tekst. De leerlingen vullen het schema verder in 
met extra begrippen uit de tekst die horen bij akkerbouw 
respectievelijk veeteelt.  
 
Akkerbouw Veeteelt 
Granen 
Gewassen 
Verbouwen 
Etc. 

Koeien 
Veestapel 
Fokken 
Etc. 

	

Controleren Leerkracht geeft een repetitie over de zaakvaktekst 
‘akkerbouw en veeteelt’. 

 
 
TIP 

 
 
Hier vind je een link naar een bundel met een hele reeks interactieve spelvormen om 
woordenschat in te oefenen. Met een beetje creativiteit kan je ongetwijfeld ook de 
transfer maken naar je eigen lessen.  
 
Link: https://nooitmeersaai.wordpress.com/category/woordenschat/ 
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Duo-opdracht – Nieuwe vaktaalwoorden  
Hoe ga je te werk?  
- Zoek in de klas een medestudent uit hetzelfde vakgebied.   
- Bedenk samen een vaktaalwoord die jullie willen aanbrengen tijdens de les. 
- Bespreek de aanpak binnen elke fase van het Viertakt. 
- We bespreken enkele voorbeelden klassikaal.  
 
VAKTAALWOORD 
 
Voorbewerken  

 
 
 
 
 
 
 

Semantiseren  
 
 
 
 
 
 
 

Consolideren  
 
 
 
 
 
 
 

Controleren  
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2.3.3.4 Geef hulpmiddelen bij taaltaken 

 
Schrijf- en spreekkaders 
 
OPDRACHT 

 
Vul het volgende schrijfkader aan: 
 

Over schrijfkaders weet ik al…… 
 

Het is volgens mij……. 
 

Ik denk ook dat het ….. 
 
 
 
REFLECTIE 

 
Wat is het voordeel van een schrijfkader? Wat kan een nadeel zijn? 
 
 
Schrijfkaders zijn voorgestructureerde schrijfopdrachten die onervaren of onzekere 
leerlingen steun bieden bij het schrijven van zakelijke teksten. Schrijfkaders bieden de 
beginzinnen aan en de leerlingen moeten de zinnen verder aanvullen met wat ze geleerd 
hebben over het onderwerp. Ze helpen hen dus bij het formuleren. Ze bieden zowel talige 
als inhoudelijke steun. Dat voorkomt startproblemen of de productie van 
ongestructureerde teksten.  
 
Een schrijfkader is een ideale manier om te differentiëren. Niet elke leerling zal immers 
nood hebben aan de ondersteuning van de startzinnen.  
 
Hieronder vind je een aantal voorbeelden16 van schrijfkaders. Je kan natuurlijk ook je 
eigen schrijfkaders maken of bestaande schrijfkaders aanpassen.  
  

 
16 Voorbeelden afkomstig van:  https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-

thema/nederlands/basistaal/formuleren/tips/schrijfkaders/ 
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Schrijfkader voor een verslag 
Over het onderwerp ...... wist ik al..... 
Ik heb nu geleerd dat.... 
Ook heb ik geleerd dat... 
Iets anders wat ik te weten ben gekomen, is dat.... 
Tot slot heb ik geleerd dat... 
 
Schrijfkader voor het geven van een eigen mening 
Mijn mening over ..... is dat..... 
Ik heb een aantal argumenten voor mijn mening. 
Ten eerste ... 
Ten tweede... 
Ten derde... 
Sommige mensen zijn het niet met mij eens. Zij vinden bijvoorbeeld dat.... 
Hun argument is dat.... 
Ze hebben volgens mij ongelijk, want… 
Wat ik vind is dus … 
 
Schrijfkader voor het vergelijken van overeenkomsten 
Hoewel een … en een ... verschillend zijn, lijken ze ook op elkaar. 
Ze hebben bijvoorbeeld allebei … 
Een andere overeenkomst is dat een … en een … beiden …. 
De ... is net zo … als ... 
De .... lijkt op ....., want … 
Tot slot zijn ze allebei .... 
 
 
REFLECTIE 
 

 
 
Op pagina 62 van deze syllabus heb je een schrijfopdracht uitgewerkt voor je eigen 
vakgebied. Zou je bij deze opdracht een schrijfkader kunnen aanbieden als hulpmiddel 
voor taalzwakke leerlingen? Waarom wel? Waarom niet? Indien ja, geef een suggestie.  
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Sleutelschema’s 
Sleutelschema’s zijn een visuele weergave van een conceptuele relatie tussen zaken, 
gebeurtenissen of situaties.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Invulopdracht – Duo-opdracht  
Hoe ga je te werk? 
Bespreek met een medestudent welke relatie je kan uitdruken met de volgende visuele 
schema’s. 
 
– Venn-diagram:  

 

 

– Tijdbalk: 

 

 

– Stroom- of kettingschema: 

 

 

– Grafiek: 

 

 

 
Een voorbeeld van een sleutelschema voor het vak biologie17 
 
Orgaan Plaats Functie Verteringssappen 
Maag   
 

   

Lever  
 

   

Dikke darm 
 

   

Blindedarm  
 

   

 
  

 
17 Bron : Hajer en Meestringa, 2004:72). 
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Beeldsamenvatting 
Leerlingen kunnen voor zichzelf ook heel letterlijk visuele geheugensteuntjes maken in de 
vorm van beeldsamenvattingen. Dat zijn tekeningen waarin leerlingen de geleerde stof 
verbeelden.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Beeldfragment – Duo-opdracht  
Hoe ga je te werk?  
-Bekijk het volgende filmpje: https://www.leraar24.nl/69335/beter-onthouden-en-
reflecteren-met-een-beeldsamenvatting/ 
-Beantwoord de kijkvragen.  
 
- Waarom kiest deze leraar voor het maken van beeldsamenvattingen door de 
leerlingen?  
 
 
 
 
 
 
 
-Wat is het voordeel van beeldsamenvatting ten opzichte van een geschreven 
samenvatting?  
 
 
 
 
 
 
 
-Wat zeggen leerlingen over hun ervaringen met beeldsamenvatting? 
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Checklists 
Je kan leerlingen ook een checklist meegeven, zodat zij zelfstandig kunnen controleren 
of een schrijfopdracht aan alle voorwaarden voldoet.  
Een checklist is niet alleen bijzonder handig voor schriftelijke taken, zo’n lijst biedt 
leerlingen ook heel wat steun wanneer ze een presentatie moeten voorbereiden en 
geven. Het helpt hen bewust te worden van de verschillende criteria die bijdragen tot een 
vlotte spreekoefening.  
 
Baseer je voor de beoordeling van de schrijf- en spreekoefening op de checklist die de 
leerling gebruikt, zo kan je erg gericht feedback geven omdat de leerling weet over welke 
criteria je het hebt.  
 
Het is zinvol om de leerlingen te stimuleren om elkaars werk gefundeerd te beoordelen. 
Door peerfeedback denken leerlingen na over wat goed is en leren ze omgaan met de 
opmerkingen van anderen. Ze zien ook wat ze zelf fout doen en nemen de feedback mee 
in hun eigen leerproces. Peercorrectie is dus een belangrijke aanzet tot zelfstandig leren. 
Leerlingen zijn vaak verrassend eerlijk tegen elkaar en geven elkaar vaak zeer bruikbare 
tips. 
 
Een mogelijk werkwijze is de leerlingen in twee groepen verdelen. De ene groep let dan 
op de inhoud van de presentatie, de andere groep op de uitspraak en de taal. 
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: individuele opdracht gevolgd door duo-opdracht. 
Hoe ga je te werk?  
Op de volgende pagina vind je een checklist voor een taalgerichte les, opgemaakt door 
het Huis van het Nederlands Antwerpen.  
 
Vul die checklist individueel in op basis van een les die je al gegeven hebt bij een ander 
OLOD voor de opleiding (bv. Leren in gesimuleerde contexten, Praktijk B). Bespreek je 
resultaten vervolgens met een medestudent. Welke tips kun je elkaar geven?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

© AP Hogeschool – Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. p 78 / 92 

Quickscan Taalgericht lesgeven 
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2.3.3.5 Geef taalfeedback 

Leraars geven tijdens de les voortdurend feedback aan leerlingen. Hoe kan deze 
feedback zo efficiënt mogelijk verlopen zodat deze ook taalsteun geeft aan leerlingen om 
beter de taal van een thema of vak te beheersen?  
 
Dit kan alleen in een gesprek dat niet over de hoofden van de leerlingen heen gaat maar 
gevoerd wordt op het niveau van de leerlingen, waarbij de gesprekspartners proberen 
elkaar te begrijpen en zelf begrepen worden.  
 
Er zijn drie categorieën van taalfeedback.  
 
Positieve bevestiging 
Voorbeelden: “Dat heb je mooi geformuleerd.”, “Prima geantwoord!” 
Het is belangrijk om de taalleerders positief te bekrachtigen en goede taaluitingen te 
herhalen. 
 
Helpen verhelderen  
Dit is feedback die de lerende aanzet om zichzelf duidelijker uit te drukken. Je geeft met 
andere woorden taalfeedback door een taaluiting te helpen verhelderen of te 
parafraseren.  
 
Expliciete en impliciete feedback 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen feedback op VORM en feedback op 
INHOUD. Wanneer er een taaluiting inhoudelijk niet klopt, is het uiteraard belangrijk om 
feedback te geven. Bij vormelijke fouten is dat echter niet steeds wenselijk. Expliciete 
taalfeedback doe je namelijk door nadrukkelijk aan te geven wat er fout is en de fout te 
corrigeren. Dit kan echter ook subtieler aan de hand van impliciete taalfeedback.  
Hier verbeter je veeleer onopvallend, door je eigen taalaanbod en je reactie op de 
taaluiting. Expliciete feedback is enkel wenselijk wanneer een lerende herhaaldelijk een 
fout maakt tegen iets wat hij of zij al zou verworven moeten hebben.  
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Duo-opdracht: Verbind! 
Hoe ga je te werk?  
- Verbind de dialogen met de correcte soorten feedback. Welke vormen van feedback zijn 
IMPLICIET? Welke EXPLICIET? 
 
1. ‘Wat zie je als het eb wordt?’ ‘Het strand.’ ‘Ja, wat zie je op het strand?’ (I/E) 
2. ‘Wat is de hoek bij a.?’ ‘Klein’ ‘Ja, het is een scherpe hoek.’ (I/E) 
3. ‘Als je bij het schrijven nu eens let op de verbindingswoorden, daarmee kun je de 

samenhang van de tekst verbeteren.’ (I/E) 
4. ‘Ja, goed zo.’ (I/E) 
5. ‘Kijk er nog eens goed naar. Weet je zeker dat de inleiding voldoet aan de criteria 

die we besproken hebben?’ (I/E) 
 
A. Aanwijzingen-gevende feedback 
B. Verhelderende feedback 
C. Zelfbeoordeling-stimulerende feedback 
D. Positief corrigerende feedback 
E. Bevestigende feedback 
 
 
 
REFLECTIE 

 
Waarom is dit onderscheid tussen feedback op vorm en feedback op inhoud belangrijk? 
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2.3.3.6 Gebruik verschillende soorten taaltaken 

Laat leerlingen luisteren, spreken, schrijven en lezen over de leerstof. Bij taallessen wordt 
er automatisch gewerkt aan deze vier vaardigheden, maar ook bij andere vakken is het 
voor de taalontwikkeling van de leerlingen belangrijk om hieraan te werken.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Duo-opdracht - Taaltaken 
Hoe ga je te werk?  
- Zet je voor deze opdracht samen met een student met hetzelfde vakgebied.  
- Bedenk voor een bepaald lesonderwerp of lesthema een mogelijke taaltaak voor elk van 
de vier vaardigheden. 
 
LESONDERWERP: 
 
– Schrijftaak: 
 
 
 
– Leestaak: 
 
 
 
– Luistertaak: 
 
 
 
– Spreektaak:  
 
 
 

 
 
2.3.3.7 Controleer of leerlingen je begrijpen 

Laat leerlingen instructies of leerinhouden herhalen. Vraag niet “Heeft iedereen het 
begrepen?” Meer dan wat vaag geknik zal je immers niet te weten komen. Leerlingen die 
het niet begrepen hebben, maken zich niet altijd graag kenbaar. Duid dus liever zelf een 
leerling aan om de instructies of vakinhouden in zijn of haar eigen woorden te laten 
herhalen.  
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2.3.3.8 Onlinebronnen 

Als leerkracht draag je niet alleen kennis over, je helpt je leerlingen ook strategieën en 
attitudes te ontwikkelen om zelfstandig te leren. Gelukkig zijn er heel wat uitstekende 
onlinebronnen die hen daarin kunnen ondersteunen. Wijs je leerlingen dus op het 
bestaan ervan. 
 
We geven je graag een lijstje van praktijkgerichte websites mee. 
 

Schrijfvaardigheid 
- www.calliope.be  
Leerlingen vinden er online schrijftips die ze meteen kunnen inoefenen. 
 
- www.schrijf.be  
Hier krijgen leerlingen schrijftips voor commerciële en zakelijke teksten. 
 

Nederlands leren 
- www.taalblad.be  
Taalblad.be biedt een online taalbad aan. Het is een Belgisch e-zine waar je artikels in 
eenvoudig Nederlands kan lezen. Er zijn bovendien ook eenvoudige oefeningen op 
woordleer en zinsbouw te vinden. 
 
- www.wablieft.be  
Wablieft omschrijft zich als ‘de duidelijkste krant van 't land'. Wablieft brengt de actualiteit 
in een vereenvoudigd taalgebruik. Je kan de krant online lezen. 
 

Taaladvies 
- www.VRTtaal.net  
Deze website van de VRT bundelt taaladviezen, weetjes, spellingsregels enzovoort. De 
site heeft bovendien een handige zoekmachine die meestal een antwoord vindt op je 
taalvraag. 
- www.taaladvies.net  
Deze website van de Nederlands Taalunie geeft grondig advies over spelling, 
grammatica, woordgebruik en andere taalkwesties. 
 
- www.taaldrop.be  
Leerlingen kunnen zich op deze website registeren om dagelijks een mail te ontvangen 
die de aandacht vestigt op veelvoorkomende grammaticale struikelblokken.  
 
- www.taalwinkel.nl  
Een website met een schat aan taaladvies en nuttige taaltesten. 
 

Woordenschat 
- www.vandale.be  
Een gratis online woordenboek van Van Dale. Leerlingen kunnen er vlot de beknopte 
verklaring van de meest voorkomende Nederlandse woorden opzoeken. 
 
- www.encyclo.nl  
Op deze website kan je makkelijk de betekenis van woorden opzoeken en zelfs 
doorklikken om synoniemen te vinden of andere informatie over het woord op het 
internet. 
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- www.woorden.org 
Handige website om synoniemen te vinden voor een woord. 
 

Spelling 
- www.woordenlijst.org  
Op deze handige website kan je het Groene Boekje online raadplegen. Een absolute 
must voor iedereen die moet schrijven. 
 
- www.beterspellen.be  
Op deze website kunnen leerlingen zich inschrijven voor een dagelijkse spellingtest. 
 
- www.welklidwoord.be 
Handige site voor niet-Nederlandstaligen om het juiste lidwoord op te zoeken. 
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2.4 Taalontwikkelend lesgeven in een notendop 
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2.5 Verwerkingsopdracht TOL 
 
OPDRACHT 

 
 
Werkvorm: Beeldfragment met kijkvragen – Duo-opdracht 
Hoe ga je te werk?  
-Bekijk het filmpje van een les PAV, gegeven door Karen Ackerman in de derde graad 
BSO Verzorging in EDUGO Lochristi. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=CX_wdzfDHuA&feature=youtu.be 
 
-Op welke manier komen de drie pijlers aan bod in deze lessen? (Gebruik het document 
TOL in een notendop als hulpmiddel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Bespreek ook op welke manier de leerkracht inzet op de 3B’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

© AP Hogeschool – Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. p 86 / 92 

2.6 Vaktaaldoelen formuleren 
Je hebt nu een heleboel ‘good practices’ gezien, voorbeelden die de didactische 
principes van taalontwikkelend lesgeven concreter maken. Om zelf taalontwikkelend les 
te kunnen geven is een goede voorbereiding essentieel. In je lesvoorbereidingen zal je 
naast algemene lesdoelstellingen en concrete leerdoelen dan ook vaktaaldoelen moeten 
formuleren.  
 
Vaak zitten in vakinhoudelijke doelen al talige doelen vervat en is het gewoon een 
kwestie van met een ‘taalbril’ de bestaande leerinhouden opnieuw te bekijken. Omdat 
taal zo’n belangrijk instrument is bij het vormgeven van onderwijsprocessen, bevatten 
vrijwel alle leerdoelen namelijk een talige component. Een leerling toont zijn beheersing 
van de leerstof door er talig vorm aan te geven: hij spreekt, schrijft, discussieert over de 
vakinhoud. Daarvoor is het nodig dat de leerling beschikt over de relevante vakbegrippen 
en kennis heeft over hun onderlinge samenhang. 
 
Het ontwerpen van taalontwikkelende lessen begint met het analyseren van die talige 
component van de leerdoelen. We kunnen ons 4 vragen stellen, die ons een beter beeld 
zullen verschaffen van de school- en vaktaal die de leerlingen nodig zullen hebben: 
 
1 Wat is de leerstof? Om welke vakinhoud gaat het? 
2 In welke talige werkvorm wil ik de leerlingen over de vakinhoud laten praten/schrijven 

(actief taal laten produceren)? 
3 Om welke begrippen vaktaaltermen gaat het precies? 
4 Wat is de relatie tussen die begrippen en hoe wordt dit in zinsverband uitgedrukt? 

 
 

Voorbeelden van vaktaaldoelen: 
–  
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Opdracht – Individueel, nadien bespreking in groep (zelfde vakgebied) 
Hoe ga je te werk? 
-Neem een lesvoorbereiding die je eerder voor de opleiding maakte. Bekijk de lesdoelen. 
 
1 Noteer de doelen die een talige component bevatten. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Welke school- en vaktaalwoorden hebben de leerlingen voor deze doelen nodig?  
Schooltaal:  
 
 
 
 
 
Vaktaal: 
 
 
 
 
 
3 Formuleer nu concretere vaktaaldoelen. 
 
 
 
 
 
 
-Bespreek je antwoorden met een medestudenten uit hetzelfde vakgebied.  
-Enkele voorbeelden worden klassikaal besproken. 
 
 
Nadat je je vaktaaldoelen geformuleerd hebt, zal je ze uiteraard moeten verwerken in een 
les die opgebouwd is rond de drie pijlers van taalontwikkelend lesgeven: Context, 
Interactie en Taalsteun. Wees je daarbij bewust van alle didactische wenken die in de 
verschillende hoofdstukken aan bod kwamen en werk met taalontwikkelende 
werkvormen. Denk aan de geleidelijke overgang van dagelijkse context en taal naar 
schoolse context en school- en vaktaal. Hiervoor kan je beroep doen op de 3B’s. 
Veel succes met de examenopdracht!  
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3 Taalkrachtige scholen 
Taalontwikkelend lesgeven is een belangrijke pijler van taalbeleid. Een veelgebruikte 
omschrijving van taalbeleid is de volgende: ‘Taalbeleid is de structurele en strategische 
poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de 
taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele 
ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.’ (Van den Branden, 2004, p. 
51).  
 
Scholen zetten in hun taalbeleid vaak in op remediërende acties: bijlessen taal, 
taalworkshops, een taalklas. Dankzij taalontwikkelend lesgeven kan een school echter 
ook preventief werken. Taalontwikkelend lesgeven zorgt ervoor dat taal een middel is 
om tot leren te komen in plaats van een struikelblok.  
 
OPDRACHT 

 
Werkvorm: Individuele opdracht met klassikale nabespreking 
Hoe ga je te werk? 
Bedenk enkele manieren hoe een school hulpmiddelen kan aanreiken of acties kan 
opzetten om te werken rond taal of om preventief te werken rond taalproblemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLECTIE 

 
 
Waarom is het volgens jou belangrijk dat de school een taalbeleid voert dat gedragen 
wordt door het hele schoolteam? 
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Het GO!18 heeft een 7 succesfactoren uitgewerkt om een concreet taalbeleid uit te 
werken. 
 
1. “Alle neuzen in dezelfde richting” 
Alle leerkrachten hebben eenzelfde visie op goed onderwijs en de rol van taal daarin. Ze 
passen de principes daarvan toe in hun lessen. 
 
2. Een verborgen curriculum 
Veel leerkrachten van niet-taalvakken beseffen niet of nauwelijks dat ze dagelijks talige 
vaardigheden van hun leerlingen vragen: teksten lezen, vragen formuleren of 
beantwoorden, samenvattingen maken, presenteren … men noemt dat ook wel ‘een 
verborgen leerplan’: het staat niet echt op papier maar alle leraren werken er wel mee in 
de klas. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Daarom 
moeten scholen de taaldoelen en talige competentie die bij elk vak horen inventariseren. 
Zo kunnen de leerkrachten er gericht aan werken in hun lessen. 
 
3. Hoe ver staan ze? 
Over welke talige competenties beschikken de leerlingen? Om dat te weten zijn 
taalscreenings nodig. Even belangrijk is het rekening te houden met de leerbehoeften, de 
voorkennis en de leerstijl van elke leerling. Taalgericht onderwijs op maat start bij de 
beginsituatie van elke leerling. 
 
4. Context, interactie, taalsteun 
Taalgericht vakonderwijs rust op drie grote pijlers: context, interactie en taalsteun. 
Concreet houdt dat een waaier van didactische mogelijkheden in. Context betekent dat 
leerkrachten leerstof betekenis geven via de actualiteit, de leefwereld van de leerlingen, 
een concreet probleem, peilen naar voorkennis… Interactie is bijvoorbeeld leerlingen 
samen problemen laten oplossen en inzichten laten opbouwen of functionele schrijf- en 
spreekopdrachten geven. Taalsteun geeft de leerkracht door logboeken met schooltaal 
en vakjargon te laten aanleggen, strategieën voor leesbegrip en woordenschatverwerving 
aan te reiken enz. 
 
5. Niet alleen voor de taalleerkracht 
Een taalbeleid vraagt om een taalteam van leerkrachten uit zoveel mogelijk verschillende 
domeinen: zowel de taalspecialist(en) als de vakleerkrachten, directie en 
secretariaatsmedewerkers. Zij schrijven het taalbeleidsplan uit, realiseren het samen met 
hun collega’s, reflecteren over acties en effecten, evalueren en sturen bij. 
 
6. Remediëren: small, medium, large 
De ene leerling is taalsterk, de andere taalzwak. Taalgericht onderwijs houdt daar 
rekening mee, maar dan nog bestaat de kans dat een leerling niet over (talige) 
struikblokken geraakt. Ze hebben remediëring nodig en in bepaalde gevallen extra 
maatregelen, zoals STICORDI, hulp van een taalcoach, individuele leertrajecten … 
 
7. Want klare taal is klare taal 
Talige struikelblokken zitten overal, ook in de mededelingen, brieven, mails en website 
van de school. Een taalbeleid kijkt dan ook systematisch naar de helderheid en 
laagdrempeligheid van interne en externe communicatie. 
 

 
18 https://www.g-o.be/taalbeleid/ 
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OPDRACHT 

 
Werkvorm: Groepsopdracht met klassikale nabespreking 
Hoe ga je te werk? 
Beoordeel de volgende situaties19 individueel. Hebben ze te maken met taalbeleid? Zet 
een kruisje in de juiste kolom. Zo nee, waarom niet? Zo ja, vind je het een stap vooruit 
(Ja+) of net niet (Ja-)? Als je klaar bent, vorm je groepjes. Verdeel de rollen groepsleider, 
verslaggever en tijdbewaker. Bespreek je antwoorden met je groepsleden. Kom per 
situatie tot een conclusie die de verslaggever noteert. Je hebt hiervoor 20 minuten de tijd. 
 
 

Situaties NEE JA+ JA- 
 1 Tijdens de les geschiedenis praten enkele allochtone leerlingen Turks bij het 
groepswerk. De leraar vindt dat storend en vraagt aan de leerlingen om altijd 
Nederlands te spreken. De Turkse leerlingen voelen zich miskend. 

   

2 De schooldirectie vraagt aan de pedagogische begeleider een lijst met 
schoolse woordenschat zodat alle leraren aan deze woorden de nodige aandacht 
kunnen besteden tijdens hun lessen. 

   

3 De leraar wiskunde is teleurgesteld omdat drie vierde van de leerlingen op een 
toets vraagstukken een onvoldoende haalt terwijl ze de berekeningen zonder 
problemen konden uitvoeren. 

   

4 Er is onvrede in het team. De directeur wil onder impuls van de pedagogische 
begeleider meer actieve werkvormen invoeren voor alle vakken. Een aantal 
leraren (fysica, Frans, economie, informatica) zien dat echter absoluut niet 
zitten. 

   

5 De leraar Nederlands maakt zich zorgen om leerling X die tijdens de 
communicatielessen in haar schelp kruipt, weinig vrienden heeft in de groep en 
weinig betrokken is. Ze spreekt de leerlingbegeleider hierover aan. 

   

6 Twee leraren zitten met hun handen in het haar over hoe ze de ouders van 
twee anderstalige nieuwkomers het best kunnen benaderen tijdens het komende 
oudercontact. Ze vragen raad aan de leraar van de onthaalklas. Ze besluiten om 
een tolk in te schakelen. 

   

7 Een groep leerlingen van het tweede middelbaar werkt tijdens de 
lesdoorbrekende projectweek rond ‘de ruimte’. De leerlingen zoeken zelf 
informatie op, bouwen een satelliet, voeren een aantal ruimteproefjes uit en 
ontdekken hoe het is om in een ruimtestation te leven. Op het einde van het 
project organiseren de leerlingen een interactieve tentoonstelling voor de andere 
tweedejaars en ze schrijven een artikel voor de schoolkrant. 

   

8 Het directieteam neemt het initiatief om het schoolreglement op te frissen 
door het taalgebruik te moderniseren. 

   

9 Tijdens de les geschiedenis leren de leerlingen over bouwstijlen in de 
verschillende historische periodes. Ze lezen hierover een moeilijke tekst met heel 
wat vakjargon (zoals gotiek, Dorische en Ionische zuilen, …). Leerling Y is met 
haar ouders naar Rome geweest en heeft daar heel wat gebouwen bezocht. 
Daardoor heeft zij minder moeite met de tekst dan de rest van de klas. 

   

10 De vakgroep Nederlands wil een nieuwe methode aankopen voor de eerste 
graad die beter aansluit bij de taalvaardigheidsmethode ‘TotemTaal’ die binnen 
de scholengemeenschap in de lagere scholen wordt gebruikt. 

   

 
  

 
19 Bron: Dertien doelen vertaald naar Centrum voor Taal en Onderwijs, KULeuven 
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