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Programma 28 maart

• Introductie taalgericht W&T-onderwijs
• Leerkrachtvaardigheden
• Praktijkvoorbeeld
• Toelichting NRO-onderzoek
• Stappenplan bespreken



Taal en W&T

• W&T in 2020 in de basisschool (Techniekpact)
• Taal: mediërende rol in kennisontwikkeling (Vygotsky, 1986)
• Benutten van potentieel van taalzwakke leerlingen (Gibbons, 

2009)
• W&T = redeneren + handelen
• Leerkrachten vaak “talig georiënteerd” (Akerson, 2007)
• Integratie om taalonderwijs betekenisvoller te maken



Waarom zinken de voorwerpen?
(Onderzoek Smit & Gijsel)

Voormeting Nameting

P: Omdat ze allemaal op elkaar ligen
en daardoor word het zwaar

S: omdat ze van metaal zijn

D: omdat ze gewassen moeten worden

P: omdat het van ijzer is en 
ijzer zinkt altijd

S: de paperclip zink want het 
materiaal is van ijzer en ijzer 
is zwaarder dan water en 
daarom zinkt het.

D: Deze paperclip zinkt want 
de matreaal is ijzer en ijzer 
zinkt altijd het maakt niet uit 
of het groot is of klein is 
lang of kort het blijft zinken



Van DAT naar CAT

Cognitief complex

Cognitief  minder 
complex

Veel steun uit 
context

Weinig steun uit 
context

Omdat ze allemaal 
op elkaar liggen en 
daardoor wordt het 
zwaar.

De dichtheid van het 
materiaal verklaart waarom 
iets drijft of zinkt

Cfr. Hajer, 2018



Hoe integreer je W&T en mondelinge 
taal in de praktijk?

W&T- én taaldoelen Gespreksvaardigheden



Goede open vragen stellen

Vragen die…
doorgaan op de lijn van de kinderen
–Wat denk jij daarvan?

een nieuw element toevoegen
–En wat gebeurt er dan (denk je) als…? 

leerlingen naar nieuwe informatie laten zoeken
–Hoe kunnen we dat te weten komen?



Vragen: Henrichs & Leseman (2013)



Interactievaardigheden (Resi Damhuis)

1. Schep ruimte voor meer en langere bijdragen van kinderen
2. Laat je interesse in de bijdragen van de leerlingen blijken 
3. Speel vragen en reacties door
4. Minder vragen (bijv. reageer eens met een bewering in plaats 

van een vraag)



Scaffolding strategieën  (Jantien Smit)

Niet alleen 
taalbevordering, maar 
ook taalondersteuning:

Inzet van 
taalontwikkelende
strategieën



Voorbeelden van strategieën 

• Herformuleren van leerlinguitingen (gesproken of 
geschreven)

[In reactie op “ze zakken naar beneden…”]  Inderdaad, de lepeltjes 
zinken.

• Verwijzen naar of herinneren aan specifieke woorden
of formuleringen

En dat […] noemen we: dichtheid.

• De kwaliteit van taaluitingen benoemen
Dat heb je mooi en precies verwoord.



Scaffolding in gesprek

leerkracht we hebben een wetenschappelijk experiment 
gedaan, wat was de onderzoeksvraag ?

leerling wat is nou sterker 
leerkracht nee, nee, bijna, maar dan heel precies
leerling welk profiel
leerkracht hartstikke goed, ja
leerling welk profiel is nou sterker 
leerkracht welk profiel is sterker



Scaffolding m.b.v. een schrijfkader

…vind ik een licht/zwaar voorwerp
Het is gemaakt van ….. (materiaal)
Voorwerpen die gemaakt zijn van …… 
drijven/zinken altijd.

Dus …….zal zinken/drijven



Onderzoek in twaalf groepen 6



Van onderzoek naar praktijk

2/3 van de scholen gebruikt een 
methode

Geen aandacht voor expliciete 
instructie

Vaak gericht op beschrijvende 
begrippen

Weinig aandacht voor specifieke 
taalgebruik dat nodig is binnen de 
context van wetenschap en 
techniek. 



Aan de slag

• Bekijk in twee- of drietallen het stappenplan
• Bespreek met elkaar de relevantie en bruikbaarheid 
• Ga in gesprek over 

–mogelijke taaldoelen 
–mogelijkheden hoe taalbevordering en 

taalondersteuning een zichtbare plaats kunnen 
krijgen. 

Noteer 1 tip voor doelen en 1 tip voor 
leerkrachtvaardigheden op post its.



Bruikbare bronnen

• www.samenonderzoeken.nl
• www.samenonderzoeken.nl/constructies
• https://www.techyourfuture.nl/a-1160/taalgericht-wt-

onderwijs-trainingen-en-lesmaterialen
• https://vimeo.com/196276230 (TET-project)
• http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/lesinstructi

es_370.html (taalbevordering NRO-onderzoek)
• https://talentenkrachtgroningen.nl/toepassen/taal/
• http://taaldenkgesprekken.nu
• https://kiezenvoortechnologie.nl/media/files/taal_losse

pag(1).pdf
• http://wetenschapentechnologie.slo.nl/onderwijsmateri

alen

http://www.samenonderzoeken.nl/
https://www.techyourfuture.nl/a-1160/taalgericht-wt-onderwijs-trainingen-en-lesmaterialen
https://vimeo.com/196276230
http://www.samenonderzoeken.nl/Sections/lesinstructies_370.html
https://talentenkrachtgroningen.nl/toepassen/taal/
http://taaldenkgesprekken.nu/
https://kiezenvoortechnologie.nl/media/files/taal_lossepag(1).pdf
http://wetenschapentechnologie.slo.nl/onderwijsmaterialen
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