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Inleiding 

Onderwijs in exacte vakken is tegelijk taalonderwijs: de ontwikkeling van 

begrippen, inzichten en vaardigheden verloopt immers via talige instructie. 

Onderzoek laat zien dat leerlingresultaten in het science-onderwijs in hoge mate 

samenhangen met de vaardigheid van de betreffende leerlingen in de instructietaal 

(Geerdink & Hajer 2010; Lee & Buxton 2010). Voor de natuurkunde, scheikunde 

en in mindere mate voor techniek zijn de verwevenheid van taal, leren en denken, 

en de didactiek die recht doet aan die verwevenheid uitvoerig beschreven (Van 

Dijk 2009; Jasien, 2010; Lemke, 1993; Mercer, 2004; Osborne, 2002; Parkinson, 

1999). Deze inzichten zijn echter nog weinig benut in de Nederlandse onderwijs- 

en opleidingscontext. Dit artikel betreft een verkennende studie naar de wijze 

waarop taalontwikkeling in de didactiek van exacte vakken geïntegreerd kan 

worden. 

 

Op veel scholen voor basis- en voortgezet onderwijs is ruime ervaring opgedaan 

met taalgericht vakonderwijs, onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde 

taalvaardigheid expliciet is benoemd en waarbinnen vak- en taaldoelen simultaan 

worden ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vele interactiemogelijkheden 

biedt en waarbinnen benodigde taalsteun wordt geboden (Hajer & Meestringa, 

2009). Taalgericht vakonderwijs beoogt een antwoord te geven op de uitdagingen 

die leerlingen en docenten tegenkomen als de instructietaal problemen oplevert, 

bijvoorbeeld in multiculturele klassen. Bovendien gaat taalgericht vakonderwijs er 

vanuit dat taal niet slechts een middel is om vakkennis te verwerven, maar dat 

talige componenten inherent zijn aan vakkennis.  

 

Een benadering die specificatie naar vakken mogelijk maakt, is de 

„genrepedagogy‟, ofwel genredidactiek, die vanuit een functionele benadering van 

taalvaardigheid met name ontwikkeld is in Australië. Genredidactiek is een 

taaldidactiek waarbij leerlingen de kenmerken van vakteksten leren begrijpen 

teneinde zulke teksten zelf te leren produceren. Om tot karakterisering van 

vakteksten te komen maakt genredidactiek gebruik van „systemic functional 

linguistics
1
‟, ook wel functionele grammatica genoemd (Martin & Rose, 2007). 

 

Context, vraagstelling en methode 

 

Hoofdvraag: Welke mogelijkheden levert genredidactiek om vakkennis en 

taalvaardigheid simultaan te ontwikkelen voor de vakken natuurkunde, 

scheikunde en techniek?  

                                                 
1
 Omdat er in Nederland nog geen consensus bestaat over de vertaling van de door de genredidactici gebruikte termen, 

wordt in een aantal gevallen het Engels gebruikt.  
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Om deze vraag te beantwoorden is een verkennend onderzoek gedaan bestaande 

uit twee delen. Ten eerste is een kleine literatuurstudie gedaan naar de 

uitgangspunten van genredidactiek en de toepassingsmogelijkheden binnen de 

nask en techniek.  

 

Deelvragen voor de literatuurstudie:  

 

a) Welke genres worden onderscheiden in het onderwijs in de nask en 

techniek en wat zijn de kenmerken van die genres? 

b) Hoe kunnen die genres worden onderwezen?  

 

De literatuurstudie is uitgevoerd volgens de sneeuwbalmethode in databanken met 

wetenschappelijke publicaties en boeken, en door middel van raadpleging van 

enkele experts. Als zoektermen werden combinaties gebruikt van genre pedagogy, 

science, education, SFL, register, design and technology, physics, chemistry. 

Vanwege het verkennende karakter van de studie zijn alleen de meest 

toonaangevende publicaties bestudeerd. Omdat genredidactiek claimt de 

leerlingen toegang te verschaffen tot de vakgenres buiten de school zijn ook 

enkele analyses van niet-schoolse vakteksten door linguïsten bestudeerd.  

 

Naast de literatuurstudie is een empirisch deel uitgevoerd in de vorm van een 

klein actieonderzoek, waarbij genredidactiek werd toegepast binnen een cursus 

techniek aan de lerarenopleiding (Ponte, 2007). Doel van dit onderzoek was om 

zicht te krijgen op een mogelijke uitwerking van genredidactiek als middel om 

vakdoelen en taaldoelen simultaan te ontwikkelen, in een cursus over 

techniekfilosofie op het niveau van tertiair onderwijs. Dit doel past in het streven 

van de opleiding om meer aandacht te schenken aan de taalontwikkeling van de 

studenten, ook om het studierendement te verhogen (Beijer et al, 2010). De 

doelgroep bestond uit techniekdocenten in opleiding. Dit is een belangrijk element 

in de context van de studie, omdat de veronderstelling gerechtvaardigd is dat er in 

de perceptie van deze doelgroep een sterke kloof bestaat tussen leerdoelen op het 

gebied van taal en leerdoelen op het gebied van het eigen vak (Velde v.d, 2009). 

Dat maakt dat expliciete aandacht voor de taal van het vak door deze doelgroep 

als onnodige ballast in het leerproces kan worden ervaren.  

 

De deelvragen voor dit actieonderzoek luidden:  

 

c) Aan welke kenmerken moet lesmateriaal binnen deze context voldoen, 

zodat studenten het betreffende genre succesvol kunnen produceren? 

d) Wat zijn de ervaringen van de docent en van de studenten bij uitvoering 

van de lessen? 

e) Welke inzichten levert dit op ten aanzien van de toepasbaarheid van 

genredidactiek binnen techniekcursussen in het tertiair onderwijs?  

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een bestaande cursus Techniek en 

Samenleving verrijkt met elf dossieropdrachten die grotendeels tijdens de acht 

bijeenkomsten zijn doorgewerkt. De lessen zijn integraal opgenomen op video en 

door de onderzoeker geanalyseerd op kenmerken van genredidactiek zoals die zijn 

gevonden in de literatuurstudie. Een selectie van fragmenten is besproken met 
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collega lerarenopleiders in de exacte vakken, die ervaring hebben met 

schrijfdidactiek in de opleiding. Daarnaast zijn gesprekken over de gevolgde 

didactiek met de studentengroep opgenomen en geanalyseerd. Ook is een 

schriftelijke enquête met open en gesloten vragen afgenomen onder de studenten. 

Tenslotte zijn de uitwerkingen van de deelopdrachten en de eindproducten 

geanalyseerd op kenmerken van het genre en andere kwaliteitskenmerken. Drie 

eindproducten zijn mede beoordeeld door een collega die de cursus in voorgaande 

jaren heeft gegeven.  

 

Resultaten uit de literatuurstudie  

 

Algemeen 

 

Genredidactiek is een expliciet op taalvaardigheid gerichte didactiek, waarbij de 

leerling middelen krijgt aangereikt om te komen tot productie van teksten die 

kenmerkend zijn voor een vakgebied. Genre zullen we daarbij in navolging van 

Kress et al (2001) definiëren als een manier om de stabiliteit en dynamische 

variatie te analyseren van teksten die door de leraar worden geïntroduceerd en die 

door de leerling worden geproduceerd. De leraar wordt daarbij verondersteld deel 

te nemen aan een gemeenschap van vakmensen en vanuit die rol allerlei 

verwachtingen te hebben ten aanzien van teksten. Het zijn die verwachtingen die 

maken dat de leraar een tekst van een leerling goed of zwak zal vinden. 

Genredidactiek beoogt die verwachtingen voor de leerlingen expliciet te maken, 

opdat ze optimale toegang krijgen tot de vakgenres.  

 

Genredidactiek is verankerd in een socioculturele en emancipatoire kijk op leren, 

ervan uitgaande dat bepaalde leerlingen geen optimale toegang tot leerstof krijgen 

doordat zij de conventies van schools taalgebruik niet van huis uit meekrijgen. 

Expliciet onderwijs, gekoppeld aan gerichte scaffolding van typerende mondeling 

en schriftelijke vaktaal zou die toegang tot schriftelijk en mondeling taalgebruik 

alsnog realiseren (Hyland, 2007; Martin & Rose, 2007; Rose, 2008). Deze 

didactiek lijkt een sterke aanvulling van didactische strategieën die het taalgericht 

vakonderwijs schaart onder „taalsteun‟, en „het bevorderen van interactie‟. De 

onderscheidende kenmerken van genredidactiek zijn daarbij dat het een 

analysekader levert om de vaktaal in beeld te brengen en dat het expliciteert hoe 

leerlingen van spreektaal naar schriftelijke productie van vaktaal kunnen komen. 

Daarbij wordt een stappenplan doorlopen waarin modelleren centraal staat. Dit 

stappenplan wordt aangeduid als de teaching-learning cycle (Gibbons, 2002) en 

het wordt verder benoemd als een vorm van macroscaffolding. 

 

fase 1: Ontwikkelen van inhoud, verdieping van inzichten, opbouwen 

woordenschat.  

fase 2: Oefenen met een tekst over het betreffende thema, met aandacht voor 

structuur van gehele tekst, zinsniveau en woordniveau.  

fase 3: Samen schrijven met de leerlingen, geleide inoefening van 

formuleervaardigheid en tekstopbouw, met nadruk op het voordoen en nadoen. 

fase 4: Zelfstandig schrijven.  

De pijl geeft aan dat fase 1 tijdens de gehele cyclus door loopt.  
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 Om de bovenstaande fasen te kunnen plannen en uitvoeren zal de leraar de talige 

kenmerken van schoolse vakteksten helder in beeld moeten hebben. Voor nask en 

techniek zijn analyses uitgevoerd voor teksttypen als „verslag bij een proef‟ , 

„procedure‟, „uitleg‟ of voor een onderwerp als „het milieu‟ (Gibbons, 2002; 

Gibbons, 2009; Derewianka, 1990; Love 2005). Ook worden allerlei vormen van 

microscaffolding onderscheiden in de literatuur over genredidactiek. Leerlingen 

krijgen dan binnen een veel kleiner tijdsbestek steun bij het lezen van een alinea 

of een zin, of bij het verwoorden van hun kennis, steeds met als doel om het genre 

receptief en productief te beheersen (Martin & Rose, 2007). 

 

Om inzicht te krijgen in de aard van de vakgenres en de didactisering daarvan, 

zijn drie typen literatuur in het bijzonder bestudeerd. Het eerste type richt zich op 

analyse van vakteksten, ook buitenschoolse teksten, in termen van SFL. Een 

tweede type is vooral didactisch van aard, maar ook daarin komen uiteraard de 

genrekenmerken aan bod. Ten derde zijn publicaties bestudeerd die niet in de 

traditie van de genredidactiek zijn geschreven, maar waarin wel veel aandacht is 

voor de talige aspecten van het vak en de didactisering daarvan. Deze categorie 

literatuur is meegenomen in het onderzoek omdat daarmee vastgesteld kon 

worden of genredidactiek aansluiting vindt bij ander onderzoek dat zich richt op 

de talige aspecten van nask en techniek. Voor het grootste deel richt de 

literatuurstudie zich op schriftelijke genres in nask en techniek, maar om de 

algemene principes van genredidactiek in beeld te krijgen zijn ook publicaties 

over andere schoolvakken bestudeerd.  

 

Voorbeelden van de drie typen zijn: 

 

Vooral linguïstisch 

 

Linguïstisch en didactisch Nask- en techniekdidactiek 

met aandacht voor taal 

Halliday 1998 

Halliday 2004 

Lemke 1998 

Rose 1998 

Veel 1998 

White 1998 

 

Derewianka 1990 

Rose 1997 

Christie 1998 

Gibbons 2002 

Gibbons 2009 

Schleppegrell 2003 

 

Jasien 2010 

Lee 2010 

Mercer 2003 

Osborne 2002 

 

 

 

Analyse van vakgenres en didactiek 

Binnen de genredidactiek worden teksten vaak geanalyseerd vanuit de systemisch 

functionele linguïstiek (SFL). Genres worden ondermeer geanalyseerd op 

registerkenmerken in de categorieën field, tenor en mode, waarbij er voor ieder 

van die categorieën verwachtingen bij de lezer leven ten aanzien van de vorm en 

inhoud van de tekst.  

 Field staat voor de het onderwerp waarover wordt geschreven, ofwel het 

„wat‟. 

 Tenor staat voor de relatie tussen de schrijver en de lezers.  

 Mode staat voor de organisatie en samenhang van de tekst op macro-, 

alinea- en zins- en woordniveau.  
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De context waarbinnen tekst wordt geschreven en waarbinnen de tekst wordt 

gelezen is volgens SFL per definitie een sociale context, waarin sprake is van het 

construeren van betekenis in de interactie tussen participanten (Miller 2004) 

 

Een belangrijk field kenmerk van genres in natuurwetenschappen en techniek is 

volgens de bestudeerde linguïstische analyses het veelvuldige gebruik van 

nominalisaties. Van nominalisatie is sprake als een proces of zelfs een serie 

processen wordt samengevat in een zelfstandig naamwoord. Voorbeelden zijn 

„waterzuivering‟, „stoomdestillatie‟, Een lesfragment over „eenvoudige machines‟ 

met bijbehorende analyse illustreert dit principe (Christie, 1998). In het 

lesfragment wordt het begrip „mechanisch voordeel‟ ontwikkeld, dat optreedt in 

bijvoorbeeld een simpele machine zoals een hefboom.  

 

[Docent:] And each machine is used to give you a mechanical 

advantage (writes 'work—mechanical advantage' on the board). 

 

[…..] A more congruent way to make the point might have been 

to say:  “machines work for you”.  In both cases, the piece 

of experiential information is constructed in a transitivity 

process, in which the process itself is material while 'machines' 

operates in the participant role of actor. 

  The same point is made, but metaphorically, when the activity 

is turned into a thing, through the resource of a nominal group: 

'mechanical advantage'. With the entry to some awareness of the 

latter, the students have reached a new, more abstract stage of 

understanding (Christie, 1998). 

 

 

Linguïsten benoemen hier de grammaticale middelen die leerlingen moeten 

beheersen als zij vanuit ervaring en observatie naar abstracte inzichten moeten 

komen. Het object van waarneming is in eerste instantie iets in de materiële 

werkelijkheid dat rechtsreeks of via meetinstrumenten wordt geobserveerd. 

Informeel, persoonlijk en concreet taalgebruik is daarbij functioneel en wordt 

vaak zelfs door de docenten vereist.  

 

Docent: What happens when I put a wooden Block o none of the 

ends? 

Student: Well.. the side with the block now has force on it 

because the block has weight, so .. 

Docent: I have an idea. Instead of using technical terms like 

force, mass, weight, and so forth, let’s now describe what we 

have seen in the simplest way we can and then we will introduce 

technical terms when it’s appropriate ( DePierro, 2003) 

 

Vervolgens worden de (genoteerde) waarnemingen object van interpretatie en is 

formele en abstracte taal nodig om die interpretatie op een natuurwetenschappelijk 

juiste manier te communiceren (Poorthuis, 2001). Die generalisering van de 

ervaring in vaktermen wordt door Halliday begrepen als een voor de 

natuurwetenschappen kenmerkende vorm van „grammaticale metafoor‟ (Halliday, 

2004). Daarbij wordt de ervaring getransformeerd in taal die het mogelijk maakt 
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om te categoriseren en te begrijpen op een hoger abstractieniveau dan in het 

dagelijks leven. Dat die vorm van taalgebruik in de natuurwetenschappen oude 

papieren heeft, toont Halliday bijvoorbeeld aan met fragmenten uit Optica van 

Newton. In de onderstaande zin zijn minimaal drie van dergelijke nominalisaties 

te herkennen. 

 

Now those Colours argue a diverging and separation of the 

heterogeneous Rays from one another by means of their unequal 

Refractions, as in what follows will more fully appear (Halliday, 

1998) 

 

Hoewel Halliday, Rose, Christie en Veel veelvuldig wijzen op nominalisatie als 

genrekenmerk, zien we weinig didactisering van dat inzicht terug in de literatuur. 

Voor de analyse van de relatie tussen de schrijver en de lezer lijken de 

toepassingsmogelijkheden voor de didactiek wel voor de hand te liggen.  

 

Opvallend aan de analyses op zins- en woordniveau is dat er veelvuldig gebruik 

wordt gemaakt van metataal die we nergens anders vinden in de vakdidactiek. De 

leerlingen worden geacht om typen gezegdes te onderscheiden waarmee materiële 

processen, mentale processen, relationele processen, existentiële processen en 

verbale processen worden aangeduid. Love (2005) leert leerlingen in het primair 

onderwijs bijvoorbeeld al aan om in een het genre „explanation‟ gebruik te maken 

van relatiewerkwoorden en actiewerkwoorden.  

 

 
 

Ook Mary Schleppegrell, die vanuit de Verenigde Staten de genredidactiek 

propageert, laat 13 jarigen zeer gedetailleerd onderscheid maken tussen 

verschillende typen werkwoorden met als doel om een geschiedenisgenre voor de 

leerlingen te ontsluiten.  

 

 
        (Schleppegrell 2003) 
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Met het leren maken van een dergelijk onderscheid tussen werkwoorden zou de 

taalvaardigheid worden ontwikkeld met als doel de vakkennis en vakvaardigheden 

te vergroten.  

 

Een kenmerk van nask en techniek teksten in de categorie „tenor‟ is de 

afstandelijke manier waarop vaak wordt geschreven. De natuur (in brede zin) 

wordt beschreven als een volledig buiten de mens geplaatste entiteit en dat is te 

zien aan de taal. Een uitzondering daarop wordt bijvoorbeeld gevormd door 

teksten over het milieu, want daarin wordt van de schrijver juist verwacht dat hij 

de invloed van mens centraal stelt en dat hij zelfs probeert om de lezers te 

overtuigen van zijn mening (Veel, 1998).  

 

Voor wat betreft de „mode‟ van de tekst is er sinds het begin van de jaren negentig 

van de vorige eeuw meer aandacht gekomen voor de niet-tekstuele representaties 

in de natuurwetenschappen. Kress et al (2001) beschrijven bijvoorbeeld het 

gebruik van specifieke typen plaatjes en lichaamstaal door de leraar als 

onlosmakelijk onderdeel van het didactisch repertoire, maar ook als kenmerkend 

voor het vakmatige natuurwetenschappelijke discourse. Ook Lemke beschrijft de 

multimodale semiothische representaties in de natuurwetenschappen.  

 

They combine, interconnect, and integrate verbal text with 

mathematical expressions, quantitative graphs, information 

tables, abstract diagrams, maps, drawings, photographs and a 

host of unique specialised visual genres seen nowhere else. 

(Lemke, 1998) 

 

In de didactische literatuur (Gibbons, Love, Derewianka) wordt een aantal 

typerende tekststructuren (mode) voor nask en techniek beschreven. Voor het 

„verslag bij een proef‟ is dat een structuur die zeer herkenbaar is voor leraren. 

Maar voor de andere genres komen we die mate van explicitering van 

tekstopbouw niet tegen in de gangbare didactische literatuur of in leergangen. De 

opbouw van enkele andere kenmerkende genres in natuurwetenschappen en 

techniek wordt door deze auteurs als volgt beschreven: 

 

 Procedure: doel, materialen, stappen, suggesties 

 Report: inleiding en classificering, kenmerken A (bijvoorbeeld habitat), 

kenmerken B (voedsel), kenmerken C (uiterlijke kenmerken), etc.  

 Explanation: identificatie van het fenomeen, sequentiële verklaring.  

 Discussie: inleiding, argumenten voor en tegen, aanbeveling 

 

De indeling van een verslag van een proef wordt door genredidactici een 

macrogenre genoemd. Het is opgebouwd uit onder andere de genres „list, 

„procedural recount‟, „information report‟en „discussion‟. Voor ieder van die 

enkelvoudige genres heeft men dus kenmerken geïdentificeerd die in samenhang 

worden onderwezen als de leerlingen een verslag gaan schrijven. Het expliciteren 

van die tekstkenmerken is uniek voor genrepedagogiek en wordt dus ook niet 

gevonden in literatuur over taalgericht science-onderwijs.  

 

In deze studie is er voor gekozen om de genrekenmerken van nask en techniek en 

de didactisering daarvan in beeld te brengen. De keuze voor een combinatie van 



8 

 

die vakken is gemaakt, omdat op veel scholen die vakken gecombineerd worden 

aangeboden. Het voert binnen dit bestek te ver om de verschillen tussen nask en 

techniek en de daaruit voortvloeiende verschillen in vaktaal en genres te 

beschrijven. De gevonden analyses leveren ook geen verschillen op die eenvoudig 

kunnen worden vertaald in didactiek (White, 1998; Rose, 1998). Wel beschrijft 

Rose (1997) de overeenkomsten tussen schoolse natuurwetenschappelijke genres 

en veel voorkomende genres in de technische beroepen. Hij betoogt dat het 

aanleren van de schoolse natuurwetenschappelijke genres functioneel is om 

toegang te krijgen tot een bepaalde categorie technische beroepen. Over het 

algemeen lijken genres voor de natuurwetenschappen wel beter te zijn beschreven 

dan genres voor techniek.  

 

Effectiviteit 

 

Er is weinig literatuur aangetroffen waarin de effectiviteit van genredidactiek 

experimenteel wordt aangetoond. Een kleinschalig onderzoek door Carstens 

(2009) laat significante verbeteringen zien als studenten in het hoger onderwijs 

volgens de principes van genredidactiek worden onderwezen in het produceren 

van geschiedenisteksten. De gunstige effecten in die studie worden vooral 

toegeschreven aan de toegenomen motivatie van de studenten. Genredidactiek 

heeft een motivatieverhogend effect op de doelgroep, omdat studenten geloven dat 

het hen helpt om beter te presteren voor het vak, zo wordt gesteld. Voor nask en 

techniek in het voortgezet onderwijs zijn helemaal geen effectiviteitsstudies 

gevonden.  

 

Kritiek op genredidactiek is er uiteraard ook. Zo zou genredidactiek gericht zijn 

op reproductie van genres of zelfs op reproductie van een vaste set bijbehorende 

regels. Daardoor zou genredidactiek de creativiteit van leerlingen niet bevorderen 

(Myhill, 2005; Carstens, 2009). Verder zou genredidactiek zich bedienen van 

ongeoorloofde simplificaties van SFL theorie (Hasan, 1995 in Miller, 2004). Ook 

met die versimpeling stellen Martin & Rose dat het introduceren van metataal 

teneinde vakteksten te kunnen deconstrueren lastig blijkt te zijn voor leraren en 

leerlingen (Martin & Rose, 2007). In dezelfde publicatie komt Martin met 

veelbelovende oplossingen voor dat probleem, onder de titel ReadingToLearn, 

waarbij tegelijkertijd antwoord wordt gegeven op de vraag hoe genredidactiek 

ingezet kan worden bij het ondersteunen van de leesvaardigheid. In een 

actieonderzoek rond R2L in 3 Zweedse scholen stelt men een reductie van 14 % 

vast als het verschil in leesvaardigheid tussen hoog- en laagpresteerders wordt 

gemeten (Acevedo, 2010). 

 

Samenvatting literatuuronderzoek 

 

Ten aanzien van deelvragen a en b kunnen we vaststellen dat een aantal vakgenres 

voor nask en techniek goed is beschreven, ook voor het voortgezet onderwijs, en 

dat de tekstanalyses waar leraren en leerlingen mee werken nogal ambitieus lijken 

te zijn voor de Nederlandse context. Ten aanzien van de fasering van het 

leerproces laat de literatuurstudie zien dat de toonaangevende auteurs vrijwel 

allemaal gebruik maken van de teaching-learning cycle. Martin & Rose (2007) 

beschrijven wel een uitbreiding van die cyclus met als doel het lezen van schoolse 
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genres te ondersteunen, waarbij het niveau van (nieuwe) metataal tot een 

minimum wordt gereduceerd.  

 

Resultaten uit het ontwerponderzoek  

 

In het ontwerponderzoek naar toepassing van genredidactiek aan de 

lerarenopleiding techniek is een cursus ontworpen en gegeven waarbij de teaching 

learning cycle werd doorlopen. De studentengroep bestond uit 17 

deeltijdstudenten. Zij kregen de opdracht om een artikel te schrijven over het 

thema techniek en samenleving. Het artikel moest worden geschreven voor 

publicatie in een vakblad voor techniekdocenten. Dit is een opdracht waarmee al 

enkele jaren ervaring is opgedaan.  

 

Ervaringen tijdens de voorbereiding 

 

Om de genrekenmerken te kunnen expliciteren werd in eerste instantie het beste 

artikel uit het voorgaande jaar geanalyseerd op genrekenmerken en 

registerkenmerken (kenmerken van field met daarbinnen een analyse m.b.v. 

argument mapping software, tenor, mode). Deze analyse werd uitgevoerd door de 

onderzoeker en door een collega. Daarbij werd geconstateerd dat het artikel 

weliswaar een aantal inhoudelijke kwaliteiten had, maar dat er sprake was van een 

onduidelijk amalgaam van allerlei genres. Tijdens die analyse werd ook 

vastgesteld dat de kritiek op het artikel in termen van genre overeenkomsten had 

met de kritiek van de hoofdredacteur van het vakblad, die stelde dat het artikel 

inhoudelijk sterk was, maar dat het aan samenhang en structuur ontbrak. Ook de 

andere eindproducten van het vorige studiejaar vielen om die reden af. Tenslotte 

werd een artikel van een techniekfilosoof geanalyseerd en geschikt bevonden om 

als voorbeeld te worden ingezet (Zuijderland, 2010). Het artikel bleek kenmerken 

van twee genres te bevatten: de historische beschouwing en het betoog. Een 

screening van andere techniekfilosofische artikelen in kranten, filosofiemagazine 

en boeken leverde de bevestiging op dat deze twee genres vaak in combinatie 

voorkomen als er over het thema techniek en samenleving wordt gepubliceerd. 

Vanuit de techniekfilosofie is die combinatie ook voor de hand liggend, omdat 

deze discipline zich onder andere bezig houdt met de waardengeladenheid van 

techniek en het historisch perspectief op technologische innovatie. Het betreffende 

macrogenre zullen we het techniekfilosofisch artikel noemen. In de 

literatuurstudie zijn overigens geen analyses van dat genre gevonden. Nadat was 

vastgesteld wat kenmerkend is voor het genre, kon lesmateriaal worden 

ontworpen waarmee die genrekenmerken simultaan met de kernbegrippen uit de 

cursus worden ontwikkeld (Zie bijlage).  

 

Fase 1 

 

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten werd voornamelijk gewerkt aan het 

ontwikkelen van vakinhoud zoals de „disciplinerende werking van artefacten‟ en 

het „sociotechnisch systeem‟. Wat positief werd beoordeeld door de studenten, 

was een oefening waarbij in het voorbeeldartikel de kernthema‟s aangewezen 

moesten worden.  
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Doordat ik nog nooit tekst op deze manier heb gelezen was dit nuttig, 

omdat ik zo ook bij volgende teksten me hier op focuste. 

 

Na een opmerking van de docent over de waarde van de nieuwe vakbegrippen, 

sprak één student met stelligheid uit dat „het allemaal wel lekker klonk en dat hij 

die dure woorden wel zou gebruiken omdat het nou eenmaal moest, maar dat het 

eigenlijk allemaal onzin was‟. In de dossiers van de studenten is te zien dat ze er 

vrijwel allemaal in slaagden om de kernthema‟s, die in de betreffende artikel niet 

expliciet werden gebruikt, te koppelen aan de formuleringen van de auteur. Het 

lezen van het studieboek (Achterhuis, 2001) werd door de studenten moeilijk 

gevonden, ondanks de twee voorbereidende colleges en een eerste poging tot 

microscaffolding volgens Martin & Rose (2007) .  

 

Tot fase 1 kunnen we ook het voorbereiden en uitvoeren van een debat rekenen 

(opdracht 5 in de bijlage). De bedoeling was dat de studenten de kennis die ze 

hadden verworven tijdens de eerste colleges en tijdens zelfstudie zouden 

gebruiken tijdens dat debat. Voor een debat werd gekozen omdat die werkvorm de 

ontwikkeling van informeel mondeling taalgebruik naar formeel schriftelijk 

taalgebruik in een betoog kan structureren. Een jaar eerder was al gebleken dat 

een schrijfopdracht bestaande uit het formuleren van argumenten vóór en 

argumenten tegen, voorafgaande aan het debat, als effectief wordt ervaren om 

vakdoelen te ontwikkelen. Om verschillende redenen werd er deze keer voor 

gekozen om die voorbereidende schrijfopdracht te beperken tot het maken van een 

argumentenschema. Tijdens het nagesprek met de docent werd door de studenten 

gezegd dat het totaal van voorbereiding en uitvoering van het debat zeer zinvol 

was. Op de enquête scoorde dat geheel gemiddeld een 4 op een 5 puntsschaal. 

(n=7)  

 

Door op voorhand na te denken over argumenten van de andere partij 

sta je sterker te debatteren. (Hans) 

 

Slechts enkele studenten bleken tijdens het debat in staat te zijn om gebruik 

te maken van de genrekenmerken van een schriftelijk betoog die inmiddels 

in fase 1 aan de orde waren geweest. Eén student begon zijn redenering 

meermaals met “onderzoek heeft aangetoond dat”, waarmee hij zich de 

spreekbuis van gezaghebbende instellingen wilde tonen om daarmee 

autoriteit uit te stralen. Dit was echter een uitzondering. Expliciet gebruik 

maken van de nieuwe vakbegrippen was zeldzaam, hoewel dat door de 

docent wel was aangemoedigd. De veronderstelling dat er een vloeiende 

ontwikkeling kan bestaan van mondeling argumenteren in een debat tot 

schriftelijk argumenteren in een betoog, was bij nader inzien ook 

twijfelachtig, althans binnen het bestek van deze cursus.  

 

Het is vaak zo dat je enkel iets hoeft te schrijven waarbij je dus 

alle tijd kan nemen. Bij een discussie heb je wel het één en 

ander voorbereid maar moet je toch ook zeker op het juiste 

moment de juiste dingen zeggen. Het voorbereiden had je wel 

nodig om een goede discussie te kunnen voeren (Jane). 
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Mondeling argumenteren in een debat vereist inderdaad een bijzonder snelle vorm 

van denken, waarbij het maken van transfer van nieuwe vakkennis erg lastig te 

realiseren is. Juist het maken van die transfer wordt hoog gewaardeerd in de 

schriftelijke eindproducten. 

 

Wat door de docent als erg gemakkelijk werd ervaren was het schetsen van een 

ontwikkelingslijn van receptief naar productief, van mondeling naar schriftelijk, 

van lezen en studeren via debatteren naar schrijven. In de video is vele malen te 

zien dat er werd gerefereerd aan overeenkomsten en verschillen in mode en tenor 

tussen het debat en het artikel voor het vakblad. Die vergelijking werd 

bijvoorbeeld gemaakt voor genrekenmerken als de mate van stelligheid in het 

uitdrukken van een mening, gebruik maken van gezaghebbende bronnen en het 

aangaan van competitie met collega‟s door middel van humor en overdrijving.  

 

Fase 2 

 

De oefeningen 3 t/m 8 waren vooral bedoeld om te oefenen in het beschrijven van 

een technische ontwikkeling in de geschiedenis en in het overtuigen van de lezer 

van een standpunt. Tegelijkertijd zouden de studenten algemene 

techniekfilosofische concepten toe moeten passen op een zelfgekozen artefact. 

Ook werd tijdens deze verder gegaan met fase 1, omdat steeds meer literatuur 

werd bestudeerd en verwerkt. Interessant was de vraag of de studenten de 

oefeningen als te sterk gericht op taalverwerving zouden ervaren. Tijdens het 

vorige studiejaar, toen eveneens taalontwikkelend werd gewerkt maar niet vanuit 

genredidactiek, was dat namelijk de grootste kritiek die tijdens de schriftelijke 

evaluatie werd geuit. Vanwege die kritiek werd vermeden om nieuwe metataal te 

introduceren en de taalvaardigheid voortdurend te benoemen. Op een enkele 

kritische opmerking tijdens het begin van de cursus na, is die kritiek deze keer niet 

geuit.  

 

Maakt het een stuk makkelijker om de grote lijnen in het artikel te volgen ook 

tijdens het schrijven, zodat ik niet te ver afdwaalde en nadacht om bepaalde 

stukken in een ander gedeelte te verwerken. (Fred over opdracht 3). 

 

Deze opdracht vond ik moeilijker maar wel zeer nuttig omdat je hier kon zien op 

welke manieren je argumenten kan opbouwen. Tevens op welke manier je iets wil 

brengen kwam hier naar voren (Jane over opdracht 4). 

 

Opvallend aan de video‟s was dat de relatie tussen de schrijver en de lezer (tenor) 

vaak aan de orde kwam tijdens de besprekingen van de opdrachten.  

 

Fase 3 

 

Deze fase werd door de docent ervaren als moeilijk uitvoerbaar. Ook tijdens het 

bestuderen van de video‟s viel op dat de werkwijze die in de literatuur wordt 

voorgesteld niet uit de verf kwam. Het gezamenlijk construeren van een stukje 

tekst verliep traag en de docent had niet het gevoel dat hij hardop kon denken over 

het schrijfproces om zo enkele schrijfstrategieën te modelleren. De studenten 

bleven echter wel taakgericht en hun oordeel achteraf over de werkvorm was niet 

negatief. Eén van de reacties van de studenten was echter veelzeggend. De student 
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gaf op de vraag of het samen schrijven als zinvol werd ervaren een antwoord in 

termen van de inhoud van het stukje tekst. Die reactie ondersteunt het oordeel van 

de docent dat er tijdens het samen schrijven veel aandacht uitging naar de 

techniekfilosofische inhoud, ten koste van aandacht voor het schrijfproces.  

 

Fase 4  

 

In deze fase werd zelfstandig geschreven, met één feedbackronde tussen 

studenten. Twee studenten merkten achteraf op dat ze liever het eindproduct met 

een medestudent hadden geschreven. Het gemiddelde eindcijfer dat aan het werk 

werd toegekend was een zes. Een steekproef van drie producten werd aan een 

andere docent die de cursus goed kent voorgelegd. Zij gaf ongeveer dezelfde 

beoordeling, waarbij ze opmerkte dat het beste artikel van de drie een sterke vorm 

had, maar dat het inhoudelijke niveau daar enigszins bij achter bleef. Enkele 

studenten kregen een zware onvoldoende, waarbij één student zijn lage 

beoordeling te danken had aan een vergaande vorm van plagiaat. De beste drie 

artikelen werden gekwalificeerd als goed genoeg voor plaatsing in het vakblad. 

Op het moment van schrijven van dit artikel heeft de hoofdredacteur dat oordeel 

echter nog niet kunnen bevestigen. Ter vergelijking: In de twee voorgaande jaren 

kreeg steeds één artikel die kwalificatie, terwijl destijds in een groepje van vier 

aan één product werd gewerkt.  

 

Conclusies actieonderzoek 

 

Voor wat betreft deelvraag C naar de kenmerken van lesmateriaal kunnen we 

vaststellen dat het presenteren van analyses van macrostructuur zoals die in 

genredidactiek gebruikelijk zijn en het laten oefenen daarmee, tot positieve 

ervaringen leidt. Het is verder goed mogelijk gebleken om het genre 

„techniekfilosofisch artikel‟ te onderwijzen zonder de introductie van nieuwe 

metataal. Mogelijk werden de analyses waarop de oefeningen waren gebaseerd 

inderdaad als doelmatig ervaren, omdat de onderliggende linguïstische theorie 

(SFL) functionaliteit in de analyse dicteert. Die doelmatigheid werd door de 

studenten echter niet alleen zo ervaren omdat ze vonden dat ze dieper inzicht 

hadden gekregen in de techniekfilosofie, maar ook omdat ze het als positief 

waardeerden dat ze leerden hun inzichten goed op te schrijven. De docent heeft 

meermaals benadrukt dat „gestructureerd en helder spreken en schrijven‟ van 

grote waarde is voor iedere leraar. Mogelijkerwijs vonden de studenten de nadruk 

op taal om die reden legitiem en niet om redenen van vakinhoudelijke aard. 

Anders gezegd: Misschien vonden de studenten het nuttig om betere schrijvers te 

worden teneinde beter te kunnen uitleggen aan hun leerlingen en was dat de reden 

voor hun positieve oordeel over de genredidactiek. De veronderstelling was echter 

dat de genredidactiek het halen van vakdoelen zou ondersteunen. De data van het 

actieonderzoek leveren daarvoor slechts zwak bewijs.  

 

Aan deelvraag E kan worden toegevoegd de vraag of de studenten hun ervaringen 

zullen doorvertalen naar hun eigen handelen als techniekleraar. Daarover kunnen 

we vaststellen dat dat in beperkte mate het geval zal zijn. De meerderheid van de 

studenten heeft gezegd dat ze de thematiek na de cursus vaker aan de orde zullen 

stellen en dat ze hun leerlingen daarbij vooral zullen laten praten over het thema 

techniek en samenleving. Daarover werd verder door de meeste studenten gezegd 
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dat ze dat op een meer gestructureerde manier dan voorheen zullen aanpakken. 

Het laten produceren van grotere schriftelijke producten komt weinig voor bij 

deze leraren en het lijkt twijfelachtig dat de cursus daar verandering in zal 

brengen.  

 

Overkoepelende conclusies literatuuronderzoek en actieonderzoek 

 

Genredidactiek blijkt voor de vakken nask en techniek als ondersteuning van 

talige leerprocessen te kunnen worden ingezet. Het levert middelen om 

vakspecifieke talige kenmerken in beeld te brengen teneinde studenten te 

onderwijzen in de vakspecifieke genres. Waar taalgericht vakonderwijs het 

uitlokken van mondelinge en schriftelijke vaktaal bij de leerlingen propageert, 

levert genre didactiek voor nask en techniek waardevolle aanvullingen om die 

vaktaal nauwkeuriger in beeld te krijgen en te onderwijzen. Het onderwijzen van 

het genre door middel van het oefenen met „genre-zuivere‟ voorbeelden roept wel 

de vraag op of het gemakkelijk is om schrijfopdrachten te geven waarbij diepere 

verwerking van de informatie gewaarborgd is. Voor veel onderwerpen in de 

natuurwetenschappen zijn teksten op het internet te vinden en die teksten hebben 

per definitie veel van de genrekenmerken die we zouden willen onderwijzen. 

Daarmee wordt het voor de student of de leerling aantrekkelijk om in zijn tekst 

dicht bij een bestaand voorbeeld te blijven. Diepere verwerking van de informatie 

blijft dan achterwege. In het actieonderzoek is dat probleem zichtbaar geworden 

doordat studenten ofwel beweerden dat er geen literatuur bestond over hun 

artefact, ofwel met hun tekst nogal dicht bij een bron bleven. In een volgende 

cursus zou de schrijfopdracht zodanig moeten worden verfijnd dat studenten 

worden gedwongen om tot een synthese te komen tussen de genrekenmerken van 

het techniekfilosofisch artikel (waaronder dus het „field‟ van de techniekfilosofie) 

en kennis van de ontwikkeling van het artefact van keuze.  

 

Genredidactiek zal op de opleiding verder worden beproefd in veelvoorkomende 

genres zoals het schrijven van een „verslag bij een proef‟ en het „technisch 

verslag‟. Dan kan ook worden onderzocht of studenten de didactiek kunnen 

gebruiken in hun eigen onderwijspraktijk.  

 

De implementatie van genredidactiek in andere cursussen zal dus vooral via 

vakdocenten verlopen. Hoewel tijdens diverse presentaties enthousiast is 

gereageerd op het bovenstaande actieonderzoek, zal de praktijk moeten uitwijzen 

of men de benodigde tekstanalyse kan uitvoeren en of men die kan vertalen naar 

opleidingsdidactiek. Ook met die onzekerheid lijkt genredidactiek kansrijk te zijn 

om een sterke bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de algemene en 

vakspecifieke taalvaardigheid van studenten en in tweede instantie de 

taalvaardigheid van hun leerlingen.  

 

Ten aanzien van het faculteitsbeleid om training in taalvaardigheid op een 

minimumniveau van 4F (referentieniveaus taal en rekenen) te integreren in het 

curriculum, kunnen we vaststellen dat genredidactiek goede mogelijkheden biedt 

om dat te realiseren. Ter illustratie geven we hier een fragment uit de 

referentieniveaus taal, waarbij duidelijk is dat de tijdens de cursus techniek en 

samenleving met succes aan het bereiken van dat doel is gewerkt.  
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