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Programma 

• Achtergrond taalgericht W&T-onderwijs 

• Denkstappen en taaldoelen bij W&T 

• Marshmallow challenge 

• Nu de marshmallow challenge in de klas: 
voorbereiden van een taalgerichte W&T-les 

• Scaffolding-strategieën in W&T-interactie 

• Beoogde opbrengsten 

• Promotievideo TET-project 

 

 



Waarom leerkrachten professionaliseren  
in W&T-onderwijs? 

• Weinig vakinhoudelijke kennis 

• Geringe vakdidactische kennis 

• Weinig zelfvertrouwen 

• W&T staat op de agenda: Nationaal Techniekpact 
2020 

 



Rationale voor focus op taal bij W&T 

• Taal speelt een mediërende rol in kennisontwikkeling 
(Vygotsky, 1986) 

• W&T = redeneren = rijk taalgebruik 

• Benutten van potentieel van taalzwakke leerlingen 
(Gibbons, 2009) 

• Leerkrachten zijn vaak “talig georiënteerd” (Akerson, 
2007) 

• Integratie gezien als manier om W&T de klas in te krijgen 
(Zwiep et al., 2011) 

• Integratie ook een manier om taalonderwijs 
betekenisvoller te maken (“language of science”, cf. 
Gibbons, 2006) 

 



Mondelinge interactie bij W&T 

 

• Taal speelt een mediërende rol in kennisontwikkeling 
(Vygotsky, 1986) 

• W&T = voorspellen, beargumenteren, verklaren, 
presenteren  

    -> TAAL 

 

 

 “Let’s talk as scientists!” (Gibbons, 2006) 



Denken centraal 

• Niet de onderzoekscyclus, maar denkstappen staan 
centraal 

 

 



Denkstappen 

• Voorwerpen van hetzelfde materiaal blijven (altijd) 
drijven, dan wel gaan (altijd) zinken. 

• Als gewicht/volume (de dichtheid) van het materiaal 
groter is dan de dichtheid van water, dan zinkt het 
materiaal. Als de dichtheid van het materiaal kleiner 
is dan de dichtheid van water, dan drijft het 
materiaal. 

• Om een voorwerp (van materiaal met een grote 
dichtheid) (toch) te laten drijven, moeten we iets aan 
de dichtheid veranderen. Dit kan door lucht in het 
voorwerp/voorwerp hol te maken. 

 



Taal in de denkstappen 
• Dagelijkse taal: drijven, zinken, hol, hetzelfde 
• Schooltaal: gewicht, materiaal, voorwerp 
• Vaktaal: dichtheid, massa, volume 

 
• Formuleringen:  
als...dan  
de dichtheid is groter/kleiner dan...  
een voorwerp is zwaarder/lichter dan...  
ik voorspel dat...blijft drijven, omdat... 
 
Dus: taaldoelen formuleren bij het voorbereiden van een 
taalgerichte W&T-les! 



 

Marshmallow challenge 
 

Bouw een vrijstaande structuur van minimaal 50 cm hoog.  

 

• 20 ongekookte spaghettislierten 

• 1 meter touw 

• 1 meter tape 

 

• Gemeten vanaf het oppervlak van de tafel tot de top van de 

marshmallow.  

• De hele marshmallow moet bovenop staan. 

• Je hoeft niet alles te gebruiken.  

• De schaar is alleen om te knippen.  

• Jullie hebben 7 minuten!  



 
Marshmallow challenge 
 

Meten! 

 



Marshmallow challenge 

• Nu ga je de les voor leerlingen voorbereiden (bepaal 
zelf de groep/leeftijd) 

 

Denk na en formuleer: 

- Welke denkstappen gaan de leerlingen maken? 

- Welke taal is daarbij nodig (dagelijkse taal, schooltaal, 
vaktaal, formuleringen)? 

- Welke vragen kan ik stellen?  



Denkstappen bij de  
marshmallow challenge  

• Welke denkstappen zitten er in de marshmallow 
challenge: 

• Driehoeksconstructies zijn het stevigst. 

• Een driehoek is vormvast. 

• De stevigheid ontstaat doordat het 
massamiddelpunt laag is en ver van de rand ligt. 

• Een constructie is stevig als deze moeilijk kan 
omvallen. De draaglast is dan verspreid over het 
oppervlak. 

 

 



Taaldoelen bij de   
marshmallow challenge 

• Dagelijkse taal: spaghetti, marshmallow, stevig 

• Schooltaal: verkennen, testen, ontstaan, functie, 
materiaal, vorm  

• Vaktaal: vormvast, ontwerpen, oppervlak, 
(driehoeks)constructie, basis/top, 
massamiddelpunt, draaglast 

• Formuleringen: 

De stevigheid ontstaat doordat...; hoe...hoe...; 
als...dan...; de draaglast is verspreid over...  

 

 

 



 
 
 
 
Vragen stellen bij de  
marshmallow challenge 

• Wat maakt de constructie sterk?  

• driehoeken 

• Waarom doe je …. ? 

• Ken je voorbeelden van stevige constructies? 

• Eiffeltoren 

• Hoe zien die er uit?  

• Stevige brede basis, smalle top 
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Scaffolding: in de steigers zetten 



Scaffolding van taal 

 Talige ondersteuning die leerlingen helpt bij het 
verwerven van taalvaardigheid die bijdraagt aan het 
zelfstandig denken en communiceren in schoolse 
vakken 

(naar Gibbons, 2002, 2009) 

 

 Drie kenmerken: 

• Diagnose 

• Responsief (aangepast aan taalniveau leerling) 

• Overdracht naar (talige) zelfstandigheid 
(Smit, Van Eerde, & Bakker, 2013) 

 



Repertoire van  scaffolding-strategieën (1)    

• Herformuleren van leerlinguitingen (gesproken of 
geschreven) 

[In reactie op “geluid heeft een ding nodig om…”] Geluid heeft 
inderdaad een medium nodig om zich te verplaatsen. 

• Verwijzen naar of herinneren aan de benodigde 
denkstappen 

Wat hadden we vorige les besproken over de snelheid van 
trillingen? 

• Verwijzen naar of herinneren aan specifieke woorden of 
formuleringen 

En dat […] noemen we: een trilling produceert een geluid. 

 

 EARLI 2011 



Repertoire van  scaffolding-strategieën (2)    

• Vragen om gesproken of geschreven taal te verbeteren 

Hoe zeggen we dat: “geluid gaat eigenlijk steeds een beetje op 
en neer?” 

• Correcte, voorbeeldmatige taaluitingen van leerlingen 
herhalen 

Inderdaad, geluid is een trilling.  

• De kwaliteit van taaluitingen benoemen 

Dat heb je mooi en precies verwoord. 

• Leerlingen vragen of aanmoedigen om zelfstandig de talige 
denkstappen te verwoorden 

Kun jij vertellen wat trillingen met geluid te maken hebben? 

 

 EARLI 2011 



Opdracht: filmpje plus transcript 

• Welke scaffolding-strategieën zet de leerkracht in? 

• Welke vragen van de leerkracht bevorderen de 
interactie en/of het denken van de leerlingen? 



(Beoogde) Opbrengsten 

• Geschoolde leerkrachten 

• Materialen waarmee collega-leerkrachten kunnen 
worden geschoold 

• Database met taalgerichte W&T-lessen 

• Promotievideo’s Taal en Techniek 

• Taal-W&T-kaart 

• Vakpublicaties 

• Wetenschappelijke publicatie 

 

 



Promotievideo TET-project 



• Dank voor uw aandacht! 
 

• Vragen? 


