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1. Inleiding

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ondersteunt inmiddels vijftien jaar (we vieren ons derde
lustrum!) de ontwikkeling en implementatie van een taalgerichte onderwijsaanpak in alle
vakken. Zo'n aanpak is ook waardevol in het onderwijs van de toekomst, aldus het Platform
Onderwijs2032 in haar eindadvies: 'De verbinding van taalonderwijs met andere leergebieden
verdient meer aandacht.'
In elke onderwijsleersituatie in alle vakgebieden gebruiken leraren en leerlingen (vak)taal om
grip te krijgen op de wereld. Leerlingen leren denken, praten en schrijven over de wereld om
hen heen. De taal die ze daarbij gebruiken is te karakteriseren als professioneel, academisch
en abstract, maar ook als vakspecifiek. Wat betekent dat voor kennis die vakdocenten moeten
hebben over hun eigen vaktaal? En wat betekent dat voor de (ondersteunende) rol van het vak
Nederlands bij het aanbrengen van kennis over hoe taal werkt?
Onder de noemer van taalgericht vakonderwijs is een didactiek ontwikkeld waarin vakdoelen
voorop staan, en er sprake is van contextrijke lessen, vol interactie en met veel taalsteun. Maar
welke kennis over taal in taalgericht vakonderwijs is daar voor nodig? Moeten leraren en
leerlingen bijvoorbeeld weten dat:
vaktaalwoorden nodig zijn om als vakmensen onder elkaar te communiceren, maar ook
algemene schooltaal?
specifieke soorten teksten met een bepaalde opbouw bij een vak horen?
de toon van teksten invloed heeft op de overtuigingskracht?
teksten meer zijn dan woorden en zinnen, maar ook met lay-out, illustraties, diagrammen
hun betekenis overbrengen?
En moet - gezien bovenstaande vragen - de docent Nederlands andere inzichten en
vaardigheden in huis hebben dan collega’s van andere vakken?
De vraag naar nut en noodzaak van dit soort kennis over taal en de vervolgvraag naar hoe die
kennis - in een samenwerking tussen (vak)docenten - een plek kan krijgen in taalgericht
vakonderwijs, vormen de focus van deze landelijke werkconferentie Werken aan vaktaal.
Plenaire lezingen
Vanuit het perspectief van de Mens- en Maatschappijvakken verzorgt Prof. Dr. Carla van Boxtel,
hoogleraar Vakdidactiek aan de Universiteit van Amsterdam, een plenaire lezing met als titel:
Leren in de maatschappijvakken; lezen, schrijven en spreken of begrijpen en redeneren?
'Lees-, spreek- en schrijfvaardigheid zijn van belang voor het verwerven van kennis van
domeinspecifieke begrippen en het vermogen om met die kennis te redeneren. Docenten
moeten daar kennis van hebben. In taalgericht vakonderwijs moet het doel van beter
begrijpen van en kunnen redeneren over historisch-maatschappelijke ontwikkelingen niet uit
het oog worden verloren. Taalgericht vakonderwijs heeft het risico dat leerlingen in het
maatschappijvakkenonderwijs te veel 'taaltechnisch' bezig zijn en dat het uiteindelijke doel,
beter begrijpen en kunnen nadenken/redeneren, teveel op de achtergrond geraakt. Ook
wanneer in de examenprogramma's voor de vakken meer nadruk komt te liggen op
schrijven en lezen, kan dit een ongewenst neveneffect zijn.
Ik zal een en ander illustreren door dieper in te gaan op begripsontwikkeling in de
maatschappijvakken.'
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Vanuit het perspectief van de Bètavakken verzorgt Prof. Dr. Harry Eijkelhof, Emeritus
hoogleraar Didactiek van de natuurkunde aan de Universiteit Utrecht/Freudenthal Instituut, een
plenaire lezing met als titel: Kosten en baten van taalgericht vakonderwijs: een bètablik.
'Waarom is aandacht voor taal belangrijk in het bèta-onderwijs? In hoeverre sluit aandacht
voor vaktaalkennis aan bij recente curriculumontwikkelingen in Nederland en internationaal?
Wat zijn belemmeringen voor de ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs? Van welke
projecten kunnen we leren? Wat betekent dit voor docenten taal en bèta? En hoe kunnen
we dit aandachtsgebied concreet aanpakken: in professionalisering, curriculumontwikkeling
en onderzoek?
Ik zal mogelijkheden schetsen in het licht van recente ontwikkelingen in het bèta-onderwijs,
maar ook een paar kritische kanttekeningen plaatsen die wellicht nuttig zijn voor de
ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs.'
Vanuit het perspectief van het schoolvak Nederlands verzorgen Bart van der Leeuw & Theun
Meestringa, van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede, een
plenaire lezing met als titel: Wat kan het vak Nederlands bijdragen aan kennis over taal bij
andere vakken?
'Welke vragen omtrent kennis over taal komen naar voren in de verschillende bijdragen aan
deze conferentie? Welk type kennis over taal is relevant in lessen wiskunde, aardrijkskunde,
geschiedenis enzovoort? Met die vragen in ons achterhoofd analyseren we de kennis over
taal die in het vak Nederlands aan de orde komt. Daartoe bekijken we zowel de landelijke
leerplandocumenten, zoals het referentiekader taal, als veelgebruikte methodes voor dat
vak. Kennis over taal blijkt in het vak Nederlands een ondergeschoven kindje dat vrij
summier is beschreven en waarvan het begrippenapparaat onduidelijk is geordend.
Bovendien ligt de focus ervan op het benoemen van taalvormen en het correct spellen. Wat
moeten we daarmee?
Om uit deze impasse te komen presenteren we tot slot een alternatieve, functionele
systematiek, die meer recht doet aan de rol die taal speelt bij het onderwijzen en leren bij
andere vakken. We lichten deze systematiek toe met concrete voorbeelden uit de
verschillende bijdragen aan deze conferentie.'
Goede praktijken, workshops en rondetafelgesprekken
De werkconferentie fungeert als een ontmoetingsplaats tussen leraren, lerarenopleiders,
vakdidactici, taalexperts en wetenschappers. Naast de plenaire lezingen kent de
werkconferentie drie soorten bijdragen: goede praktijken, workshops en rondetafelgesprekken.
Goede praktijken: een presentatie van een goed voorbeeld van een lespraktijk, bijvoorbeeld aan
de hand van ontwikkeld lesmateriaal of beeldmateriaal. Daarin wordt gedemonstreerd hoe de
mondelinge en schriftelijke beheersing van vaktaal bij leerlingen gestimuleerd wordt en welke
rol kennis over taal daarbij speelt. Dit kan ook werk in uitvoering betreffen.
Workshops of rondetafelgesprekken rondom de rol van kennis over taal in taalgericht
vakonderwijs in de onderwijspraktijk en in de daarop gerichte professionalisering van leraren. In
een workshop gaat de presentator met de deelnemers praktisch aan het werk, in een
rondetafelgesprek gaat hij/zij met de deelnemers in gesprek over een kwestie.
De inhoud van in totaal vijftien goede praktijken, workshops en rondtafelgesprekken zijn in de
publicatie gebundeld. Achtereenvolgens treft u twee bijdragen over rekenen + wiskunde, vier
over bètavakken en zes over mens- en maatschappijvakken. De laatste drie bijdragen zijn niet
gericht op een specifiek schoolvak, maar gaan meer in het algemeen om het opleiden en
toerusten van leraren die hun vakonderwijs taalgericht willen/moeten vormgeven.
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2. Bijdragen over taal in reken- en
wiskundeonderwijs
2.1 Beschouwing over een lessenserie wiskundig taalgebruik in een
tweetalige mavo/havo brugklas
Farran Mackay, Stedelijk College Eindhoven
Elke dag geven 130 scholen met tweetalig onderwijs (tto) in Nederland expliciet taalgericht
vakonderwijs. De didactiek waarop het tto gebaseerd is, heet Content and Language Integrated
Learning (CLIL). Wat CLIL onderscheidt van gewone vaklessen is dat CLIL dubbele
doelstellingen heeft. Niet alleen de vakinhoud is essentieel, maar ook de taalvaardigheid tijdens
de lessen. Deze taal wordt geoefend aan de hand van vakgerichte activiteiten. Er is duidelijk
overlap met taalgericht vakonderwijs. Om een idee te krijgen welke kennis over taal nodig is om
een taalgerichte vakles te geven, zullen wij naar een aantal CLIL principes kijken. Vervolgens
komt het ontwerpproces en de ontwikkeling van de materialen voor een tto lessenserie aan de
orde.
Ingrediënten voor een tto-les
Westhoff (2008) biedt een lesaanpak die bekend staat als de 'schijf van vijf'. Hoewel
oorspronkelijk bedoeld voor het vreemdetalenonderwijs, is hij ook toepasbaar in taalgericht
vakonderwijs. De vijf onmisbare ingrediënten voor een les zijn: a) input, b) verwerking op
inhoud, c) verwerking op vorm, d) output en (e) strategisch handelen.
Belangrijk bij input is het gebruik van rijk, gevarieerd en omvangrijk taalgebruik en dat het
niveau van de gebruikte taal aansluit bij de leerlingen. Het leerrendement is over het algemeen
het hoogst als de leraar net iets boven het actuele taalbeheersingsniveau van de klas gaat
zitten. De leraar moet dus goed weten wat de leerlingen al weten, kennen, begrijpen en daar
een schepje erbovenop doen.
Input alleen is niet genoeg om een taal te leren. Leerlingen moeten iets doen met de taal, of het
moet iets met hen doen. Verwerking op inhoud betekent dat een leerling van input tot intake kan
komen als hij betekenis verbindt aan de input. Dit gaat het best als hij zelf een taakje moet
uitvoeren met de input. Hoe functioneler de taak en hoe meer betekenis voor de leerling, hoe
effectiever het leerproces.
Verwerking op vorm is het besteden van aandacht aan de taalregels, maar in de praktijk komt
dit minder voor in CLIL vaklessen. Dit kan wel op speelse manier plaatsvinden door het gebruik
van authentieke materialen en de manier van spreken. Met alleen input en verwerking is er nog
geen volledige taalgerichte les, leerlingen moeten ook zelf taal produceren.
Voor authentieke output is het belangrijk om de leerlingen te motiveren de taal te gebruiken
zonder ze echt te dwingen. Bijvoorbeeld door een nieuw (vak)woord, chunks, of een zin eerst
voor te zeggen en de leerlingen het na te laten zeggen. Chunks zijn brokjes taal in veel
voorkomende combinaties van woorden zoals 'de lijn stijgt' of 'is gelijk aan'. Zonder dat
leerlingen zich bewust zijn van taalregels kunnen zij met die chunks al snel een eenvoudig
vakinhoudelijk gesprek voeren. Om output te stimuleren, kan de leraar een eenvoudige vraag
stellen waarop leerlingen een eenvoudig mondeling of schriftelijk antwoord kunnen geven. Ook
kunnen leerlingen in tweetallen of groepjes werken om de taal oefenen.
Ten slotte is in een tto-klas het strategisch handelen van belang. Wat kan een leerling doen als
hij iets niet weet, niet begrijpt, een woord niet kent? Het is nuttig om leerlingen dergelijke
situaties te laten oefenen, opdat zij die gebreken kunnen compenseren. Strategisch handelen is
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onder te verdelen in productieve strategieën en receptieve strategieën. Onder productieve
strategieën verstaan we communicatiestrategieën die verhullen dat je iets niet kunt zeggen,
bijvoorbeeld door a) een ander woord te kiezen, b) een omschrijving te bieden of c) mimiek
gebruiken. Onder receptieve strategieën verstaan we lees- en luisterstrategieën zoals a) het
raden van onbekende woorden, b) naar de plaatjes kijken en c) voorkennis activeren.
Hoewel het lijkt of er een vastgelegde volgorde is van ingrediënten, is dat niet altijd het geval;
een goede les bestaat uit alle componenten maar deze kunnen elkaar afwisselen. Soms zal er
meer aandacht gaan naar het ene onderdeel, een andere keer naar een ander onderdeel.
Conceptdoelen en taaldoelen
Om een les gebaseerd op de schijf van vijf te ontwikkelen moet de leraar eerst de concept- en
taaldoelen stellen. De conceptdoelen zijn de begrippen die in de les behandeld moeten worden.
Voorbeelden van taaldoelen zijn: a) vakterminologie correct en productief kunnen gebruiken en
uitleggen; b) functionele of thematische woordenschat kunnen gebruiken; c) beschrijving van de
werking van een proces of van relaties tussen verschillende elementen, of bepaalde structuren
(structuurwoorden, chunks, zinsconstructies, uitdrukkingen, etc.) kunnen gebruiken. Maar de
concept- en taaldoelen staan niet los van elkaar, ze moeten elkaar ondersteunen.
Het gebruik van een conceptmap (Novak and Cañas, 2008) is een manier om te zorgen dat de
concept- en taaldoelen op elkaar zijn afgestemd en om de gerelateerde taal te identificeren.
Een conceptmap is een schema dat relaties tussen concepten toont en is een grafische manier
om kennis te organiseren en te presenteren. Concepten zijn met elkaar verbonden door pijlen,
waardoor er een structuur tussen de verschillende concepten ontstaat. De relaties tussen
concepten zijn versterkt door chunks als (a) "wordt geïdentificeerd door", (b) "snijden elkaar" of
(c) "is gelijk aan" bij de pijlen te zetten (zie Figuur 1). De conceptmap kan gebruikt worden om
zowel de begrippen die behandeld moeten worden te kiezen (de conceptdoelen) als de te
gebruiken taal te identificeren (de taaldoelen). Op basis van de concept- en taaldoelen kunnen
de principes van 'de schijf van vijf' ingezet worden om een lessenserie te ontwerpen.
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Figuur 1. Engelstalige versie van grafiek conceptmap
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Ontwerpen van een lessenserie
Conceptmaps en de principes van 'de schijf van vijf' werden gebruikt voor het ontwerpen van
een serie van twaalf lessen voor tto mavo/havo brugklassen (zie Figuur 2). De lessenserie had
als doel het conceptbegrip en de Engelse vaardigheden voor het vak wiskunde aan te leren,
zodat deze aansluiten op mathematics in tweetalig havo. De focus in de lessenserie lag op input
en output, omdat het belangrijk is dat elke leerling een actieve rol in de mathematics les kan
spelen. De gekozen activiteiten zijn niet uitsluitend te gebruiken in een tto-les, maar geven ook
leerlingen in een reguliere les de kans om hun (wiskunde)taal te oefenen en te verbeteren.

Schijf van vijf

Conceptdoelen
Conceptmap
Lesactiviteiten

Taaldoelen

Figuur 2. Didactische planning voor lessenserie
In het ontwerp van elke les is de conceptmap gebruikt om niet alleen de concepten en taal voor
de les te inventariseren, maar ook de begrippen en taal die de leerlingen moeten kennen om de
les te volgen. Met dit overzicht zijn de concept- en taaldoelen gespecifieerd en daarna zijn de
bijpassende activiteiten en evaluatie gekozen.
Elke les was opgebouwd volgens ongeveer dezelfde structuur:

Voorkennis: ophalen, activeren en bepalen van de begrippen en taal door het gebruik van
mini-whiteboards en vragen stellen.

Input: nieuwe concepten, (vak)woorden en chunks worden geïntroduceerd met
ondersteuning door illustraties en contexten. Bijvoorbeeld de organisatie van een
schoolfeest voor formules, het gewicht van een hondje voor lijngrafieken, de locatie van
een schatkist voor coördinaten. De (vak)woorden en chunks eerst voorzeggen en de
leerlingen het laten nazeggen. Leerlingen maken hun eigen 'woordenlijst'.

Verwerking en Output: betekenis verbinden aan de input en de leerlingen motiveren de taal
te gebruiken. Vanuit de contexten moeten de leerlingen problemen oplossen en om output
te stimuleren is gebruik gemaakt van de didactische aanpakken 'think-pair-share' en
'informatie gap'. Bijvoorbeeld het beschrijven van een lijngrafiek terwijl een andere leerling
het tekent, rekenvragen aan elkaar stellen en alle ruimtelijke vormen met een specifieke
eigenschap vinden.

Evaluatie: Evaluatie van concept- en taaldoelen door het gebruik van mini-whiteboards en
vragen stellen.
Verwerking op vorm en strategisch handelen moeten gedurende de hele les aan de orde
komen.
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Bij het ontwerpen en uitvoeren van de tto-lessen is er steeds sprake van een tweeledige focus;
enerzijds gaat het om het aanleren van wiskundige concepten en anderzijds om het verwerven
van wiskundig taalgebruik.
Referenties

Novak, J.D., & Cañas, A.J. (2006). The theory underlying concept maps and how to
construct them. Florida Institute for Human and Machine Cognition, 1.

Westhoff, G.J. (2008). Een 'schijf van vijf' voor het vreemdetalenonderwijs (revisited). NaBMVT.
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2.2 Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige
ondersteuning bieden in de multiculturele rekenklas (1)
Jantien Smit, Hogeschool Saxion, APO, Deventer
Ronald Keijzer, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar
Fokke Munk, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar
Arthur Bakker, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
Taal en rekenen zijn kernvakken in het basisonderwijs - daarover is iedereen het eens. Maar
dat taal onmisbaar is om te leren rekenen en om te kunnen meedoen in de rekenles, is voor
velen minder vanzelfsprekend. Soms wordt taal gezien als een struikelblok: het rekenonderwijs
zou veel te talig zijn geworden. Maar zonder taal kunnen leerlingen opgaven niet begrijpen,
oplossingen niet verwoorden, niet bijdragen aan mondelinge interactie en dus niet goed
wiskundig participeren. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het uit de weg gaan van taal
bij rekenen-wiskunde juist maakt dat taalproblemen verborgen blijven en dat kansen voor
taalontwikkeling uitblijven. Bij uitstek in multiculturele basisschoolklassen is het cruciaal dat de
leerkracht de leerlingen toegang geeft tot de 'taal van het vak'. Leerlingen met een tweetalige
achtergrond ontwikkelen de taal die nodig is om wiskundig te redeneren namelijk niet vanzelf.
Zij missen daarvoor het schooltalige fundament, dat bij eerstetaalleerders vaak in sterkere mate
aanwezig is.
De taal van de rekenles en denkstappen
Jantien Smit heeft in haar promotieonderzoek (Smit, 2013) onderzocht hoe leerkrachten in
multiculturele klassen leerlingen kunnen ondersteunen bij het verwerven van de voor rekenenwiskunde benodigde taal. Over welke taal hebben we het dan eigenlijk bij het vak rekenen? Net
als bij elk schoolvak komt er veel dagelijkse taal voor in de rekenles: de woorden uit het
dagelijks leven. Daarnaast zijn er ook zogeheten 'schooltaalwoorden': de woorden die leerlingen
doorgaans niet buiten de schoolmuren gebruiken, maar die wel nodig zijn om deel te nemen
aan schoolse vakken zoals rekenen-wiskunde. Voorbeelden van schooltaalwoorden zijn
toename, patroon, geleidelijk en aflezen. Tot slot zijn er ook nog vaktaalwoorden: de woorden
die specifiek zijn voor het vak rekenen. Deze woorden verschillen per rekendomein,
bijvoorbeeld verhoudingsgewijs en verhoudingstabel voor het rekenen met procenten, maar
horizontale as en stapgrootte voor het redeneren over lijngrafieken. Naast woorden spelen ook
domeinspecifieke formuleringen een belangrijke rol. Bij verhoudingen zou een doelformulering
kunnen zijn: “Als we de ene term verdubbelen, dan moeten we de andere term halveren.” Bij
lijngrafieken zou de relatie tussen de werkelijkheid en het verloop van de grafiek centraal
kunnen staan: “De zonnebloem groeit langzaam; de grafiek stijgt geleidelijk.”
Om als leerkracht te weten welke taal centraal moet staan in de interactie met de leerlingen, is
het zaak om eerst het rekendoel van een les of opgave goed voor ogen te hebben. Daarnaast,
zo bleek uit een professionaliseringsonderzoek onder leiding van lector Ronald Keijzer, is het
van belang om van tevoren te doordenken welke 'denkstappen' een leerling moet maken om
een opgave te kunnen oplossen. Deze denkstappen behelzen drie niveaus:

de context (zoals: de korting berekenen bij aanschaf van een fiets);

het model (zoals: de verhoudingstabel, om de korting te berekenen);

het formele rekenen (de som zelf).
Elk niveau vraagt een eigen taalvaardigheid van de leerling. Bij het redeneren over de context
moet een leerling bijvoorbeeld deze denkstap maken: “Korting wil zeggen: het bedrag dat ik
minder hoef te betalen.” Als een leerling met een verhoudingstabel aan de slag gaat, moet hij
zich realiseren dat 'de hoeveelheid boven en de procenten onder' komen te staan. En het
formele rekenen brengt bijvoorbeeld een formulering als deze met zich mee: “20% van 300 is
gelijk aan 60. De korting is dus € 60".
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Scaffolding-strategieën
Als een leerkracht het rekendoel voor ogen heeft, de denkstappen heeft doordacht en in kaart
heeft gebracht welke dagelijkse taal, schooltaal, vaktaal en welke specifieke formuleringen
nodig zijn, kunnen in interactie met de leerlingen scaffolding-strategieën (Smit, 2013; zie
Figuur 3) worden ingezet om de taalontwikkeling te bevorderen en te ondersteunen. Met deze
scaffolding-strategieën zetten leerkrachten de taalontwikkeling metaforisch gezien 'in de
steigers'. Dat wil zeggen dat de inzet van deze strategieën de leerlingen helpt om geleidelijk de
benodigde taal te verwerven én deze daarna zelfstandig te gaan gebruiken.
Scaffolding-strategieën

Voorbeelden van wat een leerkracht zegt

Herformuleren van leerlinguitingen
(gesproken of geschreven)

In reactie op een leerling die zegt "De
grafiek gaat gewoon steeds een beetje
omhoog", zegt de leerkracht: “Inderdaad, de
grafiek stijgt geleidelijk.”

Verwijzen naar of herinneren aan de
benodigde denkstappen

“Hoeveel stukjes van de grafiek gaan we
beschrijven?”

Verwijzen naar of herinneren aan specifieke
woorden en formuleringen

“Is het bij 25 en 30 jaar wordt hij steeds
dikker?”

Vragen om gesproken of geschreven taal te
verbeteren

“Hoe kunnen we dat preciezer zeggen?”

Herhalen van correcte, voorbeeldmatige
taaluitingen van leerlingen of de kwaliteit
ervan benoemen

“Inderdaad, de grafiek blijft constant. Dat is
mooie rekentaal.”

Vragen of aanmoedigen om zelfstandig de
talige denkstappen te verwoorden

“En nou mag je zelf dat laatste stukje van
de grafiek beschrijven!”

Figuur 3. Scaffolding-strategieën ter ondersteuning van taalontwikkeling in de rekenenwiskundeles
In groep 7 van een multiculturele klas in Utrecht werd de lijngrafiek uit Figuur 4 besproken. In
deze grafiek zien we hoe het gewicht van oom Kees verandert door de tijd heen. Bij dit type
lijngrafieken, zo bleek uit onderzoeksliteratuur, vinden leerlingen het moeilijk om onderscheid te
maken tussen punten in de grafiek (momenten in de tijd) en segmenten van de grafiek
(periodes in de tijd). Om dat onderscheid te kunnen maken, hebben leerlingen bepaalde
voorzetsels en bijwoorden nodig die dat verschil uitdrukken.
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Figuur 4. Lijngrafiek: het gewicht van oom Kees
In het volgende interactiefragment (Figuur 5) zet de leerkracht verschillende scaffoldingstrategieën (in cursief) in: ze vraagt om preciezer taalgebruik, ze besteedt aandacht aan de
woorden die momenten en periodes uitdrukken en ze verwijst naar de betekenis van 'constant'
in de rekenles. Ook herformuleert ze 'kilo’s' naar het schooltalige 'gewicht' en stimuleert ze de
leerlingen om zelfstandig - in passende taal - te formuleren.
Leerkracht

Wacht even. Hoe maken we hier een mooie zin van? Toen die dertig en
vijfendertig jaar was? Hoe zat het, Oussana?

Leerling

Dertig tot vijfendertig jaar bleef hij gewoon hetzelfde.

Leerkracht

Is het dertig tot vijfendertig?

Leerling

Van.

Leerkracht

Van. Van, en nou een hele mooie zin. Draai om naar de klas, want dan komt
die hele mooie zin eruit.

Leerling

Van dertig tot en met vijfendertig blijft oom Kees constant.

Leerkracht

Van dertig jaar tot vijfendertig jaar. Of tussen de dertig en vijfendertig ... ?

Leerling

Blijft oom, blijft oom constant, blijft oom Kees constant.

Leerkracht

Ja. Blijf ik dan constant staan? Wat blijft er bij mij constant? Ik ben weer oom
Kees.

Leerling

De kilo’s.

Leerkracht

En hoe, hoe heet dat ook alweer? Niet 'mijn kilo’s'.

Leerling

Het gewicht van oom Kees blijft gewoon op zesenzeventig kilogram.

Leerkracht

Ja. Het gewicht blijft hetzelfde. En dat zie je aan de grafiek?

Leerling

Die, die constant blijft.

Leerkracht

Ja. Nou heb je mooie rekentaal gebruikt.

Figuur 5. Interactiefragment waarin een leerkracht scaffolding-strategieën biedt om de
taalontwikkeling van de leerlingen te bevorderen
Door de inzet van deze scaffolding-strategieën zet de leerkracht niet alleen de benodigde
taalontwikkeling in de steigers, maar maakt ze van rekenen-wiskunde een vak waaraan niet
alleen autochtone leerlingen, maar ook taalzwakke en meertalige leerlingen kunnen deelnemen.
De rekentaalkaart
Zelf aan de slag met taal in de rekenles? Gebruik dan de rekentaalkaart (Figuur 6), die één van
de opbrengsten vormt van het professionaliseringsonderzoek waaraan alle auteurs van dit
artikel en vijftien leerkrachten deelnamen.
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In vier stappen kunt u met deze kaart de les talig voorbereiden én uitvoeren.

Figuur 6. De rekentaalkaart: voor het voorbereiden en realiseren van taalgericht rekenonderwijs
Referenties

Smit, J. (2013). Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms. Utrecht:
Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education.
https://www.leraar24.nl/dossier/6098/omgaan-met-taal-in-de-rekenles
https://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=f80e09c7-6c4c-4bb8-b939474c61f5426a
(1) Dit artikel is in iets gewijzigde vorm eerder gepubliceerd als: Smit, J., Keijzer, R., Munk, F., &
Bakker, A. (2016). Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige ondersteuning bieden in
de multiculturele rekenklas. Cascade, 34(juli), 10-13.
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3. Bijdragen over taal in bètavakken

3.1 Beter leren redeneren bij scheikunde door aandacht voor taal
Hella Vries, Het Hooghuis locatie Titus Brandsma Lyceum, Oss
Redeneren neemt in de nieuwe examenprogramma’s van de bètavakken - dus ook bij
scheikunde - een grote plaats in. Leerlingen blijken in de les, bij een toets en tijdens het examen
veel moeite te hebben met opgaven waarbij ze hun redeneervaardigheden moeten laten zien.
Vaak zijn de antwoorden onvolledig en worden de vaktermen niet of niet juist toegepast.
In een serie van drie lessen scheikunde in 5 vwo is gewerkt aan de taal van het vak, met name
het gebruiken van vaktermen in het beantwoorden van redeneervragen. Deze
onderwijsleercyclus van drie lessen behandelde de onderwerpen a) metalen, b) metaalbinding,
c) metaalroosters, d) roosterfouten, e) korrelgrenzen en f) legeringen.
Aanpak
In de eerste les kregen leerlingen het onderwerp uitgelegd en namen zij klassikaal de tekst uit
het boek door met de docent (samen lezen). Daarbij werd gekeken naar de manier waarop de
tekst is opgebouwd (bijvoorbeeld verschillende stukjes tekst in een hoofdstuk) en wanneer een
gedeelte van de tekst een beschrijving (bijvoorbeeld van de eigenschappen van de metalen op
macroniveau) of een verklaring (bijvoorbeeld hoe een metaalbinding tot stand komt) is.
In de tweede les beantwoordden de leerlingen opgaven over de hardheid van een legering ten
opzichte van een zuiver metaal. Observerend leren stond nu centraal: één leerling denkt
hardop, één leerling helpt mee en twee andere leerlingen observeren dit proces. De opdracht
was om zoveel mogelijk de juiste vaktermen te gebruiken. Bij twee groepen werden
geluidsopnames gemaakt.
In de derde les werden de geformuleerde antwoorden uit les 2 aan de leerlingen voorgelegd
met de opdracht deze te beoordelen en te herschrijven. Als hulpmiddel werden de denkstappen,
die nodig zijn om tot goed antwoord te komen, (klassikaal) gepresenteerd. De volgende stap in
de leercyclus was om met alle leerlingen samen het antwoord te formuleren. Dit samen
schrijven, een stap van de onderwijsleercyclus (Van der Leeuw & Meestringa, 2014, p. 222 e.v.)
die in het onderwijs vaak wordt overgeslagen, is voor leerlingen die moeite hebben met
formuleren van groot belang. Tot slot volgt de stap van het zelfstandig schrijven, op een toets
bijvoorbeeld.
Ervaringen
Leerlingen vinden het moeilijk om net nieuw geleerde vaktermen direct toe te passen. Dit bleek
in zowel de eerste als de tweede les. In de eerste les werd in een klassenleergesprek duidelijk
dat de leerlingen het moeilijk vinden om te bepalen welke termen wanneer gebruikt moeten
worden. Bijvoorbeeld het antwoord uit de toets over de gaschromatograaf: ‘De dragergas brengt
de mobiele fase door de stationaire fase naar de detector.’ In de tweede les gebruikten de
leerlingen toch vaak dagelijkse taal in plaats van vaktermen. De geluidsopnames laten zien dat
de leerlingen de begrippen na één les met uitleg nog niet kunnen toepassen, en de begrippen
die ze zich in eerdere jaren (klas 3 en 4) over het onderwerp eigen hebben gemaakt, nog niet
kunnen uitbreiden met de nieuwe kennis. Het onderstaande geluidsfragment (Figuur 7) laat zien
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dat leerling 1 een bepaald idee heeft over een atoomstraal en aantrekkingskracht die van
invloed is op de sterkte van het metaal. Maar hoe de verschillende afmetingen in atoomstraal in
een combinatie van twee verschillende atoomsoorten in een legering de sterkte beïnvloedt, is
voor die leerling niet duidelijk. Hij kan het in ieder geval nog niet helder verwoorden.
1

2
1

2
1
2
1
2
1
2
1

2
1
2

Oké, daar staat koperstraal (opzoeken in BINAS) honderd tweeënzestig x tien
tot de min twaalfde meter.
Wat zegt dat dan?
Ja, dat ga ik nu uitleggen. Leg uit hoe het komt dat brons harder is dan zuiver
koper.
Brons is een combinatie van tin en koper.
Wat heeft dat dan te maken met de atoomstraal?
Nou kijk, koper heeft zelf een lagere atoomstraal, snap je.
Ja..... dat is een feit.
Zie je, als je dat combineert met tin, wordt het samen een grotere
atoomstraal. Dus dan trekken de atomen zich sterker aan.
Heb je dat zonet geleerd of......?
Ja, de atoomstraal zeg maar de afstand waarin ze elkaar nog aantrekken.
Dat neem ik aan want het is een afstand.
Ja, dat klopt dus denk ik wel.
Dus als je zeg maar koper en tin bij elkaar doet, en koper is zwak en tin is
sterker dan koper en dat bij elkaar doet, dan krijg je brons en brons is sterker
dan koper.
Dus, hoe groter hoe beter, toch?
Hoe groter hoe beter wat?
De afstand dat dus gevolgen heeft voor de hechtingskracht.

Figuur 7. Geluidsfragment 1 - groepje 1
Ook werd duidelijk dat er een verschil is tussen het mondeling en schriftelijk formuleren van het
antwoord op een redeneervraag. Bij het mondeling formuleren wordt het antwoord uiteindelijk
wel gegeven, maar dat is in een gesprek met elkaar. Om dit om te zetten naar een goed
geformuleerd, schriftelijk antwoord blijkt voor de leerlingen heel moeilijk te zijn (Figuur 8). Het
gegeven antwoord is niet volledig en de aanvulling van leerling 2 werd niet aangegrepen om het
antwoord verder te verbeteren.
1

2
3

4
1
3
1
2
3

Nou, ik heb zoiets ik hoop dat het enigszins goed is.
Lees even voor.
Koper is kleiner dan tin, en dus beter vervormbaar, aangezien brons maar
voor 90 procent uit koper bestaat en 10 procent massa, massaprocent uit tin,
maakt het tin brons harder.
Nee, Koper is in principe niet kleiner dan tin,
kopermoleculen
Ja
Koperatomen
Ja
Dus: gebruik atoomstraal in je antwoord.
Nee

Figuur 8. Geluidsfragment 2 - groepje 2
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In de derde les bleek dat de leerlingen wel in staat zijn te herkennen dat antwoorden niet goed
zijn geformuleerd. Ze zien bijvoorbeeld wel dat dit antwoord van één van de groepjes niet goed
is: ‘Brons is een legering van onder andere koper en tin. De atoomstraal is de afstand dat
atomen elkaar nog aantrekken. Die van koper is lager dan die van tin. Dus tin is harder dan
koper. Dus is de combinatie van tin en koper (= brons) harder dan koper.’
Het geven van de denkstappen die nodig zijn om tot een goed antwoord te komen, helpt een
aantal leerlingen in het geven van een antwoord dat in de buurt komt van een goed
geformuleerd antwoord. Door het antwoord samen te herformuleren, leren ze hoe ze een
redeneervraag kunnen beantwoorden.
Resultaten
Op de eerstvolgende toets zijn de redeneervragen in deze klas veel beter gemaakt dan op de
toets daarvoor. De leerlingen hebben duidelijk meer aandacht besteed aan het juist formuleren
van de antwoorden, en niet alleen bij het antwoord op de (vergelijkbare) vraag waaraan in de
les was gewerkt. Het percentage goed geformuleerde antwoorden steeg aanzienlijk: van .12
naar .84. Deze opmerkelijke vooruitgang bleek een toets later weer wat teruggelopen te zijn: de
p-waarde op de redeneervraag was toen .54. De redeneervragen waren in alle gevallen vragen
waar minimaal 3 punten gescoord konden worden (minimaal 3 denkstappen).
De resultaten van de leerlingen die de lessenserie hebben gevolgd, laten zien dat aandacht
voor de taal van het vak een positieve invloed heeft op het formuleren van antwoorden op
redeneervragen. De terugslag op de daarop volgende toets maakt duidelijk dat het belangrijk is
om te blijven investeren in aandacht voor vaktaal en het formuleren van antwoorden op
redeneervragen.
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3.2 Alles wat je weet over een ijsbeer. Feitelijke teksten schrijven
binnen zaakvakken/thema’s in de midden- en bovenbouw van het
basisonderwijs
Suzanne van Norden, Pabo Marnix Academie, Utrecht
Op veel basisscholen werken leerkrachten met vormen van onderzoekend leren, waarbij
kinderen in kleine onderzoekscycli informatie over een onderwerp verzamelen, die ze in een
werkstuk of presentatie moeten weergeven. Op enkele scholen heb ik meegewerkt aan
manieren om deze schrijftaken te begeleiden, zodanig dat bewust gewerkt wordt aan
‘academisch’ taalgebruik. Kennis over het academische register is daarbij essentieel, zowel bij
de leerkrachten als (in een bij de leeftijd passende vorm) bij de kinderen.
In dit artikel en in de bijbehorende workshop rapporteer ik over onderzoekjes over pooldieren,
waarbij kinderen hun informatie voornamelijk uit teksten moeten halen. Ik laat zien dat een
focus op schrijven kan leiden tot gelijktijdige ontwikkeling van ‘wetenschappelijk’ denken,
schoolse (academische) taalvaardigheid en vakkennis.
Feitelijk schrijven op de basisschool
Onderwijs in het schrijven van teksten gebeurt op Nederlandse basisscholen meestal in de
taalles en heeft daar een sterk literair karakter. Onder de noemer ‘creatief schrijven’ geven veel
leerkrachten (en kinderen) de voorkeur aan vertellend/verhalend schrijven, gedichten en
speelse schrijfopdrachten. De taalmethodes bieden ook andere schrijfopdrachten zoals brieven,
reclameteksten of recepten, die door leraren meestal vrij willekeurig worden ingezet.
Maar kinderen schrijven ook buiten de taallessen, veel zelfs. Bij de zaakvakken, bij thematische
projecten en bij allerlei vormen van onderzoekend leren moet altijd wel iets geschreven worden.
Meestal zijn dat feitelijke teksten. Naast de bekende ‘werkstukken’ en spreekbeurten over
zaakvakonderwerpen vinden we tegenwoordig ook onderzoeksverslagen, proefjeslogboeken,
posters en presentaties. Van schrijfonderwijs is bij deze taken geen sprake. De nadruk ligt op
de inhoud en er bestaat vaak geen aansluiting bij wat de kinderen in schrijflessen hebben
gedaan. Dat is een gemiste kans.
De referentieniveaus taal noemen bij het domein schrijven onder ‘taken en taakuitvoering’ naast
verhalen, gedichten en brieven ook ‘verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen’
(www.leerlijnentaal.nl). Er is dus alle reden om kinderen gericht te begeleiden bij het leren
schrijven van zakelijke, informatieve teksten. De toegenomen aandacht voor
academisch/schools taalgebruik en onderzoekend leren maakt dit urgenter.
Basisschoolkinderen en academisch taalgebruik
Kinderen maken tijdens hun basisschooltijd een overgang door van dagelijkse (spreek)taal naar
schoolse (schrijf)taal. Die overgang begint met voorlezen in groep 1-2 en leren lezen en
schrijven rond groep 3, en versnelt ergens aan het einde van de middenbouw, als de
zaakvakken steeds belangrijker worden, met schoolse teksten als voornaamste medium. In de
bovenbouw wordt verwacht dat kinderen informatieve teksten in schoolboeken en op internet
kunnen begrijpen en dat ze zelf teksten kunnen schrijven waarin informatie geordend wordt
weergegeven, samengevat, vergeleken en kritisch beoordeeld. Niet alle kinderen doorlopen
deze ontwikkeling zonder problemen. Voor heel veel kinderen is juist de schooltaal een enorm
struikelblok.
Kinderen die van huis uit gewend zijn aan vormen van academisch en literair taalgebruik, zoals
precies formuleren, uitleggen, redeneren, plannen, argumenteren en analyseren, begrijpen
sneller wat de bedoeling is van schoolse lees- en schrijftaken dan kinderen met wie alleen in het
dagelijkse spreektaalregister wordt gecommuniceerd. Die laatsten krijgen al snel het etiket
‘taalzwak’. Vooral zij, maar in feite alle kinderen hebben baat bij begeleiding en instructie. Ze
hebben voorbeelden nodig van hoe je taal kunt inzetten als je een natuurkundig, biologisch of
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maatschappelijk verschijnsel wilt beschrijven of verklaren, en hoe dat verschilt van het vertellen
van een verhaal. Hun leerkracht moet samen met hen onderzoeken en voordoen, hoe ze
kunnen lezen en schrijven ‘als een wetenschapper’. In de Angelsaksische landen lijkt dit besef
al verder doorgedrongen in het taalonderwijs dan in Nederland. Zo zijn taalleraren in de VS
verplicht om in hun schrijflessen een grotere plaats in te ruimen voor het schrijven van
informatieve teksten (Graham, 2015, p 145).
Het genre ‘feitelijk verslag’
Het feitelijke verslag komt in het zaakvakonderwijs veel voor. In aardrijkskunde-, geschiedenisen natuurmethodes vind je teksten waarin informatie bondig en geordend wordt weergegeven,
om de benodigde kennis er zo snel mogelijk uit te kunnen halen. Verslagen kunnen op
verschillende manieren geordend worden: chronologisch (bv. een verslag van de opbouw van
een proef), classificerend (bv. verschillende soorten roofdieren, of verschillende eigenschappen
van een dier) of samenstellend (delen van een geheel, bv. de onderdelen van het hart). Precisie
in de beschrijvingen is essentieel, net als gebruik van vaktermen. De ik-vorm ontbreekt en een
verslag staat meestal in de tegenwoordige tijd. Een inleidende alinea over het onderwerp van
de tekst is onmisbaar.
Zo’n tekst schrijven vraagt van kinderen meer planning vooraf dan vertellende teksten, en meer
vermogen tot ‘meta-denken’ over de tekst. Al in de middenbouw van de basisschool kan een
leerkracht hieraan werken, door bewust met kinderen te kijken naar structuur, paragrafen en
samenhang van zinnen in informatieve teksten.
Het is belangrijk dat kinderen leren om het genre ‘verslag’ te herkennen. In schoolboeken en op
websites krijgen ze vaak te maken met mengvormen of combinaties van genres.
‘Wetenschappelijk’ leren lezen en schrijven vraagt om inzicht in hoe het schrijfdoel ‘informatie
geven’ leidt tot een genrespecifieke tekstorganisatie.
Begeleiding bij het schrijven van feitelijke verslagen
Ook jonge kinderen hebben meestal al enig besef van het verschil tussen vertellende en
informerende teksten. Zonder begeleiding hebben de meeste kinderen de neiging losse feiten
aan elkaar te rijgen, zoals in Figuur 9.

de ijsbeer
de ijsbeer hebben scherpe tanden en ook heelen scherpen
klauwen ze heben een heelen diken vacht wand dan kunen ze in
de kauw de ijsbeeren wonen op de noortpool de baby ijsbeeren
zijn zo groot als een rat ze graaven gaten in de sneeuw om te
schuilen tegen de kouden wint in de winter eten de ijsbeeren vis
en in de zomer eten ze planten en normaar eten ze zeehonden
Figuur 9. Leerlingtekst groep 4
Met behulp van analyse van de structuur van voorbeeldteksten (bijvoorbeeld op jeugdwebsites
of in informatieve kinderboeken) kunnen kinderen al jong leren om hun teksten overzichtelijker
te maken, door gevonden feiten te groeperen, zoals in het tekstfragment in Figuur 10:
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Het lijf
De noordse stern heben viren om zig warm te houden
Baby’s enzo
De noordse stern leggen eieren op de noordpool dan gaan ze naar de
zuidpool en als ze trug komen is het kind uit het ei
Het gebied waar die leeft
De noordse stern leefen op de noord en zuidpool als het winter op de
noordpool is dan gaat hij naar de zuidpool en ook andersom
Eten
De noordse stern eten veel vis sgelvis makreel sardin
Figuur 10. Leerlingtekst groep 10
Een hierop gerichte instructie helpt kinderen niet alleen verder te komen met schrijven, maar
ook met het lezen en zoeken van de nodige informatie in bronteksten, en bij het ontwikkelen
van de classificerende blik die eigen is aan wetenschappelijk onderzoek
In de middenbouw is het inzetten van tekeningen/plaatjes bij rubricering een belangrijk middel.
Het gebruik van kopjes voor deelparagrafen geeft vervolgens in de bovenbouw
aanknopingspunten voor het aanleren van compactere, abstracte vakwoorden: in plaats van
‘het lijf’: ‘uiterlijke kenmerken’; in plaats van ‘baby’s enzo’: ‘voortplanting’; in plaats van ‘het
gebied waar die leeft’: ‘territorium’; in plaats van ‘eten’: ‘voedsel’. Ook kan in de bovenbouw
gericht gewerkt worden aan het aanbrengen van meer samenhang tussen de verschillende
zinnen, door bijvoorbeeld beschrijvingen van meerdere zinnen of door oorzakelijke verbanden zie het tekstvoorbeeld in Figuur 11, waarin de schrijver een aantal zinnen lang blijft
terugverwijzen naar de onderwerpszin ‘De noordpool is…’ (verwijswoorden zijn vet gemaakt).

De noordpool is de meest noordelijke streek van de wereld we noemen de streek ook wel
arctis dit gebied bestaat uit de noordelijke ijszee het sneeuwt er bijna nooit. omdat de
sneeuw blijft ligen. er zijn verschilende kleuren wit op de Noordpool. Als je sneeuw onder
de microscoop legt zie je mooie dinge dat zijn sneeuwkristallen.
Figuur 11. Leerlingtekst groep 5
Zaakvak-units opbouwen rondom tekstanalyse en schrijven
De combinatie van schrijfdoelen, taalkennisdoelen en vakkennisdoelen in leseenheden over
een zaakvakonderwerp werkt als een vliegwiel: de verschillende wieltjes brengen samen een
grotere beweging op gang in de richting van beheersing van het academische register. Er is in
het basisonderwijs veel te zeggen voor les-units over zaakvakonderwerpen die georganiseerd
zijn rondom de taalvaardigheden die de leerlingen bij hun activiteiten nodig hebben. Daarbij is
besef van een doorgaande lijn in deze vaardigheden bij leerkrachten onontbeerlijk. De
gehanteerde didactiek berust op interactie rondom teksten, modelen bij lezen en schrijven,
gebruik van voorbeeldteksten, schrijfopdrachten met een focus, gebruik van schrijfschema’s en
tekstbesprekingen (zie ook Van Norden, 2014).
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Een dergelijke aanpak kan voorkomen dat kinderen in de bovenbouw stuiten op een ‘taalmuur:
de abstractie en de vakgebonden aard van het (schoolse, SvN) taalgebruik scheppen een
barrière die leerlingen de toegang ontzegt tot een volledig begrip van zaakvak-concepten, en tot
manieren van leren en denken, waarop het onderwijs in de laatste schooljaren is gebaseerd’
(Gibbons 2009). Het taalonderwijs kan zo aansluiten bij de richting die met het regeringsadvies
Ons Onderwijs 2032 is ingezet: een grotere nadruk op functionele taalvaardigheid, als volgt
gedefinieerd: ‘leerlingen worden zich bewust van het doel en het publiek van hun boodschap en
weten welk communicatiemiddel en welke toonzetting daarbij horen.’ (Platform Onderwijs2032,
2016, p. 29).
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3.3 Een taalgerichte W&T-les voorbereiden en uitvoeren
Jantien Smit, Hogeschool Saxion, APO, Deventer
Meie van Laar, NEMO Science Museum, Amsterdam
Martine Gijsel, Hogeschool Saxion, APO, Deventer
Anna Hotze, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar
In het schooljaar 2015-2016 werden in Deventer en Schagen ongeveer 20
basisschoolleerkrachten geprofessionaliseerd in het voorbereiden en uitvoeren van taalgericht
Wetenschap & Technologie-onderwijs (W&T). Een cruciaal onderdeel van deze
professionalisering vormde kennis over de taal van het domein W&T en het bevorderen van
deze taal bij de leerlingen in de klas. In deze bijdrage schetsen we kort de achtergrond van dit
traject en laten we vervolgens aan de hand van Maakkunde-materiaal van NEMO,
videofragmenten van leerkrachten in de klas en een ontwikkeld lesvoorbereidingsformat zien
hoe leerkrachten zelf aan de slag kunnen met taal in de W&T-les.
Achtergrond: integratie van taal en W&T
In Nederland kiezen weinig jongeren voor een toekomst in de bètatechniek. Dit leidt tot een
maatschappelijk ongewenste situatie: doordat de komende jaren veel technici met pensioen
gaan, ontstaat er een groot tekort aan personeel in technisch georiënteerde ondernemingen.
Een belangrijke rol in de aanpak van deze situatie is weggelegd voor het basisonderwijs. Al op
jonge leeftijd vormen kinderen immers beroepsbeelden waarvan verondersteld wordt dat ze een
belangrijke rol spelen in de latere studiekeuze (Osborne, Simon, & Collins, 2003). In 2020
moeten alle basisscholen in Nederland structureel wetenschap en technologie (W&T)
aanbieden in het onderwijs (Nationaal Techniekpact 2020). Het ontbreekt veel leerkrachten
echter aan voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische kennis wat betreft W&T. Ook de tijd die
wordt besteed aan W&T is beperkt; veel tijd gaat naar de kernvakken taal en rekenen.
Een kansrijke oplossing voor dit probleem is het integreren van taal en W&T (Gresnigt, Taconis,
Van Keulen, Gravemeijer, & Baartman, 2014). Niet alleen blijkt uit onderzoek dat integratie
effectief is in termen van de ontwikkeling van vakkennis en vaardigheden van leerlingen, maar
leerkrachten lijken W&T-onderwijs ook aantrekkelijker te vinden als het wordt geïntegreerd met
andere onderdelen van het curriculum (Appleton, 2002). Dit kan onder meer verklaard worden
met de talige aanleg en affiniteit van veel leerkrachten (Akerson & Flanigan, 2000). Integratie
van W&T met taal kan op verschillende manieren worden gerealiseerd en gericht zijn op
uiteenlopende deelgebieden van taalvaardigheid. In deze bijdrage richten we ons op het
bevorderen van mondelinge school- en vaktaalontwikkeling in interactieve lessen om
vakinhoudelijke kennis over W&T te bevorderen.
Denken en redeneren over W&T: welke taal hebben leerlingen nodig?
Veelal worden W&T-lessen ontworpen volgens de stappen van de empirische cyclus (zie
bijvoorbeeld Kemmers & Van Graft, 2007). In het professionaliseringstraject stonden echter de
stappen in het denkproces van leerlingen centraal, met daarbij als centrale vraag: welke
stappen in het denken zijn nodig om een bepaald fenomeen (bijvoorbeeld drijven en zinken) te
kunnen verklaren? Hier is voor gekozen omdat de didactiek van onderzoekend en ontwerpend
leren vaak gereduceerd wordt tot een procedure, in plaats van een manier van denken
(Windschitl, Thompson, & Braaten, 2008). Door het denkproces van leerlingen centraal te
stellen, wordt meer recht gedaan aan het karakter van wetenschap en technologie.
Bij het ontwerpen van W&T-lessen was tijdens de professionalisering steeds de vraag hoe
bepaalde lesactiviteiten 'denkstappen' in gang kunnen zetten die nodig zijn om een bepaald
fenomeen te verklaren. Voorbeelden van zulke denkstappen voor het verklaren van drijven en
zinken zijn:
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Voor een eerlijke vergelijking van materialen moet het volume hetzelfde zijn.
Als je evenveel (hetzelfde volume) klei met evenveel water vergelijkt, dan is klei zwaarder
en zinkt.
Gewicht per volume bepaalt dus of een voorwerpen zal drijven of zinken.

Om zulke denkstappen te kunnen maken, moeten leerlingen beschikken over een goede
taalvaardigheid: ze hebben immers allerlei dagelijkse taal ('klei', 'zwaarder') en
schooltaalwoorden (zoals 'vergelijking', 'bepalen') nodig, maar ook specifieke vaktermen (zoals
'volume'). Bovendien moeten ze ingewikkelde formuleringen kunnen toepassen ('als…dan', en
'ik voorspel dat het stukje klei zal zinken, omdat…', etc.). Als de leerkracht expliciet aandacht
besteedt aan de taal die nodig is bij het vak, komt dit de taal- én de denkontwikkeling van
leerlingen ten goede. Daartoe zal de leerkracht in eerste instantie bij de voorbereiding van een
W&T-les een overkoepelend (en haalbaar) W&T-leerdoel moeten formuleren. Vervolgens
moeten de beoogde denkstappen en de daartoe benodigde taal gespecificeerd worden - dit
laatste in termen van taaldoelen. De taaldoelen die een leerkracht formuleert, behelzen niet
alleen verschillende typen woorden, maar ook formuleringen die in de les centraal zullen staan.
Denken en redeneren over W&T: welke vaardigheden hebben leerkrachten nodig?
Om de gestelde vakinhoudelijke doelen te behalen is het noodzakelijk dat leerlingen voldoende
gelegenheid tot taalproductie krijgen (Hajer & Meestringa, 2015). Alleen dan kunnen talige
hiaten worden gediagnosticeerd en kunnen kernwoorden en -formuleringen expliciete aandacht
krijgen. Bovendien is interactie een voorwaarde om te leren denken en redeneren over W&Tinhouden.
Hiervoor is een taalgerichte aanpak in de klas nodig. Een eerste vereiste is dat een leerkracht
beschikt over voldoende interactievaardigheden. Denk daarbij aan het scheppen van ruimte
voor meer en langere bijdragen van leerlingen, maar ook aan het doorspelen van vragen en
reacties aan andere leerlingen. Oprechte interesse voor wat leerlingen inbrengen is in W&Tdiscussies ook cruciaal: het motiveert leerlingen te praten en het brengt ook hun misconcepten
aan het licht. Naast interactievaardigheden is het belangrijk om denk- en redeneervragen te
stellen. Voorbeelden daarvan zijn: 'wat gebeurt er als...'-vragen, 'hoe kun je...'-vragen en 'wat is
de relatie tussen .. en ..'-vragen. Deze vragen lokken redeneringen uit, en daarmee ook taal.
Om de ontwikkeling van school- en vaktaal alsmede de benodigde formuleringen te bevorderen,
is het ook raadzaam om scaffolding-strategieën in te zetten tijdens de klasseninteractie (Smit,
2013). Scaffolding betekent letterlijk 'in de steigers zetten' en refereert in onderwijssettings aan
adaptieve, tijdelijke hulp, die in dit geval toegespitst is op taalontwikkeling (Gibbons, 2002).
Naarmate de leerlingen talig gezien zelfstandiger worden, kan de leerkracht de - metaforische steigers weer afbreken. Voorbeelden van zulke taalondersteunende scaffolding-strategieën zijn:
a) het herformuleren van taaluitingen van leerlingen, b) het vragen om preciezer taalgebruik, en
c) het benoemen van de kwaliteit van een taaluiting ('dat heb je mooi gezegd', of 'zo zeggen we
dat inderdaad in de W&T-les').
Een taalgerichte lesvoorbereiding W&T
Om taalgericht W&T-onderwijs duurzaam in de onderwijspraktijk te implementeren, is het nodig
dat leerkrachten zélf vaardig worden in het ontwerpen en geven van taalgerichte W&T-lessen.
Tijdens het professionaliseringstraject hebben we leerkrachten daarbij op verschillende
manieren ondersteund. Zo hebben we ze in het begin van het traject reeds ontworpen en
beproefd materiaal gegeven om zelf in de klas mee aan de slag te gaan, onder meer NEMOmateriaal uit het Maakkunde-project. Ook hebben we ze regelmatig laten reflecteren op de
ontworpen en uitgevoerde lessen. Een belangrijk hulpmiddel vormde verder een
voorbereidingsformulier voor taalgericht W&T-onderwijs (Figuur 12).
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Figuur 12. Voorbereidingsformulier talige W&T-les
Tijdens onze presentatie zullen we met de deelnemers de stappen uit dit formulier doorlopen
aan de hand van een experiment met Maakkunde-materiaal. Ook zullen we samen met de
deelnemers in een videofragment de interactievaardigheden, de gestelde denk- en
redeneervragen en de geboden scaffolding-strategieën identificeren. Deelnemers zullen ook
attent worden gemaakt op een database van taalgerichte W&T-lessen die aan het eind van dit
kalenderjaar digitaal beschikbaar komt. Met de diversiteit aan opbrengsten die het
professionaliseringstraject heeft opgeleverd, hopen we deelnemers te inspireren en de weg vrij
te maken voor taalgericht W&T-onderwijs in de praktijk.
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3.4 Onderzoek naar verbetering van taalvaardigheid van 4-havo
leerlingen bij scheikunde en biologie
Talitha Visser, Universiteit Twente/CSG Het Noordik, Hengelo
De laatste jaren is in de bètavakken een verschuiving te zien van een nadruk op het leren
van vakconcepten naar natuurwetenschappelijke geletterdheid, waardoor ook de
taalontwikkeling van leerlingen meer belangstelling krijgt. In Nederland zijn nieuwe
examenprogramma’s ingevoerd, gebaseerd op context-conceptonderwijs en ook hier speelt
taal een belangrijke rol. In de nieuwe examenprogramma’s van scheikunde en biologie
wordt bij algemene vaardigheden (subdomein A) expliciet benoemd dat leerlingen moeten
kunnen redeneren en analyseren op verschillende gebieden. De leerlingen moeten bij
scheikunde redeneren in termen van bijvoorbeeld structuur-eigenschappen. De leerlingen
moeten daarbij macroscopische eigenschappen in relatie brengen met structuren op mesoen microniveau. Bij biologie moeten de leerlingen redeneringen kunnen maken over
biologische objecten naar een bijbehorende functie. Er wordt dus steeds meer een beroep
gedaan op de redeneervaardigheden van leerlingen. Naar aanleiding van een brief van de
staatssecretaris zijn vanaf examenjaar 2016 bij het centraal examen Nederlands alle
antwoorden op de vragen getoetst op correct taalgebruik. Het gaat om een aftrekregeling
voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik. Naast dat een ieder de relevantie van
goed formuleren en redeneren in de dagelijkse praktijk ondervindt wordt die relevantie
binnen de schoolvakken ook steeds vaker concreet.
Op CSG Het Noordik in Almelo viel het docenten scheikunde en biologie al een tijd op dat
leerlingen in hun schriftelijke antwoorden vaak vaag en onvolledig formuleren. Als docent
weet je wel ongeveer wat de leerling bedoelt, maar het staat niet op papier. Gezien de
reacties op een artikel in de NVOX (Visser, Coenders & Orneé, 2016) lijkt dit op meerdere
scholen een probleem te zijn.
Het is niet helder of de leerlingen het antwoord op een vraag wel weten, maar heel slordig
zijn in het opschrijven van hun antwoord omdat ze niet goed weten hoe ze specifiek en
duidelijk moeten formuleren. Een andere mogelijkheid is dat de leerlingen de lesstof niet
voldoende hebben begrepen en dit proberen te verhullen door het slordig opschrijven van
een antwoord. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
In dit onderzoek hebben we ons gericht op de eerste mogelijkheid. We gaan ervan uit dat
leerlingen wel weten wat het antwoord is op de vraag, maar niet weten hoe ze dit duidelijk
en specifiek genoeg moeten opschrijven.
Taalsteun in de lessen scheikunde en biologie
Om leerlingen taalsteun te bieden bij de lessen scheikunde en biologie hebben we eerst
achterhaald welke taalsteun leerlingen nodig hebben. Daarvoor hebben we de antwoorden
in een groot corpus proefwerken uit 4-havo voor onder andere de vakken scheikunde,
biologie en Engels geanalyseerd. We hebben onder meer gekeken of foutieve antwoorden
goed waren geweest als de leerlingen beter hadden geformuleerd. Op basis van deze
analyse kwamen we tot vijf codes, waarbij elke code een veel voorkomende formuleerfout
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vertegenwoordigde. Deze vijf codes zijn uitgangspunt geworden bij het ontwerpen van
didactieken voor biologie en scheikunde:
TV = Taal Verzorging (zin begrenzing, correct Nederlands);
VH = Vraag Herhalen (antwoord zou goed zijn geweest als de vraag geheel of
gedeeltelijk in het antwoord was verwerkt);
FV = Foutieve Verwijzing (het, die, er, dan);
SW = Scharnierwoord (onjuist voegwoord: omdat, voordat, nadat, tot, terwijl, als,
toen);
OR = Onvolledig Redeneren (stappen worden overgeslagen).

Eén van de belangrijkste codes blijkt ‘Scharnierwoord’ te zijn (door anderen ook wel
signaalwoord of verbindingswoord genoemd). Leerlingen beantwoorden toetsvragen vaak
fout omdat ze moeite hebben met oorzaak/reden-gevolgrelaties. Deze relaties worden met
scharnierwoorden ‘omdat’, ‘doordat’, ‘nadat’, ‘daarom’ etc. aangegeven. Bij nadere
beschouwing bleek dat bijvoorbeeld de methode biologie in 4-havo deze scharnierwoorden
weinig gebruikt. Nadat onze collega Engels een hoofdstuk uit dat boek had herschreven,
met gebruik van meer scharnierwoorden, nam het begrip bij leerlingen toe.
Met behulp van de vijf geselecteerde codes hebben we enkele taalsteuninterventies
ingezet voor de lessen biologie en scheikunde. De belangrijkste interventies zijn:

Vier specifieke vraagformuleringen die veel voorkomen in biologie en scheikunde
examenopdrachten, worden in elke toets met een ‘taalteken’ gemarkeerd. Het
gaat om de volgende vraagformuleringen: ‘Geef het verschil aan tussen…’, ‘Leg uit
waarom…’, ‘Leg uit of…’ en ‘Beredeneer dat…’.

De antwoorden op toetsvragen met de vier specifieke vraagformuleringen worden niet
alleen op inhoud maar ook op taal beoordeeld.

Elke leerling scheikunde en/of biologie heeft een geel kaartje met daarop de volgende
trefwoorden:
Hoofdletter Punt
Vraag herhalen
X punten = X antwoordelementen
Wees concreet
Antwoord overlezen
Van dit kaartje hangt in elke klas een exemplaar op A4-formaat.

Geselecteerde huiswerkopdrachten worden via het computerprogramma peerscholar
gemaakt. Bij dat programma moeten leerlingen elkaar feedback geven op (de
formulering van) hun antwoorden.

Andere opties die voor huiswerkopdrachten worden ingezet zijn Denken-DelenUitwisselen en/of het modelen (docent doet hardop denkend voor hoe hij de opdracht
aanpakt). Lastige antwoorden worden door de docent op het (digi)bord
geparafraseerd.

Daarnaast zijn scharnierwoord-opdrachten en zoek-het-best-geformuleerde-antwoordopdrachten gemaakt.
Resultaten van de nieuwe aanpak
We kunnen uit ons onderzoek concluderen dat de taalinterventies die we bij scheikunde en
biologie gepleegd hebben ook daadwerkelijk tot meer taalkundig goed geformuleerde
antwoorden hebben geleid.
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We hebben de toetsresultaten van 4-havo leerlingen bij scheikunde (N = 99) geanalyseerd.
De antwoorden op toetsvragen met de vier specifieke vraagformuleringen zijn op taal
beoordeeld. Leerlingen konden in totaal vier taalpunten scoren. We zien dat deze
leerlingen meer taalpunten scoren in toetsweek 2 (M = 2.15, SD = 1.26) dan bij de
nulmeting begin van het schooljaar (M = 1.59, SD = 1.04). Het verschil van -0.57 is
significant en representeert een groot effect: d = 0.54. Van de nulmeting naar toetsweek 2
hebben 55.6 % van de leerlingen zich verbeterd, dan wel de maximale score van 4 punten
behouden.
Als we de resultaten van de nulmeting met toetsweek 3 (M = 2.71, SD = 1,08) vergelijken,
zien we een nog groter (significant) verschil van -1.13 en een effectgrootte d = 1.09. Van de
nulmeting naar toetsweek 3 heeft 67.7 % van de leerlingen zich verbeterd.
Als we kijken naar toetsweek 4 (M = 2.74, SD = 1.20) ten opzichte van de nulmeting, dan
zien we een (significant) verschil van -1.15 en een heel groot effect van d = 1.11. Van de
nulmeting naar toetsweek 4 heeft 69.7 % van de leerlingen zich verbeterd, dan wel de
maximale score van 4 punten behouden.
De resultaten van biologie zijn op het moment van schrijven nog niet geanalyseerd.
Uit een enquête onder de 4-havo-leerlingen scheikunde en biologie blijkt dat ze het belang
van goed formuleren steeds beter inzien. Ook geven de leerlingen aan dat ze door het
'taalteken' beter over het antwoord nadenken omdat het hen attendeert op het belang van
goed formuleren. De leerlingen zeggen hierdoor het antwoord op de vraag vollediger,
concreter en netter op te schrijven. Het valt vooral de docenten biologie op dat leerlingen,
ook bij vragen waar het taalteken niet bij staat, toch zorgvuldiger formuleren.
Conclusie
Taalkundige Jannemieke van der Gein (2012) heeft onderzoek gedaan naar taalfouten die
havo/vwo-leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs in hun schriftelijk
eindexamen maken. Uit haar onderzoek blijkt dat het juiste gebruik van scharnierwoorden
bij veel leerlingen problemen oplevert. Daarnaast komt zij aan het eind van haar artikel tot
de conclusie dat “…nauwkeurig onder woorden brengen van gedachten en bedoelingen en
het kiezen van de juiste woorden, in de juiste combinaties, aan het einde van het
voortgezet onderwijs een niet gering struikelblok kan vormen…” Uit ons onderzoek blijkt
enerzijds dat het 'probleem' daarom oppervlakkig is en vooral een kwestie van aandacht en
houding is bij leerlingen. Anderzijds is er wel degelijk een grote groep leerlingen die moeite
heeft met het nauwkeurig onder woorden brengen van gedachten en bedoelingen. Ook het
juist gebruiken van de vakbegrippen en het specifiek beschrijven van processen en
meerstapse redeneringen vormt voor deze groep een probleem. Het lijkt erop dat
langdurige taalsteun-interventies geen overbodige luxe zijn.
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4. Bijdragen over taal in mens- en
maatschappijvakken
4.1 'Juf, kunt u ons precies vertellen hoe we het op moet schrijven?'
Recensies schrijven voor CKV en Nederlands
Evah den Boer, Metis Montessori Lyceum, Amsterdam
Vaak krijg ik bij het inleiden van een schrijfopdracht bij Nederlands een vraag als 'Juf, kunt u
ons precies vertellen hoe we het op moeten schrijven?' Een duidelijke schrijfinstructie levert
echter zelden goede teksten op. Zou het niet beter zijn om de leerlingen de criteria van een
schrijfopdracht zelf te laten ontdekken? Leerlingen uit 4-VWO gaan op ontdekkingstocht. Zij
krijgen bij CKV de opdracht om een recensie te schrijven, waarvoor zij schrijflessen krijgen bij
Nederlands (1). Daar leren de leerlingen aan welke eisen een goede recensie voldoet en hoe zij
vaktermen van CKV kunnen toepassen in hun recensie. De criteria formuleren leerlingen echter
zelf door observerend te leren.
Aanpak
In de eerste les bekijken leerlingen de animatiefilm Harvie Krumpet en schrijven zij een
recensie. In de volgende les wordt de klas verdeeld in vier groepen. Twee groepen vormen de
redacties van een krant. Zij moeten uit de stapel geanonimiseerde recensies een top-3
samenstellen. De andere twee groepen observeren hoe de redacties te werk gaan: hoe bepalen
de redacties wat een goede recensie is en wat zijn de criteria die zij daarvoor hanteren?
De twee observatiegroepen presenteren in de volgende les afzonderlijk hun bevindingen aan de
hele klas. Vervolgens krijgen de redacties de mogelijkheid om de criteria nog aan te vullen.
Daarna worden in een klassengesprek de twee lijstjes van criteria samengevoegd tot een zelf
opgestelde lijst met criteria waaraan een goede recensie moet voldoen. Deze lijst vormt de
basis voor het beoordelingsmodel.
Vaktaal gebruiken
Een belangrijk onderdeel van een recensie is het geven van goede argumenten. De ervaring
leert dat leerlingen het moeilijk vinden om een argument goed te onderbouwen. Om dit
gestructureerd aan te pakken kan een ezelsbruggetje helpen, zoals het acroniem 'SEXI': State,
EXplain en Illustrate. Hierbij omschrijf je eerst het argument, daarna leg je het argument uit en
vervolgens geef je een voorbeeld. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen inhoudelijke
argumenten geven over de kunstvorm die zij recenseren, maken zij gebruik van kijkwijzers. Een
kijkwijzer stelt vragen aan de leerling en de vaktermen worden uitgelegd. Deze vaktermen zijn
bij het vak CKV toegelicht. In Figuur 13 staat een deel van de Kijkwijzer Film.
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1. Wat zie je? Welke filmtechnieken vallen op?

Montage: Het aan elkaar plakken van verschillende beelden waardoor ze een
onderlinge samenhang krijgen. Montage bepaalt voor een belangrijk deel de
snelheid en het ritme van de film. Beelden die door middel van montage aan elkaar
geplakt zijn, beïnvloeden elkaar sterk.

Camerastandpunt/gebruik: De manier waarop de camera wordt gebruikt kan erg
verschillen. Wanneer er met een lichte beweeglijke schoudercamera wordt gefilmd,
dan zijn de beelden vaak schokkerig en grof. Een statische camera levert ook
statischer beelden op. De plaats waar de camera staat is ook van groot belang.
Een standpunt vanuit personages laat ons meekijken met de spelers en verhoogt
onze betrokkenheid bij de film. Ook is het belangrijk te letten op de camera-afstand
tot het onderwerp: close-up, medium shot en long shot zijn de drie grote
afstandsbepalingen die ieder een eigen effect teweeg brengen.

Belichting: Hoe worden de scenes uitgelicht? Zijn er veel licht/donker contrasten?
Krijgen bepaalde personages of locaties meer licht dan andere?

Mise-en-scène: Alle elementen die voor de camera worden geplaatst om gefilmd te
worden: het decor, de voorwerpen in het decor (props), kostuums, make-up van de
acteurs en de bewegingen die zij maken.
2. Wat hoor je? Welke rol speelt de muziek in de film?

Muziek versterkt inhoud film (op welke manier?): Muziek speelt vaak een
belangrijke rol in een film. Muziek kan bijvoorbeeld dramatische of spannende
momenten versterken. Maar het is ook mogelijk dat muziek iets nieuws toevoegt
aan de beelden. Soms is er geen of weinig muziek. Let ook op de geluiden zoals
straatverkeer, telefoons en voetstappen.

Geen, weinig of onopvallende muziek.

Muziek voegt elementen toe (welke en op welke manier?).
Figuur 13. Fragment uit de Kijkwijzer Film
Om de vaktermen uit de kijkwijzers toe te passen, oefenen de leerlingen in de les met het
afmaken van voorbeeldzinnetjes. Deze voorbeeldzinnetjes zijn voor deze lessenserie aan de
kijkwijzers toegevoegd. Op deze manier kunnen de leerlingen zowel een goede opbouw
aanbrengen in hun argumenten, als vaktermen van CKV toepassen. Figuur 14 toont in dat
verband een deel van de Kijkwijzer Theater.
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1. Wat zie je? Hoe begint het toneelstuk?
• Doek gaat op;
• Geen doek, spelers komen op;
• Geen doek, spelers staan al op het toneel.
Argument formuleren: wat voegt het begin toe aan de betekenis van het toneelstuk?
State: Het begin van het toneelstuk is van betekenis voor het toneelstuk, omdat…
Explain:
Illustrate:
2. Wat zie je: welke rol speelt de belichting?
• Speelt belangrijke rol;
• Ondersteund stemming op het toneel (hoe?);
• Sobere en neutrale rol.
Argument formuleren: wat voegt de belichting toe aan de betekenis van het
toneelspel?
State: De belichting is een toevoeging aan de betekenis van het toneelspel,
omdat…
Explain:
Illustrate:
Figuur 14. Fragment uit de Kijkwijzer Theater
De opbrengst
In de lessen hebben de leerlingen veel geoefend met het herschrijven van argumenten volgens
het SEXI-acroniem. Deze houvast heeft de leerlingen vooruit geholpen en dat was zichtbaar
aan het eind van de lessenserie. Zij schreven toen een tweede recensie over de animatiefilm
Father and Daughter. Hierin waren zowel de opbouw van de argumenten als het toepassen van
de vaktermen merkbaar verbeterd. De volgende drie voorbeelden van de leerlingen uit
4-VWO illustreren het toepassen van de vaktermen in de recensies.
Nicky (klas 4V2) schreef na het zien van Father and Daughter over de muziek in de film: 'Maar
ook de muziekkeuze is prima. Het toch wel droevige verhaal wordt ondersteund door rustige,
instrumentale muziek. Deze muziek zorgt voor de samenhang van het verhaal en dat het
publiek geboeid blijft.'
Haar klasgenoot Nora schreef over Father and Daughter: 'De manier van het gebruik van
schaduwen en verschillende camerastandpunten is prachtig. Samen met de gekozen muziek,
geeft het zoveel sfeer en karakter aan het beeld.'
Klasgenoot Bryan schreef over de animatie: 'In het begin van de film is al te zien aan alles dat
het best een droevige film zal gaan worden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de vage groene kleur
van het landschap en de personen, maar het is ook te horen aan de trieste achtergrondmuziek.'
Naast de recensie over de animatiefilm, schreven de leerlingen ook een recensie over een
culturele of kunstzinnige uiting die ze hadden gezien op de CKV-dag in Amsterdam. In deze
recensie was het gebruik van vaktermen ook duidelijk verbeterd ten opzichte van de eerdere
recensies uit de lessenserie.
Na het zien van de film Wild schreef Robbie (klas 4V2) het volgende: 'De film heeft een goed
verhaal dat je aangrijpt vanaf het begin. In de film wordt er soepel gespeeld met de manier
waarop de film is gemonteerd. Het verhaal opent met een fragment waarbij je gelijk in het
verhaal wordt gesleurd. (…) Het is ook leuk om te kijken doordat het een mooie film is waarbij
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de schoonheid van de natuur ook heel belangrijk is. De mise-en-scène is bewust gekozen en
tijdens het filmen is er geen gebruik gemaakt van kunstmatig licht. Sommige scènes moesten
meerdere keren gefilmd worden om de natuur zo veel mogelijk in al zijn schoonheid te filmen.'
En klasgenoot Sabrina schrijft over de film Wild: 'De kleding, make-up, decorontwerp en muziek
zijn goed afgestemd op het verhaal. Het verhaal speelt zich af in bergachtige gebieden en er
wordt veel gebruik gemaakt van rustige achtergrondmuziek tijdens de film.'
Al bij al is dit een mooie opbrengst van deze lessenserie. Het gericht oefenen met vaktermen
van CKV levert inhoudelijke argumenten op. Niet alleen hebben de leerlingen zelf ontdekt wat
de criteria zijn waaraan een goede recensie moet voldoen, ook kunnen zij hun argumenten
structureren en vervolgens onderbouwen met vaktermen van CKV. Daarnaast waarderen de
leerlingen de lessenserie, vooral het observerend leren. Dat willen ze graag vaker toepassen.
(1) De lessenserie (lesplannen en lesmateriaal) is terug te vinden op http://bit.ly/28SUwoY
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4.2 Ontwerpen van vakspecifieke schrijflessen. Vijf principes.
Jannet van Drie & Talita Groenendijk, Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO), Universiteit van
Amsterdam
Achtergrond en aanleiding
Schrijfvaardigheid is de moeilijkste taalvaardigheid voor leerlingen om te leren (Bonset &
Braaksma, 2008) en de eisen die aan schrijfvaardigheid in het voortgezet onderwijs gesteld
worden zijn hoog. De mens- en maatschappijvakken (m&m) doen een groot beroep op de
schrijfvaardigheid van leerlingen (van Drie e.a., 2015); vakspecifiek redeneren wordt doorgaans
getoetst door het schrijven van kortere of langere teksten. Docenten vinden veelal dat de
teksten van leerlingen te wensen over laten, zowel op vakinhoud (redeneren met vakconcepten)
als op algemene tekstkwaliteit. Deze ervaringen worden ondersteund vanuit de
onderzoeksliteratuur. Tegelijkertijd voelen veel docenten zich slecht toegerust om leerlingen bij
het schrijven te ondersteunen. Hoewel er veel bekend is over effectief schrijfonderwijs bereikt
deze kennis docenten uit de vakken nauwelijks. Doel van het project Bevorderen van genre
specifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken' (gefinancierd door het
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) was om docenten uit de mens- en
maatschappijvakken meer toe te rusten in het integreren van schrijfdidactiek in hun lessen en
om op deze wijze de kwaliteit van de schrijfproducten van leerlingen te verbeteren. Het gaat
daarbij om de ontwikkeling van schrijfvaardigheid binnen de m&m-vakken, zodanig dat
vakspecifiek denken en redeneren én schrijfvaardigheid verbeteren. De focus ligt daarbij op drie
taaldenkhandelingen: a) vergelijken, b) verklaren en c) argumenteren.
Vijf ontwerpprincipes
Twaalf docenten, van verschillende m&m-vakken en Nederlands, hebben een
professionaliseringstraject gevolgd. Hierin kwamen onder meer aan de orde: a) het
schrijfproces, b) vak- en genrespecifieke aspecten van teksten, c) effectieve schrijfinstructie en
d) het beoordelen van teksten. Vervolgens hebben deze docenten geïntegreerde schrijfvaklessen ontworpen en uitgevoerd. Deze lessen zijn geïnspireerd op vijf ontwerpprincipes,
waarvan in onderzoek is aangetoond dat ze effectief zijn (zie Graham & Perin, 2007):
1. strategie-instructie: een stapsgewijze aanpak voor het leren van schrijfvaardigheden waarbij,
na uitleg van de docent, leerlingen eerst ondersteund en daarna zelfstandig teksten schrijven;
2. bestuderen van voorbeeldteksten: leerlingen bestuderen voorbeeldteksten zodat ze zich een
beeld vormen van hoe een tekst er uit kan zien en wat criteria voor goede teksten zijn, deze
criteria kunnen ze vervolgens zelf toepassen in hun eigen teksten;
3. pre-writing: hieronder vallen allerlei activiteiten die voorafgaan aan het daadwerkelijke
schrijven van de tekst, zoals het selecteren en ordenen van inhoudelijke informatie in een
schema;
4. interactie: het samenwerken aan en praten over een tekst, bijvoorbeeld samen ideeën
genereren of elkaars tekst van feedback voorzien;
5. authentieke taken: hierbij gaat het over het ontwerpen van de schrijftaak, zodat de context,
het doel en het publiek duidelijk is.
In totaal zijn er negen lessenseries ontworpen voor de vakken aardrijkskunde, ckv, economie,
geschiedenis, filosofie en maatschappijwetenschappen, van de brugklas tot 6 VWO (voor een
overzicht en concrete materialen zie:
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/index.php/schrijven_in_de_klas_doel_project)
Uitkomsten onderzoek
Om de kwaliteit van de leerlingteksten in kaart te brengen, zijn voor- en nametingen afgenomen.
De teksten zijn geanalyseerd met behulp van een rubric: een beoordelingsinstrument, waarin de
beoordelingscriteria op verschillende niveaus uitgeschreven worden. De teksten zijn beoordeeld
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op: a) schrijven algemeen, b) genrespecifiek schrijven en c) vakspecifiek schrijven. Bij vijf van
de twaalf lessenseries was ook een controlegroep aanwezig. Uitkomsten laten zien dat
leerlingen bij de nameting kwalitatief betere teksten schrijven, zowel in vergelijking met de
voormeting als in vergelijking met een controlegroep.
De docenten gaven aan meer handvatten te hebben om schrijfvaardigheid te kunnen integreren
in hun vaklessen. Ze vonden de vijf ontwerpprincipes daarvoor goed bruikbaar. In een
vragenlijst, die een half jaar na afloop van het project werd afgenomen, gaven ze aan deze
principes nog steeds toe te passen in hun lessen.
Samenwerking Nederlands en andere vakken
Om te werken aan schrijfvaardigheid binnen de vakken is de samenwerking tussen docenten
Nederlands en de docenten van andere vakken van groot belang. Binnen dit project is deze
samenwerking op verschillende manieren vormgegeven: van het vragen aan de collega
Nederlands wanneer een bepaald onderdeel behandeld wordt om tot afstemming te komen, tot
het gezamenlijk ontwerpen van een lessenserie waarbij leerlingen bij beide vakken werken aan
dezelfde doelen. Een voorwaarde om de gewenste transfer te bereiken, is dat docenten
Nederlands en m&m-vakken contact hebben over wat leerlingen op welk moment leren over
schrijfvaardigheid. Echter, de praktijk leert dat dit vaak moeizaam gaat. Schoolleidingen zouden
dit contact moeten stimuleren en faciliteren.
Kennis van vaktaal
Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van de teksten die leerlingen bij de m&m-vakken
schrijven beter wordt, als in die vaklessen expliciet aandacht wordt gegeven aan
schrijfvaardigheid. Dit vereist dat docenten zicht hebben op de talige eisen die gesteld worden
binnen hun vak. Vakspecifiek denken en redeneren kan niet zonder taal. Als je als vakdocent
het vakspecifieke redeneren van leerlingen wilt verbeteren, dan is het belangrijk om leerlingen
ook de taalmiddelen aan te reiken om hun redeneringen te verwoorden, ook op schrift. Dus hoe
schrijf je nu een geografische vergelijking of een economische verklaring goed op? Dit vereist
dat docenten kennis hebben van hun vaktaal, zowel de vakinhoudelijke concepten, de metaconcepten (als verklaring, verandering), maar ook de wijze waarop je deze redenering op papier
zet: hoe geef je verbanden weer, hoe structureer je een tekst? Deels betreft dit meer algemene
aspecten, maar deze worden vakspecifiek ingevuld. Hoewel bij het schrijven van een betoog bij
filosofie dezelfde hoofdstructuur gebruikt wordt als bij Nederlands en geschiedenis, worden er
toch vakspecifieke eisen gesteld of accenten gelegd. Deze vakspecifieke accenten zouden
meer expliciet gemaakt dienen te worden, zowel voor docenten als voor leerlingen.
Daarnaast zouden docenten meer kennis moeten hebben over vakspecifieke schrijfinstructie.
De docenten uit het project gaven aan dat ze de ontwerpprincipes zijn blijven gebruiken en
integreren in hun lessen. Nu niet meer geconcentreerd in een lessenserie van een paar lessen,
maar juist kort en tussendoor. Bijvoorbeeld door - als het gaat over verklaringen voor de Franse
Revolutie - ook even aandacht te besteden aan hoe een goede verklaring eruit ziet en hoe je dit
noteert. Een belangrijke aanbeveling vanuit dit project is dan ook: 'Alle docenten zouden kennis
moeten hebben over vakspecifieke schrijfvaardigheid en bijbehorende didactiek. Binnen
lerarenopleidingen zou hier expliciet aandacht aan besteed moeten worden'(van Drie e.a.,
2016, p. 119).
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4.3 Causaliteit in de taal van schoolboeken. Voor historisch denken
is taalonderwijs nodig.
Terence Honing & Arie Wilschut, Hogeschool van Amsterdam
Dat geschiedenis een talig schoolvak is, is een veel voorkomende constatering. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er internationaal veel onderzoek is gedaan naar de taal van schoolteksten
voor geschiedenis (Schleppegrell, Greer & Taylor, 2008; Coffin, 2006; De Oliveira, 2011).
Binnen deze taalgerichte benadering van geschiedenisonderwijs is in Nederland veel aandacht
voor school- en vaktaal waarmee de inhoud wordt weergegeven (Stam & Van Drie, 2013). Ook
is er veel aandacht voor het schrijven van/door de leerlingen (Van Drie, Braaksma & Van
Boxtel, 2014; Van Drie, Groenendijk, Braaksma & Janssen, 2016). In vergelijking met het
internationale onderzoek (Achugar & Schleppegrell, 2005; Coffin, 2004) is in Nederland echter
weinig onderzoek gedaan naar de taal waarmee ‘historisch denken’ - of meer specifiek
'historisch causaal redeneren' - wordt uitgedrukt in (schoolboek)teksten.
Deze vorm van causaal redeneren in geschiedenisteksten verdient speciale aandacht, omdat
het verklaren van het verleden door middel van causale redeneringen wordt gezien als een
lastig en tegelijkertijd zeer belangrijk onderdeel van het ‘historische denken’ dat leerlingen in het
onderwijs onder de knie moeten krijgen (Halldén, 1998; Carretero, López-Manjón & Jacott,
1997). Leerlingen moeten bij het maken van een historisch causale redenering a) rekening
houden met oorzaken die intentioneel zijn of structureel, b) ze moeten belangrijkere oorzaken
kunnen onderscheiden van minder belangrijke en c) ze moeten beseffen dat voor elke
gebeurtenis, verschijnsel of ontwikkeling meerdere oorzaken aan te wijzen zijn, nooit één
(Wilschut, Van Straaten & Van Riessen, 2013, p. 76). Bij gevolgen bestaat het onderscheid a)
tussen gevolgen op korte en lange termijn en b) tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen. Ook
hierbij is het essentieel dat leerlingen zien dat gevolgen geen noodzakelijk resultaat zijn
geweest van de gebeurtenissen of ontwikkelingen die aan het ontstaan hebben bijgedragen.
Omdat deze causale relaties met een breed scala aan taalvormen tot uitdrukking kunnen
worden gebracht, is een taalgerichte benadering wenselijk.
De talige kant van causaliteit in Nederlandse schoolboeken
Taalkundige analyses gebaseerd op de systemisch-functionele grammatica (Halliday &
Matthiessen, 2013) laten zien dat causaliteit kan worden uitgedrukt met a) structuurwoorden
(omdat, daarom), b) met werkwoorden (leidde tot, veroorzaakte), of c) met zelfstandige
naamwoorden (oorzaak, reden) (Achugar & Schleppegrell, 2005). Een vierde manier om
causaliteit talig weer te geven is door middel van de impliciete causaliteit. Feiten worden dan
achtereenvolgens beschreven op een wijze die een oorzakelijke samenhang suggereert: ’Filips
II was woedend over de vernielingen. Hij stuurde de Spaanse hertog van Alva met een leger
naar de Nederlanden.’ Hoewel de vernielingen van de Beeldenstorm één van de oorzaken
vormden voor het sturen van Alva, wordt dat in deze zinnen alleen gesuggereerd door de twee
feiten op elkaar te laten volgen.
Het onderzoek dat we tijdens de conferentie aan de orde stellen, betreft de wijze waarop
causaliteit in twee Nederlandstalige schoolboeken (Memo en Geschiedenis werkplaats) wordt
uitgedrukt. De volgende onderzoeksvragen zijn leidend geweest:

Welke talige middelen (impliciet, werkwoord, zelfstandig naamwoord of
structuurmarkeerder) worden gebruikt om causaliteit uit te drukken?

In welke mate wordt in de schoolboeken aandacht besteed aan de taalmiddelen die
verband houden met genuanceerd historisch causaal redeneren?

Is er een verschil in de taalmiddelen die gebruikt worden in de schoolboeken voor de
onder- en de bovenbouw?

Zijn er specifieke taalmiddelen om causaliteit uit te drukken die in verband gebracht kunnen
worden met genuanceerd historisch causaal redeneren?
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Resultaten
Uit de analyse van de verschillen tussen geschiedenisteksten voor onder- en bovenbouw is
gebleken dat causale relaties uitgedrukt op impliciete wijze of met behulp van
structuurmarkeerders relatief vaker voorkomen in de onderbouw. Causale relaties uitgedrukt
met werkwoorden en zelfstandige naamwoorden komen daarentegen relatief vaker voor in de
bovenbouw (Figuur 15).
Talige uitdrukking van Causaliteit
Impliciet
Structuurmarkeerder

Onderbouw

Bovenbouw

27%
59%

13%
50%

Werkwoord
9%
Zelfstandig naamwoord
5%
Figuur 15. Weergave van causale verbanden in onder- en bovenbouw

22%
15%

Als bovenbouwteksten een hoger niveau van historisch denken en redeneren representeren
dan onderbouwteksten, zou dit betekenen dat werken met structuurmarkeerders gemakkelijker
is dan werken met werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Voor leerlingen die een hoger
niveau van historisch causaal redeneren zouden moeten bereiken, zou expliciete aandacht voor
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden van causaliteit dus op zijn plaats zijn.
De resultaten die zijn weergegeven in Figuur 16 laten de verschillen zien in de mate waarin de
verschillende onderdelen van historisch causaal redeneren terugkomen in de schoolboeken van
respectievelijk onder- en de bovenbouw.

Soorten causaliteit

80%
60%
40%
20%
0%

Bovenbouw
Onderbouw

Onderbouw

Bovenbouw

Figuur 16. Soorten causaliteit in de onder- en bovenbouw
Zo is er in de onderbouwboeken meer aandacht voor enkelvoudige en intentionele verklaringen
dan in de bovenbouwboeken en is er weinig tot geen aandacht voor de termijn waarop
gevolgen optreden. We zien tevens dat er in de onderbouwboeken weinig onderscheid wordt
gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke oorzaken (gewicht), terwijl dat in de
bovenbouw wel gebeurt.
De correlatie tussen de gehanteerde taal om causaliteit in de onder- en bovenbouw
schoolboeken uit te drukken en het gebruik van de verschillende onderdelen van historisch
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causaal redeneren, leidt tot de gedachte dat de onderbouwtaal (relatief meer
structuurmarkeerders, meer impliciete causaliteit) zich minder goed leent voor historisch
causaal redeneren, dan de bovenbouwtaal (meer zelfstandige naamwoorden en werkwoorden).
Deze kennis van de vaktaal biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een taalgerichte
vakdidactiek, die erop gericht is de leerlingen naar een hoger niveau van historisch causaal
redeneren te brengen.
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4.4 Beter schriftelijk formuleren in een vergelijking, in de praktijk
gebracht bij aardrijkskunde
Safrien van de Leemkolk, Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist
Leerlingen hebben moeite een adequate geografische vergelijking tussen twee landen te
maken en dit correct schriftelijk weer te geven. Bij het uitvoeren van een vergelijkende opdracht
formuleren leerlingen hun antwoord in onvolledige zinnen en vergeten ze vaak beide landen
daadwerkelijk met elkaar te vergelijken. Niet zelden is in de ogen van de leerlingen het
beschrijven van enkele verschillen een voldoende uitvoering van de opdracht. Door te
participeren in het UvA-onderzoek Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de
mens- en maatschappijvakken kreeg ik de mogelijkheid om als docent kennis op te doen van
taalgericht vakonderwijs, waardoor ik leerlingen uit de brugklas kon ondersteunen bij het
schriftelijk formuleren in een vergelijking.
Participatie in het onderzoek van de UvA bestond uit het bijwonen van bijeenkomsten waarin de
deelnemende docenten door de onderzoekers geschoold werden in drie taaldenkhandelingen:
verklaren, vergelijken en argumenteren, en waarin ze toegerust werden in het integreren van
schrijfdidactiek in de vaklessen. Doel daarbij was het verbeteren van de kwaliteit van de
schrijfproducten van leerlingen.
Met het oog op het integreren van schrijfdidactiek in de lessen is er in de
scholingsbijeenkomsten aandacht besteed aan ontwerpprincipes als a) strategie-instructie
(gebruik van strategieën, modelleren, hardop denken, inzetten hulpmaterialen), b) bestuderen
van voorbeeldteksten, c) pre-writing, d) interactie (samen schrijven en peer review) en e)
authentieke taken. In de hier gepresenteerde lessenserie aardrijkskunde is de schrijfdidactiek
vormgegeven met behulp van modelleren, hardop denken, pre-writing en interactie (samen
schrijven en peer review).
Beschrijving lessenserie
Start en einde van de lessenserie bestonden uit de opdracht een advies te formuleren voor
klanten van een reisbureau die geen beslissing konden nemen naar welk Europees land zij op
vakantie zouden gaan (keuze uit twee).
In het kader van de lessenserie is gekozen voor hoofdstuk 5, Europa uit het brugklasboek
BuiteNLand hv. De leerlingen vergelijken twee Europese landen op landschappelijk,
klimatologisch, demografisch en cultureel gebied. Het leren maken van een adequate
vergelijking wordt getraind met behulp van a) modelleren waarin signaalwoorden en dimensies
benadrukt worden en in een kolommenschema worden weergegeven, b) een schrijfkader en
c) peer review.
Les 1
De lesdoelen zijn: aan het eind kunnen de leerlingen een vergelijkende opdracht correct
uitvoeren en leerlingen kunnen verschillen binnen Europa benoemen.
De docent legt verschillen binnen Europa uit op het gebied van de vier onderwerpen landschap,
klimaat, bevolking en cultuur. Na deze uitleg schrijft hij een voorbeeld van een vergelijkende
opdracht op bord: vergelijk twee producten uit twee Europese landen met elkaar. Dit gaat in de
vorm van een klassengesprek waarbij de docent de leerlingen actief betrekt en bij het
benoemen van een verschil ook de dimensie benoemt waar het geconstateerde verschil
betrekking op heeft. De informatie uit dit klassengesprek wordt in een kolommenschema
ondergebracht en de leerlingen nemen dit schema over. De docent stelt de vraag: vergelijk
beide producten met elkaar. Bij de antwoorden van de leerlingen benadrukt de docent de
gebruikte signaalwoorden en brengt deze ook onder in het kolommenschema.
Vervolgens modelleert de docent het opstellen van een vergelijking aan de hand van twee
Europese landen, pakt daarbij terug op de eerste opdracht met twee Europese producten. Hij
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vergelijkt IJsland en Nederland met elkaar op het gebied van klimaat, landschappen, bevolking
en cultuur en gebruikt het lesboek en de Grote Bosatlas als bron. De leerlingen worden, nadat
de docent twee dimensies heeft voorgedaan, betrokken bij de opdracht en uitgenodigd zelf naar
verschillen in hun lesboek en de Grote Bosatlas te zoeken en deze te geven. Alle uit deze
opdracht komende informatie, inclusief benoemde dimensies en genoemde signaalwoorden,
wordt in een kolommenschema ondergebracht (Figuur 17). Dit alles hardop denkend.
Nederland

IJsland

Signaalwoorden

Landschappen
En
Maar
Klimaten
Tegelijkertijd
Ook
Daarentegen
Bevolking
Terwijl

Cultuur

Conclusie / advies

Figuur 17. Kolommenschema om landen te vergelijken
De docent expliciteert na afloop van het modelleren samen met de leerlingen welke stappen er
gezet zijn vanaf het uitdelen van de opdracht tot en met het maken van de opdracht en waar
een correct antwoord aan moet voldoen. Hij laat dit de leerlingen in hun schrift schrijven: a) lees
de opdracht, b) formuleer voor jezelf wat er gevraagd wordt, c) lees de bronnen, d) verzamel
informatie die nodig is, e) zet de informatie in een kolommenschema en f) beantwoord de
opdracht eerst in het klad, g) lees het klad nogmaals en h)schrijf de definitieve versie.
Les 2
In deze les wordt geoefend in het beantwoorden van een vergelijkende opdracht: Vergelijk
Noorwegen en Portugal met elkaar op het gebied van de vier dimensies/onderwerpen die in
hoofdstuk 5 behandeld zijn: landschap, klimaat, bevolking en cultuur.
De docent geeft de opdracht en in duo’s wordt deze gemaakt. De docent deelt de opdracht met
het kolommenschema en schrijfkader uit. Leerlingen vormen duo’s, verzamelen informatie over
beide landen, schrijven de gevonden informatie in een kolommenschema en beantwoorden de
vergelijkende opdracht in het schrijfkader (Figuur 18). Gemaakte opdrachten worden door een
ander duo nagekeken met behulp van een correctiemodel: fouten in taal of het vergelijken met
groen markeren, geografische fouten met rood markeren. Dit duo voorziet het nagekeken werk
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van tips hoe het beter kan. De docent geeft de opdracht terug aan de makers ervan, de
leerlingen bekijken hun goede en foute elementen in de opdracht en bepalen waar ze in een
volgende vergelijkende opdracht aandacht aan moeten besteden (reflecteren). Dit schrijven ze
op in hun schrift. De docent inventariseert voor de klas enkele door de leerlingen geformuleerde
aandachtspunten.
Ik heb vergeleken ………………………….……..
………………………………………………………

Gebieden of regio’s
noemen

Op het gebied van ……………………………….. Onderwerpen noemen
…………………………….………………………...

Te gebruiken
signaalwoorden
Ook
En

Ik heb daarbij gezien dat bij het onderwerp……. Beschrijven van de
……………………………………………………… verschillen tussen de
de regio ……………………..…….. en de regio... gebieden bij onderwerp 1
..……………………………………………..………
En dat bij het onderwerp …………….…..……de Beschrijven van de
regio ………………………….De regio………….. verschillen tussen de
……………………………………………...………. gebieden bij onderwerp 2

Daarentegen
Maar
Terwijl

Bij het onderwerp …………….... de regio……… Beschrijven van de
…………………………. . De regio ……….…….. verschillen tussen de
……………………………………………...………. gebieden bij onderwerp 3
En dat bij het onderwerp ………………….. de
Beschrijven van de
regio …………………………. . De regio ……….. verschillen tussen de
…………………………………………...…………. gebieden bij onderwerp 4
Mijn conclusie luidt dat …………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………....

Formuleer een voorkeur of
een opvallend verschil of
een opvallende
overeenkomst en licht je
keuze toe.

Figuur 18. Schrijfkader voor het maken van een vergelijkende opdracht
Resultaten van het onderzoek
In vergelijking met de voormeting schreven de leerlingen op de nameting in totaal meer op. Het
ging daarbij om meer genrespecifieke, vakspecifieke en product- en proces adviezen. De kennis
over schrijven is toegenomen. Ten aanzien van schrijfstijl (plannen en reviseren) werden geen
verschillen tussen de voor- en nameting gevonden. Wel zijn er effecten gevonden op
zelfvertrouwen, zowel voor schrijven in het algemeen als voor het genre vergelijken.
In vergelijking tot de voormeting is bij de nameting de kwaliteit van de teksten toegenomen.
Deze verbetering betreft zowel de totaalscore, als de dimensies genrespecifiek schrijven en
schrijven algemeen. Voor de dimensie vakspecifiek zijn geen verschillen gevonden.
De analyses van het schrijfproces laten een aantal verschillen zien tussen voor- en nameting.
De schrijftijd is toegenomen en leerlingen zijn meer woorden gaan schrijven, zowel gedurende
het proces als in de eindtekst.
Eigen ervaringen
Feitelijk besteed je als docent tijdens je vaklessen impliciet veel aandacht aan taal: je verbetert
de formulering van leerlingen, je leert ze nieuwe woorden/begrippen aan, je doet voor hoe je de
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taal inzet om een antwoord te formuleren. Door dit nu expliciet te maken en tijdens de
vaklessen ook aandacht aan schriftelijk formuleren te geven, kreeg ik als docent in eerste
instantie het gevoel me op glad ijs te begeven. Het behandelen van onderdelen uit het
curriculum Nederlands in de lessen heb ik, mede door de bijeenkomsten met de onderzoekers,
echter als prettig ervaren. Ik heb de indruk dat de leerlingen zich bewuster zijn van stappen in
het proces van een vergelijking maken en daardoor beter schriftelijk zijn gaan formuleren. De
leerlingen gaven zelf aan dat ze de lessen interessant vonden; doordat er regelmatig een link
werd gelegd met het vak Nederlandsen konden ze snel de essentie oppakken.
Praktijkimplicaties
Voor de schoolpraktijk roept dit onderzoek vragen op als:

Wat zijn de gevolgen van lessen waarin schrijfonderwijs en vakinhoud geïntegreerd
aangeboden worden voor bijvoorbeeld de vakinhoudelijke kennis van de leerling?

Is binnen de school een overkoepelende rol van de docenten Nederlands wenselijk/nodig?
(waarbij zij bijvoorbeeld hun kennis van schrijfvaardigheid met collega's delen)

Zouden docenten Nederlands dienend voor de andere vakken moeten zijn?
Informatie over de lessenserie is te vinden via:
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/index.php/schrijven_in_de_klas_lessen_ak
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4.5 Drones in het leger? Een geschikt dilemma voor vakoverstijgend
onderwijs bij Nederlands en maatschappijleer
Rianne Neering, UniC, Utrecht
Teksten zijn altijd subjectief omdat ze vanuit het referentiekader van de schrijver worden
geschreven en omdat er bepaalde aannames aan voorafgaan. Op dit punt vloeien de vakken
Nederlands en maatschappijleer als het ware in elkaar over: bij maatschappijleer leert de
leerling dat verschillende visies op de samenleving voortkomen uit waarden die mensen hebben
op het (samen)leven en bij Nederlands wordt veel aandacht besteed aan teksten, waarin deze
visies worden uitgedrukt. Door meer bewustzijn te creëren over waarden, zullen leerlingen
betogende en beschouwende teksten beter kunnen a) begrijpen, b) interpreteren en c)
produceren: hoofddoelen van het vak Nederlands. Hierdoor zal het denken van leerlingen zich
verdiepen. Een goed begrip van waarden helpt leerlingen om onderwerpen die bij
maatschappijleer aan bod komen, zoals politieke visies en (het ontstaan van) de rechtsstaat,
beter te kunnen begrijpen.
Maatschappijleer en Nederlands zijn twee vakken die goede mogelijkheden bieden om samen
te werken. Het zijn allebei algemeen vormende vakken, die in een bepaalde periode door alle
leerlingen gevolgd worden. Bij maatschappijleer ligt de nadruk op burgerschapsvorming, waarbij
er veel aandacht is voor de (ontwikkeling van de) eigen mening van de leerling. Bij het vak
Nederlands wordt veel aandacht besteed aan argumenteren en aan het lezen en schrijven van
teksten. In de lessenserie die hieronder beschreven wordt, worden bovenstaande kenmerken
van beide vakken gecombineerd.
De lessenserie Drones in het leger?
De lessenserie Drones in het leger? is bedoeld voor startende 4-havo leerlingen. Zij komen
binnen als beginner van het taalniveau 3F en werken toe naar hun examen, dat ook op het
taalniveau 3F plaatsvindt. De leerlingen maken in 4-havo voor het eerst kennis met het vak
maatschappijleer omdat dit pas vanaf de bovenbouw wordt aangeboden.
In deze lessenserie, die vier lessen van zestig minuten beslaat en wordt afgesloten met een
betoog, worden leerlingen uitgedaagd om a) hun mening te vormen over een maatschappelijk
vraagstuk, b) zich bewust te worden van waarden bij hun mening en c) deze mening, met
behulp van zelf verzameld bronnenmateriaal, uiteen te zetten. De beoordeling van het betoog is
gericht op zowel taaldoelen als op vakspecifieke doelen van maatschappijleer en wordt
uitgevoerd aan de hand van een vooraf kenbaar gemaakte rubric. In de beoordelingsrubric
wordt expliciet rekening gehouden met de mate waarin leerlingen de waarden die achter hun
argumenten schuilgaan zichtbaar maken in hun betoog.
Taaldoelen die in de lessenserie aan bod komen zijn onder andere: a) een betoog opzetten,
waarbij rekening wordt gehouden met het publiek, b) het doel van de tekst en c) het reviseren
van eigen en andermans tekst. Doelen vanuit maatschappijleer zijn: a) het verzamelen van
betrouwbare bronnen over een maatschappelijk vraagstuk, b) de eigen mening beargumenteren
en bijbehorende waarden benoemen en c) het verband tussen waarden en normen aangeven.
Als nevendoel wordt er in de lessenserie veel aandacht besteed aan het geven en ontvangen
van feedback.
Om begrip over waarden en normen te ontwikkelen, is een dilemma bij uitstek geschikt. Bij
maatschappijleer en ook bij Nederlands wordt bijvoorbeeld vaak gebruik gemaakt van kwesties
als euthanasie of abortus. Het maatschappelijk vraagstuk waar in deze lessenserie voor is
gekozen, komt uit de serie Duivelse Dilemma’s van omroep Human. Uit een serie
documentaires over maatschappelijke en ethische dilemma’s is gekozen voor een documentaire
over het gebruik van drones in het leger. De dilemma’s van Human hebben de derde en vierde
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klas als doelgroep en sluiten, volgens de makers, goed aan bij de vakken Nederlands en
maatschappijleer.
De lessenserie is volledig vakoverstijgend; dat wil zeggen dat er tijdens het lesgeven geen
onderscheid wordt gemaakt tussen de vakken maatschappijleer en Nederlands. Docenten die
de lessenserie gebruiken, kunnen op basis van de voorkennis van leerlingen bij sommige
onderdelen langer stilstaan. Als leerlingen bijvoorbeeld nog weinig ervaring hebben met het
lezen en/of schrijven van betogende teksten, dan kan de docent er voor kiezen om nog een
extra les toe te voegen waarin de opbouw van het betoog, in combinatie met goede
voorbeelden van betogen, meer aandacht krijgt.
In deze lessenserie heb ik er ook voor gekozen om te werken met peerfeedback, omdat ik
verwacht dat dit voor zowel de gever als ontvanger van feedback veel rendement oplevert op
het gebied van taalgebruik en taalverzorging, wat ook een belangrijk aspect van het betoog is.
Figuur 19 geeft de peerfeedbackopdracht weer.

Figuur 19. Peerfeedbackopdracht
De lessenserie gebruiken
De lessenserie bestaat uit drie onderdelen: leerlingenmateriaal, een docentenhandleiding en
een PowerPoint. Alle drie corresponderen met elkaar. De docentenhandleiding bevat steeds
een toelichting, handvatten en tips voor de docent bij de PowerPoint. Figuur 20 geeft een
voorbeeld van deze drie onderdelen bij les 3.

Figuur 20. Opzet lessenserie
De PowerPoint introduceert onderwerpen, opdrachten en maakt het bespreken hiervan mogelijk
in de klas. De PowerPoint is dus zowel een richtlijn voor de docent bij de docentenhandleiding,
als voor de leerlingen bij het leerlingenmateriaal. Inspiratie hiervoor heb ik opgedaan bij de
opzet van de digitale lesmethode Plot26.
Cummins: van Dagelijkse Algemene Taal (DAT) naar Cognitief Abstracte Taal (CAT)
De lessenserie kan worden onderbouwd aan de hand van het kwadrant van Cummins. In eerste
instantie werken leerlingen aan het begrijpen van waarden en normen door voorbeelden uit hun
eigen leven te gebruiken om besef te krijgen van deze vaktaalbegrippen (Figuur 21).
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Figuur 21. Het begrijpen van waarden en normen
De docent is sterk betrokken bij de klas en zoekt samen met de leerlingen naar goede
voorbeelden. Dit is de fase waarin leerlingen contextrijk werken aan het verwerven van nieuwe
vaktaalwoorden. Je kan hier ook spreken van de fase van het semantiseren van deze woorden
omdat na het eerste klassengesprek een definitie wordt gegeven van beide woorden.
Door middel van opdrachten gaan de leerling vervolgens verder aan de slag met de begrippen
(Figuur 22).

Figuur 22. Begrippenopdracht
De voorbeelden die in de opdrachten worden gebruikt zijn eenvoudig en liggen nog dicht bij het
Dagelijks Algemeen Taalgebruik (DAT). Deze opdrachten dragen bij aan het ontwikkelen van de
schooltaalwoorden leiden tot omdat waarden leiden tot normen.
In de loop van de eerste les wordt een stap gemaakt naar meer abstract werken met de
begrippen. Eerst wordt een kleine stap gemaakt door terug te kijken naar de eigen brainstorm
van de leerlingen over drones, een niet alledaags onderwerp voor de meesten: welke waarden
zijn in die brainstrom te herkennen. Later gaan leerlingen in een krantenartikel, nog minder
alledaags voor de meesten, op zoek naar voorbeelden van waarden en normen. De cognitieve
complexiteit neemt steeds meer toe en de steun vanuit de context neemt af.
Waarden en normen komen in de tweede les terug in een klassengesprek over drones. Tijdens
dit gesprek worden waarden zoveel mogelijk gekoppeld aan argumenten. Je kan zeggen dat
hier dus een duidelijke wisselwerking is tussen de intrinsieke beleving van de leerling en een
abstract maatschappelijk onderwerp.
Tijdens de derde en de vierde les is er vooral veel aandacht voor het verzamelen van
goede/betrouwbare bronnen, elkaar feedback geven en het schrijven van het betoog.
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Uiteindelijk maken leerlingen voor hun betoog een keuze voor een vraagstuk of dilemma met
betrekking tot drones. De leerling kan hierbij vrij zijn mening beargumenteren met benoeming
van de bijbehorende waarden. Hij maakt hierbij gebruik van een schrijfplan.
Leerlingen die vaardig zijn in het schrijven en de Nederlandse taal goed beheersen, kunnen
meer uitdaging ervaren, door in plaats van een betoog een beschouwing of uiteenzetting te
schrijven. Dit wordt doorgaans als moeilijker ervaren. Ook kan de docent sturen op de gebruikte
bronnen door leerlingen, die op een hoog niveau werken, te stimuleren om gebruik te maken
van meer complexe bronnen, terwijl leerlingen die veel moeite hebben met de taal en de
argumentatie meer gebaat zijn bij goede, maar wel eenvoudiger bronnen.
Referenties

Cummins: http://media.taalunieversum.org/hsnbundel/download/28/hsnbundel-28_1332.pdf

Omroep Human: http://www.human.nl/duivelse-dilemmas.html

Plot26: www.plot26.nl
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4.6 Wat zijn je argumenten? Schrijven en historisch redeneren
Johan van Driel & Arie Westerhout, Ichthus College, Veenendaal
In 2014 en 2015 namen wij deel aan een praktijkonderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
Het doel van dit onderzoek was het verbeteren van de schrijfvaardigheid van leerlingen binnen
de mens- & maatschappijvakken, zodat zij beter in staat zouden zijn om vakspecifiek te
redeneren. Voor dit onderzoek hebben wij twee lessenseries ontwikkeld waarin leerlingen een
schrijfopdracht moesten maken. In dit artikel beschrijven wij onze bevindingen. We hebben er
voor gekozen om de series inhoudelijk niet uitgebreid te beschrijven omdat dit al in een andere
publicatie is gebeurd (Van Drie e.a., 2015). Bovendien zijn de gebruikte materialen te vinden op
de website van het Expertisecentrum Mens en Maatschappijvakken:
http://www.expertisecentrum-mmv.nl/index.php/schrijven_in_de_klas_doel_project . We gaan
eerst in op de relatie tussen geschiedenis en taal; vervolgens evalueren wij onze lessenserie en
wij sluiten af met een korte beschouwing over hoe de inzichten die wij hebben opgedaan
verspreid worden binnen onze school.
Geschiedenis en taal
Geschiedenis is de interpretatie van het verleden met behulp van bronnen, die als bouwstenen
dienen voor de constructie van het verleden. Deze constructie ligt niet voor altijd vast omdat
bijvoorbeeld de bronnen in de loop van de tijd anders worden geïnterpreteerd, er nieuwe
bronnen worden gevonden of de vragen die aan het verleden worden gesteld, veranderen. Het
gevolg hiervan is dat historische verhalen in de loop van de tijd veranderen of worden vergeten
en ruimte moeten maken voor andere verhalen. Bij dit proces van interpreteren en
herinterpreteren is het gebruik van taal noodzakelijk. Aangezien taal niet neutraal is, geeft het
elke interpretatie een bepaalde richting mee. Het maakt immers nogal wat uit of iemand een
vrijheidsstrijder of een terrorist wordt genoemd. Geschiedenis en taal zijn daarom onlosmakelijk
met elkaar verbonden (Lorenz 1998; Paul 2015).
Deze geschiedtheoretische ideeën vinden hun weg naar het klaslokaal onder de noemer
'historisch redeneren'. Hierbij wordt met behulp van kennis, elementaire concepten (bijvoorbeeld
causaliteit) en procedurele kennis (hoe verwoord je een goed historisch argument) gestreefd
naar beter begrip en verdieping van historische kennis bij leerlingen (Van Sledright & Limon
2006). Inmiddels zijn er veel inzichten ontwikkeld die bruikbaar zijn in de klas. Een aantal
inzichten richt zich op de schrijfvaardigheid van leerlingen. In verschillende contexten zijn
principes ontwikkeld die leerlingen helpen bij het vakspecifiek redeneren en tevens de
schrijfvaardigheid van leerlingen verbeteren. Deze zijn: strategie-instructie, voorbeeldteksten,
pre-writing, interactie en authentieke taken (zie voor een inhoudelijk uitleg de bijdrage van Van
Drie & Groenendijk in deze bundel).
Lessenseries
In havo-2 werd er gewerkt aan een briefopdracht over de Industriële Revolutie. De opdracht
was een brief te schrijven vanuit het standpunt van een fabrieksarbeider, een directeur of een
dominee over de misstanden in de fabrieken in Veenendaal tijdens de 19e eeuw. Leerlingen
moesten zich hiervoor dus verplaatsen in iemand uit vervlogen tijden en argumenten proberen
te vinden die bij hun positie passen. Eerdere jaren waarin dezelfde opdracht werd uitgevoerd
bleek telkens dat de leerlingen het moeilijk vonden een gestructureerde brief te schrijven met
goede argumenten. Met behulp van de handreikingen die wij kregen in de
scholingsbijeenkomsten van de UvA werd nu gekozen voor een andere aanpak. Zo werd nu ook
het vak Nederlands betrokken bij de opdracht. Hier kregen de leerlingen instructie over het
schrijven van een zakelijke brief met een inleiding, een kern en een slot. Bij geschiedenis werd
aandacht besteed aan het vinden van goede argumenten en het voorstructuren hiervan met
behulp van een werkblad (pre-writing). Ook werd het opstellen van een goed betoog
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voorgedaan in de klas (modelling). De uitkomsten van het onderzoek waren positief. Veel
brieven hadden een duidelijke kop en staart en een goede kern met ongeveer drie uitgewerkte
argumenten. Een hele vooruitgang vergeleken met de producten die in eerdere jaren werden
ingeleverd. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de teksten beter was in vergelijking met
een ‘controle-klas’ waarin de leerlingen dezelfde opdracht kregen, maar zonder de
schrijfinstructie.
De andere lessenserie werd gegeven aan havo 5 leerlingen. Doordat veel leerlingen de lessen
in clusters volgen, was een intensieve samenwerking met docenten Nederlands niet mogelijk.
Taalsteun is daarom gegeven in de vakles zelf. In de lessenserie moesten leerlingen een
betogende brief schrijven waarin zij beargumenteerden of Nederlanders schuldig waren aan de
Holocaust (authentieke taak). In vijf lessen werd a) de structuur van een betoog uitgelegd, b)
bestudeerden de leerlingen bronnen over de Holocaust en c) construeerden zij met deze
bronnen argumenten voor/tegen hun standpunt die zij noteerden in een matrix (pre-writing), d)
werd met behulp van voorbeeldteksten en modelling uitgelegd hoe een betogende brief is
opgebouwd, e) schreven de leerlingen hun brief en f) gaven zij elkaar feedback (interactie). Ten
slotte werd deze feedback weer verwerkt in de definitieve versie van de brief. Door middel van
een voor- en natest konden de vorderingen van de leerlingen worden gevolgd en worden
vergeleken met een controlegroep (die dezelfde opdrachten maakte maar geen
taalondersteuning kreeg). Na afloop van de serie bleken de leerlingen uit de experimentele
groep significant te zijn vooruitgegaan op a) het gebied van kennis over schrijven, b) het
toepassen van deze kennis en c) vaker pauze te houden tijdens het schrijven (wat wijst op
betere planning tijdens het schrijven).
Deze lessenserie maakt duidelijk dat in relatief korte tijd de schrijfvaardigheid van leerlingen kan
verbeteren. Hoewel de structuur van een betoog ook bij Nederlands wordt behandeld,
gebruikten leerlingen deze kennis niet bij geschiedenis. Dat duidt erop dat leerlingen zich bij
geschiedenis onvoldoende bewust zijn van de talige kanten van het vak. Er is dus een transfer
nodig van wat leerlingen bij Nederlands leren naar de andere vakken (Hajer & Meestringa
2015). Natuurlijk zijn er ook dingen die (nog) beter kunnen. Leerlingen vonden het knap lastig
om elkaar feedback te geven. Met de gebruikte rubric (waarin zij hun oordeel moesten geven
over teksten van klasgenoten) konden zij onvoldoende uit de voeten. Beter is het dat leerlingen
alle relevante onderdelen markeren, zodat snel duidelijk is welke onderdelen ontbreken. Nu de
serie meerdere keren is gegeven - en er in het algemeen meer aandacht is voor argumenteren valt op dat veel leerlingen een argument wel noemen en daar een bronverwijzing bij geven,
maar vaak niet uitleggen waarom dit argument bij hun standpunt past. Dit kan worden opgelost
door argumenten altijd te laten opschrijven met behulp van het acroniem S(tate), EX(plain),
I(llustrate). De kwaliteit van de argumenten zal daardoor verder verbeteren.
Slot
Taal speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat leerlingen de
kennis die zij opdoen bij Nederlands gebruiken bij andere vakken. Docenten Nederlands en
vakdocenten zullen daar bewust aandacht aan moeten besteden tijdens de les. Dit
veronderstelt dat de vakdocenten weten welke genres bij Nederlands worden behandeld en hoe
deze genrekennis kan worden toegepast bij een ander vak. Schrijfvaardigheid hoort een
structureel onderdeel van het curriculum te zijn. Dat helpt leerlingen om de samenhang te
ontdekken tussen vakken (maar ook de verschillen) en taalvaardige leerlingen kunnen goed
laten zien wat zij weten van een vak. In de schooljaren 2016 - 2017 en 2017-2018 ontwikkelen
de docenten van de mens- & maatschappijvakken op onze school daarom verschillende
lessenseries waarin leerlingen taalondersteuning krijgen bij het maken van een schrijfopdracht.
Door te beginnen bij de brugklas en te eindigen bij de examenklassen hopen we de leerlingen
een goede basis te geven voor de toekomst.
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of Educational Psychology. Hillsdale NJ: Erlbaum. pp. 545-570.
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5. Bijdragen over taal in de
lerarenopleiding
5.1 Genres aanleren in de lerarenopleiding: sleutel tot
transfergerichte schrijfdidactiek?
Anne Decelle, Annelies Deveneyns & Liesbeth Spanjers, UC Leuven-Limburg (1)
Het voorbije decennium vond het taalgericht vakonderwijs zijn weg naar de lerarenopleidingen
in Vlaanderen en Nederland. Ook in onze lerarenopleiding, de Bachelor Secundair Onderwijs
van UC Leuven-Limburg, worden studenten bewust gemaakt van talige drempels in het
onderwijs en verwerven ze tools om op een functionele manier taalactiviteiten in te bouwen in
zaakvaklessen.
Op het niveau van de eigen opleiding zagen we vooral een toegenomen aandacht voor
professionele taalcompetenties, zoals het geven van schriftelijke feedback. We stelden echter
vast dat voor de meeste eerstejaarsstudenten die focus op professionele taalcompetenties te
vroeg komt. Zij worstelen nog met hun academische taalvaardigheid, en specifiek met de talige
eisen van de opdrachten binnen de opleiding. Tot voor kort waren deze studenten aangewezen
op remediëringstrajecten of werden ze doorverwezen naar externe taalbureaus.
De aandacht voor genredidactiek binnen het taalgericht vakonderwijs, en in het bijzonder de
publicatie van Genres in schoolvakken (Van der Leeuw en Meestringa, 2014), inspireerde ons
om die leemte aan te pakken. Van der Leeuw en Meestringa onderscheiden negen genres van
teksten. Elk tekstgenre heeft een bepaalde opbouw en sociaal doel en kan worden getypeerd
langs drie dimensies: veld (taalmiddelen om het onderwerp uit te werken), toon (taalmiddelen
om standpunt in te nemen) en modus (taalmiddelen om voor samenhang te zorgen). Met die
handvatten uit de genredidactiek als kader startten we het hier beschreven onderzoeksproject
omtrent functionele genre gebaseerde schrijfvaardigheidslessen op maat van
eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding.
Onderzoeksvragen en -opzet
Onze hoofdonderzoeksvraag luidde: hoe kan genre gebaseerde taalondersteuning bij
schriftelijke opdrachten het genre-inzicht en de genrevaardigheid van studenten verhogen?
Die onderzoeksvraag werd verfijnd tot drie deelvragen:
1. Welke genres van teksten moeten studenten van de lerarenopleiding produceren?
2. Welke talige problemen ondervinden studenten daarbij volgens docenten?
3. Wat zijn de leerresultaten op het vlak van genrekennis en genrevaardigheid na de
implementatie van een genre gebaseerde cursus schrijfvaardigheid?
Het project nam de vorm aan van een ontwerponderzoek. In de vooronderzoeksfase werd een
online bevraging verstuurd naar alle docenten. Via die weg zochten we niet enkel antwoorden
op de eerste twee deelvragen, maar verzamelden we ook opdrachtformuleringen en
instructiefiches voor schriftelijke opdrachten in de lerarenopleiding, en peilden we meningen
over de samenwerkingsmogelijkheden tussen taaldocenten en vakdocenten.
In een tweede fase ontwierpen we een genre gebaseerde lessenreeks schrijfvaardigheid die
werd geïmplementeerd in een experimentgroep van eerstejaarsstudenten Bachelor Secundair
Onderwijs (n=56). Een controlegroep (n=57) kreeg intussen de oude, niet genre gebaseerde
schrijflessen. Elke les vertrok vanuit één van de opdrachtformuleringen die in de bevraging
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waren verzameld. Zo schreven de studenten in de taalles reflectieverslagen over hun stage en
werd het genre van de ‘verklaring’ ingeoefend met een casus uit het opleidingsonderdeel
Onderwijskunde.
Hoewel we conform de principes van genrepedagogiek inzetten op kennis over de taal en dus
genrekenmerken expliciteerden, kozen we ervoor de termen veld, toon en modus te vermijden.
In plaats daarvan hadden we het over 'vaktaalgebruik', 'standpunt innemen' en 'samenhang
creëren'.
In een laatste fase evalueerden we het effect van de interventie op de genrekennis en de
genrevaardigheid. Ten eerste kreeg zowel de experimentgroep als de controlegroep een goed
en een minder goed voorbeeld van hetzelfde genre voorgeschoteld met de opdracht aan te
geven welke tekst het beste voorbeeld vormde en hun antwoord te staven met argumenten.
De argumenten werden door de onderzoekers ingedeeld in vier categorieën: opbouw, veld, toon
en modus. Ten tweede schreven zowel controlegroep als experimentgroep een tekst van
eenzelfde genre.
Resultaten
De bevraging werd door 118 respondenten ingevuld, waarvan er 101 aangaven dat een
schriftelijke opdracht deel uitmaakte van de beoordeling. Op de vraag hoe taaldocenten en
vakdocenten konden samenwerken om studenten te ondersteunen bij schriftelijke opdrachten
(Figuur 23), ging de voorkeur uit naar afgebakende verantwoordelijkheden, waarbij vakdocenten
erop kunnen vertrouwen dat taaldocenten studenten de nodige tools aanreiken om schriftelijke
opdrachten tot een goed einde te brengen, hetzij binnen een taalopleidingsonderdeel (belangrijk
tot zeer belangrijk voor 56% van de respondenten), hetzij in een remediëringstraject (73%).
61% van de respondenten vond het bovendien belangrijk of zeer belangrijk dat taaldocenten
een naslagwerk 'schrijven van teksten' ontwikkelen waarnaar vakdocenten kunnen verwijzen.
Minder interesse was er voor intensievere samenwerkingsscenario’s waarbij vakdocenten en
taaldocenten samen opdrachten beoordelen (25%), evaluatiecriteria opstellen (38%), feedback
en (29%) of monitoraten verzorgen (21%).

Figuur 23. Samenwerkingsvormen taaldocenten en vakdocenten
Om studenten op een functionele manier te kunnen toerusten voor schriftelijke opdrachten, was
het belangrijk in kaart te brengen welke genres verwacht worden (Figuur 24). We vertrokken
daarbij van de indeling in negen genres door Van der Leeuw en Meestringa; in de bevraging
werd elk genre kort toegelicht. Het verslag (46%) bleek met voorsprong het meest voorkomende
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tekstgenre in de lerarenopleiding, gevolgd door beschrijving (27%), betoog (24%) en verklaring
(19%).

Figuur 24. Genres die verwacht worden in de schriftelijke opdrachten
Een nadere blik op de verzamelde opdrachtformuleringen nuanceerde deze cijfers echter. Bij
het vergelijken van de concrete instructiefiches met de genrebenaming die vakdocenten
gebruikten, stelden we vast dat de vlag zeker niet steeds de lading dekte. Ook viel op dat wat
docenten een ‘verslag’ noemden, vaak veeleer een voorbeeld was van een macrogenre, waarbij
van studenten werd verwacht dat ze kenmerken van een verslag combineerden met kenmerken
van verklarende, betogende en/of beschouwende teksten. Bovendien bleken twee specifieke
soorten verslagen te domineren: a) het reflectieverslag (over de eigen lespraktijk) en b) het
observatieverslag.
Die vaststellingen raakten volgens ons een aantal problemen dat inherent is aan de
genredidactiek. We moesten ervoor waken dat het expliciteren van kennis over taal, meer
bepaald het aanleren van benamingen van genres en de bijhorende kenmerken, het uitvoeren
van schriftelijke opdrachten in de weg ging staan. Hoewel we vasthielden aan het principe om in
elke les een bepaald genre aan te leren, confronteerden we de studenten daarom systematisch
met de complexiteit van concrete instructiefiches.
Daarmee samenhangend groeide de aandacht voor de analyse van opdrachtformuleringen: in
een context waarin studenten uit de benaming van een opdracht niet kunnen afleiden welk
genre van hen verwacht wordt, moeten ze instructietaalwoorden vlot kunnen koppelen aan
verwachte antwoordpatronen. Voor genres zoals het reflectieverslag of observatieverslag
daarentegen, bleek het juist belangrijk om te hameren op een specifiek onderwijskundig
vakjargon en opleidingsspecifieke afspraken met betrekking tot de opbouw ervan.
Wat waren tot slot de leerresultaten bij de experimentgroep van eerstejaarsstudenten? Na de
interventie slaagde 76% van de experimentgroep (n=56) erin om het goede voorbeeld van een
genre te identificeren tegenover 66% van de controlegroep (n=57). Het effect van de interventie
(Figuur 25) was sterker wanneer studenten hun antwoord met genrekenmerken moesten
onderbouwen. Daartoe werden hun argumenten ondergebracht in de categorieën opbouw, veld,
toon en modus. We stelden vast dat de experimentgroep meer verwees naar de typische
opbouw van een genre (39% tegen 10% bij de controlegroep) en naar kenmerken van toon
(41% tegen 10%). Alleen voor de categorie modus scoorde de controlegroep beter (45% tegen
30%), wat we kunnen verklaren doordat de oude schrijfcursus veel aandacht besteedde aan
taalmiddelen om voor samenhang te zorgen.
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LEGENDA
1: correcte
voorbeeld
identificeren
2: genrespecifieke
kenmerken van
tekstopbouw
herkennen
3: kenmerken van
veld herkennen
4: kenmerken van
toon herkennen
5: kenmerken van
modus herkennen

Figuur 25. Effecten van de interventie op genre-inzicht
Hoe verder?
De volgende stap bestaat eruit dat we in kaart brengen of de interventie behalve op het genreinzicht ook effect had op de genrevaardigheid. Die analyse, waarbij de teksten uit
experimentgroep en controlegroep blind gescoord zullen worden volgens de criteria opbouw,
veld, toon en modus, volgt nog. Bovendien wordt de genre gebaseerde lessenreeks
schrijfvaardigheid volgend academiejaar geïmplementeerd bij de volledige groep
eerstejaarsstudenten.
De grootste uitdaging ligt in de verdere uitbouw van de samenwerking met de collega’s. Moeten
we tot een naslagwerk komen met vaste evaluatiecriteria voor de schriftelijke genres aan de
lerarenopleiding? De resultaten van de bevraging geven aan dat de interesse daarvoor groot is.
Anderzijds stellen we ons de vraag of studenten gebaat zijn bij zo’n verhoogde aandacht voor
labels. Maken we hen immers niet net genrevaardiger door hen bewust te maken van de
complexiteit van schriftelijke opdrachten en hen te trainen in het omgaan met instructietaal?
Referenties

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2014). Genres in schoolvakken. Taalgerichte
didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.
(1) Met dank aan Lieve Verheyden voor de ondersteuning bij de opstart van dit project.
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5.2 Nieuwkomers toegang geven tot vakken; het belang van tweedetaalgericht vakonderwijs voor voortgezette NT2-verwerving
Maaike Hajer, Hogeschool Utrecht
Anne Kerkhoff, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Saskia Versloot, Marant Interstudie, Elst
De grote toestroom van vluchtelingenkinderen in po, vo en mbo brengt in Nederland het
achterstallig onderhoud van onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) aan het licht. De
nadruk in beleid en praktijk voor deze nieuwkomers wordt - begrijpelijkerwijs - gelegd op het
ontwikkelen van een goede basis in NT2, maar dat is onvoldoende om met succes onderwijs in
andere vakken te kunnen volgen. Juist voor deze kwetsbare en zeer heterogene doelgroep kan
taalgericht vakonderwijs helpen een brug te slaan naar het leren binnen schoolvakken. Maar
dan moet het tweede-taal element wel serieus in doelstelling en didactiek worden
meegenomen.
Taalgericht vakonderwijs en NT2
Het is zinvol om te beseffen dat taalgericht vakonderwijs juist zijn wortels heeft in
integratiemodellen die nieuwkomers naar vakonderwijs in reguliere klassen toeleiden. Hajer &
Meestringa (2015, 23) beschrijven hoe taalgericht vakonderwijs als één van de vormen van
ínhoudgericht tweede-taalonderwijs ontstond in Noord-Amerika. Een balans tussen aandacht
voor vakinhouden (inclusief woordenschat), taalvaardigheid (onder andere schoolse
taalvaardigheid) en leerstrategieën kenmerkte de leerplannen van diverse modellen. Binnen
een fase van intensief T2-onderwijs (zoals in een taalklas of ISK) kan al expliciet leerstof uit
andere vakken onderwerp van het taalonderwijs zijn. Daarmee wordt de woordenschat uit
vakgebieden als wiskunde, natuurkunde, geschiedenis en andere typische schoolse en
vakspecifieke taal onderwerp van het taalonderwijs. Je krijgt als het ware een vorm van
vakgericht taalonderwijs. In de overgang naar het reguliere onderwijs komt de vakinhoud steeds
centraler te staan, maar is er nog wel expliciet aandacht nodig voor de opbouw van specifieke
schoolse teksten, het houden van mondelinge presentaties met goede formuleringen,
woordenschat, uitspraak en zo meer: het vakonderwijs wordt dan ook taalgericht. In die fase is
samenwerking mogelijk tussen een tweede-taaldocent en vakdocenten.
Over de groep nieuwkomers is de laatste jaren binnen taalgericht vakonderwijs echter niet veel
gepraat. Er waren domweg minder nieuwkomers en taalgerichte didactiek bleek intussen ook in
een behoefte te voorzien van docenten die werken met leerlingen die in Nederland geboren en
getogen zijn. Taalgericht vakonderwijs werd een impuls in de kwaliteit van regulier vakonderwijs
en niet in het bijzonder voor tweede-taalleerders. Daarmee zijn specifieke tweede-taalaspecten
buiten beeld geraakt. Dat blijkt nu een groeiend probleem. Leerlingen die na een intensieve
fase in een ISK of taalklas naar het reguliere onderwijs overstappen, krijgen daar geen
passende vervolg-ondersteuning van hun tweede-taalontwikkeling. Dat beïnvloedt hun
schoolresultaten onnodig negatief.
Diversiteit opnieuw op de agenda
Is het reëel te verlangen dat iedereen die lesgeeft in een heterogene klas tweede-taalgericht
vakonderwijs in zijn/haar didactisch repertoire heeft? Daarvoor is een bredere discussie nodig.
We zien dat de aandacht van beleidsmakers, wetenschappers én scholen voor thema’s
‘diversiteit’ en ‘multi-culturaliteit’, die zo’n 20 jaar geleden nog hoog op de agenda’s stonden,
danig is verslapt. Er is geen landelijk gedragen visie op wenselijke opvangmodellen, er is
onduidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is en welke competenties daarbij nodig zijn.
Er is onvoldoende besef dat de diversiteit van de Nederlandse blijvend is en niet alléén eisen
stelt aan docenten Nederlands als tweede taal in eerste opvang (al wordt ook dát nog steeds
niet door de overheid erkend. Die eisen gelden ook voor vele anderen die in het onderwijs
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werkzaam zijn, van leidsters in voorschoolse opvang en groepsleerkrachten en
onderwijsassistenten in het primair onderwijs tot en met intern begeleiders, vakdocenten in het
voortgezet onderwijs, managers en onderwijsinspecteurs. Op dit moment ontbreekt het aan een
referentiekader voor schoolleiders, personeelsmanagers, inspecteurs of schoolbestuurders die
willen nagaan welke deskundigheden vereist worden, welke daarvan in de school beschikbaar
zijn en waar ontbrekende deskundigheden eventueel (verder) ontwikkeld zouden moeten
worden.
Lectoreninitiatief
Taallectoren van diverse opleidingen, verenigd in het Lectoreninitiatief Professionalisering
Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen, hebben de situatie geanalyseerd en voorstellen
uitgewerkt om de professionalisering van leraren te versterken. Ze constateren dat in beleid,
opleidingen en ondersteuningspraktijk basale inzichten ontbreken in de ontwikkeling van
tweetaligheid en schoolsucces.
We signaleren in de eerste plaats dat er behoefte is aan een competentieprofiel en
instrumenten voor de toepassing ervan: zelfbeoordelingsinstrumenten,
assessmentinstrumenten. Daarbij is aandacht nodig voor de vraag naar wat hoort bij de
startbekwaamheid van élke leerkracht, docent of andere professional en wat beschouwd kan
worden als onderdeel van voortgezette professionalisering en leven lang leren.
Als we een beeld hebben van de rollen en rolafbakening van professionals in de school is een
vervolgvraag welke kennis de verschillende betrokken professionals in de praktijk nodig
hebben. Wat is realistisch te verwachten van vakdocenten, waar is specifieke expertise in NT2
of taalcoaching onder collega’s gewenst? Bovendien zou er een goede kennisdoorstroming
moeten ontstaan waarin praktijkvragen in het veld worden verzameld en antwoorden gegeven
kunnen worden vanuit bestaande expertise in een goede samenwerking met ondersteuning.
Kennis over (tweede) taal
In de ronde-tafelbijeenkomst willen we ingaan op deze problematiek en deze relateren aan de
vraag naar kennis over (tweede)taal van leraren, leerlingen en wellicht ook ondersteuners. We
beschrijven de actuele stand van zaken van het werk van het Lectoreninitiatief op dit thema en
bespreken met aanwezigen vragen zoals:

Welke kennis over tweede-taalaspecten is relevant voor nieuwkomers-leerlingen binnen
taalgericht vakonderwijs?

Hoe zien we de behoeften aan kennis over T2VO bij (vak-)docenten en professionals in de
context van eerste opvang versus reguliere heterogene klassen binnen diverse
transitiemodellen?

Wat zou er moeten gebeuren om deze kennis over tweede taaldidactiek te ontwikkelen via
opleiding, professionalisering en leermiddelen?

Wat betekent dit voor de kennisbasis Nederlands?
Referenties

Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek Taalgericht Vakonderwijs (derde druk).
Bussum: Coutinho.

Hajer, M., & Kerkhoff, A. (red.). (2016). Verslag studiedag taalonderwijs aan vluchtelingen,
5 juli 2016. Tilburg: Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs
Vluchtelingenkinderen.
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5.3 Wat vraagt taalgerichte didactiek van de competenties van
vakdocenten?
Mariëtte van Horik-Cuijpers, ROC Ter AA, Helmond
Anne Kerkhoff, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Aanleiding en doel
In het kader van de afronding van haar masteropleiding tot docent Nederlands doet Mariëtte
van Horik-Cuijpers, begeleid door Anne Kerkhoff, onderzoek naar de eisen die taalgerichte
didactiek stelt aan de taalvaardigheid in het Nederlands van vakdocenten en aan hun kennis
over taal en taalverwerving. De directe aanleiding voor haar onderzoek is de constatering dat
er, ondanks concreet op taalgericht vakonderwijs gericht beleid van de school waar Mariëtte
werkt en daarbij behorende inspanningen, nog steeds vakdocenten zijn die weinig of geen
aandacht besteden aan de rol van taal in hun lessen en/of taalgerichte didactiek.
Het onderzoek bestaat uit drie stappen:

Een analyse van de eisen die experts, die schrijven over taalgericht onderwijs, stellen aan
de taalvaardigheid en kennis over taal van vakdocenten. Daarbij is niet alleen gekeken
naar de eisen die auteurs expliciet formuleren, maar ook naar de eisen die uit hun teksten
kunnen worden afgeleid.

Gesprekken waarin de bevindingen uit de analyse met de auteurs van (een aantal) van de
onderzochte teksten worden besproken. De resultaten van de tekstanalyse zullen op grond
van deze gesprekken waar nodig worden bijgesteld.

Gesprekken met vakdocenten over de eisen die experts stellen aan hun taalvaardigheid en
hun kennis over taal en taalverwerving.
Enkele eerste uitkomsten van de literatuurstudie
De Generieke Kennisbasis (Romkes, 2011) en het Voorstel bekwaamheidseisen van de
Onderwijscoöperatie (2014) geven globale aanduidingen van de eisen die het beroep van leraar
stelt aan de eigen taalvaardigheid. Het lijkt echter alsof veel auteurs van teksten over wat
leraren allemaal moeten kunnen en kennen het als vanzelfsprekend aannemen dat docenten
taalvaardig genoeg zijn om goed onderwijs te geven. We vinden in de meer algemene
handboeken voor leraren in elk geval weinig concrete beschrijvingen van wat docenten aan
‘talige competenties’ (vaardigheden in het Nederlands en kennis over het Nederlands) in huis
moeten hebben. Lerarengedrag dat wij als Neerlandici en taaldocenten (ook) beschouwen als
‘taalgedrag’, wordt in die handboeken vooral behandeld als gedrag dat specifieke pedagogische
en onderwijskundige competenties vereist. Dat leraren naast die competenties óók talige
competenties nodig hebben om al die taken goed uit te voeren, wordt zelden erkend en bijna
nergens geëxpliciteerd. Eenzame uitzondering op de regel is nog steeds de publicatie Dertien
doelen in een dozijn (Paus, Rymenans & Van Gorp, 2006).
In de vakliteratuur over taalgericht vakonderwijs vinden we uiteraard wél informatie over wat
docenten aan talige competenties in huis moeten hebben. Wat de deskundigen daarover expliciet en impliciet - zeggen, zijn we nu in kaart aan het brengen.
Inhoud van de bijdrage
Tijdens onze bijdrage zullen we de uitkomsten van het onderzoek van Mariëtte van Hork aan de
deelnemers voorleggen. Wij willen daarna met hen in gesprek gaan over twee hoofdvragen:
1. In hoeverre herkennen de deelnemers de uitkomsten van het onderzoek? Hebben ze
aanvullingen of correcties?
2. In hoeverre zijn de bekwaamheidseisen die uit het onderzoek naar voren komen volgens
de deelnemers haalbaar en wat kunnen lerarenopleiders, nascholers en scholen doen om
vakdocenten te helpen de beschreven kennis en vaardigheden te verwerven of verder te
ontwikkelen?
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Werkvorm
We starten met een presentatie van de onderzoeksresultaten en de manier waarop die tot stand
zijn gekomen (10 minuten).
Na een korte, informatieve vragenronde zullen de deelnemers in groepen (6 personen) in
gesprek gaan over de twee vragen die centraal staan (20 minuten). De deelnemers noteren hun
voornaamste bevindingen op flappen of tafelkleden.
We besluiten de bijeenkomst met een plenaire ronde van ca. 15 minuten, waarin de subgroepen
hun voornaamste bevindingen delen en waarin verdere discussie kan plaatsvinden.
Referenties

Onderwijscoöperatie. (2014). Voorstel bekwaamheidseisen. Beschikbaar:
(https://www.onderwijscooperatie.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Voorstel-HerijkingBekwaamheidseisen.pdf) (Geraadpleegd op 6 oktober 2016)

Paus, H., Rymenans, R., & Gorp, K. van. (2006). Dertien doelen in een dozijn. Den Haag:
Nederlandse Taalunie.

Romkes, G. (2011). Generieke Kennisbasis. Tweedegraads lerarenopleidingen. Den Haag:
Vereniging Hogescholen.

 60

In het Platform Taalgericht Vakonderwijs werken samen:
CED-groep / Unit VO Rotterdam; CPS Amersfoort; De Talengroep (voorheen APS Utrecht);
Domein Onderwijs en Opvoeding / Hogeschool van Amsterdam; Expertisecentrum Nederlands
(EN) Nijmegen; Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT); Freudenthal Instituut / Centrum voor
Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (Fisme) Universiteit Utrecht; Instituut Archimedes/
Hogeschool van Utrecht; Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) / Universiteit van Amsterdam;
Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) / Universiteit van Amsterdam;
Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam; Lerarenopleiding / Rijksuniversiteit Groningen;
Marant Adviseurs in leren en ontwikkeling Elst; Radboud Docenten Academie / Radboud
Universiteit Nijmegen; Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school / Hogeschool Utrecht
(voorzitter) en SLO Enschede (coördinatie).
Colofon

Vormgeving omslag: Queenie Productions • Almelo

