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Samenhang & taalonderwijs volgens jou

Schrijf/teken twee minuten lang alles (op) wat er in je 
opkomt als je aan het onderwerp 'Samenhang en 
taalonderwijs' denkt.

– Schrijf achter elkaar door.
– Concentreer je op het onderwerp.
– Maak u niet druk om taalfouten.
– Heb je even geen gedachten over het onderwerp, 

schrijf dan net zolang het woord ‘taal’ op tot je wel 
weer gedachten over het onderwerp hebt. 



Overleg twee minuten met je buurman/-vrouw
– Wat hebben jullie opgeschreven?
– Noteer op Mentimeter jullie gezamenlijke top-3 

kernwoorden.

Plenair: 
– Waar denken we aan? 



Zoektocht: samenhang in het taalonderwijs

Verkenning van definitie en mogelijkheden:

• Interviews 13 deskundigen

• Literatuurstudie 14 relevante studies 

• Methodeanalyse 3 veelgebruikte methodes 

• Scriptieonderzoek 8 leraren po 



Resultaten interviews en literatuurstudie

Interviews: 
complex begrip 
diversiteit aan definities

Resultaten Literatuurstudie:
• In onderwerp

– Thematisch cursorisch onderwijs 

• Binnen taaldomeinen
– Elk taaldomein een geïntegreerd geheel

• Tussen taaldomeinen
– Het leren van elk taaldomein in termen van de ander

• Met andere vakken 
– Integratie taaldomeinen met andere vakken; conceptualiserende functie van taal 



Waarom op zoek naar samenhang? 



Achtergrond

• SLO: vakspecifieke trendanalyse.

• Platform Onderwijs 2032 adviseert om leerdoelen meer 
dan nu in samenhang te ontwikkelen. 



Wat is verkaveld onderwijs? 

Domeinen als losse onderdelen
Geïsoleerde deeloefeningen
Geen betekenisvolle contexten



Oorzaken verkaveling

1. Aannames in het onderwijs over het ontwikkelen van 
taalvaardigheid 

2. Taalmethode als richtlijn

3. Beschrijving in wettelijke documenten 

kerndoel 1 
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of
schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

4. Toetsbaarheid



Gevolgen verkaveld taalonderwijs 

• Overladenheid / tijdsdruk
• Afwezigheid betekenisvolle context
• Motivatieproblemen bij leerlingen en leraren
• Negeert taalontwikkeling in samenhang
• Leerlingen hebben geen zicht op betekenisvolle functies 

van taal
• Uitblijven transfer in het onderwijs 



Ontkaveld taalonderwijs heeft effect op:

1. Prestaties
Stevens (2006): 
• Literatuur om te leren lezen, lezen om te leren, en leren om te 

schrijven.
• Teksten zijn model: effecten tekstkenmerken 
Significant effect op woordenschat, tekstbegrip, schrijfexpressie
Meyer, Youga en Ferguson (1990)
• Lessen rond 'The Tell-Tale Heart' 
• Relevante woordenschat en spellingslijsten 
• Literaire technieken: voornaamwoorden voor standpunt
• Schrijven: toepassen 
positief effect (geen experimenteel design) 



2. Motivatie
Stevens (2006): 
• Literatuur om te leren lezen, lezen om te leren, en leren om te 

schrijven.
positief effect (op basis van observaties) 
Meyer, Youga en Ferguson (1990)
• Lessen rond 'The Tell-Tale Heart' 
positieve houding
Cheney & Gaillet (2000)
• Van writing-centered curriculum naar reading toward writing

approach
positief effect op motivatie en zelfvertrouwen



3. Tijdsdruk
Argo (1995)
“The spelling words and vocabulary words were taken from the 
reading selection;
the writing was tied in to the literature; 
but most importantly, the grammar was not taught as a separate 
nine-week or semester subject using worksheets and sentences 
that didn’t mean anything to the students;
instead, the grammar was also tied into the literature study”

Voorbereidingstijd halveerde! 



Samenhang in het taalonderwijs: praktijk



Criteria voor taaldomeinen in samenhang

• Twee (of meer) taaldomeinen zijn betrokken.

• Betrokken domeinen 'profiteren' van samenhang.

• Leerlingen worden expliciet op samenhang gewezen.

• Factor tijd: taaldomeinen komen binnen één of meer 
opeenvolgende activiteiten aan de orde. 



3 typen samenhang

A. Door een gemeenschappelijke focus van instructie te 
kiezen in de taaldomeinen
Bijvoorbeeld: je focust op verbindingswoorden in een tekst bij 
zowel het lezen als het schrijven van teksten.

B. Door zinvolle relaties te leggen tussen taaldomeinen
Met zinvol bedoelen we logisch, intrinsiek. 
Je koppelt bijvoorbeeld een les taalbeschouwing of 
grammatica meteen aan een schrijf- of spreekles. Of je 
koppelt je woordenschatonderwijs direct aan je spellingsles.

C. Door taaldomeinen functioneel met elkaar te verbinden
Met functioneel bedoelen we dat je het ene taaldomein nodig 
hebt of kunt gebruiken voor het andere taaldomein. Je laat 
leerlingen eerst teksten lezen over een onderwerp om hun 
voorkennis te activeren voordat je ze laat schrijven over dat 
onderwerp. 



Ook samenhang door....

.....altijd alert te zijn zodat je incidenteel kunt wijzen op 
de verbinding. 

De hele lesdag door kun je werken aan meer samenhang, 
als je je bewust bent van de mogelijkheden. 



Schrijven met peer response
Lesvoorbeeld: 
Type A: gemeenschappelijke focus van instructie 

• lezen 
• schrijven 
• gesprekken voeren

Focus van instructie: 
opsommingswoorden 

(met 1 en meer woorden, sterke opsommingswoorden of 
het gebruik van een komma die 'en'/ 'of' vervangt)

Hoogeveen, M. In: MeerTaal. Jaargang 1, nummer 3 



Lezen

Zelf kiezen naast wie je zit

Ik vind dat je zelf mag kiezen naast wie je zit. Ik zal uitleggen 
waarom.
Ten eerste: je kunt beter leren als je naast je maatje zit. Je voelt 
je meer op je gemak, je bent meer ontspannen en daardoor kun 
je beter nadenken.
Ten tweede: je kunt beter samenwerken met iemand die je kent 
en die je graag mag. Je durft te zeggen waar je het niet mee 
eens bent. Je regelt de dingen die je moet doen gemakkelijk. 
Bovendien is het gezelliger.

José, groep 7



Schrijven

• Stel je voor dat jij vindt dat je zelf mag 
beslissen bij wie je mag logeren. 

• Schrijf een betoog waarin je je ouder(s) of 
verzorger(s) overtuigt van deze mening.

• Geef 3 redenen voor deze mening en zet 
ze in een duidelijke opsomming. Gebruik 
(sterke) opsommingswoorden en komma's 
die de lezer duidelijk maken wat de 
volgorde van je redenen is.  



Gesprekken

Bespreek jullie teksten. Doe dat zo:

• Lees de tekst en vertel wat je goed vindt 
• Vraag wat de schrijver zou willen veranderen om de tekst 

beter te maken
• Vertel de schrijver of je het eens bent met wat beter kan. 

Leg uit waarom
• Geef de schrijver tips hoe de uitleg en de volgorde beter 

kan. Bijvoorbeeld door het gebruik van 
opsommingswoorden, komma's en sterke 
opsommingswoorden 

• Kijk of jij nog plaatsen ziet waar het betoog duidelijker en 
sterker gemaakt kan worden



Vanuit taalmethodes 



Methodeanalyse

Drie veelgebruikte methodes:
• Staal (Taal & Spelling) 
• Taal Actief (Taal & Spelling) 
• Taalverhaal (Taal & Spelling) 

Beperkte vormen van samenhang (vaak thematisch) 



Opdracht

• Kies een lesdoel en twee of meer taaldomeinen.
• Bedenk een lesactiviteit waarin taaldomeinen in een 

van de typen samenhang worden aangeboden –
volgens de criteria. 



Vervolg



Hoe verder?

Website op vakportaal nederlands.slo.nl

• Handreiking docenten voor omgaan met methodes

• Lessenserie Schrijven met peer response

• Lesvoorbeelden voor scholen die zonder methode 
werken



Meer informatie?

• Bezoek onze website
nederlands.slo.nl

• SLO Context po (juni en december 2016) 
www.slo.nl › Organisatie › SLO-magazines › SLO Context

• Neem contact op:
Joanneke Prenger | j.prenger@slo.nl
Hieke van Til | hvantil@taalvorming.nl


