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Dirkje Ebbers en Atty Tordoir hebben een bijeenkomst verzorgd over de invulling van het vak 

Nederlands in een nieuwe context (natuurlijk leren). In deze bijdrage wordt deze bijeenkomst 

beschreven aan de hand van onderstaande tabel, waarin verschillende graden van integratie van 

Nederlands staan uitgewerkt.  

 

Samenhang 

 

Nederlands 

 

Ieder vak voor zich. 

 

 

Afstemming tussen de afzonderlijke vakken. Afstemming over welk briefmodel gebruikt 

wordt of welke eisen gesteld moeten worden 

aan verslagen. 

 

Vakoverstijgende (of vakkenverbindende) 

projecten. 

Een project waaraan Nederlands meedoet, 

bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan 

interviewvragen en –verslagen bij een 

project waarin ook economie, aardrijkskunde 

en wiskunde participeren. 

 

Vakkencombinatie. Een combinatie op onderdelen, literatuur en 

grammatica bijvoorbeeld, met de moderne 

vreemde en klassieke talen. 

 

Vakkenintegratie. Nederlands heeft een soms wel en soms niet 

meer herkenbare vorm en plek in een 

leerstofordening anders dan via vakken 

(zoals in de Slash 21 via kernbegrippen). 

 

De scholen kunnen zich op verschillende posities in dit spectrum bevinden: van een school waar 

Nederlands (nog) als apart vak wordt gegeven tot aan scholen waarin Nederlands is volledig 

geïntegreerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij !mpulse in Leeuwarden en Vathorst in Amersfoort.  

 

Aan de hand van kaartjes met daarop zeven prestaties omschreven is het mogelijk na te gaan welk 

taalonderwijs je aan een gegeven prestatie kunt koppelen.  

 



 

Prestatie 1 

De tweede klas gaat elk jaar een week naar 

Italië in het kader van klassieke vorming. 

Organiseer een rondleiding door Pompeï voor 

2C. 

Opdrachtgever: sectie geschiedenis en 

klassieke talen. 

 

 

Prestatie 3 

Ontwerp en organiseer een persoonlijke 

rondleiding door de school voor 8e groepers 

en hun ouders, voor de open dag. 

Opdrachtgever: de commissie Open Dag. 

 

 

Prestatie 4 

De sector techniek trekt minder leerlingen 

dan vroeger. Ontwerp en maak een nieuw 

apparaat/voorwerp en presenteer dit aan 

leerlingen van de onderbouw. 

Opdrachtgever: docenten/werkmeesters 

sector techniek, klas 3 vmbo. 

 

 

Prestatie 6 

Verzorg een workshop over de 

overeenkomsten tussen Islam, Jodendom en 

Christendom. 

Opdrachtgever: docenten/werkmeesters 

leergebied (of profiel) Mens & Maatschappij. 

 

 

Er zijn talrijke suggesties voor wat er met taal gedaan kan worden. Bij prestatie 3 bijvoorbeeld: een 

mondelinge presentatie houden, een schriftelijke routebeschrijving maken, een verslag schrijven, 

mondeling uitleg geven. De lijst met mogelijke taalactiviteiten bij een prestatie is in principe oneindig. 

Hoe zorg je er nu voor dat je ook daadwerkelijk aan taalontwikkeling van de leerlingen werkt? 

 

Dirkje Ebbers geeft hiervoor een aantal aandachtspunten en definities. Een belangrijk uitgangspunt 

om mee te starten is dat taal toepassen niet automatisch ook gericht taal leren betekent. Soms 

wordt te gemakkelijk gedacht over integratie met Nederlands: “Leerlingen schrijven een verslag of ze 

houden een interview, nou mooi, dan is Nederlands er ook in verwerkt.” Dat is volgens Dirkje niet per 

definitie zo; er is pas sprake van integratie met Nederlands als er ook daadwerkelijk iets geleerd 

wordt van het vak.  

 

Als stelregel formuleert Dirkje dat er sprake is van integratie met Nederlands als: 

 er leerdoelen voor Nederlands zijn; 

 er minstens één van de drie volgende elementen aanwezig is: uitleg/instructie, oefening en 

feedback. Alle drie kan ook maar minstens één van de drie maakt het verschil uit of er sprake 

is van taalgebruik of van taalleren. 

 

Volgens de dikke Van Dale is integratie ‘het samengaan tot een geheel’. De vergelijking van koffie met 

melk kan verhelderend werken: bij koffie met melk kun je de melk niet meer uit de koffie halen of de 

koffie uit de melk. Zo zal vakkenintegratie met Nederlands er ook uit moeten zien: je kunt niet lesjes 

verslagen schrijven, interviewen en dergelijke uit het geïntegreerde geheel vissen. Die onderdelen 

moeten verbonden zijn met de andere onderdelen. 

 



Bij een prestatie kun je dat als volgt visualiseren: 

 

prestatie of taak 

 
product 
 
 
 
TAAL 

 
proces 
 
 
 
TAAK 

 

TAAL 

 

 

TAAK 

 

Een prestatie bestaat uit een product en een proces: je maakt iets en dat pak je op een bepaalde 

manier aan. Anders gezegd: je doet iets en je leert hoe je dat moet doen. Onderdeel van de prestatie 

is idealiter een taaltaak, die zelf ook weer uit product en proces bestaat. Het geheel moet een 

leerzame activiteit zijn en dus zijn er doelstellingen. Deze worden zoveel mogelijk gelijk gesteld aan 

de criteria waaraan de prestatie/de taakuitvoering in de werkelijkheid moet voldoen. Bijvoorbeeld: 

de brief die leerlingen moeten schrijven naar sponsoren moet doelgericht en zonder taalfouten zijn, 

anders lukt het niet de sponsors te vinden. 

 

Dan komt ook de beoordeling in zicht. Leerdoelen en criteria waarop de taakuitvoering wordt 

beoordeeld, moeten naadloos aansluiten. Je zou kunnen zeggen dat je met deze twee elementen 

leerdoelen en beoordeling(scriteria) -beide gestuurd door functionele eisen- de belangrijkste peilers 

hebt voor (taal)leren. De manier waarop de leerling een prestatie aanpakt en het soort product of 

dienst dat geleverd wordt, kan open zijn zolang leerdoelen en beoordelingscriteria maar helder zijn 

voor zowel docent als leerling. 

 

Bij nieuwe vormen van leren is er niet meer zonder meer een taaldocent beschikbaar als er iets 

geleerd moet worden voor taal. Dat hoeft ook niet altijd, maar is soms wel nodig. Een docent 

Nederlands is nu eenmaal opgeleid om leerlingen te begeleiden in hun taalontwikkeling. Om 

taalonderwijs goed te integreren in prestaties (of taken of projecten) moet je dus ook plannen wie 

wanneer en op welke manier het taalonderwijs verzorgt. Onderstaand schema, dat voorbeeldmatig is 

ingevuld, kan helpen om taalonderwijs in die situaties vorm te geven. 

 

Daarna en daarnaast zijn er ook beoordelingsmodellen en - systematieken en leerlijnen nodig. Maar 

dat kon in het tijdsbestek van deze themagroep niet allemaal behandeld worden. 

 

Taaltaak ……………. een interview houden 

Wat? Hoe? Wie? 

Instructie/uitleg Voorbeeld op video Begeleider 

Oefening -  

Feedback Meekijken en nabespreken Expert Nederlands 

Beoordeling   

 



Dit schema kan worden gebruikt om taalonderwijs bij prestaties vorm te geven en uitwerkingen voor 

activerend en natuurlijk leren van taal in een prestatie. 

 

 


