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Opvattingen over het belang van taal voor het 
ß-onderwijs 
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Argumenten pro 

• Taal is vereist om: 

– betekenis te geven aan begrippen:  

• instructie door de docent 

• interpretatie door de leerling 

• communicatie tussen leerlingen en met de docent 

– berichten te begrijpen in de media 

– eigen bevindingen te presenteren 

• Taalgericht vakonderwijs kan het leren van de 
ß-vakken bevorderen 
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Argumenten contra 

• Veel taal in contextrijk ß-onderwijs belemmert 
het leren: de essentie wordt weggedrukt 

• Taal is niet nodig: veel leerlingen kunnen het 
ook zonder taal wel af 

• Talig ß-onderwijs is ten nadele van  
– allochtone leerlingen  

– jongens 

• ß-docenten zijn niet opgeleid als taaldocent 

• ß-docenten hebben het al zo druk 
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Academische kritiek op het vwo-examen 
natuurkunde (2000) 

Deze week keerde zelfs Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft 
zich tegen de Nederlandse onderwijsmethode in een 
beschouwing over het natuurkunde-examen die hij samen 
met collega-natuurkundigen Robbert Dijkgraaf, Ed van den 
Heuvel en Ad Lagendijk schreef op het kennisnet.  Volgens 
hen wordt te veel nadruk gelegd op tekstanalyse. Het 
examen test eigenlijk de taalbeheersing.  

“De leerlingen moeten zich een weg banen door ellenlange 
paragrafen met irrelevante informatie, van afkortingen van 
overheidslaboratoria tot de toeristische waarde van de 
grotten van Valkenburg.''  
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Opgave 5 Grot (vwo-examen natk, 2000) 
 

De Gemeentegrot in de Limburgse plaats Valkenburg dreigt langzaam in te zakken onder de 

last van het gesteente dat zich boven de grot bevindt. Vanwege de toeristische waarde van 

de grot is besloten een permanent meetsysteem in de grot aan te laten brengen, waarmee 

het dalen van de plafonds nauwlettend in de gaten wordt gehouden.  

Het meetsysteem bestaat uit een aantal massieve, roestvrij stalen, cilindervormige 

kolommen die tussen plafond en vloer worden ingeklemd.  

Op de zijkant van elke kolom zijn meetinstrumenten aangebracht.  

Elk meetinstrument bestaat in hoofdzaak uit een roestvrij stalen snaar met in het midden een 

trillingssensor. Zie figuur 9. 

De snaar is verticaal ingespannen tussen twee blokjes die vast aan de stalen kolom zijn 

gemonteerd. Vlak voor de snaar bevindt zich een elektromagneet. 

Een wisselspanning op de elektromagneet brengt de snaar in trilling. 

De trillingssensor levert een spanning die recht evenredig is met de maximale snelheid van 

het middelpunt van de snaar. De frequentie van de wisselspanning op de elektromagneet 

wordt steeds zó gekozen, dat de snaar resoneert. 

De spanning die de trillingssensor afgeeft, is bij resoneren op zijn grootst. Behalve de 

grondtoon zal de snaar tegelijkertijd ook „boventonen” voortbrengen. In figuur 10 zijn de 

trillingstoestanden van de grondtoon en van de eerste vier boventonen schematisch 

weergegeven. 

Beredeneer welke van de eerste vier boventonen zorgt (of zorgen) voor 

een spanning aan de uitgang van de trillingssensor. 
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Opgave 6 Ozon (vwo-examen nat, 2000) 
 

Medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven hebben een 

installatie gebouwd waarmee zij de hoeveelheid ozon op verschillende hoogten in de atmosfeer 

kunnen meten. Een belangrijk onderdeel van de installatie is een laser die pulsen ultraviolette straling 

met één golflengte produceert. 

De pulsen die de laser verlaten, worden eerst door een zogenaamde ramancel geleid. Dit is een met 

waterstof gevulde cilinder. Zie figuur 11. 

Een deel van de laserstraling brengt waterstofmoleculen in een aangeslagen toestand. Deze moleculen 

vallen vervolgens via een bepaald tussenniveau terug naar hun oorspronkelijke energieniveau. Hierbij 

zenden ze ondermeer ultraviolette straling uit met een andere golflengte dan ze van de laser hebben 

ontvangen. 

Een ander deel van de laserstraling passeert de ramancel ongehinderd. De pulsen die uit de ramancel 

treden, bevatten straling met twee golflengten in het ultraviolette deel van het spectrum: 308 nm en 353 

nm. Eén van deze twee golflengten hoort bij de straling die de laser uitzendt.  

• Leg uit welke van deze twee golflengten hoort bij de straling die de laser uitzendt. 
De laser zendt per seconde 250 pulsen uit. De pulsduur is in de orde van enkele tientallen 

nanoseconden. Na het verlaten van de ramancel vervolgen de pulsen hun weg in de richting van de 

atmosfeer. In de atmosfeer kan een foton worden verstrooid. Dit betekent dat het door een 

molecuul wordt geabsorbeerd en onmiddellijk daarna weer wordt uitgezonden. Het uitgezonden foton 

kan het molecuul in alle richtingen verlaten. Een klein deel van de uitgezonden fotonen keert terug in de 

richting van de installatie. Op die manier veroorzaakt de verstrooiing een zwakke „echo” van de puls. 

Een telescoop vangt de echo op. Door een teller wordt het aantal teruggekeerde fotonen bepaald. De 

installatie is in figuur 12 schematisch weergegeven. 

We beschouwen nu de echo van één puls. Fotonen uit één puls die van verschillende hoogten 

terugkeren, komen met een tijdsverschil bij de teller aan. De teller registreert fotonen die terugkeren 

van lagen in de atmosfeer tussen 8,0 km en 60 km hoogte. 

• Bereken het maximale tijdsverschil waarmee fotonen uit één puls worden 
geregistreerd. 



Taal in de nieuwe  
ß-examenprogramma’s 
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Recente bi/na/sk/nlt-examenprogramma’s 
(domein A) 

• A1: Informatievaardigheden gebruiken 
De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en 
verwerken. 
 

• A2: Communiceren  
De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein 
communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied. 
 

• A3: Reflecteren op leren 
De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op 
eigen belangstelling, motivatie en leerproces. 
 

• A9: Waarderen en oordelen 
De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in 
de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen 
wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en 
persoonlijke opvattingen.  
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Vakspecifieke taalvaardigheden 
(domein A) 

• Biologie (4) 
– In contexten redeneringen hanteren: beleven, vormfunctie, ecologisch, 

evolutionair 

• Scheikunde (6) 
– Redeneren in termen van context-concept, structuureigenschappen, 

systemen, veranderingen, energie, duurzaamheid, ontwikkeling van chemische 
kennis 

• Natuurkunde (2) 
– Ontwikkeling en toepassing van natuurkundige en technologische kennis 
– Vaktaal interpreteren en produceren 

• NLT (2) 
– Interdisciplinaire vraagstukken beschrijven en koppelen aan studies en 

beroepen 
– Met gegevens van wiskundige en natuurwetenschappelijke aard consistente 

redeneringen opzetten van zowel inductief als deductief karakter 
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Taal in de nieuwe examenprogramma’s 
wiskunde 

• Algemeen (A, B, C) 
– De kandidaat heeft kennis van de rol van wiskunde in de 

maatschappij, kan hierover gericht informatie verzamelen 
en de resultaten communiceren met anderen 

– De kandidaat kan profielspecifieke probleemsituaties in 
wiskundige termen analyseren, oplossen en het resultaat 
naar de betrokken context terugvertalen 

• Wiskunde C 
– De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op 

correct gebruik 
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Karakteristieke handelingswoorden in de 
eindexamens vwo, 1e tijdvak 2016  

• Met woorden verklaren/beargumenteren/uitleggen: 
– Natuurkunde:     13 x  
– Biologie:      16x  
– Scheikunde:       4x 
– Wiskunde B:       0x 

• De term ‘beredeneer’ in geen van de examens 
• Specifieke nadruk op: 

– Natuurkunde:  bereken/bepaal  11x 
– Biologie:   beschrijf     9x 
– Scheikunde:  bereken     7x 
– Wiskunde B:  bewijs      6x 
   bereken     8x 
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Internationale ontwikkelingen 

• Wereldwijd: PISA 

 

• Europees: IBL 

 

• Amerikaans: Standards 
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Programme for International  
Student Assessment (PISA) 

• Aim: to monitor outcomes of educational 
systems in terms of student achievement 

• Age: 15 years 

• Surveys every 3 years since 2000 in reading, 
mathematical and scientific literacy 

– 2009 reading, math, science  [74] 

– 2012 reading, math, science  [65] 

– 2015 reading, math, science  [71] 

– 2018 reading, math, science  [??] 
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PISA-definition of Scientific literacy  

• The ability to engage with science-related issues, 
and with the ideas of science as a reflective 
citizen 

 
• This requires the competencies to: 
 

• Explain phenomena scientifically 
 
• Evaluate and design scientific enquiry 
 
• Interpret data and evidence scientifically 
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Analyse van open PISA-vragen 
(science, 2006) 

• Uit analyse van de PISA-resultaten van 
Nederlandse vmbo-leerlingen is gebleken dat zij 

 ‘relatief gezien extra moeite hebben met het nauwkeurig 
formuleren en met het beschrijven van processen en 
meerstaps redeneringen. Als het antwoord - model 
genoegen neemt met globale antwoorden en er geen 
specifieke termen in het antwoord genoemd moeten 
worden, dan scoren ook vmbo-leerlingen goed’  

     (Kordes et al., 2010) 
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Rocard-rapport (EU, 2007): 
Science Education NOW: A Renewed Pedagogy 

for the Future of Europe 

• A reversal of school science-teaching pedagogy from 
mainly deductive to inquiry- based methods provides 
the means to increase interest in science 

 

• Improvements in science education should be 
brought about through new forms of pedagogy: the 
introduction of inquiry-based approaches in schools, 
actions for teachers training to IBSE, and the 
development of teachers’ networks should be 
actively promoted and supported 
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Kenmerken Inquiry-based learning 

• Onderzoekend Leren (Inquiry-Based Learning - IBL) is 
erop gericht om onderzoekende denkwijzen en 
attitudes te ontwikkelen en bevorderen.  

• In de praktijk van IBL onderzoeken leerlingen, zij stellen 
vragen, zij exploreren en evalueren. Leren wordt 
gedreven door open vragen en meervoudige 
oplossingsstrategieën. 

•  Leraren zijn pro-actief: ze ondersteunen en moedigen 
leerlingen aan door het gebruik van zorgvuldig gekozen 
strategische vragen. Zij waarderen leerlingbijdragen - 
waaronder fouten - en ondersteunen leren met behulp 
van leerlingredenaties en -ervaringen.  
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PRIMAS-model IBL 
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Developments in the US 
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Why NGSS? 
• “The nation’s capacity to innovate for economic growth and 

the ability of American workers to thrive in the modern 
workforce depend on a broad foundation of math and science 
learning, as do our hopes for preserving a vibrant democracy 
and the promise of social mobility that lie at the heart of the 
American dream“ (Carnegie Foundation, 2009)  

 
• However, the U.S. system of science and mathematics education is 

performing far below par and, if left unattended, will leave millions of 
young Americans unprepared to succeed in a global economy. 

 
• Issues: 

– Reduction of the United States' competitive economic edge 
– Lagging achievement of U.S. students 
– Essential preparation for all careers in the modern workforce 
– Scientific and technological literacy for an educated society 
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The three spheres of activity  
for scientists and engineers in  

A Framework for K-12 Science Education 
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Threedimensional approach NGSS 
http://www.nextgenscience.org 

• Focus on integration of: 

– disciplinary core ideas:  

 content 

– scientific and engineering practices:  

 how scientists and engineers work as well as 
 skills needed 

– crosscutting concepts:  

 how scientists and engineers think 
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Science and engineering practices 

• Developing and using models 

• Planning and carrying out investigations 

• Designing solutions 

• Obtaining, evaluating, and communicating 
information 

• Reasoning skills 

• Mathematical skills 

• Engaging in argument from evidence 
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Crosscutting concepts 

• Patterns 

• Cause and effect 

• Scale, proportion, quantity 

• Systems and system models 

• Energy and matter: flows, cycles, conservation 

• Structure and function 

• Stability and change 
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Three types of standards in US 

• Next Generation Science Standards 

• Common Core State Standards for 
Mathematics 

• Common Core State Standards for English 
Language Arts and Literacy 
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Connections to the Common Core State Standards for 
Literacy in Science and Technical Subjects 

Science and engineering 
practice: engaging in 
argument from evidence 

Formulating the best 
explanation or solution to a 
problem or phenomenon 
stems from advancing an 
argument whose premises 
are rational and supported 
with evidence.  

RST.6-8.8: “Distinguish 
among facts, reasoned 
judgment based on research 
findings, and speculation...” 

RST.9-10.8: “Assess the 
extent to which the 
reasoning and evidence in a 
text support the author’s 
claim or a recommendation 
for solving a scientific or 
technical problem.” 
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Middle School Sample Tasks NGSS 
http://www.nextgenscience.org/classroom-sample-assessment-tasks 

• Ocean Waves: 

 
NGSS:   MS-PS2-3, MS-PS4-1, MS-PS4-2, MS-ETS1-1, MS-ETS1-3 

  

CCSS-M:  8.F.A.2, 8.F.A.3, 8.F.B.4, 8.F.B.5, 8.SP.A.1, 8.SP.A.2, 8.SP.A.3 

 

 CCSS-ELA/L:  W.8.2, W.8.2.a-f, W.8.7, WHST.6-8.2, WHST.6-8.2.a-f,  
  WHST.6-8.7, SL.8.4 
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The Energy of Ocean Waves– Middle 
School Sample Classroom Task 

 

NGSS 

MS-PS2-3         Ask questions about data to determine the factors that affect the strength of 

electric and magnetic forces.  

MS-PS4-1         Use mathematical representations to describe a simple model for waves that 

includes how the amplitude of a wave is related to the energy in a wave. 
MS-PS4-2         Develop and use a model to describe that waves are reflected, absorbed, or 

transmitted through various materials. 

MS-ETS1-1      Define the criteria and constraints of a design problem with sufficient precision to 
ensure a successful solution, taking into account relevant scientific principles and 

potential impacts on people and the natural environment that may limit possible 

solutions. 

MS-ETS1-3      Analyze data from tests to determine similarities and differences among several 
design solutions to identify the best characteristics of each that can be combined 
into a new solution to better meet the criteria for success. 
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The Energy of Ocean Waves– Middle 
School Sample Classroom Task 

CCSS-ELA/Literacy  

W.8.2                Write informative/explanatory texts to examine a topic and convey ideas, concepts, and information through the selection, 

organization, and analysis of relevant content. 
W.8.2.a & WHST.6-8.2.a 

Introduce a topic clearly, previewing what is to follow; organize ideas, concepts, and information into broader categories; 

include formatting (e.g., headings), graphics (e.g., charts, tables), and multimedia when useful to aiding comprehension. 
W.8.2.b & WHST.6-8.2.b 

Develop the topic with relevant, well-chosen facts, definitions, concrete details, quotations, or other information and 

examples. 
W.8.2.c & WHST.6-8.2.c 

Use appropriate and varied transitions to create cohesion and clarify the relationships among ideas and concepts. 
W.8.2.d, & WHST.6-8.2.d 

Use precise language and domain-specific vocabulary to inform about or explain the topic. 
WHST.6-8.2.e   Establish and maintain a formal style and objective tone. 
W.8.2.f & WHST.6-8.2.f 

Provide a concluding statement or section that follows from and supports the information or explanation presented. 
W.8.7 & WHST.6-8.7 

Conduct short research projects to answer a question (including a self-generated question), drawing on several sources and 

generating additional related, focused questions that allow for multiple avenues of exploration. 
SL.8.4                Present claims and findings, emphasizing salient points in a focused, coherent manner with relevant evidence, sound 

valid reasoning, and well-chosen details; use appropriate eye contact, adequate volume, and clear pronunciation. 

 

30-11-2016 TVO-conferentie Amersfoort 33 



Enkele ontwikkelingen in Nederland 

• Natuurwetenschappen en technologie 

 

• Wiskunde 

 

• Voorbeelden van TVO 
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Kennisbasis: werk- en denkwijzen 
onderbouw VO, N&T 

Karakteristieke W-wijzen 

 

• Modelontwikkeling en –

gebruik 

• Onderzoeken 

• Ontwerpen 

• Informatievaardigheden 

• Redeneervaardigheden 

• Rekenkundige en wiskundige 

vaardigheden 

• Waarderen en oordelen 

 

Karakteristieke D-wijzen 

 

• Patronen 

• Schaal, verhouding, hoeveelheid 

• Oorzaak en gevolg 

• Systeem en systeemmodellen 

• Behoud, transport, kringloop van 

energie en materie 

• Structuur en functie 

• Stabiliteit en verandering 

• Duurzaamheid 

• Risico’s en veiligheid 
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Wiskundige denkactiviteiten 

cTWO (2007) onderscheidt een zestal 
denkactiviteiten die kernconcepten met elkaar en 
met contexten verbinden: 

• Modelleren en algebraïseren  

• Ordenen en structureren 

• Analytisch denken en probleemoplossen 

• Formules manipuleren 

• Abstraheren 

• Logisch redeneren en bewijzen 
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 ß-voorbeeld 1: lerarenopleiding 

• Onderzoek van Gerald van Dijk (HU): 

Welk arrangement van curriculuminterventies, 
binnen de initiële lerarenopleiding natuurkunde, 
scheikunde en techniek, draagt bij aan de 
ontwikkeling van competenties om taalgerichte 
vaklessen te kunnen vormgeven en uitvoeren, 
gericht op het leren schrijven van 
practicumverslagen. 

 

30-11-2016 TVO-conferentie Amersfoort 37 



 ß-voorbeeld 2:  
conferentie natuurkundedidactiek 2014 

Thema  De taal van natuurkunde 
Lezingen, o.a. over 
• De modeltaal van de natuurwetenschap 

• Leren vertalen tussen representaties, hoe leer je dat?  

• Vaktaalproblemen en genredidactiek  

• De rol van representaties bij het oplossen van vraagstukken  

• Wiskunde, de taal van de natuurkunde.  

• Het schrijven van practicumverslagen  

• Taalontwikkeling van leerlingen  

• Wordt de tablet net zo stoffig als het krijtbord?  
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  ß-voorbeeld 3: biologie  
 

Dirk Jan Boerwinkel (FI): oorzaak en gevolg denken op Bonaire 
 

Thema: “Kwaliteit sperma van de westerse man hard achteruit” 
(AD, 21-9-2016) 

 
  

 
  

• Uroloog Gert Dohle 

“Soms zien we spermacellen 
met een gebroken staart of 
met twee kopjes. Die kunnen 
geen eitje bevruchten” 
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Oorzaak en gevolg spermakwaliteit 

Lesopzet 4 vmbo Bonaire: 

• Kernbegrippen vorige les 

• Nu: zaadcel, placenta, 
embryo 

• Kousa, konsekuensia 

• Tekst lezen 

• Schema invullen 

• Eerste stap samen doen 

 

 

 30-11-2016 TVO-conferentie Amersfoort 40 



Belang van taal voor ß-vakken 
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Enkele kenmerken van ß-taal 

• Compact, onpersoonlijk, precies en complex 

• Woorden hebben vaak een specifieke 
betekenis, anders dan in het dagelijks leven: 
kracht, energie, warmte, arbeid, vermogen, 
deeltje, relativiteit, evolutie, schaal, functie 

• Heen en weer denken tussen empirie en 
theorie 

• Multimodaal  
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ß-taal is multimodaal 

• Gesproken en geschreven woorden en zinnen 

• Tabellen, grafieken, stroomdiagrammen, figuren 

• Modellen  

• Mathematische symbolen en formules 

• Reactievergelijkingen 

• Gebaren en handelingsprocedures 

 

Activiteiten: lezen, schrijven, praten, tekenen, 
rekenen, praktische handelingen 
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Enkele transdisciplinaire taaleisen  
voor ß-onderwijs 

• Basale woordenschat 

• Redeneerwoorden bijv. vanwege, doordat, als 
… dan, daardoor, alhoewel, naast, argument, 
beredeneren, oorzaak, gevolg, patroon, orde 
van grootte, verband, onzekerheid, bewijs, 
controleren, stabiliteit, model 

• Opbouw van een tekst of presentatie 

• Rekening houden met het gehoor of de 
doelgroep 
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Past TVO op de ß-vakken? 
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Kenmerken van taalgericht vakonderwijs 
(Hajer, 1996) 

• Context 

 

• Interactie  

 

• Taalsteun 
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Kenmerken van taalgericht vakonderwijs 
(Hajer, 1996) 

• Context: contextrijk onderwijs staat nu meer 
centraal in het bèta-onderwijs: 
– Scientific literacy 
– Aansluiting op de buitenwereld 

• Interactie:   
– Onderzoekend leren 
– Noodzaak van interactie voor het leren van leerlingen 

• Taalsteun 
– Aan leerlingen 
– Aan docenten 
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De toepasbaarheid van genres in de ß-vakken? 

• Vertelling, verhaal, procedure, beschouwing, 
betoog en respons komen weinig voor 

• Verslag: niet een reeks gebeurtenissen, omvat 
meestal beschrijving van observaties, theorie en 
procedures, en verklaring 

• Beschrijving: bij processen en observaties, 
ordenen en structureren, gebruik van modellen 
en formules, analytisch denken, abstraheren 

• Verklaring: causale mechanismen bij NW, 
bewijzen bij wiskunde, logisch redeneren 
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Koppelen genres en denkwijzen? 

• De negen genres zijn bedacht vanuit de wereld van 
taalgericht vakonderwijs 

 

• Ze sluiten beperkt aan op wiskundige denkactiviteiten 
en natuurwetenschappelijke/technologische denk- en 
werkwijzen 

 

• Voor samenwerking tussen docenten taal en 
bètavakken is een eigen TVO-raamwerk nodig 
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Hoe overtuig je bètadocenten van het nut 
van taalsteun? 

• Niet:  

– met gebruik van jargon zoals toon, veld, modus en 
genres 

– met grammaticale eisen 

– met nadruk op spelling  

– met schrijftrainingen 
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Hoe overtuig je bètadocenten van het nut 
van taalsteun? 

• Niet:  
– met gebruik van jargon zoals toon, veld, modus en genres 

– met grammaticale eisen 

– met nadruk op spelling  

– met schrijftrainingen 

• Wel: 
– met nadruk op het belang van goed taalgebruik voor de 

toekomst van leerlingen met taalachterstand 

– met koppelingen aan het ß-onderwijs die het effectief 
leren van leerlingen bevorderen 

– door focus te kiezen in de taalactiviteiten 
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Aanbevelingen 

• Analyseren van open vragen (bijv. PISA 2015) op 
impliciete taaleisen en problemen voor leerlingen 

• Formuleren van taaldoelen bij ß-lesmateriaal 

• Scherper in kaart brengen wat overeenkomsten en 
verschillen zijn tussen taal- en ß-lessen, met respect 
voor diverse identiteiten 

• Aansluiten op kennisbasis NT en wiskundige 
denkactiviteiten 

• Nieuw raamwerk TVO-ß:  

 “Discipline-specific literacy” (Jonathan Osborne) 
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