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In dit document wordt een themagroep beschreven waarin Theun Meestringa en Annelies Riteco zijn ingegaan 

op de implementatie van taalgericht vakonderwijs.  

 

De implementatie van taalgericht vakonderwijs is lastig. Iemand wordt niet zomaar een taalontwikkelende 

vakdocent: dat is een proces. Het is de moeite waard om te kijken wat dat proces precies inhoudt.  

Docenten reageren op verschillende manieren op taal- en leerproblemen die met taal te maken hebben: de 

ene docent neemt zich voor om er met de klas echt aan te gaan werken zodat alle leerlingen de tekst 

begrijpen, maar de ander heeft weinig zin om met teksten aan het werk te gaan. Het komt voor dat docenten 

het leren gaan overnemen, de stof gaan versimpelen, meer gaan uitleggen en minder initiatief aan de leerling 

laten. Het is belangrijk om te snappen waarom docenten deze keuzes maken. Bij de begeleiding van docenten 

naar taalgericht vakonderwijs is het belangrijk om niet alleen aandacht te schenken aan hun didactisch 

handelen in de klas, maar ook aan hun kennis, inzichten en opvattingen.  

 

Het is belangrijk om te weten hoe docenten denken over hun eigen lespraktijk en over de rol van taal en leren 

om greep te krijgen op het gedrag in de hectiek van de dagelijkse lespraktijk, waar docenten niet voortdurend 

weloverwogen bezig kunnen zijn. Binnen het lectoraat Lesgeven in de multiculturele school aan de 

Hogeschool Utrecht is er de afgelopen jaren in het basis- voortgezet en beroepsonderwijs gekeken naar de 

lespraktijk van docenten en wat zij in hun lessen aan taalontwikkeling doen (zie bijlage 2 voor een kort 

overzicht van de studies). Ook zijn in gesprekken met docenten, onder andere naar aanleiding van video-

opnames in de klas, opvattingen over hun rol bij de taalverwerving in kaart gebracht. De ontwikkeling van 

docenten lijkt op basis van deelstudies geschetst te kunnen worden in vier fasen:  

 

Fase 1: Ontluikend bewustzijn 

In deze fase worden docenten zich bewust van de rol die taal speelt bij het leren van hun vak. Ze breiden hun 

begrip van taalvaardigheid uit (niet alleen spelling en grammatica) en zijn bereid te kijken naar hun eigen rol 

in de taalontwikkeling vanuit het vak. 

 

Fase 2: Taalaanbod begrijpelijk maken 

In deze fase maken docenten het taalaanbod in de leermiddelen toegankelijk door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van leesstrategieën, meer variatie in leerstof aan te bieden: visuele steun, voorwerpen, verwerken in 

schema’s enzovoort. Ook werken ze aan duidelijkheid van hun eigen taalgebruik door woorden uit te leggen. 

 

Fase 3: Productief taalgebruik stimuleren 

Docenten in deze fase zien het belang van schrijven en spreken voor het leren van nieuwe vakinhouden. Ze 

geven de leerlingen meer ruimte in het denk/leerproces door meer open vragen te stellen, meer groepswerk 

en interactieve taken te geven, ze meer denktijd te geven en niet onmiddellijk inhoudelijke feedback. Ze 

bevorderen een meer gelijkwaardige interactie met hun leerlingen.  

 

Fase 4: Taaldoelen bewust nastreven 

In de vierde fase formuleren docenten talige doelen bij de vakles en proberen daar naartoe te werken, geven 

ze ook zo nu en dan ook gerichte feedback op de vorm van taaluitingen van de leerlingen, gebruiken ze schrijf- 

en spreekkaders om de leerlingen steun te beiden en bouwen ze vormgerichte oefeningen en activiteiten in de 

lessen in. 

 

De fasering is op basis van praktijkobservaties tot stand gekomen, maar vertoont een opvallende gelijkenis 

met wetenschappelijke ontwikkelingen in de vorige eeuw: het lijkt op een geleidelijke herontdekking van de 

inzichten in taalverwerving en didactiek. Die leidde van een nadruk op comprehensible input (Krashen), via 

comprehensible output (Swain) en noodzaak van feedback on content and form (Long) naar het verkennen 

van de klas als space of learning through language (socioconstructivistische benadering van Tsui e.a.).  

 



Met behulp van de indeling kan de begeleiding van docenten in het groeiproces naar meer taalgericht 

vakonderwijs beter aangesloten worden op hun ontwikkeling. Door deelnemers aan de themagroep 

waarvan hier verslag wordt gedaan, worden hiernaast de volgende punten genoemd:  

 De indeling is zeer herkenbaar en geeft aangrijpingspunten voor een gesprek. 

 Het is de vraag of de eerste fase altijd de eerste fase is. Men kan ook al verder zijn (bijvoorbeeld 

met samenwerkend leren) en daarna pas bewuster worden van de rol van taal.  

 Soms is er wellicht sprake van een cyclisch proces in plaats van een lineair proces.  

 Na fase 4 kan men niet achterover leunen: verandering vereist onderhoud. Je moet blijven 

vasthouden aan de doelen en soms even afstand nemen om te kijken waar je staat.  

 Vaak is er sprake van een discrepantie tussen wat docenten denken dat ze doen en wat ze 

daadwerkelijk doen. Het is belangrijk dat docenten samen reflecteren op wat ze doen.  

 

Hieronder zijn enkele voorbeelden verzameld om docenten bewust te maken van de rol van taal bij het leren 

van vakken en de stappen die gezet kunnen worden om de (vak)taalverwerving van de leerlingen in de klas 

te stimuleren. De voorbeelden worden door leden van het Platform Taalgericht Vakonderwijs goed bruikbaar 

gevonden. Er worden eerst strategieën geschetst die vooraf gebruikt kunnen worden ter bewustmaking. 

Daarna volgen ideeën voor de verschillende stadia die docenten doorlopen op weg naar (meer) taalgericht 

lesgeven.  

 

Vooraf, ter bewustmaking 

 Docenten (sectiegewijs) vragenlijsten laten invullen over taalproblemen van hun leerlingen. Doel: het 

bewustzijn van taalproblematiek vergroten en discussie over eigen aandeel initiëren. 

 Een leerlingenenquête over taalproblemen afnemen met vragen als wat leerlingen lastig vinden aan 

taal op school of in schoolboeken. Dit is soms heel verrassend, ook voor docenten. 

 De les/het college in het Engels of Frans (laten) geven, of een Italiaanse of Engelse tekst laten lezen.  

Doel: te laten ervaren hoe complex leren in een T2 of MVT is. 

 Een gatentekst bekijken (zie Schooltaal als struikelblok, p. 110).  

Doel: het belang van woordbegrip voor tekstbegrip duidelijk maken. 

 

1. Ontluikend bewustzijn 

 Taal- en vakdocent beschrijven samen een praktijksituatie van het beroep: zie de verschillen. 

 Thema / onderwerp / prestatie laten analyseren op taaltaken/taalfuncties. 

 Docenten een tekst of hoofdstuk laten screenen op moeilijke woorden. Daarna de leerlingen 

diezelfde tekst laten screenen. Zie de verschillen. 

 In een 'college' het verband laten zien tussen woordenschatverwerving – concepten – leren ('diepe 

woordkennis'). 

 

2. Taalaanbod begrijpelijk maken 

 Taalgericht vakonderwijs is contextrijk onderwijs, vol interactie en met taalsteun. Bespreek samen de 

begrippen taalsteun, interactie en context. 

 Analyse vakteksten in opbouw, in actoren en processen, in settingen en ontwikkelingen. Doel: zicht 

krijgen op lastige stappen in structuur van de tekst. 

 Consolidatieoefeningen leren geven bij woordenschat, kernconcepten en schooltaalwoorden. 

 Quickscan bij video van taalgerichte lessen. Doel: openen van zicht op nieuwe mogelijkheden. 

 

3. Productief taalgebruik stimuleren 

 ‘Doorkijkjes’ geven van de structuur van taalgerichte lessen aan de hand van een video (welke 

activiteit is waarvoor bedoeld; bijvoorbeeld groepsopdracht – taalproductie en interactie stimuleren). 

 Laten zien/lezen/horen van reacties van leerlingen op een bepaald onderwijsaanbod.  

 In de Taalwerkplaats (waar docenten samen nieuwe lessen of lesideeën ontwikkelen) korte 

ervaringsmomenten inbouwen naar de effectiviteit van het ontlokken van productief taalgebruik  

zelf laten ervaren dus. 

 

4. Taaldoelen bewust nastreven 



 Leraren taaldoelen en vakdoelen apart laten specificeren. 

 Taalportfolio NT2 inzetten. 

 Allerlei vormen van ‘alternatief toetsen’ uitwerken. 

 Coaching-on-the-job: het mooiste… 

 Eigen (zelf geselecteerde stukjes) video-opnames samen bekijken en bespreken. 

 

Bijlage op de volgende pagina: Overzicht van studies Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school, 

Hogeschool Utrecht 
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Studies in 

Utrecht 

Schooltype  Interventie Voornaamste data 

Swank 2006 Basisonderwijs groep 

7 

Rekenen en 

wereldoriëntatie 

Via persoonlijke 

feedback  

Via inzet 

experimentele 

materialen 

Video-opnames  

SR-interviews 

Conceptmaps 

Tahitu 2006 Basisonderwijs groep 

6 en 7 

 

Via persoonlijke 

feedback 

Video-opnames  

SR-interviews 

Conceptmaps 

Haitsma 2006 VMBO  

Administratie en 

Aardrijkskunde 

 

via persoonlijke 

feedback 

Video-opnames  

SR-interviews 

Conceptmaps 

Van Eerde 

2004 

 

VMBO klas 1 

Wiskunde 

 

Ontwikkelingsonder 

zoek Inzet  

experimentele 

materialen 

‘Wisbaak’ 

Video-opnames  

SR-interviews 

Conceptmaps 

Leerlingmateriaal 

Riteco 2005  

 

Middelbaar Beroeps 

onderwijs 

Sector Economie 

-  Video-opnames  

SR-interviews 

Conceptmaps 

Riteco/Hofman 

2005 

MBO sector zorg en 

welzijn 

Professionalisering 

op maat 

Interviews, 

vragenlijsten, 

conceptmaps 

Beijer 2005 Hoger Beroeps 

Onderwjis  

Vier allochtone 

studenten 

-  Participerende 

observatie 

SR-Interviews met 

docenten en 

studenten 

Video-opnames 

onderwijssituaties 


