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Voorwoord 

Voor u ligt het product van mijn Masterscriptie voor de master Taal en ontwikkeling. 

Deze scriptie had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van enkele mensen. 

   

Allereerst natuurlijk de docenten van Scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam, die zo 

gastvrij waren mij in hun lessen te laten kijken. Zonder hen had ik mijn observaties niet 

uit kunnen voeren en had deze scriptie niet tot stand kunnen komen. Natuurlijk ook Jan 

van Mastrigt, taalcoördinator van locatie Vreewijk, die de docenten voor mij benadert 

heeft. Verder Ineke van der Zwaal van de CED-Groep, die van stagebegeleidster ineens 

ook tot scriptiebegeleidster werd gebombardeerd en die mij hielp met het zoeken van de 

scholen en het brainstormen naar onderzoeksideeën. Verder bedank ik ook Hans Van de 

Velde, voor de rol van tweede lezer. Tot slot natuurlijk Jacomine Nortier, mijn 

scriptiebegeleidster vanuit de faculteit. Ondanks haar vele andere scriptiestudenten vond 

ze ook de tijd om de voortgang van míjn scriptie vanuit de academische hoek te coachen.  
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1. Inleiding 

De taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs is de laatste tijd veelvuldig 

een discussiepunt in de media. Er wordt gezegd dat leerlingen in het voortgezet onderwijs 

niet taalvaardig genoeg zijn, terwijl deze taalvaardigheid juist meer en meer een vereiste 

wordt in de huidige samenleving. Zelfs hogescholen en universiteiten klagen over de 

taalvaardigheid van hun studenten. Het probleem doet zich dus voor op alle niveaus 

binnen het onderwijs. Bovendien is het probleem niet alleen aan de orde bij eentalige 

leerlingen, maar ook (en misschien wel des te meer) bij tweetalige leerlingen. Zij moeten 

immers taalvaardig zijn in twee talen, waarbij echter van de ene taal meer wordt gevraagd 

dan van de andere taal, omdat dit de taal is die op school wordt gesproken. Juist voor 

deze leerlingen is het dus belangrijk dat de ontwikkeling van hun taalvaardigheid in hoge 

mate wordt ondersteund. Om verder te komen in opleiding en werk in de Nederlandse 

samenleving is een goede beheersing van het Nederlands immers essentieel.   

Sinds enige jaren is men in het Nederlandse onderwijs bezig met het implementeren van 

een nieuwe aanpak: het Taalgericht Vakonderwijs (TVO). Deze vorm van onderwijs 

geven is overgewaaid uit de Verenigde Staten en Canada en houdt in dat ook juist in de 

vaklessen, zoals bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde, meer aandacht wordt 

besteed aan taal en taalontwikkeling. Men wil bereiken dat de leerlingen, door zelf meer 

actief bezig te zijn met taal, hun taal beter ontwikkelen. Deze manier van onderwijs geven 

kan juist ook tweetalige leerlingen extra handreikingen bieden om hun tweede taal verder 

te ontwikkelen.  

Tijdens mijn stage bij de CED-Groep, Unit VO-BVE, heb ik meegelopen in de 

trainingen Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend leren. Deze trainingen worden 

verzorgd door verschillende adviseurs van de unit en hebben als doel docenten in het 

voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs bewust te maken van de mogelijkheden die 

deze manier van onderwijs geven biedt en hen een handreiking te bieden in het uitvoeren 

van deze onderwijsvorm. Gezien mijn studieachtergrond, welke zich o.a. richt op 

taalontwikkeling en tweedetaalverwerving,  was ik vooral geïnteresseerd in de 

ondersteuning die het Taalgericht Vakonderwijs op taalgebied kan bieden, ook met name 

voor tweedetaalverwervers. Om die reden heb ik voor mijn onderzoek de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld: 

 

In hoeverre komen in de lessen van docenten die een training TVO hebben 

gevolgd meer taalbevorderende TVO-kenmerken voor dan in die van docenten 

die niet een dergelijke training hebben gevolgd? 
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Met behulp van lesobservaties van enkele docenten hoop ik deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden. In deze observaties zal vooral gelet worden op de TVO-elementen die 

betrekking hebben op taalstimulering en taalontwikkeling.   

 

De uitkomsten van dit onderzoek zullen mogelijk interessant zijn voor de CED-Groep 

en voor de scholen waar de lesobservaties zijn gedaan. Immers, voor de CED-Groep is 

het interessant om te weten in welke mate hun trainingen daadwerkelijk beklijven. Voor 

de scholen is dit eveneens interessant en het kan hen bovendien zicht geven op het punt 

waar ze nu staan in het scholingsproces. Hoe moet nu verder gegaan worden? Moeten er 

verdiepingstrainingen gegeven gaan worden, of moeten er ook juist een soort van 

opfriscursussen gegeven gaan worden? Dit kan ook voor de CED-Groep interessant zijn, 

omdat dit hen zicht kan geven op de verdere samenwerking met deze scholen.   

 

Het verslag van dit onderzoek is als volgt opgebouwd: aangezien dit onderzoek uitgaat 

van de ondersteuning van tweetalige leerlingen door taalgericht vakonderwijs worden in 

hoofdstuk 2 enkele theorieën over tweedetaalverwerving besproken. In hoofdstuk 3 

wordt dan de theorie over taalgericht vakonderwijs, ook wel content-based approach, 

besproken. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van de theorie in hoofdstuk 2 en 3 de 

hoofdvraag en de hypothese opgesteld. In hoofdstuk 5 wordt de methode van onderzoek 

beschreven. In hoofdstuk 6 worden vervolgens de resultaten van de observaties 

gepresenteerd. In hoofdstuk 7 worden de resultaten dan geïnterpreteerd en vergeleken 

met de onderzoeksvraag en hypothese. Hierna volgt in hoofdstuk 8 een conclusie van de 

resultaten. Ten slotte wordt het verslag afgesloten met een evaluatie, waarin kritisch 

wordt teruggeblikt op de totstandkoming van dit verslag. Deze evaluatie is te vinden in 

hoofdstuk 9. 
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2. Theorie tweedetaalverwerving 

In dit hoofdstuk worden enkele theorieën over tweedetaalverwerving besproken. Onder 

tweedetaalverwerving wordt hier het spontaan verwerven van een tweede taal, tevens de 

omgevingstaal, verstaan. Dit in tegenstelling tot vreemdetaalverwerving, waarin een 

tweede taal niet de omgevingstaal is en gestuurd (bijvoorbeeld op school) en door middel 

van directe instructie wordt verworven. Tweedetaalverwerving komt vanzelfsprekend ook 

in het voortgezet onderwijs voor, omdat daar leerlingen zitten die een andere thuistaal 

hebben dan de schooltaal. Het taalgericht vakonderwijs krijgt hier dan ook mee te maken 

en probeert hier ondersteuning in te geven. In hoofdstuk 3 wordt de theorie over 

taalgericht vakonderwijs specifiek besproken.  

 

2.1 Tweedetaalverwerving 

In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan naar het fenomeen tweetaligheid. Men 

probeert uit te vinden hoe mensen meerdere talen kunnen leren spreken en zoekt 

verklaringen voor het feit dat sommige mensen perfect twee talen kunnen leren spreken, 

waar anderen dit maar tot op een zeker niveau verwerven. In tweetalige taalverwerving 

kan onderscheid worden gemaakt tussen simultane en successieve taalverwerving. Er is 

sprake van simultane taalverwerving wanneer twee of meer talen vanaf de geboorte aan 

het kind worden aangeboden. Successieve taalverwerving vindt plaats wanneer een 

tweede taal pas wordt aangeboden als het eerste al tot een redelijk niveau is verworven, 

zo ongeveer rond het derde levensjaar van het kind (Appel & Vermeer, 2000). Veel 

immigranten in Nederland groeien op met successieve taalverwerving. Vanaf de geboorte 

totdat het moment dat ze naar de crèche/ kinderdagverblijf/ school gaan komen vooral 

de oudste kinderen in een gezin over het algemeen alleen in aanraking met de taal van 

hun ouders, wat een andere taal is dan het Nederlands. Hierna komen ze via crèche/ 

kinderdagverblijf/ school pas in aanraking met het Nederlands. Zelf nemen ze vervolgens 

het Nederlands weer mee naar huis, waardoor hun eventueel jongere broertjes en zusjes 

al eerder in aanraking komen met het Nederlands.  

In dit onderzoek zal worden uitgegaan van deze successieve taalverwerving, omdat de 

tweetalige leerlingen in het voortgezet onderwijs vaak successieve taalverwervers zijn en 

dus pas na enkele jaren met het Nederlands in aanraking zijn gekomen. Hieronder 

worden enkele theorieën over tweedetaalverwerving besproken, die betrekking hebben 

op de ontwikkeling van de woordenschat.   
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2.2 Interferentietheorie 

De interferentietheorie komt voort uit het behaviorisme. Het behaviorisme gaat ervan uit 

dat gedragsreacties verklaard kunnen worden door leerprocessen (Wikipedia). Het 

uitgangspunt van de interferentietheorie is dat de tweedetaalverwerver zijn moedertaal 

gebruikt als fundament voor de verwerving van een tweede taal. Het leerproces is dan het 

veranderen van op de moedertaal gebaseerde structuren in structuren die passen bij de 

tweede taal. De transfer kan twee vormen aannemen, namelijk positief en negatief. Er is 

sprake van een negatieve transfer als er een structureel verschil is tussen de eerste-

taalverwerving en de tweede taal. De eerste-taalverwerving dringt dan als het ware door in 

de tweede taal. Er is sprake van een positieve transfer als de structuur in de eerste taal 

overeenkomt met die in de tweede taal. De verwerving van de betreffende structuur in de 

tweede taal wordt dan bevorderd. De transfer kan in principe voorkomen op alle 

linguïstische niveaus, van fonologie tot pragmatiek (Appel & Vermeer, 2000: 365 t/m 

368). Zo kunnen bijvoorbeeld ook klanken uit de moedertaal worden overgenomen in de 

tweede taal, waardoor er een accent ontstaat.  

De interferentietheorie gaat ervan uit dat tweedetaalverwerving essentieel verschilt van 

moedertaalverwerving. Het verloopt immers, anders dan bij de moedertaalverwerving, 

aan de hand van een eerder verworven taalsysteem (Frijn & De Haan, 1994: 240).  

In de jaren zeventig kwam er echter kritiek op de interferentietheorie. Er werd toen 

namelijk bewijs gevonden voor het niet kloppen van de interferentietheorie. De theorie 

verwacht namelijk dat er interferentie optreedt op alle gebieden waar de moedertaal en de 

tweede taal grammaticaal van elkaar verschillen. Het is echter niet zo dat alle verschillen 

die er zijn meteen leiden tot interferentie. Er komen namelijk ook fouten voor die niet te 

herleiden zijn op de moedertaal (Frijn & De Haan, 1994: 241). Vanuit die kritiek werd 

een andere benadering ontwikkeld, de creatieve constructie hypothese.  

 

2.3 Creatieve constructie hypothese 

Vanuit de kritiek op de interferentietheorie werd in de jaren zeventig de creatieve 

constructie theorie ontwikkeld. Deze theorie veronderstelt dat de verwerving van 

moedertaalkennis en kennis van een tweede taal gestuurd wordt door dezelfde 

verzameling aangeboren, constructieve principes. Moedertaalverwerving en 

tweedetaalverwerving verschillen volgens deze opvatting niet zozeer van elkaar, beide 

voltrekken zich in bepaalde fasen. De moedertaalkennis bepaalt volgens deze theorie niet 

de tweedetaalverwerving, de tweedetaalstructuren worden gevormd zonder invloed van 

de moedertaal. Als er constructies voorkomen in de tweede taal die lijken op die van de 
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moedertaal, dan worden ze gezien als op zichzelf staande fouten en niet als gevolg van 

een transfer uit de moedertaal (Frijn & De Haan, 1994: 243).  

De aangeboren, constructieve principes die ten grondslag liggen aan de taalverwerving 

zijn creatief, wat wil zeggen dat de tweedetaalverwerver op basis van het taalaanbod in de 

tweede taal hypotheses opstelt over die tweede taal. Die hypotheses worden vervolgens 

bijgesteld na een confrontatie van de eigen tweede taalproductie met nieuw taalaanbod 

(Appel & Vermeer, 2000: 368).    

 

2.4 UG-theorie over tweedetaalverwerving (UG-T2) 

De UG-T2 theorie gaat ervan uit dat mensen een aangeboren vermogen hebben om een 

taal te leren. Dit aangeboren taalvermogen beperkt het aantal mogelijke grammatica’s. 

Het taalvermogen bestaat uit twee typen gegevens, de principes die gelden voor alle talen 

en parameters. Parameters zijn te beschouwen als variabelen die voor verschillende talen 

een verschillende waarde aan kunnen nemen. 

Voor de tweedetaalverwerving geldt nu dat de principes de taalverwerving 

vergemakkelijken, ze maken het zelfs mogelijk. Voor de parameters moet in veel gevallen 

een andere waarde worden aangeleerd dan de waarde waarvoor de parameter is ingesteld 

voor de moedertaal. Tweedetaalverwervers hebben via hun aangeboren taalvermogen 

toegang tot beide waardes van de parameter. Op basis van het taalaanbod in de tweede 

taal kunnen ze de waarde van de betreffende parameter in die taal vaststellen (Appel & 

Vermeer, 2000: 370). 

  

2.5 Talige organisatie in de hersenen 

Baker bespreekt in zijn boek Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (Baker, 2002) 

verschillende theorieën over de organisatie van meertaligheid in de hersenen. Eén van 

deze theorieën is de Balance Theory. Deze theorie gaat ervan uit dat de twee talen als 

twee gewichten op een weegschaal zijn, waarbij als de ene taal toeneemt, de ander 

afneemt. Een alternatief voor dit beeld is dat van het beeld dat de twee talen zijn als twee 

ballonnen in het hoofd van de tweetalige persoon. In dit geval zou een eentalig persoon 

dan één goed gevulde ballon hebben, een tweetalig persoon zou dan twee minder goed 

gevulde ballonnen in het hoofd hebben. Het idee is dat als de ene taal toeneemt, de 

andere taal dus automatisch af moet nemen, omdat er anders onvoldoende ruimte in de 

hersenen bestaat. Hieronder is de Balance Theory schematisch weergegeven:  
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Figuur 1  Organisatie talen in de hersenen (Baker, 2002) 

 

Er zijn echter nogal wat onvolkomenheden aan deze theorie. Er is gebleken dat er meer 

dan genoeg ruimte in de hersenen is om niet alleen twee, maar veel meer talen volledig op 

te slaan. Bovendien suggereert het model van de Balance Theory dat er geen interactie 

bestaat tussen beide talen, terwijl is gebleken dat dit wel degelijk het geval is. Cummins 

(1980, in Baker: 2002) noemt het model van de Balance Theory de Separate Underlying 

Proficiency Model of Bilingualism. Dit houdt in dat beide talen onafhankelijk van 

elkaar opereren en dat er een beperkte ruimte is om beide talen op te slaan. Als antwoord 

op deze onvolkomenheden ontwikkelde Cummins (1980, in Baker: 2002) het Common 

Underlying Proficiency Model of Bilingualism, wat kan worden geschetst als een 

ijsberg. Deze is hieronder weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2  Talige organisatie in de hersenen van een tweetalig persoon (Baker, 2002) 

 

Boven water lijkt het alsof de ijsbergen gescheiden zijn. Onder water zijn de ijsbergen 

echter met elkaar verbonden. Dit geeft precies de situatie van tweetalige personen weer: 

als ze spreken (aan de oppervlakte) gebruiken ze in de meeste gevallen één van beide 

talen, maar in hun hersenen (onder water) staan de talen met elkaar in verbinding. De 

beide talen staan dus niet onafhankelijk van elkaar, maar opereren vanuit één centraal 

systeem wat door het denkproces wordt aangestuurd. Nu is de vraag in welke mate de 

vaardigheid in de eerste taal de ontwikkeling van de tweede taal beïnvloedt. De 
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Developmental Interdependence Hypothesis van Cummins (1978, in Baker: 2002) 

gaat ervan uit dat de mate van competentie in de tweede taal gedeeltelijk afhankelijk is 

van de competentie die al in de eerste taal bereikt is. Hoe meer de eerste taal ontwikkeld 

is, hoe gemakkelijker het is om een tweede taal te ontwikkelen. De mate van competentie 

in een taal is echter wel uit te drukken in verschillende niveaus. Volgens Cummins (1984, 

in Baker: 2002) zijn er namelijk twee soorten taalvaardigheid: die van de Basic 

Interpersonal Communicative Skills (BICS) of Dagelijkse Algemene 

Taalvaardigheid (DAT)  en die van de Cognitive Academic Language Proficiency 

(CALP) of Cognitief Abstracte Taalvaardigheid (CAT). Onder BICS vallen de simpele 

taalvaardigheden die nodig zijn om te communiceren en die worden ondersteund door de 

context, door bijvoorbeeld non-verbale communicatie. Onder CALP vallen de meer 

complexe en abstracte taalvaardigheden. Deze wordt doorgaans niet ondersteund door de 

context. Cummins (1979, in Baker: 2002) stelt dat voor het ontwikkelen van de dagelijkse 

taalvaardigheden ongeveer twee jaar nodig is, waar voor het ontwikkelen van de 

cognitieve taalvaardigheden ongeveer vijf tot zeven jaar nodig is. BICS en CALP blijven 

echter wel relatieve begrippen. Wat voor de ene persoon dagelijks taalgebruik is, kan voor 

de ander immers academisch taalgebruik zijn en andersom. 

Deze bovengenoemde CALP zou volgens Cummins (1986, in: Appel & Vermeer, 1994) 

bij leerlingen uit etnische minderheidsgroepen in de eerste taal te weinig worden 

bevorderd, waardoor ook de CALP in de tweede taal zich niet goed ontwikkelt. Dit komt 

tevens omdat de minderheidstaal van deze leerlingen een ondergeschikte positie en een 

lage attitude heeft, waardoor de taal in het reguliere onderwijs weinig aandacht krijgt 

(Cummins, 1981). Dit kan leiden tot een taalachterstand bij deze tweetalige leerlingen. Dit 

is af te leiden uit de grafiek in figuur 3 (zie volgende pagina), die de passieve 

woordenschat weergeeft van Nederlandse, Surinaamse/Antilliaanse en 

Turkse/Marokkaanse leerlingen van 4-12 jaar. Ook in het voortgezet onderwijs blijkt de 

woordenschat van tweetalige kinderen ongeveer een kwart kleiner te zijn dan die van 

eentalige Nederlandse kinderen (Sanders, 1990, in Appel & Vermeer, 1994: 32). In het 

ergste geval kan deze achterstand leiden tot dubbel semilingualisme. Dit houdt in dat de 

kinderen twee talen beheersen, maar allebei op een (te) laag niveau (Appel & Vermeer, 

2000). Er moet bij dit doemscenario wel een kanttekening geplaatst worden. Het is 

namelijk het geval dat tweetaligen de twee talen vaak in verschillende situaties leren en 

ook alleen in die situaties gebruiken. In totaal hebben ze dan waarschijnlijk evenveel 

concepten als eentaligen, maar hebben ze niet voor elk concept twee labels (Appel & 

Vermeer, 1994).  
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Cummins (1984, in Hamers & Blanc, 2003) heeft veel kritiek op de gedachte dat het feit 

dat tweetalige leerlingen achterblijven, komt door hun tweetaligheid. Het gebruik van de 

tweede taal voor scholing zou hier volgens hem de oplossing voor zijn, onder het mom 

van het creëren van gelijke kansen voor deze kinderen. De kinderen mogen immers hun 

eerste taal niet op school spreken. Hij noemt dit de “myth of the bilingual handicap”. Hij 

pleit ervoor dat het systeem, en niet de tweetaligheid van het kind, schuldig is aan het feit 

dat het kind achterblijft en dat die zich dus aan de situatie aan moet passen, niet het 

tweetalige kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3  Omvang van de passieve woordenschat in het Nederlands van eentalige autochtone en 

tweetalige Surinaamse/Antilliaanse en Turkse/Marokkaanse kinderen van 4-12 jaar (Appel & 

Vermeer, 1994: 31) 

 

De bovenstaande theorie over BICS en CALP suggereert dat de CALP betrekkelijk 

afhankelijk is van taal. De Common Underlying Proficiency uit het model van Cummins 

(1980, in: Baker, 2002) is dus als het ware een gemeenschappelijke CALP, die in allebei de 

talen tot uitdrukking kan komen. Voor het ontwikkelen van deze taalonafhankelijk CALP 

moet er echter al een redelijk BICS-niveau in de moedertaal zijn bereikt (Appel & 

Vermeer, 1994).  

Appel & Vermeer (2000) stellen dat de school in belangrijke mate bij kan dragen aan het 

succes in tweedetaalverwerving en het verder ontwikkelen van deze BICS en CALP. In de 

les betekent dit dat de leerkracht het onderliggende systeem van beide talen van de 

leerlingen aan moet spreken bij het leren van nieuwe begrippen. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren door middel van het activeren van de voorkennis die er bij de leerlingen al 
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bestaat. Welke begrippen roepen al herkenning op bij de leerlingen? Deze kunnen dan 

vervolgens weer in het begrippennetwerk van beide talen in het Central Operating System 

worden verbonden. Een tweede taal leren is namelijk niet simpelweg het leren van nieuwe 

namen bij bekende concepten (Appel & Vermeer, 1994). Woorden zijn namelijk geen 

losse eenheden, maar zijn met elkaar verbonden in een netwerk dat bestaat uit allerlei 

verbindingen en dwarsverbindingen tussen woorden (zie figuur 4). Dit netwerk bevat ook 

informatie over klankpatroon en schrijfwijze (Verhallen & Verhallen, 1994).  

 

Figuur 4  Het mentale lexicon als netwerkstructuur (Aitchison, 1987, in Verhallen & Verhallen, 

1994: 93) 

 

Hoe meer woorden er zich in dit netwerk bevinden en hoe meer verbindingen er zijn, 

hoe dieper de woordkennis van het kind is. Zo zijn de woorden ook op een hiërarchische 

manier met elkaar verbonden. Deze verbindingen kunnen systematisch, maar ook 

persoonlijk zijn. Alle betekeniskenmerken van een woord bovenin de hiërarchie zijn ook 

van toepassing op alle onderliggende woorden die ermee in verbinding staan (Verhallen 

& Verhallen, 1994). Zo is bijvoorbeeld een eigenschap van alle woorden die onder het 

woord ‘dier’ vallen dat ze kunnen bewegen. Een stukje van het zo’n hiërarchisch netwerk 

zou er als volgt uit kunnen zien: 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5  Het hiërarchisch netwerk (Van den Nulft & Verhallen, 2002: 54) 
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Tweedetaalverwervers hanteren dit soort hiërarchische betekenisverbindingen vaak 

minder goed. Ze kennen minder woorden en minder betekenisrelaties tussen woorden. 

Dit kan van invloed zijn op hun prestaties op school. Hun woordkennis moet dus niet 

alleen verbreed, maar ook verdiept worden (Van den Nulft & Verhallen, 2002). Een 

hulpmiddel hierin is het koppelen van nieuwe woorden aan woorden die leerlingen al wel 

kennen, met andere woorden: het activeren van voorkennis. Ook het taalgericht 

vakonderwijs hanteert deze tactiek. In het volgende hoofdstuk wordt besproken welke 

handreikingen het taalgericht vakonderwijs biedt voor het stimuleren en ondersteunen 

van de taalontwikkeling van (tweetalige) leerlingen.   
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3. Theorie Taalgericht vakonderwijs 

 
3.1 Wat is Taalgericht vakonderwijs? 

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs (www.taalgerichtvakonderwijs.nl) heeft voor het 

begrip en fenomeen taalgericht vakonderwijs de volgende definitie opgesteld: 

“Taalgericht vakonderwijs is vakonderwijs waarin expliciete taaldoelen worden gesteld, 

dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun 

wordt geboden”. In deze definitie komen de belangrijkste pijlers van het taalgericht 

vakonderwijs al duidelijk naar voren, namelijk: context, interactie en taalsteun. Taalgericht 

vakonderwijs is een vorm van onderwijs geven die de leerlingen een grote rol laat spelen 

in hun leerproces en het samenwerkend leren bevordert. Uitgangspunt is dat de 

taalvaardigheid, samen met de vakspecifieke kennis en vaardigheden, tegelijk worden 

opgebouwd. Het doel is dat de schoolse taalvaardigheden (Cognitieve Academische 

Taalvaardigheden of CALP) van de leerlingen verbeteren. Door het uitvoeren van 

productieve opdrachten krijgen zowel leerlingen als docenten zicht op hun 

(vak)taalontwikkeling.  

De bovengenoemde pijlers van het taalgericht vakonderwijs kunnen als volgt worden 

omschreven: 

Contextrijk leren 

• De docent schept betekenisvolle contexten, die aansluit bij de (talige) voorkennis 

van de leerlingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen wordt gevraagd naar eigen 

ervaringen met het onderwerp en wat ze al geleerd hebben bij andere vakken. 

• De docent schept een taalrijke omgeving waarbij hij verschillende leermiddelen 

gebruikt. Niet alleen het lesboek wordt ingezet, maar ook het internet, radio- en 

tv-programma’s, kranten e.d.  

• Er wordt geleerd met verschillende zintuigen. Leerlingen horen en zien niet alleen 

over het onderwerp, maar kunnen, indien mogelijk, ook proeven, ruiken en 

voelen. 

• Er wordt binnen de context (binnen het onderwerp) getoetst 

 Leren in interactie 

Leerlingen worden aangezet tot praten en schrijven over de leerstof: 

• Hierdoor wordt de lesinhoud meer verdiept, doordat leerlingen meer over het 
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onderwerp na moeten denken door bijvoorbeeld hun mening over het onderwerp 

te moeten geven en die ook te verdedigen. Dit is ook een manier om 

groepsvormen effectief in te zetten, waardoor ook de minder assertieve leerlingen 

de kans krijgen om iets in te brengen  

• Bewust hanteren van denktijd en begripscontrole in gesprekken 

• Bevorderen van een respectvol klassenklimaat om interactie te bevorderen  

• Gelegenheid bieden tot reflectie  

   

 Leren met taalsteun 

Leerlingen worden ertoe aangezet om hun taalvaardigheid verder uit te bouwen 

• Taaldoelen en vakconcepten van een les worden door de docent uitgelegd en 

bijvoorbeeld op het bord geschreven  

• De docent biedt talige ondersteuning bij het begrijpen van taalaanbod en het zelf 

produceren van taal (pratend en schrijvend), bijvoorbeeld via schrijfkaders en 

sleutelschema’s (een schema waarin de onderliggende relatie tussen woorden 

duidelijk gemaakt wordt)  

De docent hanteert taalondersteunende technieken in bijvoorbeeld zijn uitleg van 

leerstof. Hij biedt leerlingen een context aan waaruit ze de betekenis van het nieuwe 

woord af kunnen leiden. Hij geeft leerlingen de gelegenheid tot interactie. Tenslotte geeft 

hij feedback op inbreng van leerlingen (www.taalgerichtvakonderwijs.nl).   

3.2 Achtergrond voor het ontstaan van Taalgericht vakonderwijs 

Achtergrond voor het Taalgericht vakonderwijs is dat alle vakken in het voortgezet 

onderwijs steeds taliger worden, zowel schriftelijk als mondeling. Er wordt een groot 

beroep gedaan op de verschillende taalvaardigheden van leerlingen, zoals begrijpend 

lezen, presenteren en verslagen maken. Het gaat daarin niet alleen om deze vormen van 

actief taalgebruik, maar ook om passief taalgebruik. Leerlingen moeten ook begrijpen wat 

de docent vertelt en wat er in de schoolboeken staat. Veel schoolboeken richten zich op 

de ‘gemiddelde leerling’ en op een gemiddelde aanwezige woordenschat en voorkennis. 

Leerlingen die achter blijven in taal ervaren dus in elke les problemen met schooltaal en 

vaktaal. Voor hen kan de instructietaal soms een struikelblok vormen (Hajer & 

Meestringa, 2004). Met schooltaal worden niet alleen moeilijke woorden bedoeld, maar 

ook complexe zinsconstructies, en het “communiceren vanuit een ander perspectief” 
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(Hajer & Meestringa, 2004:32). Vaktaal slaat op de begrippen die binnen het concrete vak 

belangrijk zijn. Beide soorten ‘taal’ zijn essentieel. Problemen met beide soorten ‘taal’ 

maakt het voor hen moeilijk om de vakinhoudelijke doelen te leren. Hierdoor profiteren 

leerlingen minder van het onderwijs. Ze begrijpen niet goed wat er bedoeld wordt, ze 

snappen mondelinge uitleg of tekst niet. Hierdoor komen ze in een neerwaartse spiraal, 

welke in onderstaande afbeelding is afgebeeld: 

Aan de kant van de leerling 

• Tekort aan taal  

• Minder profiteren van de les  

• Minder bijleren  

• Minder nieuwe (taal)kennis  

• Minder schoolsucces  

Figuur 6  Neerwaartse Spiraal (Van den Nulft & Verhallen, 2002) 

Dit onderpresteren van leerlingen kan in de ergste gevallen resulteren in zittenblijven of 

zelfs in schooluitval.  

Het gevaar van deze neerwaartse spiraal kan zijn dat docenten hier in mee kunnen gaan, 

door taal te ontwijken. Docenten laten leerlingen minder lezen als deze leerlingen slecht 

zijn in lezen. De leerlingen worden dan echter niet opgetrokken uit deze neerwaartse 

spiraal. Ook blijven leerlingen op deze manier hangen in een oppervlakkige kennis. Er 

wordt ze namelijk niet gevraagd te spreken en te schrijven, maar alleen simpelweg dingen 

uit het hoofd te leren en er wordt alleen naar feitenkennis gevraagd. Dit omdat er vanuit 

wordt gegaan dat de leerlingen geen verbanden kunnen leggen en begrijpen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat taal en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

Dit betekent dat taal niet alleen in de les Nederlands aan de orde moet komen, maar in 

alle vakken. Alleen op die manier kan de opwaartse spiraal (zie figuur 7) in gang gezet 

worden.   

• Leerlingen begrijpen de woorden die je gebruikt  

• Leerlingen begrijpen de lesinhoud  

• Leerlingen bouwen schoolse kennis op 

• Meer schoolsucces  

Figuur 7  Opwaartse Spiraal (Van den Nulft & Verhallen, 2002) 
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3.3 Content-based approach 

Binnen de internationale literatuur staat Taalgericht Vakonderwijs bekend als ‘content-

based approach’. Deze manier van onderwijs geven ontstond midden jaren ’80 (Brinton 

& Master, 1997) in de Verenigde Staten, Canada en Engeland. Hier vormden de 

taalproblemen die tweedetaalverwervers in het voortgezet onderwijs  hadden al een tijd 

een belangrijk aandachtspunt (Riteco, 1999:185).  Binnen de term ‘content-based 

approach’ ligt de geïntegreerdheid van taal en vakinhoud al besloten. Er wordt hier vanuit 

gegaan dat taal wordt geleerd door de wil om te communiceren en niet door het leren van 

regels en voorbeelden. Creese (2005) geeft in haar artikel echter aan dat docenten toch 

vaak in hun eigen rollen vervallen, op die manier dat de taaldocenten zich vooral 

bezighouden met de taal en vakdocenten vooral met hun vak. Zij pleit er dan ook voor 

dat er zorgvuldig gepland wordt hoe de taal en vakinhoud gecombineerd worden, omdat 

de taalopzet anders onduidelijk kan zijn, vooral voor tweetalige leerlingen. Flowerdew 

(1993) geeft bovendien aan dat het ene vak zich meer leent voor uitgebreide gesprekken 

dan het andere en dat docenten ook verschillende stijlen hebben van vertellen en 

uitleggen. 

De literatuur over taalgericht vakonderwijs beschrijft vooral de voordelen ervan en dan 

vooral ook voor tweetalige kinderen. Naast de vakinhoud leren die dan bovendien de taal 

(DES, 1985; in Creese, 2005). Volgens Brinton, Snow en Wesche (1989; in Flowerdew, 

1993) leidt dit tot een betere motivatie van de taalleerder. Lightbown & Spada (2006) 

bevestigen dit. Hierbij moet de leraar dan wel het niveau aan de leerling aanpassen, zoals 

dat bekend is uit het model van Krashen. Hierbij ligt het niveau net is hoger dan wat de 

leerling op dat moment heeft (n+1). Er wordt in dit artikel bovendien gepleit voor het 

volledig opnemen van tweetalige kinderen in het reguliere onderwijs, in plaats van ze er 

buiten te houden in aparte onderwijsstromen (Reid, 1988, in Creese, 2005).    

Lighbown & Spada (2006) refereren bovendien naar onderzoek dat gedaan is naar 

content-based approach (onderzoeksgegevens onbekend) waaruit bleek dat leerlingen 

door taalgericht vakonderwijs onderwerpen beter begrepen en dat hun vocabulaire 

vergroot werd, alsmede hun algemene communicatieve vaardigheden in die taal. Uit het 

onderzoek bleek echter wel, dat taalgericht vakonderwijs op bepaalde aspecten van de 

taal, welke niet met betekenis van doen hebben, geen invloed had.    

Flowerdew (1993) onderkent ook het belang van hulpmiddelen als schrijfkaders, die 

volgens hem een realistische opstapje zijn naar een betere schrijfwijze doordat ze de 

leerlingen ondersteunen in het maken van een goed tekststructuur. Door met 

verschillende schrijfkaders te werken krijgen leerlingen een beter inzicht in de 
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verschillende tekststructuren en worden ze daar ook vaardiger in (Hajer & Meestringa, 

2004).   

 

3.4 Doelgroepen 

De term ‘vakonderwijs’ in taalgericht vakonderwijs suggereert in eerste instantie dat deze 

techniek alleen in het voortgezet onderwijs kan worden toegepast, weliswaar op alle 

niveaus binnen dit onderwijs. Dit is echter onjuist. De onderliggende principes zijn ook 

bruikbaar voor alle andere onderwijsvormen, van basisonderwijs tot beroepsonderwijs. 

Taalgericht vakonderwijs komt uit het tweedetaalonderwijs (Hajer & Meestringa, 2004), 

maar is echter niet alleen geschikt voor tweetalige leerlingen. Ook voor eentalige 

leerlingen kunnen ervan profiteren. Hajer & Meestringa (2004) benadrukken het belang 

voor alle leerlingen: “Alle leerlingen zijn in de vaklessen taalverwervers. Ze moeten 

allemaal de taal van het vak leren spreken” (p. 24). Ze wijzen er ook op dat Taalgericht 

Vakonderwijs ook rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen hebben 

vaak niet alleen een andere achtergrond, maar ook een andere leerstijl etc.    

 

3.5 De praktijk 

Een taalgerichte les wordt vooral gekenmerkt door het actief uitwisselen van ideeën, 

vragen en bevindingen tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docent en tussen 

leerlingen en anderen. Met actief wordt door Hajer & Meestringa (2004:49) bedoeld: 

pratend en schrijvend, luisterend en lezend, gebarend en tekenend enz. De drie pijlers van 

taalgericht vakonderwijs (interactie, context en taalsteun) komen op de volgende manier 

in de les naar voren (naar: Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend leren, CED-

Groep Rotterdam Unit VO-BVE, 2006-2007): 

 

Interactie: 

1. De docent geeft gelegenheid tot natuurlijk gesprek tussen hem/haar en de 

leerlingen en tussen leerlingen onderling. Hij doet dit onder andere door het 

maken van groepformaties die gelegenheid tot interactie geven, denkvragen te 

stellen en begrip van leerlingen te controleren. 

2. De docent biedt een variatie aan verwerkings- en toepassingsopdrachten waarin 

een combinatie van vaardigheden nodig zijn, zoals lezen en schrijven etc. 

3. De docent stimuleert het werken in duo’s en groepjes waarin alle leerlingen een 

rol krijgen en elkaar kunnen helpen. 



Masterscriptie Taal en ontwikkeling                                                                    

  Mignon van Hasselt 0322296    

 

 

20 

4. De docent speelt in op de verschillende manieren van leren van de leerlingen. De 

leerlingen krijgen aanwijzingen voor het gebruik van verschillende leerstrategieën.  

Leren met taalsteun 

5. De docent geeft duidelijke voorbeelden van de gewenste producten (bv. 

schrijfopdrachten, presentaties, verslagen etc.) door die te tonen en te bespreken. 

6. De leerlingen krijgen steun bij opdrachten (bv. Hulp in de kantlijn, specifieke 

katernen, reeksen van ondersteunende opdrachten). Talige steun wordt geboden 

door middel van woordenlijstjes, stappenplannen, schrijfkaders, schema’s etc. 

7. De docent stimuleert de reflectie op product en proces door de leerlingen terug te 

laten kijken en verbeterpunten te laten formuleren (monitoren en feedback 

geven). Zowel vak- als taaldoelen worden hierin besproken. 

Leren in context 

8. De docent geeft ruimte om de alledaagse en vakspecifieke voorkennis op te halen. 

De voorkennis sluit aan bij de lesstof. De voorkennis wordt geactiveerd door 

begrippennetwerken te maken, naar ervaringen te vragen en oriënterende 

activiteiten uit te voeren. 

9.  De docent varieert in tekstsoorten en media, zoals leerteksten, verhalen, 

schema’s, kranten, internet, video’s etc. 

10. De docent verbindt alledaagse kennis en taal aan de schooltaal door de relatie te 

leggen met wat leerlingen al weten. Dit doet hij door te brainstormen en woorden 

te clusteren. 

 

In de praktijk blijkt dat vooral leerkrachten die in de onderbouw of voor vmbo-klassen 

staan taalgericht vakonderwijs toepassen. Maar ook voor de tweede fase heeft het 

taalgericht vakonderwijs veel te bieden, omdat het aansluit bij de gedachtegang van het 

Studiehuis, waarin het zelfstandig leren centraal staat (Hajer & Meestringa, 2004). Voor 

de goede uitvoering van het taalgericht vakonderwijs is het van belang dat een heel 

docententeam van een school achter de ideeën van taalgericht vakonderwijs staat en dat 

deze ideeën ook zijn opgenomen in het taalbeleid van de school.   
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3.6 De training “Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend leren” 

Creese (2005) pleit in haar artikel voor goede begeleiding van docenten om problemen als 

gevolg van gebrek aan specifieke linguïstische kennis en technieken te voorkomen. De 

training Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend leren biedt docenten die begeleiding 

en training. Deze trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers, die ruime 

ervaring in het onderwijs hebben. In de training Taalgericht Vakonderwijs en 

samenwerkend leren worden docenten bewust gemaakt van de taalproblemen van 

leerlingen in relatie tot het vak dat zij geven. Het basisdeel van de training Taalgericht 

Vakonderwijs bestaat officieel uit twaalf modulen. Samen met de school wordt bepaald 

welke modulen behandeld worden. Voorbeelden van modulen zijn: 

woordenschatverwerving, lezen, luisteren, spreken en schrijven, maar ook toetsing en 

lesplanning. In de trainingsbijeenkomsten worden concrete lesvoorbeelden 

gepresenteerd. Er wordt onder andere gewerkt met videofragmenten en 

praktijkopdrachten. Verder maken de docenten in de training zich de werkvorm 

‘samenwerkend leren’ eigen. Hier wordt uitgegaan van de volgende voorwaarden: 

- positieve wederzijdse afhankelijkheid 

- individuele aanspreekbaarheid 

- directe interactie 

- sociale en communicatieve vaardigheden 

- aandacht voor het groepsproces 

Het taalgericht vakonderwijs draagt de volgende werkvormen aan: 

1. check in duo’s  

2. denken- delen - uitwisselen 

3. drie stappen interview 

4. expertgroepen 

5. genummerde hoofden tezamen 

6. partners 

7. ronde tafel 

 

Doordat de docenten de opdrachten tijdens de training ook juist in deze werkvormen 

uitvoeren, leren ze zelf hoe de werkvorm werkt en kunnen ze zelf beoordelen of zij ook 

zelf de leerlingen ermee willen laten werken.   

 

Door tijdens de training te oefenen met taalgericht lesgeven, ontdekken docenten welke 

vorm het beste aansluit bij hun manier van lesgeven. Het basisdeel van de training wordt 
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afgesloten met een lesobservatie door de trainer, aan de hand van de Lijst Taalgericht 

Lesgeven. Door individuele coaching en observatie door de trainer krijgen docenten 

ondersteuning om het geleerde in de klas uit te voeren.   
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4. Onderzoeksvraag en hypothese 

4.1 Onderzoeksvraag 

Uit de theorie over tweedetaalverwerving is naar voren gekomen dat 

tweedetaalverwervers een goed taalaanbod in de tweede taal moeten krijgen, om de kans 

op een taalachterstand te verkleinen. Omdat deze tweede taal een belangrijke rol heeft in 

het onderwijs wat de tweetalige leerlingen volgen, zou het onderwijs (door middel van de 

docenten die het onderwijs aan de leerlingen geven) deze leerlingen een ondersteuning 

moeten kunnen bieden in het ontwikkelen van hun tweede taal. Het taalgericht 

vakonderwijs biedt docenten hiervoor de hulpmiddelen door onder andere voor het 

voetlicht te brengen wat in de les de aandachtspunten van de docent moeten zijn en hen 

bepaalde werkvormen aan te bieden. In de theorie over taalgericht vakonderwijs zijn 

diverse kenmerken genoemd die in een goede taalgerichte les moeten voorkomen. 

Hieronder vallen algemene kenmerken, maar er zijn ook specifieke kenmerken die zich 

richten op de stimulering van taalontwikkeling. In dit onderzoek zal worden gekeken naar 

de aanwezigheid in de les van enkele van deze specifieke kenmerken die zich richten op 

de stimulering van taalontwikkeling. Doel hiervan is te zien of docenten zich door een 

training TVO meer bewust worden van wat ze kunnen doen om hun leerlingen meer 

taalvaardiger te maken en de kans op taalachterstand te verkleinen.  

De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 

  

In hoeverre komen in de lessen van docenten die een training taalgericht 

vakonderwijs hebben gevolgd meer taalbevorderende elementen voor dan in die 

van docenten die niet deze training hebben gevolgd? 

 

Met deze ‘taalbevorderende elementen’ worden kenmerken uit de training Taalgericht 

vakonderwijs bedoeld die vooral voor tweetalige leerlingen erg gunstig zijn, omdat hun 

taal hierdoor meer wordt bevorderd en gestimuleerd. De leerlingen krijgen namelijk meer 

kansen om zelf in zowel taal- als vaklessen met de taal aan de slag te gaan en worden 

hierin op verschillende manieren ondersteund door de docent. In het hoofdstuk 

‘Methode van onderzoek’ worden deze taalbevorderende elementen verder gespecificeerd 

en toegelicht.  
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4.2 Hypothese 

De verwachting voor de uitkomst van dit onderzoek is dat in de lessen van docenten die 

aan de cursus hebben deelgenomen meer taalbevorderende elementen zullen voorkomen 

dan bij docenten die de cursus niet gevolgd hebben. Ze hebben immers zelf kennis 

gemaakt met de achterliggende gedachten van het taalgericht vakonderwijs en de 

werkvormen van de training en voelen zich daardoor waarschijnlijk meer betrokken bij 

het feit dat de taal van leerlingen gestimuleerd moet worden om hun taalontwikkeling te 

bevorderen. De docenten die de cursus niet hebben gevolgd hebben waarschijnlijk 

minder weet van de voordelen die het taalgericht vakonderwijs biedt voor de bevordering 

van de taalontwikkeling van hun leerlingen en hebben bovendien niet kennis gemaakt 

met de werkvormen. Het resultaat hiervan zal waarschijnlijk zijn dat in hun lessen minder 

taalbevorderende elementen voorkomen.  
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5. Methode van onderzoek 

In het vorige hoofdstuk zijn een onderzoeksvraag en een hypothese opgesteld. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de onderzoeksvraag in dit onderzoek 

wordt beantwoord en op welke manier de resultaten voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag verzameld zijn.  

 

5.1 De scholen 

Bij dit onderzoek zijn twee middelbare scholen uit Rotterdam betrokken. Deze scholen 

worden beide begeleid door adviseurs van de CED-groep. Ze maken onderdeel uit van 

dezelfde scholengemeenschap. Beide scholen zijn gevestigd in een multiculturele wijk en 

hebben als gevolg daarvan een aanzienlijke populatie tweetalige leerlingen. Veel van deze 

leerlingen hebben een andere thuistaal dan de schooltaal. De scholen zijn voor dit 

onderzoek geselecteerd omdat ze een verschillende insteek hebben wat betreft de 

aandacht voor taal.  

De ene locatie wordt gekenmerkt door zijn aandacht voor taal en heeft dit ook duidelijk 

als speerpunt in hun taalbeleid opgenomen. Binnen de school worden veel trainingen 

taalgericht vakonderwijs gegeven, waaraan docenten uit alle vakgebieden deelnemen. Dit 

wordt aangestuurd door een taalcoördinator, die zelf op de school ook Nederlands geeft. 

Van deze school zijn de lessen van drie docenten geobserveerd: een docente wiskunde en 

natuur-/scheikunde, een docent economie en een docent geschiedenis. Al deze docenten 

hebben deelgenomen aan de training “Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend 

leren”.  

De andere locatie heeft wat minder aandacht voor taal in de zin dat het minder duidelijk 

in het taalbeleid uiteen wordt gezet. Weinig docenten van de locatie hebben de training 

Taalgericht Vakonderwijs gevolgd.  

Van deze school zijn de lessen van drie docenten geobserveerd: een docente wiskunde, 

een docent godsdienst en een docent natuur-/scheikunde.  Geen van deze docenten heeft 

deelgenomen aan de training “Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend leren”.  

Er is in dit onderzoek bewust gekozen voor deze twee locaties, waartussen zich een 

zekere tegenstelling bevindt, omdat op de locatie waar veel aan taal wordt gedaan 

waarschijnlijk sprake is van een olievlekwerking. Al hebben docenten de training namelijk 

niet gevolgd, ze horen er wellicht wel over van de collega’s die deze training wel hebben 

gevolgd en steken er op die manier hun licht bij op. Om dit effect uit te sluiten is gekozen 

voor twee scholen met een verschillende insteek.  

  



Masterscriptie Taal en ontwikkeling                                                                    

  Mignon van Hasselt 0322296    

 

 

26 

5.2 De observaties 

Er is ervoor gekozen om docenten te observeren die geen moderne vreemde talen 

doceren, maar voor docenten die zaakvakken doceren. In een taalles wordt namelijk 

vrijwel automatisch aandacht besteed aan taal. Bij de zaakvakken gaat hier niet de eerste 

aandacht naar uit, terwijl dat voor tweetalige leerlingen toch ook erg belangrijk is.  

Er zal alleen worden geobserveerd in lessen die aan de onderbouw worden gegeven. De 

reden hiervoor is om het niveau enigszins gelijk te houden. Taalgericht vakonderwijs is 

weliswaar voor alle niveaus geschikt, maar voor het maken van een vergelijking is het 

nodig om eventuele nevenfactoren uit te sluiten.  

Met de docenten die de training Taalgericht Vakonderwijs hebben gevolgd is na de 

lesobservaties nog een kort nagesprek gevoerd over taalgericht vakonderwijs.  

De observaties op beide locaties zijn gedaan in week 22, 23 en 24 van 2007. Van elke 

docent zijn twee lessen geobserveerd. In totaal zijn er dus twaalf observaties uitgevoerd.  

Hieronder staat beschreven welke punten geobserveerd zijn.  

 

5.2.1 De observatiepunten 

De observatiepunten die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn gebaseerd op de punten uit 

de observatielijst die is te vinden in het boek Handboek taalgericht vakonderwijs van Hajer & 

Meestringa (2004), pagina 59 en 60. Daarnaast zijn er ook nog punten uit de 

observatielijst behorende bij de training Taalgericht Vakonderwijs en samenwerkend 

leren (Lijst Taalgericht Lesgeven, CED-Groep / Het Projectbureau, 2004) gebruikt. De 

punten zijn gegroepeerd in de drie pijlers: interactie, taalsteun en context.  

De volgende punten zijn geselecteerd: 

 

Interactie:  

- maakt groepjes voor interactie 

- stelt denkvragen (bv. oorzaak – gevolg) 

- hanteert wachttijd om leerlingen antwoord te laten geven 

 

Taalsteun: 

- maakt van te voren duidelijk wat de kernbegrippen in de les zijn  

- geeft aanvullende informatie uit andere bronnen (andere boeken dan het boek 

van de methode, teksten van internet, tv-programma’s etc.)  

- laat kernbegrippen in eigen woorden uitdrukken 

- laat zien welke relatie kernbegrippen onderling hebben (sleutelschema’s) 
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- vat samen 

- geeft hulpmiddelen als woordenlijstjes, stappenplan lezen en schrijfkaders 

 

Context: 

- laat leerlingen eigen ervaring inbrengen 

- koppelt inbreng aan nieuwe lesstof  

- geeft voorbeelden  

 

Deze punten zijn geselecteerd omdat ze de taalontwikkeling van tweetalige kinderen 

kunnen bevorderen en stimuleren. In de literatuur over tweetaligheid wordt bijvoorbeeld 

gewezen op het belang van interactie. Baker (2002) onderschrijft namelijk het belang van 

interactie in plaats van de focus op alleen lezen en schrijven. 

Riteco (1999) wijst erop dat leerlingen een ruim, gevarieerd en begrijpelijk taalaanbod 

nodig hebben om kennis en inzicht in het vak op te doen en de betekenis van nieuwe 

vaktermen te begrijpen. Dit taalaanbod kan volgens haar worden gegeven door gebruik te 

maken van diverse soorten leermiddelen als leerboeken, maar ook kranten, liedjes, 

voorwerpen, afbeeldingen, films, video’s, foto’s etc. De begrijpelijkheid van het 

taalaanbod kan bevorderd worden door schematische voorstellingen en plaatjes die de 

onderliggende structuur van de nieuwe leerstof verduidelijken (Riteco, 1999: 195). 

Volgens Riteco (1999: 197) is het in ieder geval van belang dat de leerlingen weten welke 

nieuwe vaktermen aan de orde komen.  

 

5.2.2 Het observatieschema 

Het observatieschema is als volgt opgebouwd: 

Op de eerste bladzijde zijn wat algemene gegevens over de bijgewoonde les te vinden: om 

welke docent het gaat, van welke school, welke klas er is geobserveerd, bij welk vak dit 

was, het aantal leerlingen dat zich in de klas bevond en de datum en tijd van observatie. 

Verder is er een schatting gemaakt van het percentage anderstalige leerlingen, om een 

beeld te geven hoeveel leerlingen extra voordeel zouden kunnen hebben van de 

taalbevorderende elementen.  

Op de tweede bladzijde zijn de verschillende punten van observatie te vinden, 

gerangschikt naar de  taalgericht vakonderwijskenmerken interactie, taalsteun en context. 

Elk punt is genummerd. Onder elk punt zijn bovendien de hokjes: nooit, soms en vaak te 

vinden. Dit dient om kort aan te kruisen in welke frequentie een punt ongeveer aan bod 

komt. In eerste instantie was de nummering van de punten terug te vinden op de 
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volgende twee pagina’s. Hier correspondeerde elk nummer met een observatiepunt, zodat 

bij elk punt eventuele extra opmerkingen en aanvullingen genoteerd konden worden. 

Tijdens de pilot bleek echter dat er behoefte was aan meer ruimte voor aantekeningen en 

zodoende zijn de laatste twee bladzijdes van het observatieschema vervangen door 

gewoon aantekenpapier. Hierop werd tijdens de lessen geschreven wat er in de les aan de 

orde kwam en hoe de les verliep. Het uiteindelijke observatieschema is te vinden in de 

bijlage.  
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6. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de geobserveerde lessen beschreven. Wat gebeurt er in de 

lessen, wat wordt er behandeld en welke taalbevorderende elementen worden erin 

toegepast? 

 

6.1 Observatie 1 

Observatie 1 is uitgevoerd in de les van de docente wiskunde en natuur-/scheikunde. 

Deze docente heeft wel de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 2 

gymnasium klas, welke bestaat uit 17 leerlingen. Ongeveer een derde van de leerlingen is 

anderstalig. Het gaat hier om een natuur-/scheikunde les. 

De docente zet de opzet van de les aan het begin van de les op het bord. Vervolgens 

begint ze met het terughalen van de geleerde kennis uit de vorige paragraaf. De leerlingen 

hebben deze paragraaf als huiswerk gemaakt. Vervolgens behandelt ze de theorie uit de 

nieuwe paragraaf. Het onderwerp van deze paragraaf is ‘licht’. Ze stelt denkvragen aan de 

leerlingen, die te maken hebben met het onderwerp. Dit zijn vragen als: “Hoe komt het 

dat jouw t-shirt rood is en die van hem blauw?” en “Wat gebeurt er als ik nu rood licht 

op jouw rode t-shirt schijn?”. Vervolgens laat ze de leerlingen werken met een 

spectroscoop. De leerlingen krijgen per duo een spectroscoop en moeten hiermee naar 

het licht kijken. Als de leerlingen weer terug op hun plek zitten vraagt de docente naar 

hun ervaringen: wat hebben ze gezien? Het zijn vooral de al mondige leerlingen die hier 

antwoord op geven. 

Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Ze moeten de vragen van de 

nieuwe paragraaf maken. Sommige leerlingen werken samen en praten zachtjes. De 

docente loopt ondertussen rond, geeft aanwijzingen en vraagt hier en daar wat aan de 

leerlingen. De talige situatie bevindt zich dus vooral aan het begin van de les en is vooral 

klassikaal. 

De docente past in deze les vooral de volgende 8 TVO elementen toe: ze laat zien welke 

relatie kernbegrippen onderling hebben, ze vat samen (deze samenvatting wordt op het 

bord geschreven, de leerlingen moeten dit in hun schrift overschrijven) en geeft 

voorbeelden (ze noemt bijvoorbeeld een regenboog en diafragma als dingen waar je 

kleuren in wit licht kunt zien). Ook stelt ze af en toe denkvragen en hanteert (korte) 

wachttijd om de leerlingen antwoord te laten geven. Ze laat de leerlingen soms de 

kernbegrippen in eigen woorden uitdrukken en laat ze soms eigen ervaringen inbrengen. 

De ervaringen worden echter wel door gerichte vragen opgehaald. Deze ervaringen 

worden dan aan de lesstof gekoppeld. De docente maakt in deze les geen gebruik van 
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hulpmiddelen als woordenlijstjes etc., maar geeft wel visuele ondersteuning door een 

tekening van de situatie op het bord te geven.  

 

6.2 Observatie 2 

Deze observatie is uitgevoerd bij dezelfde docente als in observatie 1. Het betreft hier een 

wiskundeles, gegeven aan een 3 atheneum klas. Bij deze les waren 19 leerlingen aanwezig. 

Ongeveer een kwart van de leerlingen is anderstalig.   

De docente geeft aan het begin van de les een korte mondelinge toelichting van wat het 

programma is voor deze les. De les staat vooral in het teken van zelfstandig werken aan 

de hand van een zelfgemaakte planning. De leerlingen moeten de vragen uit het 

hoofdstuk maken en uiteindelijk repetitievragen bedenken, die ze weer in moeten leveren 

bij de docente. De leerlingen hebben zelf groepjes gevormd.  

Tijdens de les loopt de docente rond voor uitleg en het beantwoorden van eventuele 

vragen. Ze wijst de leerlingen op de regels voor het werken in groepjes. In het begin van 

de les is het nogal onrustig, later heerst er een rustigere sfeer. 

Omdat de leerlingen vooral zelfstandig aan het werk zijn heeft de docente een kleine 

centrale rol. Het was dan ook moeilijk de TVO elementen te signaleren. Een belangrijk 

element was natuurlijk het maken van groepjes om de interactie te bevorderen. Ook gaf 

de docente vaak voorbeelden en liet ze kernbegrippen in eigen woorden uitdrukken. De 

overige geselecteerde TVO elementen kwamen weinig voor in deze les. In totaal zijn dit 3 

elementen.   

 

Uit het nagesprek bleek dat deze docente na de TVO training vooral anders tegen de 

teksten in het boek aan is gaan kijken. In plaats van alleen de formules uit te leggen vraagt 

ze zich van te voren af: waar kunnen de leerlingen in de begeleidende tekst tegen 

aanlopen? Dat probeert ze dan ook uit te leggen. Ze probeert er ook in haar eigen 

taalgebruik op te letten, maar vindt dit wel moeilijk. De klas in observatie 1 reageerde 

volgens de docente door mijn aanwezigheid wel anders dan normaal, er kwamen minder 

vragen dan anders. De klas in observatie 2 reageerde volgens de docente helemaal niet op 

mijn aanwezigheid.  
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6.3 Observatie 3 

Observatie 3 is uitgevoerd in de les van de docent geschiedenis. Deze docent heeft wel 

de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 2 gymnasium klas. Dit is 

dezelfde klas als bij lesobservatie 1. Tijdens deze les waren er 20 leerlingen aanwezig. 

Ongeveer een derde van de leerlingen is anderstalig.   

De docent begint met het bespreken van de stand van zaken, hij heeft deze klas al een tijd 

niet gezien. Zaken als de mogelijkheid tot herkansing en het afronding van het schooljaar 

komen aan de orde.  

Vervolgens gaat de docent verder met het terughalen van de theorie. Hij doet dit door de 

leerlingen gerichte, gesloten vragen te stellen. Vervolgens moet een leerling een stukje 

tekst uit het boek voorlezen en wijdt de docent hier wat over uit. 

De leerlingen gaan hierna de antwoorden bij de gemaakte vragen uit het boek nakijken. 

Ze doen dit in groepjes, waarbij de docent een voorzitter aanwijst (dit is een werkvorm 

uit de training TVO).   

Naast het bespreken van hun eigen antwoorden moeten ze ook nog tot een gezamenlijk 

groepsantwoord komen. Deze groepsantwoorden worden centraal besproken. Tijdens dit 

centrale onderdeel vraagt de docent aan elke voorzitter welke vraag een obstakel vormde 

en wat hun uiteindelijk antwoord op die vraag is geworden. De docent legt ook nog wat 

centrale begrippen uit die tijdens het bespreken langskomen. Soms vraagt hij de leerlingen 

zelf met een definitie van een begrip te komen, maar hij geeft de definitie ook vaak zelf.  

Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig in duo’s de nieuwe vragen maken. De docent 

loopt ondertussen rond om vragen te beantwoorden en hier en daar een leerling tot de 

orde te roepen.  

In deze les komen voor de volgende 6 TVO elementen aan de orde: het maken van 

groepjes voor interactie, het stellen van denkvragen, het laten zien welke relatie 

kernbegrippen onderling hebben, het samenvatten en voorbeelden geven. De docent laat 

de leerlingen de kernbegrippen soms in eigen woorden uitdrukken.  

 

6.4 Observatie 4 

Observatie 4 betreft dezelfde klas en dezelfde docent als in observatie 3. Er wordt hier 

echter een les Duits gegeven. De les wordt hoofdzakelijk in het Nederlands gegeven, de 

docent gebruikt alleen bepaalde standaardwoorden in het Duits (Aufgabe, Arbeitsbuch, 

Mittwoch etc.).Hoewel op voorhand is gesteld dat er tijdens dit onderzoek geen taallessen 

geobserveerd zouden worden is deze les toch geobserveerd, omdat de les aansloot op 

observatie 3. Er was namelijk sprake van een blokuur.  
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De docent begint de les met het nakijken van de huiswerkvragen. De leerlingen moeten 

om beurten het goede antwoord geven. De docent corrigeert zonodig. Vervolgens gaan 

de leerlingen twee aan twee een spreekvaardigheidoefening doen. Deze moeten ze eerst 

alleen even voorbereiden. 

Vervolgens maken de leerlingen individueel de overige opgaven, welke de docent hierna 

bespreekt.  

Er komen in deze les 2 TVO elementen voor: de docent vormt eenmaal groepjes voor 

interactie en geeft voorbeelden. De overige elementen komen niet aan bod.  

 

De docent geeft in het nagesprek aan dat de leerlingen in de les vooral wat drukker zijn 

dan normaal door het groepswerk. 

Door de TVO training let hij soms meer op het taalgebruik van het boek en zijn eigen 

taalgebruik, maar hij wil de leerlingen ook wel een uitdaging blijven geven en niet alle 

moeilijke woorden weglaten. Verder wisselt hij af tussen groepswerk en klassikaal. Hij 

vindt het te druk om altijd groepswerk te doen.  

 

6.5 Observatie 5 

Observatie 5 is uitgevoerd in de les van de docent natuur-/scheikunde. Deze docent 

heeft niet de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 3 vmbo 

(theoretisch/gemengde leerweg) klas, welke bestaat uit 16 leerlingen. Ongeveer een derde 

van de leerlingen is anderstalig.  

De docent begint de les met het geven van algemene mededelingen over afwezige uren 

etc. De klas is onrustig, waarschijnlijk om dit het eerste lesuur na de pauze is. 

Het onderwerp van deze les is het kloppend maken van reactievergelijkingen. De 

leerlingen hebben dit onderwerp al eerder gehad, maar de docent behandelt het 

onderwerp tijdens deze les als herhaling. Hij legt de theorie uit aan de hand van een 

voorbeeld. Na het uitleggen van het voorbeeld gaan de leerlingen zelfstandig de volgende 

oefeningen uit het boek maken. Hierbij mogen de leerlingen zacht overleggen. Tijdens 

het zelfstandig werken loopt de docent rond om te helpen en dingen uit te leggen. Als 

een leerling de betekenis van een begrip vraagt geeft hij die. Tijdens het maken van de 

oefeningen moet de docent enkele leerlingen veelvuldig tot de orde roepen omdat ze met 

andere dingen bezig zijn dan het maken van de oefeningen. De docent sluit de les af met 

het behandelen van enkele veel voorkomende fouten in berekeningen. Deze fouten heeft 

hij geconstateerd tijdens het rondlopen in de klas. 
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Deze docent hanteert tijdens de les de volgende 5 TVO elementen: hij laat de leerlingen 

zelfstandig samenwerken aan de opdrachten. Hij stelt soms denkvragen, maakt alleen aan 

het begin de kernbegrippen van de les duidelijk en laat daarbij kort zijn wat de relatie 

tussen deze begrippen onderling is. Ook geeft hij enkele voorbeelden.  

 

6.6 Observatie 6 

Observatie 6 is uitgevoerd in de les van de docent godsdienst. Deze docent heeft niet de 

TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 3 vmbo (theoretisch/gemengde 

leerweg) klas, welke bestaat uit 16 leerlingen. Dit is dezelfde klas als in observatie 5. 

Ongeveer een derde van de leerlingen is anderstalig.  

De docent begint de les met het afnemen van de absentielijst. Hierna vertelt de docenten 

dat de leerlingen een documentaire gaan kijken met als thema: Moderne discipelen. Deze 

documentaire geldt als afsluiting van de lessen over het Nieuwe Testament. Van deze 

documentaire moeten de leerlingen een verslag schrijven. De docent instrueert de 

leerlingen voor het maken van het verslag: eerst moeten de leerlingen 8 minuten kijken, 

waarna ze in 2 minuten moeten opschrijven wat ze hebben gezien. De docent helpt de 

leerlingen hierbij door hen vragen te stellen over wat de leerlingen in het fragment gezien 

hebben. Moeilijke woorden worden door de docent op het bord geschreven en hij 

besteedt ook aandacht aan spelling door woorden hardop te spellen. Als de leerlingen een 

moeilijk bevatbaar fragment moeten verwoorden, geeft de docent aan wat ze daarover op 

kunnen schrijven. De leerlingen mogen zelf bepalen of dat ze hier gebruik van maken, of 

dat ze het in hun eigen woorden omschrijven.  

Deze docent pas in de les de volgende 7 TVO elementen toe: het duidelijk maken van de 

kernbegrippen en welke relatie deze begrippen onderling hebben. De docent geeft 

informatie uit andere bronnen, vat vaak samen en geeft vaak voorbeelden. Bovendien 

ondersteunt hij de leerlingen tijdens het schrijven van een verslag. Ook laat hij soms de 

leerlingen een kernbegrip in eigen woorden uitdrukken.    

 

6.7 Observatie 7 

Observatie 7 is wederom uitgevoerd in de les van de docent natuur-/scheikunde. Deze 

docente heeft niet de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 3 vmbo 

(theoretisch/gemengde leerweg) klas, welke bestaat uit 30 leerlingen. Ongeveer de helft 

van de leerlingen is anderstalig.  

De docent begint de les met het behandelen van de afronding van het schooljaar. 

Vervolgens begint hij met een herhaling van de stof. De leerlingen hebben in een eerdere 
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les aantekeningen bij dit onderwerp gemaakt. De docent geeft in een tekening op het 

bord schematisch de situatie (geschakelde lampjes) weer. Tijdens de uitleg brengen de 

leerlingen soms hun eigen ervaring met stroom in en geeft de docent voorbeelden over 

de werking aan de hand van voorbeelden van filmscènes waarin trucs met magneten 

worden gedaan. Na de uitleg gaat de docent na hoe ver de leerlingen zijn met het maken 

van de opdrachten en moeten ze hier verder aan werken.  

Tijdens de les past de docent de volgende 5 TVO elementen toe: hij vat vaak samen. 

Verder laat hij stelt hij soms denkvragen, laat hij soms zijn welke relatie de kernbegrippen 

onderling hebben, laat hij een paar keer leerlingen eigen ervaringen inbrengen en geeft hij 

af en toe voorbeelden.  

 

6.8 Observatie 8 

Observatie 8 is uitgevoerd in de les van de docente wiskunde. Deze docente heeft niet de 

TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 3 vmbo (theoretisch/gemengde 

leerweg) klas, welke bestaat uit 12 leerlingen. Ongeveer tweederde van de leerlingen is 

anderstalig.  

De docente begint de les met het stellen van gerichte kennisvragen aan de leerlingen over 

graden in driehoeken. De docente maakt de driehoek visueel door hem op het bord te 

tekenen. Vervolgens bespreekt de docente klassikaal de huiswerkvragen. 

Hierna gaat de docente door naar een nieuw hoofdstuk. De eerste oefeningen worden als 

voorbeeld samen met de leerlingen op het bord gedaan, daarna moeten de leerlingen de 

volgende oefeningen zelf gaan maken. Deze oefeningen worden zelfstandig gemaakt, 

waarbij er onderling overlegd wordt.   

Deze docente past in de les de volgende 6 TVO elementen toe: ze stelt (gerichte) 

denkvragen, maakt in het begin de kernbegrippen van de les duidelijk en laat in haar 

uitleg zien welke relatie deze begrippen onderling hebben en vat daarin soms samen en 

geeft dan ook voorbeelden. Aan het eind van de les mogen de leerlingen samenwerken. 

Dit bevordert de interactie tussen de leerlingen.       

 

6.9 Observatie 9 

Observatie 9 is wederom uitgevoerd in de les van de docent godsdienst. Deze docent 

heeft niet de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 1 vmbo/havo klas, 

welke bestaat uit 24 leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen is anderstalig.  

De docent begint de les met te vertellen wat er deze les aan bod gaat komen, vervolgens 

neemt hij de absentie af. Hierna behandelt de docent een verhaal uit de kinderbijbel. Een 
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leerling moet eerst een stukje voor de klas voorlezen, vervolgens leest de docent het 

volgende stuk zelf voor. Hierna komt het openingsgebed. 

De leerlingen gaan nu een meerkeuzetoets maken over Genesis 29. Als ze eerder klaar 

zijn mogen ze aan een ander vak gaan werken. Als iedereen klaar is wisselen de leerlingen 

de antwoordenblaadjes met elkaar uit. De docent leest de goede antwoorden voor en de 

leerlingen corrigeren elkaars werk. Hierna geven ze elkaar ook een voorlopig cijfer.  

Het volgende onderdeel van de les is het lezen van de bijbel. De docent vertelt dat de 

leerlingen voor de volgende les een stukje uit het bijbelverhaal samen moeten vatten in 12 

zinnen. De leerlingen lezen nu om beurten een stukje voor en de docent vraagt hen het 

voorgelezen stukje even kort in eigen woorden samen te vatten. Soms vraagt hij hen ook 

wat ze van een bepaalde gebeurtenis in het verhaal vinden.  

Deze docent gebruikt in de les de volgende 7 TVO elementen: hij maakt duidelijk wat de 

kernbegrippen in de les zijn, laat zien welke relatie die onderling hebben. Hij laat de 

leerlingen ze tevens in eigen woorden uitdrukken. Ook vat de docent vaak samen en geeft 

vaak voorbeelden. Hij stelt soms denkvragen en laat de leerlingen soms eigen ervaringen 

inbrengen.  

 

6. 10 Observatie 10 

Observatie 10 is wederom uitgevoerd in de les van de docente wiskunde. Deze docente 

heeft niet de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 3 vmbo 

(theoretisch/gemengde leerweg) klas, welke bestaat uit 23 leerlingen. Ongeveer tweederde 

van de leerlingen is anderstalig.   

De docente begint de les met het stellen van gerichte vragen aan de leerlingen om de 

verworven kennis terug te halen. Vervolgens worden de huiswerkvragen behandeld en 

ook nu wordt d.m.v. gerichte vragen gevraagd naar kennis die nodig is om de opgaven te 

maken. Hierna vraagt ze de leerlingen de antwoorden op de opgaven en hoe de leerlingen 

die berekend hebben.  

De volgende opgave wordt helemaal nagelopen, omdat die ook volgend jaar terug gaat 

komen. De docent doet deze oefening eerst helemaal voor, waarna de leerlingen de 

volgende opgaven zelf gaan maken. Tijdens het voordoen van de oefening maakt de 

docente een tekening van de situatie op het bord, als visuele ondersteuning. 

De docente geeft ten slotte het huiswerk voor de volgende dag op, waar de leerlingen 

vervolgens zelfstandig aan gaan werken.  

De docente gebruikt in deze les de volgende 4 TVO elementen: tijdens de uitleg laat ze 

soms zien welke relatie kernbegrippen onderling hebben, vat ze soms samen en geeft ze 
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soms voorbeelden. In het begin behandelt ze de kernbegrippen van de les, namelijk de 

verschillende soorten driehoeken.    

  

6.11 Observatie 11 

Observatie 11 is uitgevoerd in de les van de docent economie. Deze docent heeft wel de 

TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan een 3 vmbo (theoretisch/gemengde 

leerweg) klas, welke bestaat uit 17 leerlingen. Ongeveer tweederde van de leerlingen is 

anderstalig. 

De docent schrijft aan het begin van de les het programma voor de les op het bord en 

licht dit ook nog mondeling toe. Vandaag wordt het rekenwerk geoefend, wat als een 

stukje herhaling voor de eindtoets moet dienen. De leerlingen krijgen een stencil met 

verschillende rekenopdrachten en gaan samen de opdrachten maken. Tijdens het maken 

van de opdrachten mogen ze het boek erbij houden. De docent wijst op het belang 

hiervan m.b.t. het opzoeken van moeilijke begrippen. Voor elke gemaakte opdracht 

krijgen de leerlingen een punt. Het uiteindelijke aantal punten telt mee als SO cijfer.  

Sommige groepjes werken heel serieus aan de opdracht, andere kletsen veel en zijn snel 

afgeleid door dingen die zich buiten op het schoolplein afspelen. De docent moet hen 

vaak tot de orde roepen. Soms doet de docent een opdracht voor op het bord als hier een 

vraag over gesteld wordt. Ook benadrukt de docent regelmatig dat de leerlingen gebruik 

mogen maken van het boek, hun aantekeningen en hun medeleerlingen.  

Aan het einde van de les vraagt de docent centraal nog eens naar de twee belangrijkste 

formules, omdat die ook in de examens aan bod komen.  

De docent gebruikt in de les de volgende 4 TVO elementen: hij maakt groepjes voor 

interactie, hij stelt af en toe denkvragen en laat soms de leerlingen kernbegrippen in eigen 

woorden uitdrukken. Ook laat hij soms zien welke relatie kernbegrippen onderling 

hebben.  

 

De docent vertelt in een nagesprek dat een aantal leerlingen in deze klas al een paar 

weken ‘niet meer vooruit te branden is’. Sommige van die leerlingen laten zich volgens de 

docent echter vooral meetrekken in het groepsgedrag. Er zitten ook leerlingen in deze 

klas die wel serieus aan de opdrachten werken en elkaar echt dingen uit kunnen leggen.  
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6. 12 Observatie 12   

Observatie 12 is wederom uitgevoerd in de les van de docent economie. Deze docent 

heeft wel de TVO training gevolgd. De les wordt gegeven aan dezelfde 3 vmbo 

(theoretisch/gemengde leerweg) klas als in observatie 11. Nu zijn er 13 leerlingen 

aanwezig. Ongeveer de helft van deze leerlingen is anderstalig. 

 

De leerlingen leveren de rekenopdracht van de les ervoor in. Vandaag krijgen ze een 

nieuwe opdracht, welke opnieuw bedoeld is als herhaling. Deze opdracht moet, in 

tegenstelling tot de vorige opdracht, zonder boek gemaakt worden. Voor deze opdracht 

kunnen de leerlingen opnieuw punten verdienen. De docent geeft de leerlingen instructies 

voor het maken van de opdracht en vertelt hen wat het doel ervan is. De leerlingen zitten 

in groepjes van drie, vier personen. Per groepje krijgen ze een envelop met kaartjes waar 

de begrippen uit de hoofdstukken opstaan. In de envelop zitten tevens kaartjes met de 

betekenissen van die begrippen. De leerlingen moeten met elkaar de begrippen en de 

bijbehorende betekenissen bij elkaar zoeken. Ze moeten met elkaar overleggen om tot 

een antwoord te komen.    

De leerlingen werken rustig aan de opdracht. In sommige groepjes neemt vooral één 

iemand de leiding, in andere groepjes is dit meer verdeeld. Tijdens het maken van de 

opdracht geeft de docent af en toe tips. Hij zegt bijvoorbeeld dat veel begrippen bestaan 

uit verschillende woorden en dat ze, als ze de begrippen niet weten, kunnen kijken welk 

deel van het woord ze eventueel al wel kennen. Als de leerlingen de begrippen en 

betekenissen bij elkaar hebben gezocht moeten ze die op een blaadje schrijven. De 

docent vraagt een leerling hoe hij de andere leerling van het goede antwoord heeft 

overtuigd. 

Als de leerlingen klaar zijn met deze opdracht gaan ze verder met een nieuwe opdracht, 

wat opnieuw een rekenopdracht is. Ook met deze opdracht kunnen ze weer punten 

verdienen en mogen ze weer samenwerken. De docent loopt ondertussen door de klas en 

beantwoordt vragen van leerlingen. Meestal doet hij dit door denkvragen aan de leerling 

te stellen, zodat die zelf bij het antwoord komt. Bovendien wijst hij er op dat de 

leerlingen eerst in woorden moeten denken (wat moet ik doen?), voordat ze beginnen 

met rekenen. Als uitleg geeft de docent ook af en toe een rekenvoorbeeld.  

In deze les past de docent de volgende 6 TVO elementen toe: hij maakt groepjes ter 

bevordering van de interactie tussen de leerlingen, maakt duidelijk wat de kernbegrippen 

zijn en welke relatie er tussen die kernbegrippen is. Tijdens uitleg stelt de docent 
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denkvragen, laat hij de leerlingen de kernbegrippen in eigen woorden uitdrukken en geeft 

hij soms voorbeelden.   

 

In een nagesprek zegt deze docent over TVO het volgende: door de training TVO is hij 

zich meer bewust geworden van moeilijke begrippen in het boek. Hij splitst de 

economische begrippen dan vaak op en vraagt de leerlingen wat ze van deze delen 

misschien al wel kennen. Dit is ook duidelijk in observatie 12 naar voren gekomen. Hij 

gebruikt ook af en toe groepswerkvormen uit de cursus, hoewel dit wel afhankelijk is van 

de lessituatie.  

 

In de onderstaande tabel zijn in het kort de resultaten van de observaties te vinden. Per 

les staat het aantal aanwezige taalbevorderende elementen genoemd, wat uitkomt op een 

totaal aantal per docent.  

 

 Observatie 1 Observatie 2 Totaal 

Docent 1 (TVO) 8 3 11 

Docent 2 (TVO) 6 2 8 

Docent 3 (TVO) 4 6 10 

Docent 4 5 5 10 

Docent 5 7 7 14 

Docent 6 6 4 10 

Tabel 1   Aanwezige taalbevorderende elementen per les 
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7. Interpretatie resultaten 

In het vorige hoofdstuk zijn de geobserveerde lessen beschreven. Deze zullen in dit 

hoofdstuk geïnterpreteerd en geanalyseerd worden aan de hand van de vooraf opgestelde 

onderzoeksvraag. Ook zal een vergelijking met de hypothese gemaakt worden. De 

onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde als volgt:  

 

In hoeverre komen in de lessen van docenten die een training TVO hebben gevolgd meer taalbevorderende 

TVO-kenmerken voor dan in die van docenten die niet een dergelijke training hebben gevolgd? 

 

In het vorige hoofdstuk is per observatie genoemd hoeveel taalbevorderende 

leselementen er in deze les voorkwamen. Dit liep uiteen van minimaal 2 tot maximaal 8 

taalbevorderende elementen. Omdat van elke docent twee lessen zijn bijgewoond kon er 

soms ook een duidelijk verschil tussen twee verschillende lessen van eenzelfde docent 

opgemerkt worden. In de ene les kwamen soms wat meer taalbevorderende elementen 

voor dan in de andere les. Zo gebeurde het dat er in de les van een docent in één les 6 

taalbevorderende elementen voorkwamen, terwijl er in de andere les slechts 2 

taalbevorderend element voorkwamen. Opvallend was ook dat de lessen waar de meeste 

taalbevorderende elementen in voorkwamen werden gegeven door een docent die niet de 

training taalgericht vakonderwijs had gevolgd.  

De hogere en lagere scores wat betreft aanwezige taalbevorderende elementen in de les 

kwamen voor in beide groepen: zowel bij de docenten die wel een training taalgericht 

vakonderwijs hebben gevolgd, als bij de docenten die niet de training taalgericht 

vakonderwijs hebben gevolgd. Bovendien is opgevallen dat vooral steeds dezelfde 

taalbevorderende taalelementen aan bod kwamen. Enkele taalbevorderende elementen, 

zoals bijvoorbeeld het laten zien welke relatie kernbegrippen onderling hebben, kwamen 

in bijna elke les voor. Andere elementen, zoals bijvoorbeeld voorkennis activeren, 

kwamen echter in bijna geen enkele les aan bod. De reden hiervoor kan natuurlijk zijn dat 

de geobserveerde lessen aan het einde van het schooljaar plaatsvonden. De onderwerpen 

die in de lessen aan bod kwamen waren al eerder in vorige lessen aan bod gekomen en 

waren zodoende al bekend bij de leerlingen. In sommige lessen was er zelfs sprake van 

herhaling van het behandelde onderwerp, dus het onderwerp van die lessen was al lang 

bij de leerlingen bekend en er hoefde dus geen voorkennis meer geactiveerd te worden. 

Het is mogelijk dat de docenten wel voorkennis activeren aan het begin van een nieuw 

onderwerp/lessenreeks, wanneer de leerlingen nog niet bekend zijn met het onderwerp.  
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Ook het taalbevorderende element ‘kernbegrip in eigen woorden uit laten drukken’ kwam 

nauwelijks in de lessen voor en als de leerling werd gevraagd een kernbegrip in eigen 

woorden uit te drukken gebeurde dat vaak door gerichte, gesloten vragen te stellen, 

waardoor de leerling alleen korte antwoorden kon geven en zijn antwoord niet in een 

volledig, samenhangend verhaal kon brengen. Dit is echter niet alleen ongunstig voor de 

eentalige leerling, maar vooral ook voor de tweetalig leerling. Uit de theorie is immers 

gebleken dat taalproductie de taalontwikkeling juist bevorderd: taal wordt geleerd door de 

wil om te communiceren (Creese, 2005).  

 

Het verschil tussen de lessen van docenten die wel een training taalgericht vakonderwijs 

hebben gevolgd en docenten die niet een training taalgericht vakonderwijs hebben 

gevolgd is dus vaak miniem. De vooraf opgestelde hypothese voor dit onderzoek blijkt 

dus onjuist. Deze stelde namelijk dat de lessen van docenten die wel een training 

taalgericht vakonderwijs hadden gevolgd meer taalbevorderende elementen zouden 

bevatten dan de lessen van docenten die geen training taalgericht vakonderwijs hadden 

gevolgd. Er blijkt dus echter geen groot verschil te zijn.  

Waarschijnlijk is dit niet aanwezige verschil vooral te wijten aan de lessituatie. Er lijkt 

namelijk een verschil te bestaan tussen een lessituatie waarin de docent klassikaal lesgeeft 

en een lessituatie waarin de leerlingen in groepjes werken. De docenten laten in deze 

laatste situatie de leerlingen dan vaak zelfstandig samenwerken en wachten in hun 

interactie met de leerling vaak tot er een vraag van de leerling komt. De leerlingen zijn 

echter vaak niet snel geneigd een vraag aan de docent te stellen. Weliswaar is er tijdens 

deze manier van werken dan wel interactie tussen de leerlingen onderling, waardoor ze 

door taalproductie hun taal  kunnen bevorderen, maar er is tijdens deze manier van 

werken echter weinig tot geen interactie tussen docent en leerling. Op deze manier krijgt 

de docent dus weinig de kans om de leerling goed taalaanbod en goede taalondersteuning 

te geven. Dit is ongunstig voor juist die leerling die deze taalondersteuning juist zo nodig 

heeft, bijvoorbeeld de tweetalige leerling.  

Een opvallend punt was wel dat als een leerling een vraag stelde, een docent die niet de 

training taalgericht vakonderwijs had gevolgd de leerling meteen het antwoord gaf, terwijl 

een docent die wel de training had gevolgd door middel van denkvragen de leerlingen tot 

het goede antwoord probeerde te laten komen.  

Een meer taalbevorderende aanpak, vanuit de visie van het taalgericht vakonderwijs, voor 

de hierboven beschreven situatie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de docent rond zou 

kunnen lopen en vragen aan de groepjes, dat wil zeggen: aan een lid of meerdere leden 
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van een groepje, zou kunnen stellen. Dit gebeurt in de geobserveerde lessen relatief 

weinig. De docent loopt vaak vooral in de klas rond met het doel om de orde in de klas te 

bewaren, wat natuurlijk ook zeker van belang is. Om goed samen te kunnen werken moet 

er immers een rustige en ordelijke leeromgeving zijn. De docenten geven in deze 

lesmomenten echter wel minder taalaanbod dan in de klassikale lessen. De leerlingen die 

dit taalaanbod nodig hebben profiteren dus qua taalontwikkeling waarschijnlijk minder 

van deze lessen. 

 

De docenten laten dus, wat betreft het taalgericht vakonderwijs, kansen liggen om de 

taalontwikkeling van hun leerlingen te ondersteunen. Het maakt hierbij dus niet uit of de 

docenten wel of niet de training taalgericht vakonderwijs hebben gevolgd. Blijkbaar is de 

theorie over de taalbevordering van leerlingen, die de docenten tijdens de training TVO 

hebben opgedaan, al wat verder weggezakt en hanteren ze vooral hun gebruikelijke 

manier van lesgeven, waarbij ze de technieken van TVO niet standaard in de praktijk 

toepassen.     

Dit geeft stof tot nadenken voor de scholen die de trainingen taalgericht vakonderwijs 

aan hun docenten aanbieden. Kennelijk is het niet meer dan onvermijdelijk dat er na 

verloop van tijd dingen uit de training wegzakken en is het raadzaam om niet alleen meer 

docenten op te leiden in het geven van taalgericht vakonderwijs, maar ook om verdere 

vervolg- en opfriscursussen op te starten, om de ideeën achter het taalgericht 

vakonderwijs levend te houden en de leerlingen goede taalaanbod en goede 

taalondersteuning te blijven bieden.   
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8. Conclusie 

In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre er in de lessen van docenten die een 

training TVO hebben gevolgd meer taalbevorderende TVO-kenmerken voorkomen dan 

in die van docenten die niet een dergelijke training hebben gevolgd. Dit vanuit het 

perspectief dat de tweetalige leerlingen op school door middel van het taalgericht 

vakonderwijs beter ondersteunt kunnen worden in hun taalontwikkeling, wat hen 

uiteindelijk betere toekomstperspectieven kan bieden omdat ze verder in de maatschappij 

kunnen komen als ze de taal die daarin wordt gesproken goed beheersen.  

 

Door middel van lesobservaties met een observatielijst is bij verschillende docenten in 

verschillende lessen gekeken naar de aanwezigheid van die taalbevorderende elementen, 

die afkomstig zijn uit de training TVO. Tijdens de lessen zijn de verschillende elementen 

gescoord en in de interpretatie van de resultaten is bekeken of de lessen van de docenten 

die een training taalgericht vakonderwijs hebben gevolgd meer taalbevorderende 

elementen bevatten dan de lessen van docenten die deze training niet hebben gevolgd.   

 

In totaal zijn er voor dit onderzoek 12 lessen bijgewoond, gegeven door 6 verschillende 

docenten. Drie docenten hadden de training taalgericht vakonderwijs gevolgd, de drie 

andere docenten hadden de training niet gevolgd. Uit de resultaten bleek dat er geen 

grote verschillen waren tussen de docenten die wel een training taalgericht vakonderwijs 

hadden gevolgd en de docenten die niet een dergelijke training hadden gevolgd. In beide 

groepen kwamen hogere en lagere scores wat betreft aanwezigheid van taalbevorderende 

elementen voor. Bij sommige docenten kwam er in de eerste geobserveerde les veel meer 

taalbevorderende elementen voor dan in de tweede geobserveerde les. Dit lijkt vooral te 

wijten te zijn aan de lessituatie. De docenten zijn in een klassikale les meer geneigd 

taalaanbod te geven dan in een lessituatie waarin de leerlingen zelfstandig in groepjes 

moeten werken. Dit is voor de tweetalige leerling echter ongunstig, aangezien hij of zij 

goed taalaanbod nodig heeft voor een goede taalontwikkeling.    

Bovendien kwamen sommige taalbevorderende elementen veel vaker in de lessen voor 

dan andere. Een element als ‘laten zien welke relatie kernbegrippen onderling hebben’ 

kwam bijvoorbeeld in bijna elke les voor, terwijl een element als ‘kernbegrip in eigen 

woorden uit laten drukken’ in bijna geen enkele les aan bod kwam.  

 

Het lijkt erop, en dit is eigenlijk ook niet meer dan logisch, dat de kennis die opgedaan is 

in de training taalgericht vakonderwijs na enige tijd wat is weggezakt en docenten vooral 
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op hun vertrouwde manier lesgeven. Dit betekent voor de scholen, die aandacht voor taal 

in de les hoog in het vaandel hebben staan, dat ze niet alleen meer en meer docenten de 

training moeten aanbieden, maar ook vervolg- en opfriscursussen aan zullen moeten 

bieden, willen ze de ideeën achter het taalgericht vakonderwijs levend blijven houden en 

de leerlingen goede taalaanbod en goede taalondersteuning blijven bieden. Dit zou 

tenslotte tweetalige leerlingen op school zeker ten goede komen. Immers, door een goede 

begeleiding van hun taalontwikkeling kunnen ze hun tweede taal ook daadwerkelijk goed 

ontwikkelen en dat biedt hen uiteindelijk meer kansen en perspectieven voor hun 

toekomst in de, voornamelijk Nederlandstalige, samenleving.  
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9. Evaluatie 

De beginfase van de totstandkoming van deze scriptie werd gekenmerkt door twijfel. 

Twijfel over wat het onderwerp zou moeten worden, hoe ik het zou moeten gaan 

uitvoeren… Het begrip ‘scriptie’ was nog een veel omvattend geheel, wat nog verder 

gespecificeerd moest worden. Het was mij wel duidelijk dat ik ‘iets’ wilde doen wat met 

tweedetaalverwerving te maken had. Tijdens mijn studie, zowel in de bachelor als in de 

master, is dit onderwerp tenslotte veelvuldig aan bod gekomen en hier liggen dan ook 

mijn interesses. Bovendien wist ik dat ik dat wilde combineren met één van mijn 

stagewerkzaamheden, omdat ik mijn scriptie tijdens mijn stageperiode bij de CED-Groep 

zou gaan schrijven.  

Na enkele verschillende onderwerpskeuzes en verschillende onderzoeksopzetten viel de 

keuze dan uiteindelijk op het taalgericht vakonderwijs. Ik liep tenslotte mee in de 

trainingen TVO die mijn stagebegeleidster op verschillende Rotterdamse scholen gaf en 

op die manier kreeg ik enige kennis over het onderwerp mee. Bovendien was dit handig 

omdat ik inmiddels besloten had lesobservaties uit te willen voeren. Omdat mijn 

stagebegeleidster op veel scholen komt en daar veel docenten kent, had ik op die manier 

een goede ingang bij de verschillende scholen.     

Tijdens een paar gesprekken met mijn scriptiebegeleidster Jacomine Nortier en mijn 

stagebegeleidster, nu inmiddels ook scriptiebegeleidster, werden de ideeën steeds 

concreter en Jacomine gaf mij bruikbare tips voor het uitvoeren van de observaties en de 

opbouw van mijn verslag.  

 

Het maken van de afspraken van de docenten liep in het begin niet zo soepel. De 

taalcoördinator Jan van Mastrigt had al wat docenten gepolst die mee wilden werken, 

maar de docenten waren moeilijk te bereiken voor het maken van afspraken. Op die 

manier zijn de observaties later uitgevoerd dan eigenlijk het plan was. Ook viel 

onverhoopt mijn eerste tweede locatie af, waardoor ik op zoek moest naar een andere. 

Gelukkig was daar weer de hulp van Jan van Mastrigt, die opnieuw een paar docenten 

voor me wist. 

 

Het uitvoeren van de observaties was een leuke en leerzame ervaring. De docenten waren 

uitermate gastvrij en altijd bereid mij te helpen, ondanks dat de leerlingen soms wat 

onrustig werden van mijn aanwezigheid in de les. Soms was het moeilijk bepaalde 

elementen te scoren, omdat ze vrij abstract zijn. Over het algemeen kon ik echter ook in 
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grote lijnen de lessen met elkaar vergelijken en op die manier zien dat de lessen wel of 

niet van elkaar verschilden.  

 

Na het uitvoeren van de observaties moesten hier natuurlijk conclusies uit getrokken 

worden. Dit was soms lastig omdat de resultaten van de observaties geen droge spss-

cijfers waren waarmee je enkele berekeningen uit kunt voeren. Uiteindelijk is me dat, juist 

ook weer door het volgen van de grote lijnen, toch gelukt. Het resultaat van het proces is 

deze Masterscriptie, waarmee ik de master Taal en ontwikkeling af zal ronden.  
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Bijlage  Observatieschema 
 

 

Naam docent:……………………………………………………………………………………… 

 

School:………………………………………………………………………………………………… 

 

Klas en studierichting:………………………………………………………………………… 

 

Vak:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Aantal leerlingen:…………………………………………………………………………………  

 

Geschat percentage anderstalige leerlingen: …………………………………… 

 

Datum:………………………………………………………………………………………………… 

 

Lesuur: van ……………………… tot ………………………… 
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Interactie 

 

1. Maakt groepjes voor interactie 

nooit □     soms □     vaak □  
 

2. Stelt denkvragen (oorzaak - gevolg) 

nooit □     soms □     vaak □  
 

3. Hanteert wachttijd om leerlingen antwoorden te laten geven 

nooit □     soms □     vaak □  
 

Taalsteun 

 

4. Maakt van te voren duidelijk wat de kernbegrippen in de les zijn 

nooit □     soms □     vaak □  
 

5. Geeft aanvullende informatie uit andere bronnen 

nooit □     soms □     vaak □  
 

6. Laat kernbegrippen in eigen woorden uitdrukken 

nooit □     soms □     vaak □  
 

7. Laat zien welke relatie kernbegrippen onderling hebben 

nooit □     soms □     vaak □  
 

8. Vat samen 

nooit □     soms □     vaak □  
 

9. Geeft hulpmiddelen als woordenlijstjes, stappenplan lezen en schrijfkaders 

nooit □     soms □     vaak □  
 

Context 

 

10. Laat leerlingen eigen ervaring inbrengen 

nooit □     soms □     vaak □  
 

11. Koppelt inbreng aan nieuwe lesstof 

nooit □     soms □     vaak □  
 

12. Geeft voorbeelden 

nooit □     soms □     vaak □  
 

 


