
Taalgericht vakonderwijs

Context Aansluiten bij wat leerlingen al weten.

• Haal de voorkennis op.
• Maak het onderwerp zichtbaar en tastbaar.
• Geef structuur.

Interactie Actief bezig zijn met de stof.

• Bevorder actief taalgebruik en het gebruik van vaktermen.
• Stel vragen waarin vaktermen voorkomen.
• Laat leerlingen samenwerken.

Taalsteun Hulp bij het begrijpen en produceren van vaktaal.

• Geef steun bij teksten en opdrachten.
• Laat zien, doe voor of geef voorbeelden.
• Leer je leerlingen leren.

Woordenschat

Woordenschat… Dat wat je aandacht geeft, groeit

Leesbevordering Véél lezen bij alle vakken.

• Geef leestips.
• Vertel over eigen leeservaringen.
• Vraag naar leeservaringen.

Vier stappen bij het leren van woorden

Voorbewerken

Semantiseren

Consolideren

Controleren

1

2

3

4

Activeren van voorkennis.

Woordbetekenissen verduidelijken vanuit de context.

Herhalen, herhalen en nog eens herhalen.

Controle van de behandelde woorden en begrippen.



Vaktaalontwikkelkaart Elk vak heeft zijn ‘eigen taal’. Om die taal te leren, hebben leerlingen taalgericht 
vakonderwijs nodig.  Taalgericht vakonderwijs rust op drie pijlers:

Aansluiten bij wat leerlingen al weten. Actief bezig zijn met de stof. Hulp bij het begrijpen en produceren van (vak)taal. 

Haal de voorkennis op

• Haal alledaagse en vakspecifieke voorkennis op aan 
  het begin van de les of lessenreeks:
 - Inventariseer wat de leerlingen al weten.
   - Verbind de lessenreeks/les aan de actualiteit.

Maak het onderwerp zichtbaar en tastbaar

• Gebruik gevarieerd beeld- en tekstmateriaal: materiaal van  
  de leerlingen, afbeeldingen, voorwerpen, filmpjes, 
  nieuwsberichten, practica, demonstratieproeven bij 
  bètavakken, webtools (ook via de elo).
• Geef leerlingen een duidelijk overzicht van de 
  kernbegrippen/woorden die in de les centraal staan.

Geef structuur

• Geef de structuur van de les aan: wat zijn de doelen en hoe 
  is de les opgebouwd?
• Geef structuur aan de activiteiten van de leerlingen: wat, 
  hoe en met wie moeten ze opdrachten doen? Hoelang 
  mogen de leerlingen over een opdracht doen en hoe wordt 
  er geëvalueerd? Wanneer ben je tevreden?
• Geef tijdens de les genoeg opfris- en denkvragen.
• Geef leerlingen schema’s of grafische weergaven van de 
  behandelde stof (of laat hen die zelf maken!).
• Rekenstappen bij bètavakken.

Steun bij teksten en opdrachten

• Maak concreet wat je van de leerlingen verwacht: doel, 
  inhoud, opzet, criteria. 
• Bespreek vooraf de aanpak van een taak.
• Leg vooraf moeilijke woorden/kernbegrippen uit.
• Geef ondersteuning bij schrijf- en spreekopdrachten d.m.v. 
  schrijfkaders:
 - Bespreek vooraf de manier waarop een tekst opgebouwd 
    moet worden.
 - Geef leerlingen vooraf de opzet van hun schrijfproduct.
 - Geef leerlingen de begrippen die ze moeten gebruiken.

Modelleren

• Laat zien en doe voor hoe er geleerd kan worden en hoe 
  de (vak)vaardigheden uitgevoerd kunnen worden.
• Laat goede voorbeelden zien van producten van leerlingen 
  en ga daarover in gesprek.

Monitoren en feedback geven

• Let bij feedback op de onderstaande aspecten. Feedback werkt 
  alleen als de ontvanger in een positie verkeert:
 - om op te merken: d.w.z. attent, gemotiveerd en vertrouwd is  
    met de vorm waarin de informatie wordt aangeboden;
 - om te ontvangen: d.w.z. niet overvoerd is met informatie, een  
    manier heeft om vast te leggen, te ordenen en personaliseren;
 - om te interpreteren: d.w.z. beschikt over de tijd, oriëntatie en  
    hulpmiddelen om de nieuwe informatie te overdenken, te  
    integreren en daarmee te onthouden.
• Geef aandacht aan product én proces.

Aandacht voor leerstrategieën

• Geef uitleg over de aanpak van leerstof. 
• Vraag aan leerlingen hoe ze het vak en de taal van het vak leren. 
• Bespreek goede leerstrategieën van leerlingen.

Het onderwijsleergesprek — bevorder actief taalgebruik

• Stel geschikte vragen om hogere denkvaardigheden van 
  leerlingen te stimuleren: kennisvragen, begripsvragen, 
  toepassingsvragen, analysevragen.
• Stel bewust vragen waarin vaktermen voorkomen.
• Geef leerlingen tijd om een antwoord te bedenken en te 
  formuleren.
• Dring ook tijdens de lessen bij leerlingen aan op het actief 
  gebruik van vaktermen. Neem geen genoegen met vage 
  omschrijvingen en halve antwoorden.
• Laat leerlingen samenwerken aan gevarieerde 
  groepstaken.
• Stimuleer leerlingen om zelf relaties tussen 
  leerstofonderdelen te formuleren.

Context Interactie Taalsteun
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Woordenschatkaart Leesbevordering

De meest effectieve manier om de woorden- 
schat bij alle vakken uit te breiden, is: véél lezen.

Woorden leren

Het leren van een woord zal nooit in één keer 
gebeuren. We onderscheiden vier noodzakelijke 
stappen bij het leren van woorden:

• Bespreek het onderwerp eerst: stel vragen 
  als: ken je dit? Wat is het verschil met ...? 
  Heb je wel eens gezien dat…?
• Sluit aan bij ervaringen door leerlingen 
  erover te laten vertellen (aan elkaar of 
  klassikaal).
• Schep leerbehoefte door doelwoorden in 
  de tekst te onderstrepen.
• Bespreek de relatie met eerder behandelde 
  onderwerpen.

    Zie ook: de pijler context op de 
    vaktaalontwikkelkaart.

• Geef een opdracht waarbij de leerling de 
  nieuwe woorden moet gebruiken.
• Vraag bij een vakgerichte toets ook nieuw 
  geleerde woorden van de lessen(reeks).
• Geef een woordenschattoets of toets met 
  aandacht voor kernwoorden: sorteren, 
  betekenis zoeken, invuloefening, 
  ‘gatentekst’.
• Geef feedback op woordgebruik: juist 
  gebruik, juiste vorm, juiste uitspraak.

    Zie ook: de pijler taalsteun op de         
    vaktaalontwikkelkaart.

• Schrijf nieuwe woorden / begrippen /   
  eenheden / grootheden in een zin op het 
  bord en spreek ze uit.
• Bied context: laat beeld (en/of handeling) 
  zien.
• Laat de betekenis raden, opzoeken en/of 
  bespreken met andere leerling.
• Reik synoniemen, voorbeeldzinnen en/of 
  tegenstellingen, definities aan.
• Bespreek samenhang met eerder geleerde 
  woorden.
• Leer (woordenschat)strategieën aan:
  woordstructuur analyseren; de context 
  gebruiken; hulpbronnen gebruiken.

    Zie ook: de pijler interactie en taalsteun op 
    de vaktaalontwikkelkaart. 

• Daag leerlingen uit de geleerde woorden te  
  gebruiken door spreek- en 
  schrijfopdrachten te geven.
• Geef vijf-minutenoefeningen: moeilijke 
  woorden uit de les oefenen met een andere 
  leerling.
• Laat leerlingen de betekenis noemen en 
  het woord raden.
• Laat woorden uitbeelden en raden.
• Maak een kahoot of laat leerlingen een 
  kahoot maken.
• Laat woorden uitleggen door leerlingen.
• Verzamel schaduwteksten (populaire 
  teksten over het onderwerp) en geef 
  leerlingen de opdracht de behandelde 
  woorden daarin te onderstrepen. 
• Leg een (moeilijke)woordenschrift aan: 
  Anki-app.

    Zie ook: de pijler interactie en taalsteun 
    op de vaktaalontwikkelkaart.

Moedig aan dat leerlingen lezen

• Vertel enthousiast over je eigen leeservaringen: de krant 
  van vanmorgen, die mooie roman, dat interessante artikel 
  in de zaterdagbijlage, Quest-artikel. 
• Toon interesse in leesvoorkeuren van leerlingen.
• Creëer ruimte in het lesprogramma voor zelfstandig lezen: 
  ook tijdens vaklessen.


