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Inleiding

Jarik, 5 jaar

Jarik heeft Poolse ouders en woont sinds zijn geboorte in 

Nederland. Hij heeft de eerste jaren van zijn leven niet 

veel Nederlands gehoord. Hij heeft een Nederlandse woorden-

schat van ongeveer 1000 woorden, terwijl zijn klasgenootjes al 

minstens 3200 woorden kennen. Dit heeft als gevolg dat Jarik 

weinig praat, maar ook dat hij moeite heeft met het begrijpen 

van instructies. Voor zijn ontwikkeling en zijn succes op school 

is het nodig dat hij snel meer woorden leert, zodat zijn 

achterstand niet verder oploopt.

Als alles in taalonderwijs ideaal verloopt, leert Jarik 4 á 5 

nieuwe woorden per dag, zo’n 800 per jaar. Dat lijkt veel, maar 

het is niet genoeg. Jarik zou ook op andere momenten van de 

dag nieuwe woorden moeten leren. Hier zijn kansen genoeg 

voor. Dus: alle hens aan dek!

Dubbelslag
Dubbelslag is een handreiking met adviezen om de 

taalontwikkeling van leerlingen in vaklessen te stimuleren. 

Dubbelslag verwijst naar de dubbele winst die een vakles 

kan opleveren: enerzijds een hogere leeropbrengst door 

sterkere instructie en het activeren van het denken van 

leerlingen, anderzijds winst in de taalontwikkeling door 

taal explicieter in de les te integreren. 

Dubbelslag is in opdracht van de gemeente Den Haag in 

eerste instantie ontwikkeld voor activiteiten in het kader 

van het Leerkansenprofiel (LKP) in Den Haag. De tips zijn 

echter ook geschikt voor andere vormen van onderwijstijd-

verlenging, zoals de verlengde schooldag of de zomer-

school, en ook voor vaklessen in de reguliere onderwijstijd, 

zoals sport, techniek en muziek. Voor al deze soorten 

activiteiten gebruiken we in deze handreiking de term 

‘vaklessen’.

De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

 

Theorie over effectieve taalstimulering
In het eerste deel van de handreiking staan de didactische 

uitgangspunten voor taalstimulering. Deze theoretische 

basis is zowel voor de vakleerkracht als de taalcoördinator 

en taalcoach relevant.

Dubbelslag voor vakleerkrachten
Het tweede deel van deze handreiking beschrijft hoe 

vakleerkrachten meer aandacht kunnen besteden aan 

taalstimulering. Het gaat daarbij niet om extra of nieuwe 

activiteiten, maar om manieren om datgene wat ze al doen 

taalrijker te maken.

De handreiking biedt de vakleerkracht:

• didactische informatie over taalstimulering op het 

gebied van woordenschat, mondelinge en schriftelijke 

taal

• praktische tips 

• voorbeelden uit de praktijk

Dubbelslag voor taalcoach en taalcoördinatoren
De handreiking bevat een apart gedeelte voor de taal-

coaches en taalcoördinatoren, met suggesties voor de 

organisatie van taalstimulering en mogelijkheden voor 

coaching.
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De handreiking biedt de school en taalcoördinatoren/

taalcoaches:

• uitgangspunten om het aanbod (in de verlengde 

schooltijd) taalrijker te maken;

• een kader om in overleg met externe aanbieders van 

activiteiten in de verlengde schooltijd eisen te stellen aan 

de taalkwaliteit van het aanbod; 

• suggesties voor het organiseren van een kwaliteitssys-

teem binnen de school; 

• een kennisbasis en praktische handvatten voor de 

begeleiding van leerkrachten, met name vakleerkrachten.

Inspiratie
De tips in deze handreiking zijn afkomstig uit de lespraktijk 

van LKP-leerkrachten en van gymleerkrachten die hebben 

deelgenomen aan de pilot ‘De taalkrachtige gymleer-

kracht’. 

LKP staat voor ‘Leerkansenprofiel’. Via het Leerkansenpro-

fiel wil de gemeente Den Haag de ontwikkelingskansen van 

leerlingen in achterstandswijken vergroten. Om dat te 

bereiken krijgen leerlingen op LKP-scholen structureel zes 

uur per week meer onderwijstijd. Sardes heeft 25 LKP-

scholen begeleid bij de organisatie en uitvoering van 

LKP-activiteiten en heeft scholen geholpen om kennis en 

ervaringen te delen. Daarbij zijn veel leerzame praktijk-

ervaringen opgedaan. 

De pilot ‘De taalkrachtige gymleerkracht’ is in schooljaar 

2015-2016 in opdracht van gemeente Den Haag uitge-

voerd. Acht gymleerkrachten op Haagse basisscholen zijn 

enthousiast aan de slag gegaan met het zoeken naar 

kansen voor taal binnen hun lessen. Het uitgangspunt 

daarbij was dat aandacht voor taal niet ten koste mocht 

gaan van bewegen, maar dat die twee elkaar juist zouden 

moeten versterken. 

“Door aandacht voor taal ga je bewuster lesgeven. 

Taal is zo een verrijking van mijn lessen.” (gymleerkracht)

Theorie
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Dit hoofdstuk beschrijft de didactische uitgangspunten voor 

effectieve taalstimulering. Vaklessen vallen weliswaar niet 

onder ‘taalonderwijs’, maar taal speelt ook in de vakles een 

rol. In de gymles luisteren leerlingen naar een instructie of 

praten zij over de spelregels, in de kookles lezen ze een recept 

en in de techniekles schrijven ze een verslag van een experi-

ment. 

De vakleerkracht kan de taalontwikkeling van de leerlingen 

bevorderen door te werken volgens dezelfde uitgangspun-

ten als de andere leerkrachten. Zo ontstaat er een door-

gaande didactische lijn in de school, die meer oplevert voor 

de taalontwikkeling van de leerlingen. Daarom zetten we in 

dit hoofdstuk een aantal criteria voor effectieve taalstimu-

lering op een rij. 

Taal100: interactief taalonderwijs op de basisschool
De publicatie Taal100: interactief taalonderwijs op de 

basisschool geeft een uitgebreide beschrijving van 

effectief, interactief taalonderwijs in het basisonderwijs 

vanaf groep 3. Het boek biedt theoretische achtergron-

den, praktische voorbeelden en checklists, gebaseerd op 

inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Het boek 

beschrijft daarnaast hoe 

schoolteams Taal100 kunnen 

gebruiken om zichzelf te 

professionaliseren op het 

gebied van taaldidactiek. 

Taal100 is het vervolg op De Taallijn: interactief taalonder-

wijs in groep 1 en 2. Sardes traint en begeleidt school-

teams bij de invoering van Taal100.

De kern van effectieve taalstimulering bestaat uit leer-

krachtvaardigheden die betrekking hebben op de interac-

tie tussen leerkracht en leerlingen. Deze vaardigheden 

vallen onder drie categorieën, die met elkaar verbonden 

zijn: taalaanbod, taalproductie en feedback.

Taalaanbod: het taalgebruik van de leerkracht en de 
taal in de lesmaterialen
Het is voor taalontwikkeling belangrijk dat leerlingen veel 

taal horen, op een goed niveau en met veel variatie. 

Een advies voor de vakleerkracht is daarom om taal heel 

bewust te gebruiken, bijvoorbeeld door te benoemen wat 

je doet en wat je ziet en door veel verschillende woorden 

en zinsconstructies te gebruiken. Ga ‘moeilijke’ vaktermen 

niet uit de weg, die hebben juist extra veel kracht in het 

kader van de vakles. Zorg er ook voor om gevarieerd 

materiaal te gebruiken dat goed past bij het niveau van de 

leerlingen. Een praktische tip die daarbij hoort is:

De context van een vakles is vaak zo authentiek en rijk, 

dat je weinig hoeft te praten om de leerlingen duidelijk te 

maken wat je bedoelt. Het is bijvoorbeeld verleidelijk om 

in een gymles te zeggen: “Kijk, zo” of “Ik zal het voordoen”. 

Voor de taalontwikkeling van leerlingen is het beter om 

te benoemen wat je doet, bijvoorbeeld: “Kijk, dan zet je 

een stap zijwaarts, zo, dan draai om je as, zo, en dan pas 

strek je je arm helemaal horizontaal”. 

Taalproductie: de gelegenheid voor leerlingen om zelf 
taal te gebruiken 
Als leerlingen zelf praten of schrijven, oefenen ze met de 

taal. Dat is essentieel, want taal leer je vooral door de taal 

actief te gebruiken. Mondelinge taalproductie wordt onder 

andere gestimuleerd als de leerkracht zelf minder aan het 

woord is of als hij of zij verschillende soorten vragen stelt. 

Vooral open vragen zijn effectief om leerlingen aan het 

praten te krijgen: Hoe zouden we dit op kunnen lossen? 

Wat zou er gebeuren als …? Schriftelijke taalproductie kan 

gestimuleerd worden door (kleine) schrijfopdrachten te 

integreren in de vakles. 

Feedback: de wijze waarop de leerkracht reageert op 
de taal van de leerlingen 
Door feedback op hun taaluitingen leren leerlingen om 

hun taal te verbeteren. Een effectieve manier om feedback 

te geven is de taaluiting van de leerling te herhalen, 

waarbij de leerkracht de taaluiting impliciet corrigeert of 

aanvult:

Leerling: “Met je voet naar die kant”

Leerkracht: “Juist, je wijst met je teen in de richting van het 

plafond”

Theorie

Effectieve taalstimulering
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Handvatten voor de 
vakleerkracht

Door continu goede feedback te geven horen de leerlingen 

veel correcte, rijke taal, met de juiste (vak)termen. Dat 

maakt het makkelijker om die taal ook zelf zo te gaan 

gebruiken. Vooral tijdens een wat langer, interessant 

gesprek, waarin de leerling soms zelf op zoek is naar het 

juiste woord, zullen leerlingen geneigd zijn feedback snel 

op te pikken en in hun eigen taalgebruik op te nemen.

Interactie in een authentieke context
Goede interactie hangt niet alleen af van goede leerkracht-

vaardigheden, maar wordt ook aangejaagd door een 

interessant onderwerp, binnen een authentieke leersitu-

atie. Vaklessen bieden daar bij uitstek het juiste kader 

voor: geen lessen over ‘stel je voor dat je een journalist 

bent’; nee, de leerlingen zijn daadwerkelijk journalist/

fotograaf/circusartiest etc. Dit biedt enorme kansen voor 

taalstimulering. Effectieve taalstimulering in het kader van 

vaklessen betekent dan ook dat de kansen van de authen-

tieke leersituatie maximaal benut worden. 

“In de gymles stelt een leer-
kracht haar leerlingen van 

groep acht voorafgaand aan 
een basketbaltoernooi de 

vraag: ‘Hoe gaan jullie tijdens 
de wedstrijd zorgen voor een 

optimale prestatie? Maak drie 
afspraken met elkaar.”
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In dit deel gaan we dieper in op de manier waarop je meer 

kunt doen met taal in de vakles. Daarbij onderscheiden we 

drie taaldomeinen: mondelinge taal, schriftelijke taal en 

woordenschat.

Per domein komen eerder genoemde stimuleringsvaardig-

heden rond aanbod, productie en feedback aan bod. Om 

theorie en praktijk aan elkaar te verbinden geven we bij elk 

domein praktische tips. Hoe kun je tijdens een activiteit 

aandacht besteden aan praten, lezen/schrijven en woor-

denschat? Ter illustratie koppelen we de tips aan voor-

beeldactiviteiten die door de volgende docenten worden 

verzorgd. 

Eveline
Eveline geeft lessen fotografie. De leerlingen maken 

mooie foto’s in haar lessen en leren veel over de tech-

niek van het fotograferen. Eveline is gewend om de 

leerlingen met praktische opdrachten snel aan het werk 

te zetten. De leerlingen werken vaak in tweetallen, 

waarbij ze om beurten foto’s maken. Ze maken bijvoor-

beeld portretten van elkaar. Eveline legt dan vooraf uit 

hoe de leerlingen gebruik kunnen maken van contrast 

en hoe ze een frontale foto of een profielfoto van elkaar 

kunnen maken. Verschillende vaktermen komen aan 

bod, maar hoe kan Eveline tijdens haar lessen meer 

aandacht besteden aan mondelinge en schriftelijke taal?

Bob
Meester Bob van groep 7 heeft een passie voor koken en 

geeft sinds dit jaar kooklessen. De leerlingen maken 

heerlijke gerechten en eten die samen op aan het einde 

van de les. Er wordt druk gekookt, maar er blijven 

kansen liggen voor taal. Wat kan hij doen?

Petra
Petra is journaliste en samen met de leerlingen vormt ze 

de redactie van het kinderpersbureau van de school. De 

redactie komt een keer per week bij elkaar en verzamelt 

nieuws, bespreekt waarover wordt geschreven en 

verdeelt de taken. Wie interviewt wie, wie schrijft over 

welke gebeurtenis en wie zorgt voor de foto’s en bijbeho-

rende onderschriften bij de artikelen? Als de artikelen 

zijn geschreven worden ze door alle redactieleden 

gelezen en van commentaar voorzien. Na een eindredac-

tie ligt de tweemaandelijkse nieuwskrant weer klaar voor 

de leerlingen van de school. Deze activiteit ademt taal. 

Toch kan Petra wat suggesties gebruiken om meer 

aandacht te besteden aan mondelinge taal en woorden-

schat. 

 

Rachid
Meester Rachid geeft al jaren voetbaltraining aan 

leerlingen en verzorgt sinds kort ook de voetbaltraining 

tijdens de zomerschool. Sportactiviteiten bieden op het 

eerste gezicht weinig ruimte voor taalontwikkeling. Toch 

zijn er enkele suggesties voor meester Rachid om ook 

aandacht te besteden aan taal tijdens voetbal.

Taal in de les

Schriftelijke 
taal

vakles

Schriftelijke 
taal

Mondelinge
taal

Woorden-
schat

Handvatten voor de vakleerkracht
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Mondelinge taal
Iedere vakles biedt kansen om te werken aan de monde-

linge taalvaardigheid van leerlingen. Bij mondelinge taal 

gaat het zowel om luisteren als om spreken en gesprekken 

voeren. 

Luisteren 

Actief luisteren is het verwerken van gesproken informatie. 

Leerlingen moeten zich concentreren op de informatie of 

instructie die ze krijgen van de leerkracht of een medeleer-

ling. Goed luisteren betekent de informatie begrijpen (wat 

zegt hij/zij?), interpreteren (waarom zegt hij/zij dat?) en 

evalueren (wat betekent dit voor mij?).

Spreken

Spreken is het verwoorden van gedachten. Leerlingen 

leren om hun eigen ideeën te verwoorden, een verhaal op 

te bouwen en zichzelf te presenteren. Dit versterkt de 

taalontwikkeling en het zelfvertrouwen. Veel oefening is 

belangrijk en dient verschillende doelen. Door leerlingen 

korte presentaties te laten geven of hun handelingen te 

laten verwoorden kan de leerkracht bijvoorbeeld ook 

controleren of ze de instructie wel hebben begrepen. 

Gesprekken voeren

Gesprekken geven leerlingen de kans om hun taal actief te 

gebruiken en (op eigen initiatief) vragen te stellen of te 

beantwoorden. Authentieke situaties en aansprekende 

onderwerpen zijn belangrijk, maar ook het stellen van de 

juiste vragen, die leerlingen uitdagen om hun mening te 

verwoorden, of te reageren op wat een ander zegt. 

Tips: Aanbod, Productie & Feedback
Taalaanbod 

Het taalgebruik van de leerkracht is het voorbeeld voor 

de leerlingen. Van de leerkracht horen ze nieuwe 

woorden en horen ze hoe je woorden in correcte zinnen 

gebruikt.

• Praat duidelijk, in complete en correcte zinnen. Jouw 

taalgebruik is een voorbeeld voor de leerlingen; zorg 

ervoor dat het een goed voorbeeld is. 

• Aarzel niet om moeilijke woorden en uitdrukkingen te 

gebruiken, als het maar wel gangbare woorden zijn en 

als je ze maar in een duidelijke context gebruikt. 

 Denk aan het woord ‘vergelijken’ op het moment dat je 

verschillende foto’s over hetzelfde onderwerp naast 

elkaar legt en met de leerlingen bespreekt (“als we deze 

twee foto’s met elkaar vergelijken…”). Of het woord ‘toevoe-

gen’ tijdens het koken (“We moeten volgens het recept een 

takje peterselie toevoegen. Doe het er maar bij”). 

• Probeer in je taalaanbod de nieuwe woorden te gebrui-

ken die je de leerlingen eerder in de les (of in voorgaan-

de lessen) hebt geleerd. Je kunt ook aansluiten bij 

woorden die de leerlingen leren in de taalles.

Taalproductie 

Oefenen met praten is essentieel om een stap vooruit 

te kunnen maken in de taalontwikkeling. Waar veel 

gepraat wordt, wordt dus veel geleerd.

• Verbind je activiteit met de leefwereld en de ervaringen 

van de leerlingen. Vraag naar hun eigen ervaringen met 

het onderwerp of de activiteit. Laat hen op elkaar 

reageren. 

• Geef de leerlingen bij de uitleg van nieuwe woorden de 

kans om over de nieuwe woorden te praten. (“Hoe zou je 

kunnen zorgen voor meer contrast op een foto?”) 

• Laat de leerlingen aan het begin van de les samenvatten 

waar de vorige les over ging. Laat hen aan het einde van 

de les samenvatten wat ze deze les geleerd hebben. 

Leerlingen moeten hier even aan wennen. Het is goed 

om hierover afspraken te maken voor alle vaklessen, 

zodat het een routine wordt.

• Gebruik veel coöperatieve werkvormen, want als 

leerlingen samenwerken, gaan ze vanzelf meer praten. 

Zorg dat leerlingen moeten communiceren met elkaar. 

Bijvoorbeeld tijdens een gymles: “De samenwerking 

verloopt niet goed. Kunnen jullie samen een oplossing 

bedenken?” Laat de leerlingen ook in grotere groepjes 

samenwerken. De taakverdeling wordt dan iets com-

plexer, dat vraagt meer overleg en dus meer mondelinge 

taal. 

• Stimuleer interactie tijdens je les. Kies een werkvorm 

waarbij leerlingen echt moeten uitwisselen. Bijvoor-

beeld: leerlingen bespreken elkaars werk, leerlingen 

Handvatten voor de vakleerkracht
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interviewen elkaar etc. (zie tabel 1. Activerende didac-

tiek). Bouw bijvoorbeeld tijd in om de leerlingen com-

mentaar te laten geven op elkaars producten. Wat zie je? 

Wat denk je ervan? Zijn de makers het daarmee eens? 

Doe dit eerst een keer voor (‘modelen’), zodat de 

leerlingen weten wat je van hen verwacht.

Tabel 1. Activerende didactiek

• Schep ruimte voor meer en langere bijdragen van leerlin-

gen: laat stiltes vallen, geef luisterresponsen (hmm, oh, 

etc.) en praat zelf minder. Praat bijvoorbeeld met de 

leerlingen tijdens het uitvoeren van de opdracht. 

Benoem hun handelingen en vraag ze om toe te lichten 

wat ze aan het doen zijn. Zo worden ze gestimuleerd om 

hun gedachten onder woorden te brengen en de taal te 

gebruiken die past bij het onderwerp.

• Stel verschillende soorten vragen. Gesloten vragen zijn 

geschikt om het ijs te breken bij leerlingen die verlegen 

of onzeker zijn. Meer open vragen stimuleren leerlingen 

om uitgebreide antwoorden te geven 

 (zie tabel 2. Soorten vragen).

Tabel 2. Soorten vragen

• Vraag door als een leerling een kort of onduidelijk 

antwoord geeft. (“Wat bedoel je precies?” “Hoe gaat dat 

dan in zijn werk?” “Leg eens uit hoe dat gaat.” etc.). Zo kom 

je erachter wat leerlingen bedoelen en stimuleer je hen 

om hun gedachten preciezer onder woorden te brengen.

• Speel beurten door. Sommige leerlingen zijn graag aan 

het woord, waardoor zij voor zichzelf kansen creëren om 

met de taal te oefenen. Zorg dat ook andere leerlingen 

voldoende kansen krijgen door beurten door te spelen 

met opmerkingen als: “He, Omar, hoor je dat? Hakim zegt 

dat het waar is omdat het in de krant heeft gestaan. Wat 

vind jij daarvan?”.

Check in duo’s

Denken-delen-
uitwisselen

Expertgroepjes

Leerlingen bespreken elkaars werk. Zij 

geven elkaar feedback en bespreken 

wat ze nog kunnen verbeteren.

Leerlingen denken individueel een 

idee uit of bedenken het antwoord op 

een vraag. Vervolgens delen zij dit in 

tweetallen of kleine groepjes. Tot slot 

wordt dit klassikaal uitgewisseld.

Een centraal probleem of onderwerp 

wordt in stukjes verdeeld. Iedere 

leerling werkt aan een stukje. Leerlin-

gen worden op die manier ‘expert’ van 

dat deel. Leerlingen presenteren aan 

elkaar wat zij hebben uitgewerkt. 

Gezamenlijk lossen zij het centrale 

probleem op.

1. Aanwijsvragen: “Wijs jij de cursor eens aan.”

2. Ja/nee-vragen: “Heb jij wel eens toneel 
gespeeld?”

3. Wie-, wat-, waar- of-vragen: 
 “Waar kun je zo’n foto het beste maken?”

4. Waarom-, hoe-vragen:  
 “Waarom is deze spelregel belangrijk?

5. Tegendeelvragen: “Een filmpje op YouTube,  
daar kijkt toch niemand naar?”

6. Open vragen: “Wat zou je doen als…?” 

Weinig

Veel

Soorten vragen      Taalproductie

“Tijdens de warming-up doe ik vaak 
een tikspel, waarin leerlingen als 

duo zoveel mogelijk leerlingen 
moeten tikken. Omdat het spel in 

groep vier niet goed ging, heb ik het 
stopgezet en leerlingen de vraag 

gesteld: “Bedenk eens in tweetallen: 
hoe kan dit duo beter samenwer-
ken? Wat is een betere tactiek?”

Feedback

Goede feedback geeft de leerlingen zelfvertrouwen, 

biedt aanknopingspunten om de taal beter te gebruiken 

en stimuleert tot meer taalproductie. 

• Als leerlingen fouten maken in hun taalgebruik, corrigeer 

die dan niet expliciet (“Nee, dat moet je zo niet zeggen”), 

maar impliciet, door de opmerking van de leerling in de 

correcte vorm terug te geven. (“Die meisje had twee 

gekocht en een gekregen” – “Ja, inderdaad, dat meisje had er 

twee gekocht en ze had er een gekregen.”)

• Breid de opmerkingen van de leerlingen uit. Een aanvul-

ling op een opmerking biedt extra context en geeft de 

kans om nieuwe woorden te herhalen. 

• Vraag door om leerlingen te stimuleren om een beter 

antwoord te geven. Leerling: “Je ziet zo beter licht en 

donker.” Leerkracht: “Juist. Welk woord hebben we daar 

ook alweer voor geleerd?” Leerling: “Contrast.” Leerkracht: 

“Ja, je krijgt zo dus meer contrast in je foto.”

• Leerlingen vinden het vaak moeilijk om hun gedachten 

te ordenen; in een gesprek komen al gauw verschillende 

opmerkingen naar voren die niet duidelijk op elkaar 

aansluiten of zelfs tegenstrijdig of incorrect zijn. Vat 

daarom geregeld de opmerkingen van de leerlingen 

samen, zodat iedereen de draad van het gesprek kan 

blijven volgen. 

Voorbeelden uit de praktijk
In de fotografieles

1. Denk eens aan opdrachten, waarbij de foto’s duidelijk 

taal uitlokken, bijvoorbeeld:

 a. Maak een foto van een detail in de school. De andere  

 leerlingen moeten raden waar dat een detail van is. 

 b. Maak een foto van een mysterieuze situatie. De  

 andere leerlingen moeten vertellen wat er aan de  

 hand zou kunnen zijn.

2. Praat aan het einde van de les over de opbrengst van de 

les. Wat hebben we geleerd? Laat enkele leerlingen 

vertellen wat ze van de les vonden. Vat hun indrukken 

samen en zeg waar de volgende les over zal gaan. Geef 

aan hoe de volgende les aansluit op de les van vandaag.

Tijdens het koken

1. Loop rond tijdens het koken en praat met de leerlingen 

over het koken: Welke ingrediënten gebruiken ze? 

Hoeveel? Wat is de volgende stap?

2. Organiseer een proeverij en laat leerlingen benoemen 

wat ze proeven. Welke ingrediënten bevat het gerecht? 

Wat is typerend aan de smaak? Wat vinden ze lekker en 

waarom? 

3. Laat leerlingen hun gerecht aan de anderen presente-

ren. Wat hebben ze gemaakt en hoe hebben ze dat 

gedaan? 

4. Laat de leerlingen tijdens het eten van de gerechten met 

elkaar praten over en naar aanleiding van de gerechten. 

Wat vinden ze lekker en waarom? Wat is hun lieve-

lingseten? Waar hebben ze ooit het lekkerst gegeten en 

wat was er zo speciaal aan? 

Op het kinderpersbureau

1. Laat leerlingen samen vragen bedenken die ze in het 

interview kunnen stellen. Bespreek met de leerlingen 

welke vragen een uitgebreider antwoord uitlokken bij 

de geïnterviewde.

2. Bespreek de geschreven artikelen en laat leerlingen 

aangeven wat ze er goed aan vinden en wat ze anders 

zouden doen.

3. Begin elke les met een rondje nieuws van de week: laat 

elke leerling vertellen over het nieuws dat hem of haar 

heeft beziggehouden en praat daarover. 

Bij het voetballen

1. Verwoord wat je doet als je iets demonstreert.

2. Formuleer opdrachten helder. 

3. Houd tijdens en aan het einde van de les ruimte om de 

training of het spel te bespreken. Laat leerlingen 

bijvoorbeeld benoemen wat goed ging en wat anders 

kan. Geef beurten door en zorg dat iedereen aan de 

beurt komt.

4. Geef per les een leerling de opdracht om tijdens de les 

een wedstrijdje te ‘verslaan’: een korte presentatie over 

het verloop van de wedstrijd.

Handvatten voor de vakleerkracht
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Schriftelijke taal
Schriftelijke taal kent twee kanten: lezen en schrijven. 

Anders dan bij mondelinge taal, verschillen vaklessen sterk 

van elkaar in de kansen die zij bieden voor schriftelijke taal. 

Vergelijk maar eens een judo-les met een les van het 

kinderpersbureau. In beide lessen zijn er volop kansen 

voor mondelinge taal, maar de kansen voor lezen en 

schrijven zijn bij het persbureau aanzienlijk groter. 

Lezen

Lezen geeft leerlingen de mogelijkheid om nieuwe begrip-

pen te leren en bestaande kennis uit te breiden. Als 

leerlingen op een woordkaartje een nieuw geleerd woord 

lezen, maken ze kennis met het juiste woordbeeld en is de 

kans dat ze dit woord onthouden groter dan wanneer ze 

het alleen horen. Als leerlingen een lange tekst lezen, zien 

ze bekende en nieuwe woorden in een andere context. 

Tegelijkertijd oefenen ze hun leesvaardigheid en het 

begrijpend lezen. Het is dus een goede zaak als leerlingen 

tijdens en naar aanleiding van vaklessen veel lezen: 

informatieve teksten, tijdschriften, leesboeken, strips, etc. 

Voor elk onderwerp is wel iets te vinden. Probeer in 

samenwerking met de (school)bibliotheek een collectie 

leesmateriaal in de klas te krijgen, passend bij het thema 

van je lessen. 

Schrijven

Schrijven is de actieve kant van lezen. Schrijfopdrachten 

zijn effectief om vast te stellen wat de leerlingen hebben 

geleerd en om de creatieve taalkant van leerlingen de 

ruimte te geven. Schrijfopdrachten helpen leerlingen om 

na te denken over wat ze willen zeggen en om hun 

gedachten duidelijk en correct te formuleren, rekening 

houdend met het publiek dat hun tekst gaat lezen. De 

schrijfopdracht kan deel uitmaken van de les, maar kan 

ook gaan over de les, bijvoorbeeld als de leerlingen een 

verslagje schrijven voor hun portfolio of voor de school-

krant. 

Tips: Aanbod, Productie & Feedback
Taalaanbod

Zorg ervoor dat er elke les iets te lezen is. Dat helpt de 

leerlingen om de lesstof en nieuwe woorden te onthou-

den.

• Geef niet alleen mondeling instructies; geef de leerlingen 

ook instructies op papier (recept, gebruiksaanwijzing, 

 spelregels, opdracht). Geef duidelijk 

 aan wat ze ermee moeten doen. Als deze tekst (enkele 

van) de nieuwe woorden bevat die op het bord staan, 

onderstreep die dan in de tekst.

• Geef de leerlingen als huiswerk af en toe een tekst mee 

over het onderwerp van je (volgende) les. Praat aan het 

begin van de volgende les over de inhoud van de tekst. 

• Zorg voor een collectie leesboeken, tijdschriften en 

informatieve boeken over het onderwerp van je les. 

Bouw een moment in om de leerlingen hiermee te laten 

kennismaken. De collectie blijft gedurende het hele 

thema in de klas. Idealiter mogen de leerlingen de 

materialen meenemen om thuis te lezen. 

• Stimuleer leerlingen om thuis te lezen over het onder-

werp van je les. Toon zelf af en toe een boek of een 

artikel uit een tijdschrift waarin iets interessants te lezen 

is. Vergeet hierbij de leesboeken niet: er zijn bijna altijd 

wel leesboeken bij een thema te vinden. Lees hier een 

stukje uit voor en vertel de leerlingen hoe zij het boek 

kunnen lenen. 

Taalproductie

Actief schrijven is een goede manier om lesstof te 

verwerken en te onthouden.

• Laat de leerlingen zelf woorden of korte teksten schrij-

ven bij producten die zij maken in de les. 

• Laat de leerlingen een kort verslagje over de lessen 

schrijven in hun portfolio.

• Laat de leerlingen een uitnodiging maken voor de 

ouders voor de presentatie aan het slot van de reeks 

lessen. 

• Laat de leerlingen een poster maken met de regels van 

het spel dat zij spelen tijdens de les.

• Zorg voor variatie in de soorten schrijfopdrachten: 

interview, column, verslag, instructie, toelichting, 

krantenkop etc.

“Elke week probeer ik een krant 
of tijdschrift mee te nemen waar 
een mooi sportmoment in staat. 
Soms neem ik deze krant even 
mee in de les. Daarna hang ik 
deze op in de kleedkamer. Ik 

merk dat sommige leerlingen de 
artikelen echt bekijken. Vooral 
Dafne Schippers was een hit!”

“Tijdens mijn technieklessen komen leer-
lingen vaak met allerlei vragen. Meestal 
beantwoord ik die zelf. Nu probeer ik de 

vraag om te buigen en ze zelf het ant-
woord te laten bedenken. Vorige week 

vroeg een leerling, bij het boren van gaat-
jes in een ijsstokje, “hoe komt het dat de 
boor heet wordt?” Ik heb leerlingen hier 

eerst zelf een antwoord op laten formule-
ren. Ze kwamen met goede ideeën!”

Handvatten voor de vakleerkracht
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Feedback

Feedback is belangrijk om de inzet van leerlingen te 

bevestigen, om samen te reflecteren op het resultaat en 

om leerlingen te stimuleren kritisch te zijn op hun 

schrijfwerk.

• Geef bij schrijfproducten die niet centraal staan in de les 

(bijvoorbeeld bijschriften bij een foto) vooral inhoude-

lijke feedback (“Volgens mij bedoel je … Klopt dat?” “Wat 

bedoel je precies met …?” “Kun je dat ook op een andere 

manier zeggen?” “Hoe past dat bij …” etc.)

• Geef bij schrijfproducten die een belangrijk deel uitma-

ken van de les (bijvoorbeeld een artikel voor de website 

of een scenario voor een toneelstuk) feedback op de 

inhoud en de vorm. Ga in op de stijl (“Is dat echt de 

manier waarop een journalist schrijft? Jullie zijn hier toch 

echte journalisten?”) en op correcte spelling en zinscon-

structies. Je hoeft niet alles in detail te bespreken, maar 

je kunt wel benadrukken dat je verwacht dat leerlingen 

correct schrijven, in een passende stijl.

• Laat het bespreken van grammatica en spelling eventu-

eel plaatsvinden in de reguliere taalles.

 

Voorbeelden uit de praktijk
In de fotografieles

1. Laat de leerlingen per les een tekst lezen over fotografie 

en bespreek deze tekst. 

2. Geef opdrachten waarbij foto’s en schriftelijke taal 

worden gecombineerd, bijvoorbeeld:

a. Geef elke foto een titel.

b. Schrijf een boodschap bij je foto’s.

c. Vraag andere leerlingen om een uitspraak bij je foto’s en 

schrijf die erbij. 

3. Laat de leerlingen een scenario schrijven voor een 

spannend fotoverhaal, waarna ze het verhaal gaan 

fotograferen.

4. Laat de leerlingen een fotostrip van drie plaatjes uit de 

krant namaken met echte foto’s. Laat andere leerlingen 

teksten schrijven bij de fotostrip. De makers plakken de 

originele krantenstrip en de fotostrip bij elkaar op een 

blad. 

Tijdens het koken

1. Laat zien hoe je zelf het recept van de les leest. Geef de 

leerlingen een exemplaar in de hand, zodat ze kunnen 

meelezen.

2. Lees de labels op de blikjes, pakjes etc. duidelijk hardop 

en wijs aan wat je leest. 

3. Loop rond tijdens het koken en praat met de leerlingen 

over het recept: Waar zijn ze nu precies? Wat is de 

volgende stap? Waar staat dat?

4. Laat de leerlingen ook eens een menukaart schrijven 

waarop hun gerecht voorkomt. Zeg dat ze een aantal 

voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten op hun 

menukaart moeten opnemen. 

Op het kinderpersbureau

1. Bekijk met de leerlingen verschillende kranten en 

tijdschriften en laat de leerlingen bespreken welke 

artikelen ze aansprekend vinden en waarom. Hoe 

denken ze over de nieuwskrant voor de school? Wat 

voor soort artikelen en rubrieken moet hij bevatten? 

2. Laat de leerlingen samen een schrijfwijzer opstellen 

voor het schrijven van de artikelen en rubrieken.

3. Verdeel per editie enkele taken, maar zorg ervoor dat 

iedere leerling uiteindelijk alle rollen binnen de redactie 

vervult (zowel het afnemen van interviews als het 

schrijven van artikelen etc.).

4. Zorg ervoor dat na het bespreken van de artikelen 

iedere leerling verantwoordelijk is voor de eindredactie 

van een artikel. 

Bij het voetballen

1. Geef aan het begin van de reeks lessen de spelregels 

van voetbal op papier en lees ze samen met de leerlin-

gen door. Verwijs tijdens de les naar de spelregels die 

zijn vastgelegd.

2. Maak afspraken met de leerlingen over de opbouw van 

de training en hun gedrag tijdens de activiteit en laat dit 

door de leerlingen opschrijven (bijvoorbeeld “De 

scheidsrechter heeft altijd gelijk” en “We luisteren naar 

elkaar”).

 

“Ik maak wel eens gebruik 
van toneellezen. Leerlingen 

vinden het super leuk dit script 
te lezen. Voor mijn dramales is 
het ook een meerwaarde. We 

oefenen stemmetjes, intonatie 
en articuleren.”

Woordenschat
Een kleine woordenschat in het Nederlands beperkt de 

kans op een goede schoolloopbaan, want de omvang van 

de woordenschat heeft een grote invloed op het begrijpen 

van teksten en instructies. 

Woordenschat van allochtone en autochtone 
leerlingen
Sommige allochtone leerlingen kennen minder dan 

1000 Nederlandse woorden als zij de basisschool 

binnenkomen. Autochtone leerlingen kennen er dan 

gemiddeld 3000. Aan het einde van groep 8 kennen 

autochtone leerlingen gemiddeld 17.000 woorden. 

Zoveel woorden moet je kennen om in het voortgezet 

onderwijs goed met teksten te kunnen werken. 

Om welke woorden gaat het?

Woordenschat wordt vaak ingedeeld in verschillende 

categorieën woorden. Ten eerste is er de basiswoorden-
schat. Dit zijn woorden als lopen, vastmaken, gebouw en erg, 

die je gebruikt in alledaagse situaties om met elkaar te 

communiceren. In de bovenbouw is het meestal niet meer 

nodig om woorden uit de basiswoordenschat aan te 

bieden. 

De tweede categorie woorden zijn de schooltaalwoorden. 

Dit zijn woorden als berekenen, strategie en zorgvuldig die 

niet altijd in het dagelijks taalgebruik voorkomen, maar die 

leerlingen wel nodig hebben om schoolboekteksten te 

kunnen lezen en op school te kunnen meedoen. 

Een derde categorie woorden zijn de vaktaalwoorden. Dit 

zijn woorden die specifiek in een bepaald vak voorkomen. 

Zo komt het woord nerf meestal voor bij biologie, parle-

ment bij geschiedenis en schaarmechanisme bij techniek. 

Vaktaalwoorden komen minder vaak voor dan schooltaal-

woorden, maar zijn vaak wel nodig voor begrip van de les. 

Kun je niet goed kiezen welke woorden je gaat aanbieden? 

Kijk voor inspiratie naar de BAK-woordenlijst (voor kleu-

ters) of de website van Digiwak (digiwak.nl) voor oudere 

leerlingen.

Hoe besteed je aandacht aan woordenschat?

Er zijn twee manieren om de woordenschat van leerlingen 

uit te breiden. De eerste manier is ‘intentioneel’. 

Dat betekent dat je heel gericht met nieuwe woorden aan 

de slag gaat. Je kiest een aantal nieuwe woorden om 

leerlingen aan te leren, je gaat er gericht mee aan de slag 

en je controleert of het is gelukt. De tweede manier is 

‘incidenteel’. Dit betekent dat leerlingen woorden ‘vanzelf’ 

leren zonder dat de activiteit daar specifiek voor bedoeld 

is. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het lezen in de vrije tijd: 

als leerlingen veel lezen voor hun plezier, leren ze veel 

nieuwe woorden. 

Intentionele uitbreiding van de woordenschat: de viertakt

De werkwijze die veel scholen gebruiken om intentioneel 

te werken aan de woordenschat is de zogenoemde 

viertakt. Bij deze werkwijze worden nieuwe woorden in vier 

stappen aangeleerd. Belangrijk daarbij is dat de woorden 

in een duidelijke context worden aangeleerd. Dat helpt 

leerlingen om de nieuwe woorden te verbinden met 

andere woorden, met bestaande kennis en met hun eigen 

ervaringen. Vaklessen bieden per definitie een sterke 

context om nieuwe woorden aan te leren: de activiteit is 

leidend voor het aanbieden van nieuwe woorden. 

Hieronder geven we de richtlijnen voor de vier stappen die 

je volgt:

Stap 1: woorden selecteren

• Kies woorden die voldoen aan de volgende criteria:

 o onbekend: de meeste leerlingen kennen de woor- 

 den niet 

 o nut: de woorden zijn nodig voor begrip van de les

 o frequentie: de woorden worden geregeld gebruikt in  

 gesprekken en teksten

 o context: de woorden worden in een duidelijke   

 context gebruikt

Stap 2: semantiseren (de betekenis duidelijk maken)

• Neem zelf het initiatief om de betekenis van een nieuw 

woord duidelijk te maken.

 o N.B. Vraag bij een onbekend woord nooit aan de  

 groep: “Wie weet wat dit is?” Als leerlingen gaan  

 raden naar de betekenis van een woord gaat er veel  

 tijd verloren en krijgen leerlingen verkeerde beteke- 

 nissen in hun hoofd. Leg daarom direct uit wat de  

 betekenis is en praat daar vervolgens met de leerlin- 

 gen over, zodat zij het nieuwe woord direct actief en  

 correct kunnen gebruiken en kunnen verbinden met  

 hun eigen ideeën en ervaringen. 

Handvatten voor de vakleerkracht
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• Leg de betekenis kort en krachtig uit. Gebruik zo moge-

lijk afbeelding en voorwerpen, of beeld uit wat je 

bedoelt. Geef daarbij een goede omschrijving van het 

woord; verbind het woord met andere woorden en geef 

een duidelijk voorbeeld. Dit voorbeeld komt uit een 

fotografieles: “Contrast is het verschil tussen licht en 

donker. Er is een sterk contrast tussen zwart en wit. Er is 

veel minder contrast tussen zwart en donkergrijs; die 

twee kleuren lijken meer op elkaar.” 

• Gebruik de nieuwe woorden meerdere keren tijdens je 

uitleg. 

• Voer een kort gesprekje met de leerlingen over de 

nieuwe woorden. 

Meer informatie over woordenschatonderwijs:

M. Verhallen, Meer en beter woorden leren (internet).

Stap 3: consolideren (oefenen met de nieuwe woorden)

• Oefen de nieuwe woorden expliciet met de leerlingen, 

bijvoorbeeld met behulp van woordkaartjes, oefeningen 

op het digibord, het eigen woordenschrift of portfolio 

van de leerlingen. 

• Geef bij verwerkingsopdrachten aan dat je verwacht dat 

de leerlingen de nieuwe woorden gebruiken in de 

teksten die zij zelf schrijven, in de gesprekken die zij 

voeren, in de presentaties die zij geven, etc. 

• Zorg ervoor dat de nieuwe woorden zichtbaar zijn in het 

lokaal, bij voorkeur met een afbeelding (of het voorwerp) 

erbij. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld het bord gebruiken of 

een woordenmuur. 

Stap 4: controleren

• Controleer eerst de passieve woordkennis. De leerlingen 

moeten laten blijken dat ze de betekenis van de nieuwe 

woorden kennen, maar hoeven het woord nog niet actief 

te gebruiken (bijvoorbeeld: “wijs de rekwisieten eens aan”, 

“loop eens naar het achterdoek”, “doe eens voor hoe je je 

frontaal laat fotograferen” ).

• Controleer later, als de leerlingen de gelegenheid 

hebben gehad om met de woorden te oefenen, de 

actieve woordkennis. De leerlingen moeten nu laten zien 

dat ze het woord actief kunnen gebruiken (bijvoorbeeld: 

“Hoe noemen we dit ook al weer?”, “Ik zie niet veel verschil 

tussen licht en donker op deze foto. Ik zie niet veel …” “Aisha 

beeldt een woord uit, welk woord is dat?” etc.

Incidentele uitbreiding van de woordenschat

Je kunt maar een beperkt aantal woorden intentioneel 

aanbieden. Daarnaast kun je de activiteit gebruiken om 

andere woorden spelenderwijs aan te bieden, passend bij 

het moment van de activiteit. Bijvoorbeeld tijdens het 

geven van feedback: “Kun je het nog iets korter opschrijven, 

iets beknopter?” of “Je hebt alle correcties in de tekst uitge-

voerd, zie ik.” 

Daarnaast kunnen leerlingen veel nieuwe woorden leren 

door te lezen buiten school, in de vrije tijd. Het onderwerp 

van de vakles kan een goede aanleiding zijn om te lezen 

over het circus, over fotografie, over techniek, etc. Als je 

zorgt dat er boeken en tijdschriften beschikbaar zijn en je 

neemt even de tijd om daarover te praten, is de kans 

groter dat leerlingen zelf gaan lezen in dergelijk materiaal. 

“Ik merk dat leerlingen het cool vinden om 
nieuwe woorden te leren. Laatst leerden zij 
het woord schijnbeweging. Tijdens de voet-
balles ben ik steeds op dat woord terugge-

komen. Aan het eind van de les hebben 
leerlingen in groepjes aan elkaar verteld 
wat hun best geslaagde schijnbeweging 

was. De les daarna zei een jongetje spon-
taan “Juf, ik won, want ik maakte een hele 

slimme schijnbeweging!”

Tips: Aanbod, Productie & Feedback
Taalaanbod

Je kunt leerlingen in iedere vakles drie nieuwe woorden 

leren, meer zelfs.

• Schrijf 3-5 nieuwe woorden uit je les op het bord, met de 

betekenis erbij. 

• Werk met de woorden volgens de viertakt.

• Label voorwerpen met woordkaartjes. Gebruik de 

woordkaartjes ook om het begrip van de nieuwe 

woorden te consolideren en te controleren. Doe plakker-

tjes op de voorwerpen of maak woordkaartjes die naast 

de voorwerpen liggen. Gebruik de woordkaartjes aan het 

einde van de les voor een woordspelletje, bijvoorbeeld:

 a. Geef iedere leerling een voorwerp. Zeg dat ze het  

 voorwerp bij het betreffende kaartje moeten leggen.  

 (Kan ook andersom: Geef iedere leerling een kaartje  

 …)

 b. Geef iedere leerling een kaartje. Vraag een leerling  

 om het woord te omschrijven: Waar wordt het   

 voorwerp voor gebruikt? Wat voor vorm heeft het?  

 Wat voor kleur? Waar is het van gemaakt? De andere  

 leerlingen moeten raden. Wie het woord het eerst  

 raadt krijgt het betreffende kaartje. Wie verzamelt de  

 meeste kaartjes?

 c. Laat leerlingen rondlopen met een kaartje of een  

 voorwerp; laat iedere leerling zijn/haar maatje   

 zoeken met het bijpassende voorwerp/kaartje.

• Benoem je handelingen en de handelingen van de 

leerlingen. Dit is nuttig om woorden die je hebt uitgelegd 

te herhalen en om nieuwe woorden ‘incidenteel’ aan te 

bieden. 

• Zorg ervoor dat nieuwe woorden zichtbaar zijn in de 

klas, bij voorkeur voor een langere periode, maar in 

ieder geval gedurende de les waarin je de woorden 

aanbiedt.

• Praat met de leerlingen tijdens het uitvoeren van 

opdrachten en gebruik de nieuwe woorden op een 

natuurlijke manier in de context van de activiteit.

• Zorg voor uitleenbaar leesmateriaal over het onderwerp 

van je les. Bespreek het kort en geef leerlingen de 

gelegenheid om het te bekijken en te lenen.

Taalproductie

Leerlingen leren de woorden beter door ze actief te 

gebruiken.

• Laat de leerlingen nieuwe woorden (en de betekenis) die 

op het bord staan overschrijven in hun woordenschrift 

of portfolio.

• Geef leerlingen duidelijke richtlijnen voor het gebruik 

van nieuwe woorden. Bijvoorbeeld: “Ik verwacht dat jullie 

in je presentatie ten minste zes woorden van de woordenlijst 

gebruiken.” 

• Praat met de leerlingen tijdens het uitvoeren van 

opdrachten en stimuleer hen om de nieuwe woorden 

actief te gebruiken door gerichte vragen te stellen.

Feedback

Door jouw feedback ontdekken de leerlingen of ze de 

nieuwe woorden goed gebruiken.

• Laat merken dat je het gebruik van nieuwe woorden 

waardeert. Zet bijvoorbeeld streepjes achter een woord 

op het bord als het door een leerling wordt gebruikt. 

Welk woord is het meest gebruikt deze les? 

• Neem het gebruik van nieuwe woorden op bij de 

beoordeling van presentaties of schriftelijk werk. 

Daarmee laat je zien hoeveel belang je hecht aan de 

woordenschat.

• Als een leerling niet direct op het nieuwe woord kan 

komen, zeg het woord dan voor of geef een hint (bijvoor-

beeld een deel van het woord).

• Als een leerling een nieuw woord incorrect gebruikt, 

corrigeer dan direct door de juiste formulering te geven. 

Als meerdere leerlingen dezelfde fout maken, heb je het 

woord mogelijk niet goed uitgelegd. Leg dan de les stil en 

leg het woord opnieuw uit, met meer ruimte voor 

interactie met de leerlingen over de betekenis van het 

woord. 

 

“Wij werken in de hele school met 
labels. In de gymzaal heb ik daar-
om ook verschillende labels in de 

ruimte, bij de kleedkamer, de 
nooduitgang, de hoepel en de 
muur. Deze labels helpen met 
name de NT2-leerlingen bij het 

leren van nieuwe woorden.”

Handvatten voor de vakleerkracht
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Voorbeelden uit de praktijk 
In de fotografieles

1. Maak de koppeling met een thema waar de leerlingen in 

andere vakken mee bezig zijn en gebruik woorden die 

binnen dat thema aan bod zijn gekomen. Laat leerlingen 

bijvoorbeeld een fotoreportage maken over het thema 

‘de middeleeuwen’ en bespreek de foto’s. Laat andere 

leerlingen de woorden benoemen. 

2. Geef opdrachten waarbij je vaktermen gebruikt die 

eerder aan bod zijn gekomen. Observeer in hoeverre de 

leerlingen de opdrachten juist uitvoeren en bespreek 

dit. 

Tijdens het koken

1. Geef recepten of informatie over koken schriftelijk aan 

de leerlingen. Laat leerlingen de tekst lezen en onbe-

kende woorden markeren. Sta samen stil bij onbekende 

woorden en geef de betekenis. 

2. Selecteer als nieuwe woorden niet alleen woorden die 

direct met koken te maken hebben (bijvoorbeeld de 

zeef, kneden), maar ook andersoortige woorden 

(bijvoorbeeld het restant, een vleugje, tegen de kook). 

Gebruik die laatste categorie terwijl je met de leerlingen 

aan het koken bent. Je handelingen ondersteunen de 

betekenis van het woord: “Kijk, je ziet dat het water bijna 

kookt, het is tegen de kook, het kookt nog niet, maar het 

kookt bijna. Zo moet ik het even laten staan, zo staat het 

in het recept.”

Op het kinderpersbureau

1. Laat de leerlingen in meegenomen (kranten-)artikelen 

onbekende woorden markeren en stimuleer de leerlin-

gen om samen achter de betekenis te komen. Bespreek 

deze woorden in de groep. 

2. Kies samen met de leerlingen het woord van de week en 

stimuleer de leerlingen om het woord te gebruiken in 

een van de artikelen die ze schrijven.

3. Laat de leerlingen in duo’s kruiswoordpuzzels maken 

(omschrijvingen voor woorden bedenken) voor in de 

krant. 

Bij het voetballen

1. Laat elke les een leerling iets vertellen over de laatste 

wedstrijd van zijn/haar favoriete team. Stel vragen 

waardoor de leerling uitgedaagd wordt om verschil-

lende vaktermen te gebruiken, zoals de tactiek, breed 

spelen, het 4-3-3-systeem etc.

2. Selecteer als nieuwe woorden niet alleen woorden die 

direct met voetbal of het spel te maken hebben (bijvoor-

beeld de tactiek, buitenspel), maar ook andersoortige 

woorden (bijvoorbeeld de samenwerking of fenome-

naal). Gebruik die laatste categorie terwijl de leerlingen 

aan het voetballen zijn of bij het nabespreken. Lever 

bijvoorbeeld LIVE commentaar tijdens het spel en 

benoem de handelingen “Wat een mooie samenwerking 

jongens. Dit was een fenomenale voorzet van Achmed en 

prachtig afgemaakt door Peter. Dit was nou een echt 

een-tweetje!”

Een gymleerkracht wil dat zijn leerlingen van groep 6 het 

woord ‘wisselzone’ na de gymles actief kennen. Zijn instructie 

is als volgt: “We gaan vandaag een estafette lopen. Let bij de 

estafette goed op de wisselzone, de wissel-zone. Dit is de zone, 

de plek, waar de hardlopers wisselen. Op de atletiekbaan is er 

ook altijd een wisselzone. De ene hardloper geeft daar het 

stokje over aan de volgende hardloper. Je mag alléén wisselen 

in deze zone. Vergelijk het maar met een zebrapad. Dat is de 

zone waar je kunt oversteken. Ismaël, kun jij mij vertellen hoe 

je de wisselzone gaat gebruiken?” De leerkracht geeft hiermee 

een duidelijke definitie, herhaalt het woord wisselzone een 

aantal keer, koppelt het aan het zebrapad (een bekende 

context voor leerlingen) en laat leerlingen het woord gebruiken.

 

“Ik gebruik geplastificeerde woordkaarten. Het is even werk 

om ze te maken, maar ik heb er veel profijt van. Ik gebruik ze 

elke les en hang de kaarten op mijn bord.”

Specifieke tips ‘absolute beginners’
Sommige leerkrachten krijgen te maken met leerlingen die 

nog geen woord Nederlands spreken, de zogenoemde 

absolute beginners. Hoewel de eerder genoemde tips 

bruikbaar zijn voor alle leerlingen, hebben absolute 

beginners wel extra steun nodig.

Belangrijk om te weten: leerlingen kunnen pas leren als zij 

zich veilig voelen en over genoeg zelfvertrouwen beschik-

ken. Let erop dat je dit prioriteit geeft. Je kunt hen bijvoor-

beeld helpen door woorden aan te bieden waarmee ze 

hun gevoelens en behoeften kunnen uiten. Maak hierbij 

gebruik van plaatjes, bijvoorbeeld van een kind dat naar de 

wc gaat, dorst heeft of gevallen is. 

Hieronder staan enkele aanvullende suggesties voor 

goede interactie met deze leerlingen.

Taalaanbod
Voor absolute beginners is de manier waarop de leer-

kracht Nederlands spreekt nog belangrijker. Let daarom 

op de volgende aspecten:

• Spreektempo en articulatie: praat langzaam en duidelijk.

• Zinsbouw: maak korte zinnen. Zorg wel dat je zinnen 

grammaticaal correct zijn. 

• Accentuering: belangrijke woorden in een zin kun je 

extra benadrukken. Bijvoorbeeld ‘Wil je melk of limonade?’

• Woordkeus: kies voor makkelijke woorden (basiswoor-

denschat). 

• Ondersteun je spraak met mimiek, gebaren, handleidin-

gen en materialen. 

• Herhalen: herhaal een zin als de leerling je niet begrijpt. 

Lukt het nog niet? Formuleer de zin dan anders.

• Topicalisatie: zet het belangrijkste woord van de zin 

vooraan of achteraan de zin. Bijvoorbeeld: “Je jas, waar 

hangt je jas?”

• Verwoorden van handelingen: benoem altijd wat je doet 

en wat er gebeurt. Dit levert veel leerzaam taalaanbod. 

Taalproductie
Ook als een leerling nog niet veel terug zegt, is het belang-

rijk om taalproductie uit te lokken. Het gaat er bij de 

interactie vooral om dat de leerling kan reageren. Een 

aantal tips wanneer je met deze leerlingen spreekt:

• Begripscontrole: probeer te controleren of een leerling 

je goed begrepen heeft. De leerling hoeft niet altijd te 

spreken, maar kan ook door te wijzen laten merken dat 

hij/zij je heeft begrepen.

• Vragen stellen: stel verschillende soorten vragen. Begin 

met aanwijsvragen en andere soorten gesloten vragen.

Feedback 
Ook voor absolute beginners is het belangrijk dat zij 

verbeterd worden als zij fouten maken en bevestiging 

krijgen als zij het goed doen. 

• Geef de leerling waardering, ook bij kleine successen.

• Let bij het geven van feedback extra op de uitspraak: 

herhaal het antwoord van de leerling correct, met 

nadruk op de correcte uitspraak. 

• Laat merken dat je de leerling begrijpt door te knikken 

en luisterresponsen te geven ‘mmm’, ‘ja’, ‘o’ of door te 

herhalen wat de leerling zegt. 

Meer informatie

Sardes & Expertisecentrum Nederlands: Taallijn aanvulling 

NT2 (internet)
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Het toepassen van Dubbelslag valt of staat met een gemeen-

schappelijke aanpak, ondersteund door directie en het 

voltallige team van leerkrachten, vakleerkrachten, de taalcoör-

dinator en de verlengde leertijdcoördinator (bijvoorbeeld de 

LKP-, VSD- of zomerschool-coördinator). Door consequent te 

werken volgens eenzelfde aanpak worden alle mogelijke 

momenten voor taalstimulering benut en worden leersituaties 

voor leerlingen meer herkenbaar. 

In dit onderdeel beschrijven we de relatie tussen Dubbelslag 

en het taalbeleid op school en gaan we in op de taken van de 

verschillende betrokkenen. 

Dubbelslag en het taalbeleid van de school
Dubbelslag staat niet op zich. Veel scholen hebben al een 

taalbeleid en daar kan Dubbelslag op aansluiten. Hieron-

der beschrijven we de functies van Dubbelslag in relatie tot 

het taalbeleid.

Meer taalkwaliteit in de vaklessen

Dubbelslag is in de eerste plaats bedoeld om te werken 

aan de taalkwaliteit van vaklessen. De reden hiervoor is dat 

het vaak voorkomt dat deze lessen worden gegeven door 

leerkrachten die niet geschoold zijn in taalstimulering of 

door leerkrachten met een gewone lesbevoegdheid die 

profijt kunnen hebben van adviezen die specifiek gericht 

zijn op de bijzondere kenmerken van een vakles. 

De taalcoördinator/taalcoach en de verlengde leertijd-

coördinator gebruiken Dubbelslag om de leerkrachten te 

begeleiden en te coachen. 

Meer taalkwaliteit in alle lessen

In de tweede plaats kan Dubbelslag gebruikt worden om in 

het hele team de discussie over taalkwaliteit te stimuleren. 

Ook bij ervaren leerkrachten is er vaak nog winst te boeken 

als het gaat om effectief werken aan de taalontwikkeling 

van de leerlingen. 

Een doorgaande lijn vereist structurele samenwerking 

tussen de (vak-)leerkrachten over de aanpak en blijvende 

gezamenlijke professionalisering. Als Dubbelslag handig 

wordt ingezet, kan het hele team er profijt van hebben. Dat 

kan bijvoorbeeld door alle leerkrachten uit te nodigen bij 

workshops die de taalcoördinator geeft aan vakleerkrach-

ten; of door video-opnamen die de taalcoördinator maakt 

tijdens de begeleiding, met het hele team te bespreken. 

Dialoog met externe aanbieders

In de derde plaats biedt Dubbelslag een basis voor gesprek 

met externe aanbieders van activiteiten in de verlengde 

schooltijd. De school kan met deze handreiking in de hand 

aangeven dat men van vakdocenten verwacht dat zij op 

deze manier omgaan met taal. De school kan daarbij 

aangeven wat zij bereid en in staat is te doen om de 

vakdocenten (bij) te scholen. 

Bron voor taalbeleid

Tot slot kunnen scholen die geen taalbeleid hebben 

Dubbelslag gebruiken als startpunt om te gaan werken aan 

een beleid voor een effectieve aanpak voor taal in de hele 

school. De uitgangspunten en de voorbeelden laten zien 

hoe dat op een aantal punten vorm zou kunnen krijgen. 

Organisatie

“Omdat ik rekening houd met de 
woorden die bij het thema horen, 
versterken we elkaar. We werken 
als team aan dezelfde woorden, 
waardoor leerlingen de woorden 
vaker horen en de kans groter is 

dat zij deze echt leren”

Handvatten voor de taalcoördinator
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Rollen en taakverdeling
Hieronder beschrijven we welke taken de betrokkenen 

kunnen uitvoeren om Dubbelslag goed tot zijn recht te 

laten komen. 

De directeur: de onderwijskundig leider

De directeur is als onderwijskundig leider verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van taalstimulering op school, binnen en 

buiten de verlengde schooltijd. Hij/zij is verantwoordelijk 

voor het uitwerken van een visie uit om taal de hele dag 

door te stimuleren. Dubbelslag kan hierbij een instrument 

zijn. 

Mogelijke taken:

• Bespreek de visie op taal met de taalcoördinator en het 

team om draagvlak te creëren.

• Faciliteer een taalcoördinator die als trekker fungeert.

• Zet in op coaching en collegiale consultaties.

• Laat het thema (taalstimulering en Dubbelslag) op 

studiedagen terugkomen.

• Zet Dubbelslag op de agenda van bouwvergaderingen 

en/of functioneringsgesprekken. 

• Zet in op samenwerking tussen vakleerkrachten en 

andere leerkrachten; laat ze als ‘maatjes’ samenwerken 

of nodig vakleerkrachten een keer uit om te vertellen 

over de manier waarop zij taalontwikkeling stimuleren in 

hun les. 

De taalcoördinator/taalcoach

De taalcoördinator is trekker als het gaat om professionali-

sering en coaching, gesteund door de schoolleider en 

eventueel de LKP-coördinator. De taalcoördinator heeft 

kennis van effectief taalonderwijs. 

Mogelijke taken:

• Coach vakleerkrachten op aandacht voor taal.

• Zorg voor informatieoverdracht (houd zelf de literatuur 

bij).

• Maak het team bewust van de aandacht voor taal.

• Observeer leerkrachten tijdens de lessen.

De kijkwijzers uit Dubbelslag kunnen de coördinator/

taalcoach richting geven bij observaties. 

De verlengde leertijd-coördinator

De verlengde leertijd-coördinator (denk aan LKP, VSD of 

zomerschool) ondersteunt de taalcoördinator/taalcoach 

door bij het bespreken van de lessen niet alleen aandacht 

te hebben voor de doorgaande lijn, maar ook voor 

taalstimulering binnen de lessen. 

Mogelijke taken:

• Stem af met de taalcoördinator over coaching (wie, wat, 

wanneer, hoe vaak). 

• Voer coachingsgesprekken over taalstimulering en 

afstemming met de reguliere (taal)lessen. 

• Verwijs leerkrachten waar nodig naar de taalcoördinator 

of taalcoach voor extra ondersteuning. 

Team 

Taalstimulering werkt het best als het hele team samen-

gewerkt en er sprake is van continue professionalisering. 

Samenwerking

• Wissel werkvormen uit.

• Bouw een bibliotheek aan werkvormen en materialen 

op.

• Maak afspraken over thema’s en woorden die bij 

vaklessen terug kunnen komen.

Professionalisering 

• Kijk bij een ander of laat een ander bij jou kijken voor 

feedback.

• Bespreek tijdens bouwvergaderingen een casus in het 

kader van collegiale consultatie.

Een essentieel onderdeel van Dubbelslag is de coaching en 

begeleiding van vakleerkrachten. Belangrijk bij het coa-

chen is dat de coach de vakleerkracht stimuleert uit te 

gaan van de kracht van zijn eigen vak. De coach helpt 

leerkrachten bij het zoeken naar mogelijkheden voor meer 

interactie binnen hun eigen vak. 

Gebruik van de kijkwijzers

De coach observeert iedere vakleerkracht bij voorkeur 

meerdere keren per jaar met behulp van het observatie-

instrument (de kijkwijzers). De coach kan bij de observatie 

kiezen voor een focus op een van de drie taaldomeinen 

(mondelinge taal, schriftelijke taal en woordenschat); in dat 

geval gebruikt hij de kijkwijzer die voor dat onderwerp 

bedoeld is. De coach kan ook kiezen voor een meer 

integrale observatie; dan gebruikt hij de integrale kijkwij-

zer. De coach stelt de leerkracht op de hoogte van de 

observatie en geeft de leerkracht de betreffende kijkwijzer 

om te gebruiken bij het voorbereiden van de les.

De lesobservatie

Een observatie vindt plaats in drie stappen:

1. Voorbespreken van de les. Gebruik de kijkwijzer om 

stap voor stap te bespreken hoe de les eruit gaat zien. 

Worden alle kansen voor taalstimulering benut? Geef 

tips die de leerkracht direct in de les kan gebruiken. 

Gebruik de voorbespreking ook om de leervraag van de 

leerkracht boven water te krijgen. 

2. Observeren tijdens de les. Bekijk de les en vul tijdens de 

les de kijkwijzer in. Let ook op het onderwerp (de 

leervraag) waar de leerkracht zelf om heeft gevraagd. 

3. Nabespreken van de les. Bespreek de les na met behulp 

van de ingevulde kijkwijzer. Besteed ruim aandacht aan 

sterke momenten, maar ook aan kansen die zijn blijven 

liggen. Bespreek tevens de leervraag van de leerkracht. 

Maak afspraken over de aanpak voor de volgende 

lessen. Geef een kopie van de ingevulde kijkwijzer, zodat 

de leerkracht die kan gebruiken bij de volgende voorbe-

reiding of stuur de leerkracht een schriftelijk verslag 

met de afspraken en de tips en tops.

Coaching van leerkrachten 
op taal
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Kijkwijzer mondelinge taal

Taalaanbod

Productie 

Feedback 

blikt terug op de vorige les.
   
benoemt de doelen voor de huidige les.
   
gebruikt rijk taalgebruik bij de instructie
- varieert met woorden
- formuleert volledige en correcte zinnen
- spreek gestructureerd (eerst, dan etc.)
- gebruikt inhoudswoorden om te verwijzen (‘de kleedkamer’ in plaats van ‘daar’)
   
benoemt de eigen handelingen en de handelingen van de leerlingen en laat zo bekende 
en nieuwe woorden herhaald aan bod komen.

laat de leerlingen verwoorden wat zij (gaan) doen (Wat ben jij aan het doen? Wat zie je? 
Wat is ook weer de volgende stap?)
   
stelt uitdagende vragen (Wat denk je dat er gebeurt als …? Zou je het ook op een andere 
manier kunnen doen? Hoe komt het, denk je, dat …?)
   
vat samen (O, dus je …; en dan …) en gebruikt daarbij de nieuwe woorden.
   
stimuleert interactie tussen leerlingen door activerende werkvormen (de leerlingen 
werken bijvoorbeeld in tweetallen of groepjes, zodat er ruimte is voor gesprekken).
   
vraagt 1 of 2 leerlingen naar hun mening over de les: Wat vonden zij er bijzonder aan? Wat 
is goed/minder goed gelukt? Wat zouden ze nog meer willen leren?

helpt de leerling verwoorden wat hij bedoelt.
   
vult aan wat de leerling zegt met meer informatie.
   
herhaalt wat de leerling zegt in correcte bewoordingen.
   
vraagt zo nodig naar meer informatie of de bedoeling.

De leerkracht niet soms vaak

De leerkracht niet soms vaak

De leerkracht niet soms vaak

Kijkwijzer schriftelijke taal

Taalaanbod

Productie lezen en schrijven

Feedback 

heeft de nieuwe woorden opgeschreven zodat alle leerlingen het woordbeeld kunnen zien.
   
wijst de leerlingen op teksten en op het materiaal dat zij gaat gebruiken (bijv. ingrediënten, 
gebruiksaanwijzing, etiket).
   
maakt gebruik van verschillende teksten (instructies, labels, etiketten, scripts, woorden op 
het bord, fictie, stripboeken, informatieve boeken).
   
wijst de leerlingen op leesmateriaal over de activiteit (boeken, tijdschriften, internetsites, 
etc.).
   
heeft labels aangebracht op de voorwerpen die de leerlingen gaan gebruiken.
   
geeft de leerlingen naast een mondelinge ook een schriftelijke instructie. 
   
geeft de leerlingen instructies voor het omgaan met de teksten die zij hebben geschreven.

wijst de leerlingen op de schriftelijke taal en stimuleert hen om de teksten goed te lezen.
   
laat de leerlingen korte teksten schrijven als onderdeel van of naar aanleiding van de 
activiteit (bijv. menu, script, uitnodiging, mini-verslag).
   
praat met leerlingen over het leesmateriaal.
   
geeft de leerlingen de gelegenheid om het materiaal te bekijken.
   
geeft de leerlingen de gelegenheid om het materiaal te lenen. 

praat met de leerlingen over het leesmateriaal.
   
laat leerlingen naar elkaars geschreven teksten kijken.

De leerkracht niet soms vaak

De leerkracht niet soms vaak

De leerkracht niet soms vaak

Handvatten voor de taalcoördinator
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Kijkwijzer woordenschat

Taalaanbod

Productie 

heeft voorafgaand aan de les een aantal nieuwe woorden geselecteerd. De woorden:
- zijn onbekend voor de meeste leerlingen
- zijn nodig om de les te begrijpen
- komen frequent voor in de Nederlandse taal
- komen in een sterke context voor   

heeft de nieuwe woorden vooraf duidelijk leesbaar opgeschreven.
   
legt de nieuwe woorden bij het begin van een activiteit kort en krachtig uit. (uitleggen)
   
maakt waar mogelijk gebruik van afbeeldingen, voorwerpen of bewegingen om de uitleg 
te ondersteunen. (uitbeelden)
   
verbindt de woorden op een logische wijze met andere woorden. (uitbreiden)
   
gebruikt de nieuwe woorden tijdens de uitvoering van de activiteiten.
   
benoemt de handelingen van de leerlingen en gebruikt daarbij de nieuwe woorden.
   
N.B. De leerkracht introduceert de nieuwe woorden NIET door de leerlingen te vragen: wie 
weet wat een … is?

praat met de leerlingen over de activiteiten die zij uitvoeren.
   
vraagt leerlingen naar hun eigen ervaringen en ideeën m.b.t. de nieuwe woorden. 
(uitproberen)
   
stimuleert de leerlingen om de nieuwe woorden actief te gebruiken. Zij wijst daarbij op de 
woorden op het bord.

prijst leerlingen die de nieuwe woorden gebruiken
   
legt de les stil om een woord opnieuw te semantiseren, als hij/zij constateert dat het 
woord niet goed is begrepen

De leerkracht niet soms vaak

De leerkracht niet soms vaak

De leerkracht niet soms vaak

Feedback 

Integrale kijkwijzer t.b.v. observatie

Start van de activiteit

Tijdens de activiteit

blikt terug op de vorige les: wat hebben we vorige keer geleerd?

heeft de doelen voor de les op het bord geschreven en benoemt 
ze: wat gaan we nu leren?

heeft ten minste twee nieuwe woorden op het bord geschreven. 

bespreekt de nieuwe woorden.

gaat tijdens de activiteit in gesprek met de leerlingen, waarbij 
hij/zij de nieuwe woorden herhaaldelijk gebruikt; de leerlingen 
krijgen ruimte voor oefening en eigen inbreng.

stimuleert de leerlingen bij leesopdrachten om leesstrategieën 
toe te passen. 

laat de leerlingen korte teksten schrijven als onderdeel van of 
naar aanleiding van de activiteit.

hanteert coöperatieve werkvormen.

De leerkracht 

De leerkracht 

Handvatten voor de taalcoördinator
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Afsluiting van de activiteit

geeft de leerlingen instructies voor het omgaan met de teksten 
die zij hebben geschreven.
 

laat de leerlingen de nieuwe woorden opschrijven in een 
woordenschrift of geeft de nieuwe woorden mee op een blad. 
 

doet een korte consolideeroefening (5 minuten) met de nieuwe 
woorden uit deze les en woorden die in vorige lessen zijn 
geleerd. 
 

wijst de leerlingen op leesmateriaal over de activiteit (boeken, 
tijdschriften, internetsites, etc.) en praat daarover met de groep.

Afsluiting van de les

komt terug op de doelen van de les: wat hebben we geleerd?
 

benoemt het onderwerp van de volgende les. 

De leerkracht 

De leerkracht 
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Handige internetlinks

Kwaliteitskaart School Aan Zet: de viertakt 

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/

Kwaliteitskaart_De_viertakt_01.pdf

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)

http://www.onderwijsconsument.nl/presentatie-basis-

woordenlijst/

Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK)

http://www.digiwak.nl/

Duizend-en-een-woordenlijst

http://www.slo.nl/downloads/archief/Duizend-en-een-

woorden.pdf

M. Verhallen: Meer en beter woorden leren

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/

KRBV058_01.pdf

Sardes & Expertisecentrum Nederlands: Aanvulling 

Taallijn NT2

http://www.taal100.nl/uploads/Taal100/Taallijn/

Taallijn_NT2.pdf

Meer lezen/weten

Meert lezen/weten
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