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Opbouw

Relatie mondelinge 
taal en W&T

• Theorie

• Casus en video

• Hulpkaarten

Begrijpend lezen en 
W&T

• Theorie

• Hoe doe je dit in 
de klas, wat heb 
je nodig?



Denken en redeneren centraal

Koppeling van W&T en taal
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W&T: doel

Taal: middel

W&T: wereld verkennen

Taal: wereld duiden

W&T: kan niet zonder taal

Taal: kan niet zonder context

Waarom taalgericht W&T-onderwijs?



Verbinden van taal en W&T

Kernbegrippen Formuleringen

Dagelijkse woorden Schooltaalwoorden Vaktaalwoorden

Horen, oor, geluid 
hard/zacht klinken

Liniaal, beïnvloeden,
strak gespannen

Trilling, medium, 
snaar, volume, 
stembanden,
toon(hoogte), 
trommelvlies

Geluid heeft een 
medium nodig om zich 
te verplaatsen.
Hoe sneller de 
trillingen, hoe hoger de 
toon

Voorbeeld: geluid

Dus: taaldoelen formuleren bij het voorbereiden van 
een taalgerichte W&T-les!





Taalgericht W&T-onderwijs

• Begeleiding van leerlingen door leerkracht:

• Interactievaardigheden

• Het stellen van denk- en redeneervragen

• Taalgerichte scaffoldingstrategieën om 
mondelinge taalgebruik van leerlingen 
te versterken
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Vragen stellen bij W&T
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Vragen stimuleren taalfuncties

Benoemen
• Wat is dit? 
• Hoe noem je dat?
• Wat zie je..? 

Beschrijven
• Wat gebeurt er? 
• Wat zijn verschillen/overeenkomsten tussen … en …?

Redeneren
• Wat gebeurt er als…? 
• Hoe komt het dat…? 
• Waarom….?

Redeneren bij W&T kan niet zonder taal 

Eenvoudig

Complex



Casus vragen stellen

Bekijk het 
videofragment van 

Ronald

• Groep 5

• Magnetisme

Kijkvragen:

• Welk soort vragen stelt hij?

• Wat zijn de W&T-doelen 
van de les?

• Wat zijn de taaldoelen van 
de les?
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Scaffolding van taal

Talige ondersteuning die leerlingen helpt 
bij het verwerven van taalvaardigheid die 
bijdraagt aan het zelfstandig denken en 
communiceren in schoolse vakken.

(Gibbons, 2002, 2009)

Drie kenmerken:

• Diagnose

• Responsief (aangepast aan taalniveau
leerling)

• Overdracht naar (talige) 
zelfstandigheid

(Smit, Van Eerde, & Bakker, 2013)



Scaffolding-strategieën

1. Herformuleren van leerlinguitingen

2. Verwijzen naar of herinneren aan W&T-inzichten

3. Verwijzen naar of herinneren aan specifieke woorden en 
formuleringen

4. Vragen taal te verbeteren (herformuleren)

5. Correcte voorbeeldmatige taaluitingen van leerlingen herhalen

6. De kwaliteit van de taaluitingen benoemen

7. Leerlingen aanmoedigen om zelfstandig denkwijzen te 
verwoorden



Scaffolding-strategieën per lesfase
Tijdens de 

introductie
Verwijzen naar of herinneren aan W&T-inzichten
Wat hadden we vorige les besproken over de snelheid van 
trillingen?

Tijdens de 

begeleiding van 

hands-on activiteiten

Introduceer nieuwe (vak)begrippen tijdens de (begeleiding van) 

W&T-activiteiten. 

Herformuleer leerlinguitingen (‘geluid gaat op en neer’) in 

schooltaal/vaktaal (‘inderdaad, geluid is een trilling’). 

Vraag leerlingen om hun taal te verbeteren (herformuleren):               

‘Hoe kun je dat preciezer verwoorden?’

Tijdens de 

nabespreking
Herhaal en benoem voorbeeldmatige taal van leerlingen:                     

‘Dat zeg je mooi, geluid heeft een medium nodig om zich te 

verplaatsen.’ 

Moedig leerlingen aan de denkstappen zelfstandig te verwoorden: 

‘Kun jij uitleggen hoe geluid zich ook al weer verplaatst?’



Casus scaffolding

Bekijk het 
videofragment van 

Samantha

• Groep 8

• Geluid

Kijkvragen:

• In welk deel van de les zit 
Samantha? (zie hulpkaart)

• Welke scaffoldingstrategieën 
past ze toe?



Taalgericht W&T-onderwijs
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Opbouw

Relatie mondelinge 
taal en W&T

• Theorie

• Casus en video

• Hulpkaarten

Begrijpend lezen en 
W&T

• Theorie

• Hoe doe je dit in 
de klas, wat heb 
je nodig?



• Nederlandse leerlingen scoren stabiel

• maar steeds meer landen doen het beter                         
en klein verschil zwakke en sterke lezers

PIRLS (10-jarigen)

• Nederlandse leerlingen scoren lager ! dan gemiddeld 
van 15-EU landen

• Leesmotivatie zeer laag t.o.v. andere landen

• 30% van de leerlingen heeft geen plezier in lezen

PISA-onderzoek (15-jarigen)

Problemen begrijpend lezen



Begrijpend lezen en W&T
verbinden: waarom?

• Taal: mediërende rol in kennisontwikkeling (Vygotsky, 1986)

• W&T = redeneren = rijk taalgebruik

• Integratie om W&T de klas in te krijgen (Zwiep et al., 2011)

• Leerkrachten vaak “talig georiënteerd” (Akerson, 2007)

• Integratie om taalonderwijs betekenisvoller te maken

• Integratie is ‘win-win’: effectief, praktisch, motiverend



Richtlijnen 
Integratie begrijpend lezen - W&T

Leerdoelen voor 
begrijpend lezen              
en voor W&T

vakinhoud en 
vaardigheden

Combinatie van hands-on 
activiteiten en begrijpend 
lezen van informatieve 
teksten

conceptuele 
begrippen verdiepen   
-> relevant leesdoel

Instructie van 
leesstrategieën die specifiek 
zijn voor tekstsoorten

met grafieken, 
infographic e.d.



Ontwerpstudie

• 3 lessen over broeikaseffect en zeespiegelstijging

• Experimenten + lezen teksten  

• Bovenbouw basisonderwijs

• Voor leerkrachten handleiding + website



https://nieuwsbegrip-went.eduseries.nl/

https://nieuwsbegrip-went.eduseries.nl/


Les 3 Land- en zee-ijs



Les 3 Land- en zee-ijs



Uitvoering en evaluatie

• In groep 7-8 door 12 leerkrachten van 5 scholen (po)

• Onderzoeksmatig gevolgd middels:

• Learner report (leerlingen)

• Vragenlijst + interviews(leerkrachten)



Wat vonden de leerlingen ervan?



Leerkrachten

• Leerkrachten scoren leeropbrengsten voor leerlingen hoog
• ‘er is veel geleerd op W&T-gebied’
• ‘leerlingen vinden het leuk om op deze manier met tekst 

bezig te zijn’
• ‘combineren experimenteren en lezen is echt heel leuk’
• Langer met een thema bezig zijn is goed, dan kan je meer 

verdiepen en verbanden leggen

• Volgorde experimenteren-lezen-experimenteren
• Verwondertekst-experiment-verdiepende tekst werkt goed
• Bij les 3 eerst experiment en daarna zoeken ze ook echt in 

de tekst wat daar staat



Welke voorbeelden of ideeën heb jij om  
begrijpend lezen te combineren met W&T        
in je lessen?

Uitwisseling



Tot slot

• Zou je mee willen doen in een eventueel vervolgproject?

Mail ons: 

Maaike Vervoort: m.vervoort@saxion.nl

Anna Hotze: a.hotze@ipabo.nl

mailto:m.vervoort@saxion.nl
mailto:a.hotze@ipabo.nl

