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In een goedbezochte bijeenkomst met docenten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en
enkele anderen uit het onderwijsveld hebben we de mogelijkheden om bij de bètavakken iets te doen
aan taalvaardigheid doorgenomen. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van een
verkenning naar taalvaardigheid en de behoefte vanuit Bètapartners en AlfaGammapartners.
De begeleiding van de bijeenkomst lag in handen van Liliane Bouma, (coördinator bètasteunpunt) en
Iris Hoogendoorn (vaksteunpuntcoördinator Nederlands). Cindy Kuiper (Taalimpact) gaf een uitleg en
workshop over Taalgericht Vakonderwijs en Genredidactiek. Het materiaal staat op een Google drive
bij Bètapartners.

De aanleiding
● Taalvaardigheid heeft invloed op het leerproces bij de bètavakken. Het lijkt alsof leerlingen

meer moeite hebben om uit teksten en mondelinge uitleg de essentiële informatie op te
steken.

● Bij de examens is taalvaardigheid een belangrijke factor
● In het HO blijkt taalvaardigheid sterk samen te hangen met studiesucces. Het niveau lijkt

steeds lager te worden.
● We zien mogelijkheden om ook bij bètavakken bij te dragen aan betere taalvaardigheid, en dat

is ook nuttig voor de eigen lessen.

We zien dat de problematiek rond taalvaardigheid bij bètavakken gaat over complexe non-fictie
teksten. Landelijk is er veel aandacht voor begrijpend lezen, maar vaak wordt vooral gestimuleerd om
boeken te lezen, maar dat is nog niet voldoende om complexe non-fictie te begrijpen. Er is nog
nauwelijks informatie voor docenten van gamma en bètavakken over hoe zij kunnen bijdragen aan het
taalbegrip van dit soor teksten in hun eigen vakgebied. Dit is het onderwerp van deze verkenning.

Hoe kijken we aan tegen taal
Taal roept bij docenten verschillende associaties op: Moeilijk, dynamisch, communicatie, saai &
langdradig, ballast, leidt soms af, examens te talig.
Opmerkingen van de deelnemers:

● Stof uit de tekst van de methode zelf halen lukt te vaak niet
● Veel angst en terugschrikken bij leerlingen, ze beginnen zelfs niet met proberen.
● Taalvaardigheid en woordenschat zijn vaak zo laag dat bijna elk woord onbekend is
● Je kunt al veel bereiken door te focussen op de voeg- en verwijswoorden
● Leerlingen zijn vaak van mening dat taal bij de taaldocent hoort, en benutten de kennis die ze

daar leren niet bij andere vakken.
● Er is veel frustratie over de examens, vooral bij scheikunde en biologie: veel tekst die ook nog

deels niet nodig is voor antwoorden op de opgaven.
● Docenten van verschillende vakken geven strijdige instructies aan leerlingen over aanpak van

teksten
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● Docenten van bètavakken krijgen na het VO zelf geen opleiding meer op het gebied van
taalvaardigheid en hebben vaak zelf een beperkte kennis van tekststructuren en taal.

Wat wordt in de bètalessen gedaan
De deelnemers verschillen in de mate waarin aandacht aan taal wordt besteed in hun lessen.
Opmerkingen:
Samen de teksten doornemen is een goede aanpak maar men heeft niet altijd het gevoel dat de
tijdsinvestering voldoende opbrengt.
Leerlingen vragen vaak om een mondelinge uitleg in plaats van zelf de tekst door te moeten lezen.
Een goede aanpak is om leerlingen in groepjes hardop lezend teksten te laten doornemen. Dan zie je
als docent snel of de stof begrepen wordt en wie nog moeite heeft met tekstbegrip.
Mondeling verwoorden en klassegesprekken kunnen heel goed ingezet worden als snelle manier om
taalvaardigheid te ontwikkelen.
Een deel van de docenten besteed al expliciet aandacht aan voeg- en verwijswoorden, en ervaren dat
dit helpt bij de taalvaardigheid van leerlingen. Andere docenten zijn daarmee onbekend.

Oh wat zijn de examens talig!
Vooral bij Biologie en Scheikunde vinden de docenten de examens veel te talig. Vaak is een groot deel
van de tekst ook niet nodig om antwoord te geven op de opgaven. Het kost vaak veel tijd om de
teksten door te nemen, tijd die beter besteed kan worden aan de opgaven.
De meeste docenten gaan in de laatste maanden voor het examen noodgedwongen veel tijd aan taal
besteden.

De bètadocent als taaldocent?
Onderkend wordt dat de details van taal bij de taaldocenten thuishoren, maar docenten van de andere
vakken kunnen als taalbewuste docent ook bijdragen aan taalvaardigheid. Veel docenten zullen zelf
onvoldoende kennis hebben meegekregen in hun opleiding. Bij taalvaardige docenten kan ook spelen
dat zij zich niet voldoende zeker en handelingsbekwaam voelen. Gerichte ondersteuning kan hierbij
helpen maar wordt zelden geboden in de context van de school.
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Taalgericht Vakonderwijs
Binnen de lerarenopleidingen wordt TVO beschouwd als een standaard aanpak bij elk vak. De
opleidingen komen echter nauwelijks eraan toe om dit ook in het programma van de
lerarenopleidingen aan te bieden. De praktijk is daarmee dat heel veel docenten er onbekend mee zijn.
Dit gold ook voor een groot deel van de aanwezigen.
Bij Taalgericht Vakonderwijs gaat het om taalsteun, interactie en context, zie de sheets van de
presentatie.

DAT / CAT en vaktaal
Alle docenten onderkennen dat de woordenschat van Dagelijks Algemeente taalvaardigheid (DAT)
onvoldoende is om op school de uitleg te kunnen volgen. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om bij
leerlingen voldoende niveau in schooltaal / algemene Cognitief Academisch Taalvaardigheid (CAT) te
bereiken om daarmee de vaktaal en vakkennis uit te kunnen leggen. Docenten zijn zich vaak niet
bewust van welke woorden mogelijk problematisch zijn. Woorden als “struik” blijken bij sommige
leerlingen al onbekend.
Voor VMBO is een lijst van schooltaal woorden beschikbaar, met daarop ook veel vaktaal. Voor Havo /
VWO is een uitgebreidere woordenschat nodig, daar is geen handig overzicht van beschikbaar.
Voor leerlingen met een heel beperkte woordenschat zal het noodzakelijk zijn om buiten de reguliere
lessen te werken aan uitbreiding omdat dit binnen de lessen niet mogelijk is. Daar wordt weinig aan
gedaan. Deze leerlingen komen daardoor ook niet tot het leren van de lesstof.
Het is van belang om schoolbreed samen te werken aan de ontwikkeling van DAT naar CAT.

Genredidactiek voor bètavakken op het VO
Genredidactiek, een aanpak waarbij taal en vakinhoud worden verbonden, is nog maar ca 10 jaar oud
en was in eerste instantie gericht op het ontwikkelen van taalvaardigheid in het PO.
In deze didactiek geldt Genre als een doelgericht, gefaseerd en sociaal proces dat sterk gericht is op
het ontwikkelen van schrijfvaardigheid.
Het onderscheiden van verschillende genres teksten bij een vak kan helpen bij effectief en efficient
ontwikkelen van taalvaardigheid bij de bètavakken.
Soorten teksten (genres) verschillen in structuur, stijl en wat de lezer geacht wordt te doen met de
tekst. De ene tekst zal van begin tot eind gelezen worden, bij een andere worden tekstgedeelten
selectief gelezen afhankelijk van de inhoud en het doel waarmee de lezer de tekst doorneemt. Bij de
ene tekst zal veel preciezer gelezen moeten worden dan bij een andere. Ervaren lezers zullen dit zelf
ontdekt hebben en passen hun aanpak effectief aan. Minder taalvaardige lezers vinden het moeilijk
om zich in te zetten om een tekst te doorgronden en kunnen de informatie niet, of slechts in beperkte
mate uit de tekst halen.

Bij de gangbare benadering van genredidactiek gaat het om drie dimensies:
● Onderwerp goed weergeven - complexiteit verwoording,
● Relatie schrijver - lezer  goed weergeven, passend bij het genre
● Organisatie / samenhang - opbouw tekst, tekstelementen die samenhang geven

3



De ontwikkeling van taalvaardigheid wordt hierbij gezien als een sociaal proces waarbij onderlinge
interactie essentieel is.

Bij de aanpak wordt de onderwijsleercyclus gehanteerd: Kennis opbouwen - Teksten uitpluizen -
Samen schrijven - Zelfstandig schrijven enz.. Scaffolding, waarbij de docent tijdelijke, responsieve
hulp geeft is belangrijk.

Typische genres voor de bètavakken zijn verslag, beschrijving, procedure en verklaring. Veel teksten
zijn geen pure vorm, maar een variant of combinatie.

Analyse van bètateksten
Tijdens de bijeenkomst zijn enkele voorbeelden van bètateksten
geanalyseerd: een beschrijving en een verklaring, daarnaast enkele
langere paragrafen van lesmethoden.
De deelnemers viel op dat de structuur van de teksten niet altijd
heel helder in elkaar zat.
Soms ontbraken voegwoorden, met als gevolg dat de tekst niet
gemakkelijk te begrijpen is.
In het algemeen bleek dat de teksten niet zo helder en begrijpelijk
ervaren werden, en daarmee ook niet zomaar geschikt om met
leerlingen grondig door te nemen.

Een goede tekst is opgebouwd uit tekstelementen die elk goed
verwoord zijn en in logische volgorde staan. Een overzicht van
soorten tekstelementen voor het genre “uitlegtekst” is besproken,
zie dit document. Bij dit genre is het de bedoeling dat de leerling de kennis actief en wendbaar leert
toepassen. Dit vereist zorgvuldig en actief lezen, een aanpak die aangeleerd moet worden.

4

https://drive.google.com/file/d/1EYlDzsR8xRH3U2KS8CvlL-sKwVi_mWj7/view?usp=sharing


Aanbevelingen
Door het inzetten van genredidactiek specifiek voor de bètavakken kan op een praktische manier een
bijdrage geleverd worden aan taalvaardigheid van leerlingen :
1. Analyseer het doelgenre met collega’s
2. Verzamel goede (praktijk)voorbeelden
3. Verweef de onderwijsleercyclus in lessen
4. Lok veel interactie uit en fungeer als ‘model’
5. Zet idealiter in bij meerdere vakken

Vervolgactiviteiten
Binnen deze verkenning wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd op 12 oktober over
Schoolbreed Taalbeleid. Hierin wordt expliciet ook de rol van en afstemming met de bètavakken
meegenomen.
Bètapartners en AlfaGammapartners verzamelen de behoeften en suggesties voor een vervolgtraject
en voor de inhoudelijke kant van de aanpak van taalvaardigheid.
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