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1. Inleiding

Wat is ‘genredidactiek’, of liever gezegd: ‘genregericht taalonderwijs’? We bedoelen
hiermee een vorm van taalgericht vakonderwijs. Het Platform Taalgericht
Vakonderwijs organiseerde onlangs een studiedag, waarin met experts uit Australië en
Zweden werd besproken in hoeverre die benadering van onderwijs in schoolse taal-
vaardigheid een verdieping kan geven aan het taalbeleid in de Nederlandstalige con-
text. Op het Schoolvak Nederlands zal ik een introductie geven en bespreken waarom
het Platform, waarin vijftien organisaties in Nederland werken aan versterking van
taalbeleid in alle vakken, die benadering de moeite waard vindt om nader te verken-
nen.

2. Verder de ‘vak-taal’ in

De taal van wiskunde verschilt van die van biologie of geschiedenis. In het project
Taalgericht de Vakken in! van het Platform Taalgericht Vakonderwijs (Hajer, van der
Laan, Meestringa 2010) werden dertien vakspecifieke lessenseries uitgewerkt in een
samenwerking tussen taal- en vakspecialisten en dat leverde al een aantal nieuwe
inzichten op. Een van die inzichten is dat een dieper begrip van het vaktaalgebruik op
functionele taaltaken, syntaxis en woordenschat noodzakelijk is om leerlingen in hun
taalontwikkeling beter te kunnen begeleiden. In een schooltaalbeleid kan dan worden
uitgezocht hoe dergelijke aspecten het best in een samenwerking tussen docenten
Nederlands en andere vakken onderwezen kunnen worden.

Een nieuwe inspiratiebron hierbij vormt de ‘genredidactiek’ die vooral in Australië,
maar ook in Zweden, vaste voet aan de grond kreeg. Uitgangspunt is dat er binnen
schoolvakken specifieke tekstsoorten centraal staan. Denk aan het practicumverslag
van een scheikundeproef, een beschrijving van de indeling van het dierenrijk of een
uiteenzetting over het proces van fotosynthese bij biologie, een verklaring van een his-
torische gebeurtenis bij geschiedenis… In de ‘Sydney school’ is een beschrijving van
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dergelijke schoolse ‘genres’ uitgewerkt. Er wordt dus niet alleen gedoeld op literaire
genres waarvoor  het begrip in Nederland meestal wordt gebruikt. 

In elk tekstgenre is sprake van een samenhang van talige kenmerken: zowel op het
niveau van tekstopbouw als in het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden of
nominaliseringen en tevens in wat betreft de toon en woordkeus. Basis voor de
beschrijving vormt de functionele linguïstiek, de ‘Systemic Functional Linguistics’,
zoals die vanaf de jaren 1970 zijn uitgewerkt door Michael Halliday, Ruqaiya Hasan
en anderen (zie Christie & Derewianka 2008; Rose 2008). Die taalkundige theorie
beschrijft het taalgebruik in contexten vanuit de begrippen ‘field’ (inhoud: waar gaat
het over?), ‘tenor’ (toon tussen de taalgebruikers: wie doen er mee?) en ‘mode’ (com-
municatievorm: in alledaags gesprek, per telefoon, via geschreven brief ). Het idee ach-
ter de genredidactiek is dat aandacht voor typerende kenmerken van teksten, die je zo
op het spoor kunt komen, leerlingen helpt te leren zien hoe taalgebruik in de vakken
in verschillende vakregisters werkt. Ze leren zien wat historici of biologen doen met
taal. Door soms samen pratend vakteksten te analyseren en samen vakteksten te schrij-
ven, komt een organische integratie tot stand van leesvaardigheid en spreek- en luis-
tervaardigheid, die gericht is op taalbewustzijn en vaardigheid in vakspecifiek taalge-
bruik. Daarvoor is een didactische cyclus uitgewerkt die wordt aangeduid als de ‘tea-
ching learning cycle’ (Hamilton 2010).

Vanuit eigen ervaringen en dagelijkse taal ontwikkelen kinderen langzamerhand een
schoolse formulering, zoals Gibbons laat zien (2006) in het volgende voorbeeld:

“1. Look, it’s making them move. Those didn’t stick.
2. We found out the pins stuck on the magnet.
3. Our experiment showed that magnets attract some metals.
4. Magnetic attraction occurs only between ferrous metals.” 

De eerste tekst is een voorbeeld van wat kinderen zeggen als ze experimenteren met
magneten en hun aantrekkingskracht op verschillende materialen. De tweede tekst is
een voorbeeld van wat de kinderen zeggen als ze aan de klas rapporteren over hun
experiment. De derde tekst komt uit een schriftelijk verslag van de experimenten in de
klas. De laatste tekst komt uit een encyclopedie voor kinderen.

Het is precies die ontwikkeling van taal die door een analyse van teksten en taalgebruik
in de vakken duidelijk kan worden. Leraren kunnen daarmee het specifieke van hun
taalgebruik leren zien en krijgen zo een instrument in handen om gerichte feedback
voor vaktaalontwikkeling van hun leerlingen te kunnen geven.
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3. Ervaringen in de Zweedse context van (tweede)taalonderwijs

Het is opvallend om te zien hoe de genredidactiek in een paar jaar tijd voet aan de
grond heeft gekregen in Zweden. Binnen het tweedetaalonderwijs is ontdekt dat de
Australische ervaringen helpen om een brug naar de schooltaal te bouwen. Een flinke
groep taaldidactici bekwaamt zich via cursussen, studie en studiebezoeken in ‘Systemic
Functional Linguistics’ en in ‘genre pedagogy’, zoals die in het Engels is beschreven.
Materialen worden bewerkt voor de Zweedse context, basispublicaties, zoals Gibbons
(2002), zijn in het Zweeds vertaald om de toegankelijkheid te bevorderen en er is een
landelijk professionaliseringsaanbod gerealiseerd. 

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs heeft een aantal mogelijkheden geïnventari-
seerd om ook in de Nederlandse context de waarde te verkennen van genregericht vak-
taalonderwijs als een verdere verdieping van taalgericht vakonderwijs. Ik zal daarvan
een overzicht geven.

In de presentatie van Van der Leeuw en Meestringa op deze conferentie wordt verder
op deze introductie voortgebouwd in een analyse van taaleisen bij economie.
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