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8. Taalbeschouwing

• je, om de lidwoorden juist te gebruiken in het Frans, goed moet weten wat een
genus is van een woord;
• het in het Nederlands niet uitmaakt voor het lidwoord of het genus mannelijk of
vrouwelijk is;
• woorden in het Nederlands wel degelijk ook een genus hebben;
• je het merkt als je een woord vervangt door een verwijswoord;
• het Nederlands geen lidwoorden heeft voor onbepaalde zelfstandige naamwoorden
in het meervoud;
• een onzijdig woord de ene keer in het Frans een vrouwelijke woord kan zijn en de
andere keer een mannelijk woord.
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Figuur 7: Lidwoorden overzicht.
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Van luister- en kijkvaardigheid naar taalbeschouwing:
namen noemen, het zelfstandig naamwoord
1. Taalvaardig
Wie taalvaardig is, heeft meer kansen om zichzelf te realiseren, om anderen te ontmoeten en samen met die anderen een eigen wereld uit te bouwen. Communicatie helpt
je om iemand te zijn en om jezelf en de wereld rondom je te benoemen.
Taal maakt je vaardig in het leven en helpt je om in de wereld een plaats te veroveren
op verschillende gebieden. Het verruimt je mogelijkheden, want taal schept een band
tussen jou en mij en geeft namen aan wie of wat je omringt. Hoe beter je de taal
beheerst, hoe beter je jezelf kunt uitdrukken en hoe beter je kunt worden wie je wilt
worden.
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In de lessen ‘taalbeschouwing’ willen we leerlingen daarbij helpen. Het doel van taalbeschouwing is om leerlingen te leren om de juiste taalvariëteit, de juiste woorden en
de juiste zinsbouw te kiezen.

2. Taal beschouwen
De lessen taalbeschouwing vertrekken vanuit communicatie. Ze zetten het taalgebruik
(TG) en het taalsysteem (TS) in de kijker. Meestal wordt een onderscheid gemaakt
tussen nadenken over taalgebruik en nadenken over taalsystematiek. Met taalsystematiek worden de regels van de taal zelf bedoeld. Die regels staan niet zomaar op zich.
Het is daarom zinvol om het taalsysteem met al zijn regels te bekijken als een onderdeel van het taalgebruik. Want om je taal goed te gebruiken, moet je immers ook de
regels van de taal laten werken.
“Taalbeschouwing: niet nadenken over taalgebruik kan fataal zijn, er wel over nadenken fascinerend”, zegt Ides Callebaut (In: Callebaut e.a. 1999).

3. Taal leren
Een enthousiaste leraar vindt plezier in het taalgebruik van zijn leerlingen en van anderen, en ziet fouten als kansen. Daardoor kan hij zijn leerlingen laten nadenken over
hoe we taal gebruiken. Vanuit de realiteit vertrekken kan de interesse voor het buitengewoon wonderlijke van ons taalgebruik opwekken. De leraar die weet hoe formidabel het taalvermogen van jongeren is en hoe eindeloos boeiend het taalgebruik van
mensen kan zijn, kan voor boeiende momenten van taalbeschouwing zorgen.
Onderwijs in taalbeschouwing heeft ook nood aan een leraar die ‘normaalfunctioneel
taalonderwijs’ probeert te geven. Het begrip ‘normaalfunctioneel’ is al in 1976 door
Steven ten Brinke gelanceerd. ‘Normaalfunctioneel taalonderwijs’ is taalonderwijs dat
de leerlingen als zinvol voor zichzelf ervaren. De leraar gaat inductief te werk. Vanuit
het waarnemen van voorbeeldteksten, ontdekken leerlingen zelf hoe taal gebruikt
wordt en hoe de taalsystematiek werkt. Trouwens, taal kan je maar echt begrijpen als
je kijkt hoe taal gebruikt wordt. Stimuleer je leerlingen daarom om zelf voorbeelden
te zoeken om het taalsysteem of het taalgebruik te ontrafelen. Vraag hen om die voorbeelden te onderzoeken en te ordenen en om daaruit zelf een besluit te trekken.
Daarna kan de leraar met de besluiten aan de slag en samen met zijn leerlingen een
regel verwoorden en vastzetten. Belangrijk zijn ook de oefenfases in de taallessen.
Leerlingen oefenen eerst met zinvolle invul- en aanvuloefeningen in een context om
daarna tot een spontane transfer in een communicatieve oefenfase te komen. Hier gaat
het over allerlei korte spreek- en schrijfoefeningen.
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4. Kijken en luisteren
We willen dus kijken en luisteren om vaardig met de eigen taal om te springen en om
na te gaan welke taal in allerlei communicatiesituaties gebruikt wordt.
Hoe kan je als zender je boodschap verpakken voor een welbepaalde ontvanger? En
natuurlijk moet ook die boodschap voldoen aan de regels van het taalsysteem.
Best wel leuk, om samen op die manier taal te beschouwen!
Tijdens de sessie is het taalgebruik dat leerlingen in een fragment observeren de start
voor een boeiende les over het zelfstandig naamwoord.
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Taalkunde taalkundig getoetst
1. Een doorlopende leerlijn taalkunde
In de onlangs door Levende Talen uitgegeven special Taalkunde en het schoolvak
Nederlands droeg Hulshof (2010) bouwstenen aan voor een doorlopende leerlijn taalkunde in het voortgezet (secundair) onderwijs. Met inachtneming van het niveauverschil tussen leerlingen uit de onderbouw (12-15 jarigen) en bovenbouw (16-18 jarigen) deed hij enkele voorstellen van hoe zo’n doorlopende leerlijn eruit zou kunnen
zien. In figuur 1 wordt het niveauverschil voor taalvariatie en taalverwerving uitgewerkt. Tussen haakjes wordt bij elk onderwerp de doelstelling vermeld.
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