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Taalontwikkelend (vak)onderwijs: de rol van de docent
Nederlands 

Van kleuter tot student hoger onderwijs… iedereen moet gestimuleerd worden in de
ontwikkeling van relevante taalvaardigheden of ruimer geformuleerd: ‘communicatie-
ve competenties’. Immers, in de maatschappelijke en professionele wereld van vandaag
staan informatieverwerving en -verwerking, samen met communicatie, meer dan ooit
centraal. Dat impliceert op elk van de onderwijsniveaus een krachtige leeromgeving
voor de ontwikkeling van communicatieve competenties. Voor die krachtige leerom-
geving is de leerkracht of − beter nog − het leerkrachtenteam verantwoordelijk. Maar
over welke leerkracht hebben we het dan? En wat is zijn/haar verantwoordelijkheid? Is
elke leerkracht inderdaad een taalleerkracht? En spreken we over een soort ‘hoofdelij-
ke aansprakelijkheid’? Met de concepten ‘taalgericht vakonderwijs’ en ‘taalontwikke-
lend lesgeven’ lijken we misschien wel in die richting te evolueren. Of is dat wat kort
door de bocht? 

Met deze presentatie dagen we onszelf en het publiek uit om op die vragen een genu-
anceerd antwoord te formuleren. 

Het creëren van een krachtige leeromgeving met het oog op de ontwikkeling van aller-
lei communicatieve competenties impliceert een verscheidenheid aan taken vanwege
de onderwijsverstrekker. Die taken zijn rechtstreeks gerelateerd aan de onontbeerlijke
procesingrediënten van een taalleerproces. Toegepast op één (complexe) taalvaardig-
heid in het basisonderwijs, met name ‘stellen’, betekent dat het volgende: 

• Op heel wat momenten, door verschillende lessen heen, wordt de leerling uitgeno-
digd om (onbeoordeeld) te schrijven: woorden, zinnetjes, vragen, alinea’s…
Voorbeelden: 
a. bij wijze van het oprakelen van voorkennis rond een onderwerp maken leerlin-
gen een mindmap; 

b. ter voorbereiding van een bezoek aan de bank noteren leerlingen allerlei vragen
voor de bankdirecteur; 

c. aan het einde van een les formuleren leerlingen het antwoord op een kernvraag
bij het lesonderwerp. 
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g De leerkracht stimuleert de leerlingen om schriftelijk te formuleren, om
gedachten te verwoorden en te ordenen. 

• De leerling krijgt allerlei kansen om zijn stelvaardigheid functioneel en onder bege-
leiding van de leerkracht in te zetten en dat in ‘alle vakken’.
Voorbeelden:
a. in het kader van godsdienst of zedenleer moet een briefje geschreven worden;
b. na een uitstap naar zee wordt een ervaringsverslag geschreven of wordt er
gewerkt aan een verhalenbundel van de klas. 

g De leerkracht ondersteunt en begeleidt de leerlingen tijdens de uitvoering van
de taken. De taken worden ook geëvalueerd vanuit het perspectief van stelvaar-
digheid. 

• De leerling krijgt in de taalles via overwogen instructies en oefentijd allerlei kansen
om gericht bezig te zijn met (afgebakende) aspecten van het schrijfproces en/of -
product. 
Voorbeelden:
a. aandacht voor de fasen van het schrijfproces (‘planning’, ‘formulering’, ‘revisie’); 
b. aandacht voor de opbouw van een tekst, aandacht voor taalrijkdom/-correct-
heid.  

g De leerkracht zorgt voor heldere instructie en voor gerichte oefenkansen. 

• De leerling krijgt binnen de taallessen de mogelijkheid om het eigen ‘leren stellen’-
proces te bekijken en bij te sturen. 
Voorbeelden:
a. de leerling noteert enkele sterke/zwakke punten van het eigen schrijfproduct;
hij/zij geeft aan welke stap van het proces moeilijk was of vlot ging en waarom;

b. de leerling formuleert een voornemen voor een volgende steltaak. 
g De leerkracht begeleidt het reflectieproces en zorgt voor een rode draad van
reflectie en bijsturing door de stelopdrachten heen. Het reflectieproces kan het
onderwerp zijn van de evaluatie.

• In de verschillende klassen waarin de leerling achtereenvolgens terechtkomt,
ervaart hij/zij een herkenbare aanpak. 
Voorbeeld:
a. de criteria waaraan een stelproduct van een bepaald type in leerjaar X moet vol-
doen, zijn ‘basaal’ dezelfde als die van leerjaar X+1. 

g De leerkracht gaat in overleg met zijn/haar collega’s en zet als dusdanig een
actieve stap binnen taalbeleid. 

5. Lerarenopleiding Basisonderwijs
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Samengevat betekent dat voor de leerkracht dat zij/hij:

1. een variatie aan beperktere en uitgebreide functionele taalgebruikskansen creëert en
begeleidt;

2. gerichte taaloefenkansen organiseert, aansluitend bij de communicatieve eisen die
de taalgebruikskansen oproepen;

3. kansen tot reflectie inlast; 
4. in overleg gaat met zijn/haar collega’s over een en ander. 

Op de lerarenopleiding BALO (bacheloropleiding lager onderwijs), BAKO (bacholor-
opleiding kleuteronderwijs) en PABO (lerarenopleiding basisonderwijs) kun je dezelf-
de redenering toepassen. Alleen wordt het daar complexer en wel om de volgende
redenen: 

• in de opleiding gaat het over een complex geheel aan taalcompetenties, zowel met
het oog op het doorlopen van het academisch parcours (academische taalcompe-
tenties) als met het oog op het professioneel functioneren (professionele taalvaar-
digheid) (Daems 2010);

• in de opleiding worden de hierboven vermelde taken 1 tot 3 over verschillende lec-
toren verspreid, wat maakt dat er meer aandacht naar taak 4 moet gaan;

• de meeste lectoren hebben vanuit de eigen opleiding tot leerkracht weinig bagage
meegekregen rond het vormgeven van een krachtige leeromgeving voor communi-
catieve competenties, met inbegrip van taalontwikkelend lesgeven; 

• voor de complexe taak waarop we leraren moeten voorbereiden, is de tijd erg krap.
De taaloefenkansen en de taalreflectiemomenten zullen goed overwogen moeten
worden. 

• de inhoud van wat de studenten onderwezen wordt en de manier waarop zij onder-
wezen worden, mogen niet losgekoppeld worden van inhoud en aanpak van het
onderwijs dat studenten in de basisschool zelf dienen te verzorgen. Dat geldt zowel
voor het aanbod rond taalvaardigheidsontwikkeling als voor alles wat met taalont-
wikkelend lesgeven/taalgericht vakonderwijs te maken heeft. We geloven immers
dat teach as you preach een sterk leereffect kan sorteren. 

Vanuit de voorgaande overwegingen kunnen we op zoek gaan naar een aanvaardbare
en haalbare taakverdeling tussen de lerarenopleiders van (bijvoorbeeld) toekomstige
leerkrachten basisonderwijs en trachten om de taak van de lector Nederlands in dezen
concreet te omschrijven. In grote lijnen ziet ons voorstel er als volgt uit. 

• De lector Nederlands:
a. biedt instructies over oefenkansen en organiseert oefenkansen bij de academi-
sche en professionele taalvaardigheidseisen die in/via de andere opleidingson-
derdelen (ook stage) gesteld worden. De klemtoon ligt op inzichten en strate-
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gieën die de student kan toepassen wanneer hem/haar taalgebruikskansen gebo-
den worden. 

b. organiseert reflectiekansen, met inbegrip van aandacht voor taalleerstrategieën. 
c. evalueert het taalleerproces.

• Elke andere lector:
a. organiseert en begeleidt gerichte taalgebruikskansen op het vlak van de acade-
mische en de professionele taalvaardigheid. Die kansen kunnen beperkt en
onbeoordeeld zijn, bijvoorbeeld binnen taalgericht vakonderwijs, maar ook uit-
gebreid en beoordeeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van stage of van taken voor
het eigen opleidingsonderdeel.

b. evalueert de taken/stageactiviteiten, ook vanuit talig/communicatief perspec-
tief.

• De taalbeleidscoördinator − in overleg met de betrokken lectoren:
a. bewaakt het overzicht van de eisen die taalgebruikskansen binnen de onder-
scheiden opleidingsonderdelen en de stage stellen.

b. staat in voor de aansluiting tussen de voornoemde eisen en het aanbod binnen
de opleidingsonderdelen van de lector Nederlands.

c. coördineert de aanmaak en verspreiding van een opleidingsbreed instrumenta-
rium voor het ontwikkelen van academische en professionele communicatieve
competenties. 

Tijdens de presentatie gaan we concreet in op de taken van de onderscheiden betrok-
kenen, op de meerwaarde van dit soort aanpak en op de randvoorwaarden voor het
welslagen ervan. De rol van de lector Nederlands en die van de taalbeleidscoördinator
worden extra belicht. De conclusie zal, wat ons betreft, niet luiden dat elke lector een
taallector moet zijn, maar dat door een goede, haalbare taakverdeling de expertise van
elk van de betrokken opleiders maximaal ingezet en benut kan worden. Voor zover wij
kunnen inschatten, levert die context immers de grootste kansen op een extra krach-
tige leeromgeving voor de leraar-in-opleiding, wat zijn/haar academische en professi-
onele taalcompetenties betreft. 
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Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat?

In onze presentatie willen wij het project Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat?
voorstellen1. Wanneer het over taalontwikkelend lesgeven gaat, gebeurt dat vaak op
een theoretische manier. Dat kan zeer zinvol en leerrijk zijn, maar studenten, leer-
krachten en vakdocenten willen ook graag concrete voorbeelden zien. Filmpjes van
good practices met duiding en een leidraad zijn daarop ons antwoord. De professione-
le bacheloropleidingen ‘leraar kleuter- en lager onderwijs’ van de Arteveldehogeschool
en KAHO Sint-Lieven werkten, dankzij financiering door de Orde van den Prince en
in samenwerking met leraren uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en vakbe-
geleiders van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdiensten Bisdom Gent en
Antwerpen, het project Taalontwikkelend lesgeven: hoe doe je dat? uit. Binnen het pro-
ject werden, op een professionele manier, opnames gemaakt van taalontwikkelend les-
geven in de klaspraktijk. Bij de filmpjes hoort een leidraad die op een laagdrempelige
manier duidelijk maakt wat taalontwikkelend lesgeven inhoudt. Het pakket bevat ook
toepassingsgerichte kijkwijzers en opdrachtenkaarten. 

In deze presentatie willen we ten eerste toelichten hoe het filmpje van de les in het
lager onderwijs tot stand is gekomen. Van daaruit willen we ten tweede, in interactie
met het publiek, demonstreren hoe studenten lager onderwijs, leerkrachten lager
onderwijs, maar ook niet-taaldocenten binnen de professionele bacheloropleidingen
(leraar lager onderwijs) meteen aan de slag kunnen met het ontwikkelde beeldmateri-
aal, de leidraad, de kijkwijzers en de oefeningen. Zo hopen we te illustreren hoe stu-
denten, leerkrachten en docenten kunnen worden gecoacht om bewuster taalontwik-
kelend les te geven. Tot slot laten we graag ruimte voor feedback van de deelnemers.
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