
Lijst van woorden en uitdrukkingen m.b.t. het thema Onderhoud 
 

 Dagelijkse woorden en 

uitdrukkingen  

Schooltaal en vaktaal  

Domein-

specifiek 

Spullen mooi houden 

Dingen 

Rommel, viezigheid 

 

De planeet mooi houden  

Geld 

Mens 

Wat het doet 

Kapot, oud 

Ding 

Uit elkaar halen  

Tekening 

Hoe het is gemaakt  

Ding 

Maker 

Maken 

Balletjes 

Wielen 

Invetten  

Gaat moeilijk 

Dingen 

Verplaatsing 

Kijken 

Heet 

Hoe het is gemaakt 

Opnieuw gebruiken  

Vlek, viezigheid 

Onderhoudsmaatregel  

Materialen 

Afval 

Vervuiling 

Duurzaamheid 

Kosten 

Gebruiker  

Functie 

Slijtage, versleten, defect 

Product 

Demonteren  

Aanzicht, ‘explosie tekening’ 

Ontwerp 

Systeem 

Ontwerper 

Repareren 

Kogellager 

Tandwielen 

Smeren 

Wrijving 

Hulpbronnen 

Transport 

Inspecteren 

Oververhit 

Constructie 

Recyclen 

Kalkaanslag 



Schoonmaken 

Boekje 

Ontkalken 

Handleiding, instructie 

Algemeen 

 

 Toename, collectie, verbeteren, 
geheel, nadelen, vervangen, 
waarschijnlijk, zodat, omdat, 
daarom, etc.  

 

 

Deze lijst kan worden gemaakt, opgehangen en steeds worden aangevuld tijdens het 

werken aan deze module. Leerlingen kunnen ook een kolom maken met vertalingen 

in hun moedertaal. 

  



Colofon  
 
Deze tekst maakt deel uit van Werken aan Inclusief N&T-onderwijs, de praktijkopbrengst van het 
project Inclusive Science Education (2018-2021). Het project was een samenwerking tussen Hogeschool 
Utrecht, Innland University of Applied Sciences Hamar en University of Malmö, in samenwerking met Marnix 
Academie. Projectleider was Maaike Hajer (HU en MAU). Inclusive Science Education werd als project #86052 
gesubsidieerd door Nordforsk en NRO.  
 
Op de website www.inclusievevakdidactiek.nl vind je de materialen die gebruikt kunnen worden binnen 
opleidingen en nascholingscursussen in midden- en bovenbouw basisonderwijs. Leraren (in opleiding) kunnen 
er kennismaken met de praktijk en waarde van taalgericht vakonderwijs waaraan alle leerlingen, ongeacht hun 
taalachtergrond, kunnen deelnemen. Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen: 
  

• Een basistekst over centrale taalgerichte, inclusieve strategieën 

• Algemene video’s: 
▪ Een promotievideo rond het pakket 
▪ Introductievideo rond Inclusief Natuur- en Techniekonderwijs  
▪ Een video over de stap van dagelijkse taal (DAT) naar vak- en schooltaal (CAT) 

• Powerpoints om te gebruiken in vier cursusbijeenkomsten 
➢ Lesmateriaal voor taalgerichte N&T-lessen over drie thema’s: Onderhoud, Plantengroei, Geluid, waar 

in de cursusbijeenkomsten op in wordt gegaan. Bij elk thema is een toelichtende videoclip gemaakt 
over inhoud en specifieke taaldoelen. Ook werkbladen zijn toegevoegd. 

• Een reeks video’s met voorbeelden van de inclusieve strategieën uit de lespraktijk rond deze drie 
lesthema’s. Daarbij horen handzame overzichten van de geïllustreerde strategieën per fragment. 
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