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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. 

  
Auteurs:  
Suzanne van Norden, Maaike Hajer, Jantien Smit 
  
Met dank aan alle collega’s uit het Nordforskproject voor commentaar op eerdere tekstversies.   
  
Copyright:  
Inclusive Science Education - Practical Products © 2021 by Hogeschool Utrecht, Maaike  
Hajer and team is licensed under CC BY-NC 4.0 .  

 

 

Dit betekent: gebruik, bewerking en verspreiding van het materiaal is toegestaan voor non-commerciële 
doeleinden, mits met naamsvermelding van de auteurs en verspreid onder eenzelfde CC licentie. Voor meer 
informatie: meertaligheid@hu.nl. 
 
 

  
 
 

 

 
 

 
  

http://www.inclusievevakdidactiek.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc%2F4.0%2F%3Fref%3Dchooser-v1&data=04%7C01%7Cwieke.rombach%40hu.nl%7C8b8685349b4444d4bd2508d9695160e5%7C989329099a5a4d18ace47236b5b5e11d%7C0%7C0%7C637656620501220027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=urJqKFmTnGXA0siXCTHFNlyMg1uuI4uBoHkSCd7NWV0%3D&reserved=0
mailto:meertaligheid@hu.nl
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Inleiding 
 
In de cursus Werken aan inclusief Natuur & Techniekonderwijs presenteren we strategieën 
die leraren kunnen inzetten om alle leerlingen in meertalige klassen te betrekken bij N&T-
lessen. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de taal van natuur- en 
techniekonderwijs. We gaan kijken naar de manier waarop leerlingen hun gedachten onder 
woorden kunnen leren brengen, niet alleen in alledaagse taal, maar ook en steeds meer op 
de manier waarop dat door vakspecialisten gedaan wordt. Dat betekent dat kinderen de 
gelegenheid moeten krijgen om naar de taal van N&T te luisteren, hierin te lezen en deze 
actief te leren gebruiken. Voor meertalige leerlingen kan het gebruik van hun eerste taal 
daaraan bijdragen.  

 
Sommige strategieën zullen waarschijnlijk bekend zijn, andere nieuw. We zullen tijdens de 
cursusbijeenkomsten verwijzen naar literatuur en materialen, voor wie verder wil lezen of 
voorbeelden op video wil zien. In dit cursusboekje lichten we de strategieën toe en 
illustreren ze met voorbeelden en werkvormen. 
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Wat is inclusie?  
 
In de jaren na 2015 kregen veel Nederlandse scholen te maken met nieuwkomers, als gevolg 
van de komst van vluchtelingen. Leraren stonden voor de vraag hoe deze kinderen het snelst 
in het onderwijs konden worden opgenomen. Er ontstond nieuwe belangstelling voor de 
kenmerken van goed tweedetaalonderwijs, en voor de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten over taalgebruik en leren in relatie tot meertaligheid. 
 
In veel recente publicaties wordt gewezen op de relatie tussen positieve, expliciete aandacht 
voor meertaligheid en schoolsucces van meertalige leerlingen (noten: Cummins 2015, SLO, 
Lectoreninitiatief, Belgische publicaties). Daarbij gaat het om positieve effecten op meerdere 
niveaus: het niveau van welbevinden, het niveau van identiteitsontwikkeling, het niveau van 
interculturele/sociale relaties en burgerschap, het niveau van cognitieve- en 
taalontwikkeling, en om de onderlinge verbindingen tussen deze niveaus. Opvallend daarbij 
is de overgang van de term ‘tweede taal’ naar ‘meertaligheid’, hetgeen duidt op een andere 
opvatting over de relatie tussen de verschillende talen waarmee kinderen opgroeien. 
Volgorde is ingeruild voor gelijktijdigheid (zie bijvoorbeeld Waelpoel Vogten, 2019). 

 
De term ‘inclusie’ verwijst vaak vooral naar het opnemen van kinderen met een handicap of 
leerstoornis in de reguliere onderwijssetting (bijvoorbeeld binnen de discussie over passend 
onderwijs, zie bv https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-
inclusiever), maar is inmiddels ook een bredere term voor onderwijs waarbij niemand wordt 
buitengesloten en waarin positieve aandacht is voor diversiteit in taal en cultuur.1 Binnen 
deze opvatting wordt meertaligheid gezien als een belangrijk aangrijpingspunt voor goed 
onderwijs aan kinderen die het Nederlands als tweede taal spreken, in plaats van als een 
handicap waarvoor men buiten de reguliere lessen om speciale voorzieningen moet treffen.  

 
Inclusie vatten we in deze cursus op als het voor alle leerlingen mogelijk maken van talige 
participatie in de N&T-lessen. We sluiten aan bij principes van taalgericht vakonderwijs, 
gericht op de rol van taalvaardigheid bij kennisopbouw in zaakvakken (Hajer & Meestringa, 
2020). In N&T-onderwijs gaat het om het leren begrijpen en gebruiken van de bijbehorende 
vaktaal, in de vorm van vakspecifieke woorden, symbolen en redeneerwijzen (Lemke, 1990). 
Zo vragen bijvoorbeeld experimenten (oftewel ‘proefjes’) om vakspecifieke taal, waarbij 

 
1 Het begrip inclusie wordt in toenemende mate gebruikt in het onderwijsveld en in onderwijsonderzoek, maar 
er is geen overeenstemming over de definitie en het gebruik ervan (Brown, 2016; Graham-Matheson 2012). 
Het kan zowel worden opgevat als een ideologie of als een manier van lesgeven (Roos, 2018), en het wordt 
gebruikt voor de context van speciale onderwijsbehoeften en leermoeilijkheden, maar ook voor de context van 
diverse klaslokalen met een focus op gelijkheid (Kim, 2009). In deze publicatie onderschrijven we het 
perspectief van inclusie als “een doorlopend proces gericht op het aanbieden van kwaliteitsonderwijs voor 
iedereen met respect voor diversiteit en de verschillende behoeften en capaciteiten” van leerlingen (UNESCO 
IBE, 2008, p. 18). Zoals opgemerkt in het rapport van UNESCO (2008), vallen veel kinderen in het onderwijs uit 
omdat hun moedertaal niet de officiële onderwijstaal is. Dit impliceert dat een andere benadering van taal in 
N&T-lessen nodig is om de deelname van alle leerlingen mogelijk te maken. Een dergelijke benadering vereist 
dat leraren de specifieke taal van het vak kennen, om zo de toegang van meertalige leerlingen tot curriculaire 
inhoud, zoals N&T, te bevorderen (DiCerbo, 2014). 

 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
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natuurkundige verschijnselen achtereenvolgens voorspeld, geobserveerd en verklaard 
moeten worden. 
 
Leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands hebben moeite met het 
participeren in schoolvakken zoals N&T, omdat hun school- en vaktaalvaardigheid in het 
Nederlands vaak minder sterk zijn ontwikkeld dan bij leerlingen die het Nederlands als 
thuistaal hebben. Tegelijkertijd hebben ze in de thuistaal vaak al wél allerlei talige en 
conceptuele kennis ontwikkeld, maar wordt daarvan in de reguliere N&T-les geen gebruik 
gemaakt.  
 
In inclusief N&T-onderwijs zouden leraren rekening moeten houden met dit gegeven. Ze 
kunnen leerlingen enerzijds met behulp van talige ondersteuning helpen bij het ontwikkelen 
van school- en vaktaalvaardigheid, anderzijds zouden ze de thuistalen van leerlingen kunnen 
benutten bij het leren in vakken zoals N&T. 
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Vier taalgerichte strategieën 
 
Inclusie van alle leerlingen kan bereikt worden door het inzetten van vier taalgerichte 
strategieën: 
 

A. Interactie over Natuur & Techniek bevorderen 

B. Scaffolding van taal 

B1: Interactief 

B2: Gepland 

C. Meertaligheid als hulpbron 

Deze vier strategieën zijn tijdens verschillende fasen van N&T-lessen in te zetten: bij de 
introductie van nieuwe onderwerpen, bij het uitvoeren van experimenten, en bij het 
verwerken van observaties na de experimenten. Ze zijn niet alleen gericht op meertalige 
leerlingen, maar op de actieve deelname van alle leerlingen in een groep. 
 
We geven een korte schets van elke strategie aan de hand van voorbeelden. Daarin zal 
opvallen dat ze niet compleet van elkaar te scheiden zijn. Meertaligheid kan bijvoorbeeld 
tijdens interactie en scaffolding als hulpbron worden ingezet. Voor de helderheid bespreken 
we de strategieën los van elkaar. 
 
Achterin vind je een beknopt overzicht van de strategieën, met voorbeelden uit het 
cursusmateriaal.  
 

A. Interactie over Natuur en Techniek bevorderen   
 

Leerlingen leren meer als ze actief denken en redeneren over N&T-inhouden. Tijdens 
onderzoekend leren worden ze aangezet tot het formuleren van veronderstellingen, het 
verwoorden van hun observaties en het hardop nadenken over wat ze daaruit kunnen 
concluderen. Maar ze hebben mogelijk steun nodig om hun gedachten uit te drukken, in taal 
en met andere middelen. Het kan nodig zijn leerlingen extra te ondersteunen om 
voorspellingen, observaties en verklaringen onder woorden te brengen, individueel, in duo’s, 
groepjes of tijdens klassikale momenten.   
 
De volgende strategieën kunnen helpen bij het uitlokken van (mondelinge of schriftelijke) 
taal (ook wel ‘taalproductie’ genoemd): 
 

• Open, uitnodigende vragen stellen (vertel eens.., hoe denk jij dat het zit? waardoor 
denk jij…?) 

• Vragen stellen die het denken en redeneren over N&T uitlokken (wat denk je dat er 
gebeurt als.., hoe komt het dat.., zou het zo kunnen zijn …., wat heeft dat te maken 
met…) 

• Doorvragen op wat leerlingen zeggen (wat bedoel je met…, kun je toelichten…? 
bedoel je misschien…?) 
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• Antwoorden/reacties doorspelen naar andere leerlingen (wat denk jij? denk jij dat 
ook? wie denkt ook dat…? hoe zie jij dat? wat denk jij dat hij bedoelt?) 

• Leerlingen tijd geven om te denken en hun gedachten te verwoorden, bijvoorbeeld 
door in tweetallen te overleggen, waarbij ruimte gegeven kan worden voor het 
gebruik van thuistalen. 

Hieronder volgen enkele specifieke werkvormen die interactie in de N&T-les kunnen 
bevorderen.  

 

 

 

Open vertelkringen over ervaringskennis 
Elk N&T-onderwerp gaat niet alleen over schoolse vakkennis maar ook over ervaringskennis 
uit het dagelijks leven. Met de onderwerpen Geluid, Onderhoud en Plantengroei heeft 
iedereen ervaringen. Groepsgesprekken in de kring, waarin deze ervaringen worden 
opgeroepen en verwoord, kunnen een goede start zijn voor de behandeling van zo’n 
onderwerp. In deze gesprekken gaat het om actieve deelname van alle kinderen en het 
gebruik van dagelijkse taal. De leraar kan zo’n vertelkring voorbereiden door haar/zijn eigen 
ervaringen met het onderwerp te inventariseren op een lijstje, deze één voor één kort in te 
brengen en na elke ervaring kinderen uit te nodigen tot vertellen, met behulp van een ‘wie 
heeft dat ook…?’- vraag. Het vervolgens doorvragen naar details is een goede manier om 
kinderen aan te zetten tot rijker en preciezer taalgebruik. Daarbij kunnen meertalige 
kinderen elkaar in een gedeelde thuistaal helpen om duidelijk te maken wat ze bedoelen, 
bijvoorbeeld in korte tweetalgesprekken. Na een dergelijk groepsgesprek kan de overstap 
gemaakt worden naar een meer op vakkennis gerichte behandeling van het onderwerp. 
 

Praten in de binnen-buitenkring 
Het doel van de activiteit is om kinderen te stimuleren om in tweetallen met elkaar in 
gesprek te gaan. Creëer een open ruimte in het klaslokaal, groot genoeg voor de leerlingen 
om twee volledige kringen te vormen, staand of zittend. De helft van hen vormt de 
binnenste kring en de andere helft vormt de buitenste kring. De leerlingen van de 
buitenkring kijken naar de leerlingen van de binnenkring en omgekeerd. De docent geeft een 
praatopdracht, bijvoorbeeld ‘leg uit hoe geluid zich kan voortbewegen’. De leraar geeft aan 
welke kring spreekt en welke luistert. De luisteraars kunnen eventueel vragen stellen. Als de 
tijd om is, geeft de leraar een signaal. De buitenste kring doet één stap naar rechts en de 
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leerlingen wisselen ook van rol als spreker en luisteraar. Ook wordt er een nieuwe uitleg 
gevraagd. Met een beetje tempo krijgen kinderen zo meerdere gelegenheden om te 
proberen iets uit te leggen. 
 

Digitale hulpmiddelen om leerlingen actief te laten meepraten en -schrijven 
Soms aarzelen kinderen om zich te laten horen. Er bestaan diverse digitale middelen die hen 
daar wellicht overheen kunnen helpen, mits ze allemaal beschikken over een digitaal device. 
Voorbeelden: 
 
Socrative https://socrative.com (korte antwoorden, meerkeuze) kan in een les worden 
gebruikt om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. De leerlingen beantwoorden 
allemaal dezelfde vragen op hetzelfde moment. Hun antwoorden worden onmiddellijk 
geregistreerd en weergegeven. Dit geeft informatie over wat de leerlingen weten en wat ze 
misschien moeten ontwikkelen of welke misvattingen mogelijk moeten worden aangepakt. 
 
Kahoot https://create.kahoot.it/login (quiz games) kan in een les worden gebruikt om de 
betrokkenheid van leerlingen bij de inhoud en de interactie te vergroten. Het is een 
hulpmiddel om erachter te komen wat de leerlingen al weten over een onderwerp. Het kan 
ook worden gebruikt om te laten zien wat ze hebben begrepen van een bepaalde les. 
In Kahoot maak je een interactief quizspel met je eigen vragen. Je selecteert ook het type 
antwoord dat overeenkomt met de doelen. Dit kan een meerkeuzevraag zijn, een spelvorm 
of een open vraag met een kort antwoord. De leerlingen gaan online met behulp van een 
computer, een smartphone of een tablet en verbinden met Kahoot. Via een code komen ze 
in de quiz. Na elke vraag wordt de score weergegeven en de punten verdiend door elk 
individu. Het resultaat kan worden gedownload in een spreadsheet en u kunt dit gebruiken 
wanneer u feedback geeft aan de leerlingen. Ze kunnen ook hun eigen Kahoot-accounts 
maken en quizzen voor elkaar maken. 
 
Padlet https://padlet.com is een digitaal prikbord. Iedereen in de klas kan aantekeningen 
maken op het prikbord van Padlet en het is snel en eenvoudig. De docent maakt een padlet 
en geeft de leerlingen een URL-link. Je ontwerpt je prikbord (achtergrond, kleuren, 
afbeeldingen) en bepaalt hoe de post-it-notities moeten worden opgemaakt, bijvoorbeeld in 
een wirwar, in groepen of in kolommen. Je kunt ook het bulletinboard volgen om de 
aantekeningen zichtbaar te maken voor iedereen of alleen voor u. Padlet kan een overzicht 
geven van wat leerlingen denken op een bepaald moment, bijvoorbeeld hun observaties, 
hun vragen of de conclusies die zij hebben getrokken. 
 

Vragen en voorspellingen formuleren en verzamelen 
Kleine groepjes leerlingen voeren een open onderzoekje uit, bijvoorbeeld door na te gaan 
hoe voorwerpen geluid kunnen maken, of door op basis van een bekeken filmpje 
veronderstellingen te maken over wat een plant nodig heeft om te groeien. Een belangrijk 
doel is dat alle leerlingen deelnemen aan het formuleren van vragen of hypothesen die 
tijdens het onderzoek naar voren komen. De leerlingen denken samen met de leraar hardop, 
noteren hun vragen of hypothesen op papier en de leraar verzamelt deze.  
Wanneer de hele klas luistert, bespreekt de leraar in de groep een aantal vragen of 
hypothesen, laat leerlingen toelichten en geeft feedback. De docent kan alle vragen op het 

https://socrative.com/
https://create.kahoot.it/login
https://padlet.com/dashboard
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bord schrijven en vervolgens bespreken welke vragen geschikt zijn om later in een 
experiment samen te gaan verkennen. 
 

Concept-cartoons  
Concept-cartoons vormen inspirerend lesmateriaal voor N&T-onderwijs in midden- en 
bovenbouwgroepen. Het zijn cartoonachtige afbeeldingen waarop leerlingen in groepjes hun 
gedachten en ideeën over verschillende verschijnselen of situaties uiten, bijvoorbeeld over 
het verschijnsel dat een plant steeds zwaarder wordt als hij groeit. Het idee is dat ze aan de 
hand van de cartoon samen discussiëren over verschillende verklaringen en misvattingen. Ze 
kunnen vanuit de tekeningen voorspellingen bij experimenten onder woorden brengen en 
dan gerichter kijken wat er gebeurt. Je vindt er meer informatie over op o.a. 
https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/concept-cartoons-2/  
 

 
Concept-cartoon over plantengroei 

 

Denken-Delen-Uitwisselen 
Dit is een basiswerkvorm om meer leerlingen actief aan de praat te krijgen. Geef bij een 
denkvraag eerst denktijd voor leerlingen afzonderlijk. Dan wisselen ze uit met een maatje 
naast hen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over iets wat ze in een experiment hebben gezien en 
waar ze de verklaring voor moeten overdenken. Vervolgens wisselen twee koppels onderling 
uit en komen zo mogelijk met een gezamenlijk antwoord. Die kunnen dan in de hele groep 
worden verzameld en door de leraar van feedback worden voorzien. De duo's kunnen ook zo 
worden samengesteld dat kinderen in hun moedertaal kunnen overleggen, voordat ze in het 
Nederlands verder praten met een ander duo. 
 

‘Placemats’ om kinderen in groepswerk allemaal mee te laten doen 
Dit is ook een vorm van denken-delen-uitwisselen, maar dan al schrijvend en pratend. Maak 
groepen van vier en geef elke groep een vel papier verdeeld in vijf gebieden, zie de 
afbeelding hieronder. Er is één schrijfruimte voor elke leerling en een gebied in het midden 
waar ze zullen schrijven wat ze als een groep zijn overeengekomen. Nummer de vlakken van 
de leerlingen.                            
 

 

https://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/concept-cartoons-2/
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Groepje aan het werk met placemat 
 

 

Ingevulde placemat 

Suggesties van 
één leerling (1) 

Suggesties van één 
leerling (2) 

Suggesties van 
één leerling (4) 

Suggesties van 
één leerling (3) 
 

Formulering van de 
hele groep 
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Geef de leerlingen een uitspraak om op te reageren of een vraag om te beantwoorden, 
bijvoorbeeld over wat ze hebben waargenomen in een experiment en welke conclusies ze 
kunnen trekken op basis van hun observaties. Geef aan hoeveel tijd leerlingen krijgen om 
eerst zelf na te denken; laat hen dan weten wanneer ze hun eigen individuele ideeën 
moeten opschrijven, elk in hun deel van het blad. Vervolgens lezen de leerlingen aan elkaar 
voor wat ze hebben geschreven. De schrijfgebieden zijn genummerd (1-4) en de leraar kan 
daardoor (willekeurig) beslissen welke leerling het eerst aan het woord komt. Dat bevordert 
een gelijke inbreng in het gesprekje.  
 
Bij de volgende stap schrijven de leerlingen een gezamenlijk antwoord in de ruimte in het 
midden van het papier. Dit kan iets zijn waar ze allemaal mee kwamen, als ze allemaal 
hetzelfde zouden hebben geschreven, of het kan een nieuwe formulering worden na overleg 
over het beste antwoord. In elk geval moeten ze het erover eens zijn en dus overleggen. De 
laatste stap is een presentatie van alle gezamenlijke antwoorden en bespreking daarvan. 
Leerlingen met dezelfde moedertaal kunnen hun eigen groep vormen en eerst in hun eigen 
taal werken voordat hun antwoord in de hele klas wordt besproken. 
 

B. Scaffolding van taal 
 
Wanneer leerlingen praten, lezen en schrijven, heb je als leraar de gelegenheid hen bij te 
sturen en hun (vak)taalontwikkeling te bevorderen. Daarvoor kan scaffolding worden 
ingezet. 
 
Scaffolding (in het Nederlands: ‘in de steigers zetten’) verwijst naar een specifiek soort 
taalsteun van leraren aan leerlingen. Je kunt hulp scaffolding noemen als die adaptief is 
(aangepast aan het niveau van de leerling) en erop gericht is de leerling geleidelijk steeds 
zelfstandiger een taak te laten uitvoeren. De steiger kan dan als het ware na een tijdje 
worden afgebroken. In deze cursus is scaffolding vooral gericht op het steeds zelfstandiger 
laten gebruiken van school- en vaktaal die nodig is voor N&T. Scaffolding levert leerlingen 
talige hulpmiddelen om over N&T te communiceren en te denken. We onderscheiden twee 
typen talige scaffolding: interactieve  scaffolding van taal en geplande scaffolding van taal. 
We behandelen hier eerst de interactieve -, en daarna de geplande scaffolding. 
 
 

B1. Interactieve scaffolding van taal 
 
Interactieve scaffolding gebeurt ongepland tijdens de interactie van de leraar met de groep, 
met kleine groepjes of met individuele leerlingen. Met interactieve scaffolding van taal 
bedoelen we hulp die je leerlingen biedt tijdens gesprekken, aangepast aan hoe ze zich 
uitdrukken op dat moment, dus adaptief aan hun talige niveau. De bedoeling is ook hier om 
leerlingen te helpen steeds zelfstandiger vaktaal te gebruiken. Het is daarbij noodzakelijk dat 
de leraar zelf een goed beeld heeft van de vaktaal waar het in de les om draait. Dat kan 
zowel gaan om vakwoorden, zoals ‘trilling’, als om vakmatige formuleringen, zoals ‘een 
trilling produceert een geluid’. 
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Het verschil met strategie A (het bevorderen van interactie tijdens de N&T les) ligt in de 
bewuste sturing naar school- en vaktaalgebruik. Bij strategie A probeer je zoveel mogelijk 
taal uit te lokken, zodat je kunt horen welke taal leerlingen uit zichzelf gebruiken. Hierop 
aansluitend bied je ze via interactieve scaffolding steun aan om ze in hun taalgebruik vooruit 
te helpen. Dat betekent dat de twee strategieën naast elkaar kunnen voorkomen tijdens een 
les. Voor jou als leraar is het belangrijk om te weten waar je in elk interactiemoment vooral 
op uit bent en je reacties daarop aan te passen.  
 
Je zoekt hierbij naar een veilige sfeer, waarin het niet gaat om ‘het geven van het juiste 
antwoord’, maar om het waarderen en ondersteunen van pogingen om iets op een andere 
manier te zeggen. Het kan nuttig zijn om hiervoor afspraken te maken, zoals: we geven 
elkaar tijd om iets te formuleren, elke inbreng telt, we proberen elkaar te begrijpen.  
 
Hieronder zes voorbeelden van interactieve scaffolding-strategieën die je tijdens 
interactiemomenten kunt inzetten.  
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B2. Geplande scaffolding van taal 
 
Geplande scaffolding van taal is talige ondersteuning die bewust is opgenomen in de 
lesactiviteiten of in het lesmateriaal zelf. Voorafgaand aan de lessen kun je bedenken hoe, 
waar en wanneer je expliciet aandacht gaat besteden aan formuleringen die bij de vaktaal 
horen. Daarvoor kun je werkvormen en materialen inzetten op die geplande momenten. 
Bijvoorbeeld:  
 

- Het aanbieden en zichtbaar ophangen van een woordenlijst of taalposter met 
specifieke vaktaalwoorden en formuleringen die leerlingen kunnen gebruiken bij het 
bespreken van N&T-onderwerpen in groeps- of klassikaal werk. De woordenlijst komt 
liefst interactief, gezamenlijk met leerlingen, tot stand. 

- Het vooraf aanbieden van relevante woorden en formuleringen, geïllustreerd met 
bijbehorende afbeeldingen en eventueel vertalingen in thuistalen van leerlingen op 
powerpointdia’s, als voorbereiding op het lezen of schrijven van een (vak)tekst. 

- Het bekijken en stapsgewijs bespreken van een korte video over het betreffende 
onderwerp, met de nadruk op het gebruik van vaktaal. 

- Het werken met een schrijfschema om leerlingen de structuur van een tekst van een 
bepaald genre (tekstsoort) aan te reiken, bijvoorbeeld bij het schrijven van een 
verslag van een proefje of het weergeven van feitelijke informatie. 

 

 Scaffolding-strategieën 
 

Voorbeelden 

A Herformuleer leerlinguitingen (gesproken of 
geschreven) naar de juiste vaktaal 

[In reactie op “geluid heeft een ding 
nodig om…”] “Geluid heeft inderdaad 
een medium nodig om zich te 
verplaatsen.” 

B Vraag leerlingen gesproken of geschreven taal 
te verbeteren 
 

“Wat bedoel je met 'een ding'?"  

C Herhaal correcte formuleringen van leerlingen 
 

“Precies, geluid kan zich verplaatsen.” 

D Introduceer of herinner aan specifieke woorden 
en formuleringen 

“En dat […] noemen we: een trilling 

produceert een geluid.” 

“Vorige keer bespraken we dat we dan 

bij N&T zeggen: een trilling produceert 

een geluid.” 

E Maak de kwaliteit van taaluitingen expliciet “Dat was heel goed uitgelegd, nu 
snappen we allemaal wat je wilde 
zeggen.” 

F Vraag leerlingen om zelfstandig een verklaring, 
onderbouwing etc. te verwoorden (in gesproken 
of geschreven taal)  

“Kun je nu zelf verwoorden waarom de 

toon hoger is dan net?” 
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Voorbeelden van taalposters: de onderdelen van een onderzoeksverslag en Bloemsoorten in het Somalisch 
 
 

Hieronder volgen nog enkele concrete suggesties voor geplande scaffolding van taal als 
onderdeel van N&T-lessen.  
 
Samen stapsgewijs een tekst lezen over een N&T-onderwerp 
Ook in N&T-onderwijs dat gebruik maakt van ‘hands-on’ proefjes is het lezen van teksten 
een belangrijke vorm van leren. Over experimenten die je niet zelf in de klas kunt uitvoeren 
kan je wel lezen. Lezen is ook een belangrijk onderdeel van ‘echt’ wetenschappelijk 
onderzoek. Het bespreken van wat je in teksten hebt gevonden kan een impuls geven aan 
zowel je begrip van een onderwerp als aan je onderzoekende houding.  
 
Veel leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning bij het lezen van vakteksten. Die steun 
kan bestaan uit het samen interactief (klassikaal en in tweetallen) uitvoeren van relevante 
leesstrategieën, zoals voorspellen, scannen, visualiseren, vragen stellen voor/tijdens/na het 
lezen, woorden opzoeken, herhaald lezen, samenvatten. Deze strategieën worden door de 
leraar voorgedaan en besproken, en zijn vormen van geplande scaffolding.  
 

Structuur en vaktaal herkennen in teksten 
Een vorm om leerlingen expliciet met formuleringen en structuren in een tekst te laten 
werken is het uiteen knippen van een tekst in zinnen of alinea's. Ze reconstrueren dan de 
tekst met een maatje. Daarbij kunnen ze ook aangeven welke woorden of tekstonderdelen 
ze nog niet goed begrijpen. Een variant is het verknippen van een meer alledaags 
geformuleerde tekst en een tekst waarin vaktaal wordt gebruikt. Kinderen zoeken dan de 
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fragmenten van de twee varianten bij elkaar en reconstrueren beide teksten. Zo ontdekken 
ze op een onderzoekende manier verschillen in taalgebruik. 

 

Spel ‘Met andere woorden’ 
Het doel van de activiteit is dat de leerlingen hun vaardigheid ontwikkelen om woorden te 
gebruiken en uit te leggen, door zinnen te formuleren met de geselecteerde woorden. De 
leerlingen werken in duo’s en het doel van het spel is om de betekenis van het woord op de 
kaart uit te leggen. Het woord op de kaart mag echter niet in de uitleg worden gebruikt. 
Schud de kaarten eerst en draai de stapel om. Begin vervolgens met het spel door één 
persoon de eerste kaart te laten trekken. Als het woord bijvoorbeeld trillingen is, mag de 
speler dat woord niet gebruiken in zijn of haar uitleg. Gebruik in plaats daarvan andere 
woorden. Als de spelpartner het woord op de kaart raadt, wint hij/zij de kaart en legt deze 
opzij op een aparte stapel. Als de speler het niet raadt, leggen ze die kaart op een andere 
stapel. Dan is het tijd om te wisselen. De andere partner mag een kaart trekken en uitleggen. 
Als de kaarten in het midden zijn opgebruikt, hebben de twee leerlingen nu twee stapels 
kaarten, een met de kaarten met woorden die ze kennen en een met woorden waarvan ze 
weten dat ze eraan moeten blijven werken. 
 

Schrijven over experimenten - inzet van schrijfschema’s 
Vaak hebben leerlingen steun nodig om op gang te komen met het schrijven van een tekst. 
Daarbij kunnen ze geplande taalsteun krijgen, bijvoorbeeld bij de opbouw van een 
beschrijving of verslag.  
Besteed een eerste keer aandacht aan de tekstopbouw in een groepsgesprek. Neem zelf een 
leidende rol en denk hardop na over wat er in het verslag moet komen en in welke volgorde. 
Het samen bekijken van hoe een voorbeeldverslag is opgebouwd kan daarbij helpen. 
Een tweede keer kunnen kinderen al meer zelf formuleren.  Bij volgende schrijfopdrachten 
zouden ze in groepjes zelfstandiger tot een goed verslag moeten kunnen komen. Een 
belangrijke leerstrategie daarbij is het klassikaal en in tweetallen bespreken van tekstversies 
en deze vervolgens reviseren. 
 
Een uitgereikt schrijfschema kan helpen, mits het goed vooraf besproken wordt. Voor een 
onderzoeksverslag kan zo’n schema er bijvoorbeeld zo uitzien: 
 

Kopje  Hulpwoorden/zinnen/tekens  Inhoud  

Materialen  Nummeren of streepjes gebruiken  Wat je erbij nodig had 

Vraag en 
hypothese  

We wilden weten…  
We dachten dat…  

Wat je wilde weten 

Procedure  Ten eerste, daarna, tenslotte  Wat je allemaal hebt gedaan 

Resultaten  We vonden/zagen dat…, nu weten 
we dat….  

Wat je hebt gezien of gemerkt 
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Conclusie  Onze conclusie is dat….  Wat het antwoord is op je vraag  

Discussie  Dit betekent dat…, we denken 
nu…. , we zouden nog moeten 
onderzoeken …. 

Waarover je nog twijfelt, wat je 
nog verder moet onderzoeken  

 
De hulpwoorden en –zinnen helpen kinderen om op gang te komen met elk onderdeel van 
het onderzoeksverslag. Geleidelijk leren ze de formuleringen zelfstandig gebruiken. 
 

 
Voorbeeld van ingevuld schrijfschema: verslag van een proefje 
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Eerste versie van beschrijving van observaties 
 

Hulpwoorden en hulpzinnetjes bij gesprekken 
Ook bij gesprekken kunnen voorbeelden van taalgebruik helpen. Zo zou het in een gesprek 
over concept cartoons (zie hierboven) handig kunnen zijn om aandacht te besteden aan hoe 
je twijfel of zekerheid in taal kunt uitdrukken. Je kunt formuleringen als 'wij zijn er zeker van 
dat....', 'vermoedelijk/waarschijnlijk ....', 'misschien/mogelijk ....'  op een schaal van twijfel 
naar zekerheid zetten. Redeneringen genuanceerd weergeven kan met behulp van 
formuleringen als 'aan de ene kant , ... maar aan de andere kant....' 'het zou kunnen zijn dat 
...' . Dergelijke formuleringen kunnen ook op een ‘taalmuur’ worden geschreven en weer 
terugkomen in te schrijven teksten.  
 

Focus op verbindingswoorden: praten over een concept-schema 
Om over N&T te kunnen praten en schrijven heb je niet alleen vaktaalwoorden nodig. Ook 
algemene verbindingswoorden zijn nodig om over N&T-onderwerpen te kunnen denken en 
verklaringen te zoeken. Bijvoorbeeld woorden waarmee je kunt vergelijken (deze toon klinkt 
hoger, die is lager, die zijn even hoog/laag als, dat is minder dan), woorden om een 
oorzakelijk verband aan te geven (als…dan, zodat, omdat, doordat, want) of een voorwaarde 
(als, mits, tenzij, hoewel). Door aandacht te besteden aan zulke verbindingswoorden kun je 
de (vak)taalontwikkeling verder opbouwen. 
 
Het is een goed idee om binnen een N&T-onderwerp te werken met concept-schema’s 
waarin de belangrijkste (vak)begrippen zijn weergegeven en waarin de relaties tussen die 
begrippen zijn aangegeven met verbindingswoorden en -zinnetjes. Juist die talige 
verbindingen maken een concept-schema anders dan de ‘woordvelden’ of ‘woordspinnen’ 
die je in het basisonderwijs veel tegenkomt. 
 
Je kunt op verschillende manieren met een concept-schema werken:  
 

- door een vrijwel leeg conceptschema  te projecteren en samen aan te vullen 
(inclusief de verbindingswoorden); 

- door het schema aan de muur door de lessen heen samen aan te vullen en ernaar te 
verwijzen in gesprekken;  
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- door kinderen in groepjes met vakbegrippen op plakbriefjes een eigen schema te 
laten leggen, op een groot vel te laten plakken en dan verbindingswoorden erbij te 
schrijven. Dat geeft ook een goed beeld van waar ze in hun denkontwikkeling staan; 

- door verbindingswoorden op aparte kaartjes (in een andere kleur) aan te reiken en er 
in groepjes of duo's een samenhangend geheel van te laten leggen. 

 

 
Concept-schema bij het thema Geluid 

 
 

 
Concept-schema om in te vullen bij het thema Onderhoud en slijtage 
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Uitgangskaartjes 

Met deze activiteit kun je op een snelle en eenvoudige manier tussentijds toetsen wat 
kinderen hebben opgestoken, bijvoorbeeld hoe ze tot nu toe de woorden geluid, toon en 
trilling hebben begrepen.  
In dit voorbeeld deel je aan het einde van de les drie post-its uit aan elke leerling. Ze 
schrijven hun uitleg van de drie woorden, één uitleg op elke post-it, of tekenen die.  De 
leraar verzamelt de briefjes per kleur als ze uit de klas vertrekken.  

 
 
 
 
 
 
 

Je bekijkt de notities en maakt twee stapeltjes: een voor beschrijvingen die tot nu toe 
bevredigend zijn, en een voor beschrijvingen en gedachtegangen waaraan nog moet worden 
gewerkt. Vervolgens kun je in de volgende les in gesprek met de kinderen feedback geven en 
misvattingen verhelderen. Op deze manier ligt de nadruk op de inhoud en uitleg; je hoeft 
niet in te gaan op wie wat geschreven heeft. Wat de leerlingen op de post-its schrijven, biedt 
informatie over hun begrip van de woorden tot nu toe, en dit zal je helpen bij het ontwerpen 
van de volgende les. Een vorm van formatief werken dus. 

 

 

C. Meertalige hulpbronnen inzetten  
 
Leerlingen brengen verschillende talen de klas in. Ze brengen ook voorkennis mee. Ze 
kunnen alles wat ze weten, in welke taal dan ook, inzetten bij het leren. Denk bijvoorbeeld 
aan concepten, woorden en formuleringen binnen het N&T-thema waarover ze in hun 
moedertaal of eerder gevolgd onderwijs al hebben geleerd. 
 
Meertalige leerlingen kunnen hun gedachten en veronderstellingen uitwisselen met 
medeleerlingen die dezelfde thuistaal spreken. Ook kunnen ze hulp krijgen van tweetalige 
volwassenen, zoals NT2-leraren, ouders of oudere broers en zussen. Verder kan het 
ondersteunend zijn om uitleg over vakthema’s in hun thuistaal op te zoeken en te lezen of te 
beluisteren.  
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Moeten we dan als leraren al die talen zelf ook beheersen? Dat hoeft niet. Leerlingen 
uitnodigen en aanmoedigen om in te brengen wat ze weten en kunnen, ook onderling in een 
andere taal, kan hen beter bij de les betrekken en toegang geven tot de leerstof. De 
'hertaling' naar Nederlands sluit dan beter aan.  
 
Hieronder suggesties voor de inzet van meertaligheid in drie categorieën: menselijke 
bronnen, digitale hulpmiddelen en papieren bronnen. 
 

 
 

Gebruik van menselijke meertalige bronnen  
Klasgenootjes of maatjes die dezelfde thuistaal spreken zijn belangrijke bronnen. Leerlingen 
kunnen worden aangemoedigd in duo’s of groepjes samen te werken, ook over de grenzen 
van een leerjaar heen, door elkaar uitleg te geven, voorspellingen over experimenten te 
formuleren, te bespreken wat ze observeren en verklaringen te verwoorden. Ze kunnen alle 
talen inzetten die ze kennen, de inhoud staat voorop. Ook bij schrijven (afhankelijk van 
elders gevolgd onderwijs) kunnen ze hun moedertalen gebruiken, als brug naar het later 
formuleren in het Nederlands. 
Om hiervan gebruik te kunnen maken is het natuurlijk een voorwaarde dat bekend is welke 
talen er aanwezig zijn in de klas. Alleen al dat zichtbaar en bespreekbaar maken kan helpen 
om leerlingen zich thuis te laten voelen in een groep.  
 
De meest gekwalificeerde menselijke bronnen zijn tweetalige leraren en klassenassistenten. 
Als er een voorziening bestaat voor onderwijs via de eigen talen van kinderen (bijvoorbeeld 
voor nieuwkomers) is die inzet van grote waarde. Vooral het samen met tweetalig personeel 
voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van lessen aan nieuwkomers is zinvol. Je kunt 
samen kernconcepten (bijvoorbeeld uit het concept-schema van een lesthema) langslopen 
en vertalingen opschrijven. Tweetalige leraren kunnen leerlingen steunen bij het zelf 
aanleggen van een tweetalig woordenlijstje bij het thema. Zulke lijstjes kunnen ook in 
groepjes gemaakt worden en in de school verzameld. 
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Mogelijk kan je ook gebruik maken van de expertise van ouders of andere tweetalige 
volwassenen in de schoolomgeving, zoals leraren in opleiding, gastsprekers of anderen.  
Je kunt suggesties meegeven naar huis om met ouders in de eigen taal over het lesthema te 
praten. Bij het thema Geluid bijvoorbeeld over welke muziekinstrumenten in de familie 
bespeeld worden en hoe geluid daarbij tot stand komt, of door afbeeldingen daarvan mee te 
laten brengen. Of leerlingen kunnen met hun ouders op internet informatie zoeken over 
muzikale tradities en die meebrengen naar de klas. Thuis kunnen ook woordenlijstjes 
gemaakt worden, die kinderen tot steun zijn in de les. Het helpt leerlingen hun aanwezige 
voorkennis in te brengen. 
 

Inzet van digitale meertalige bronnen 
Internationaal verschijnt er steeds meer digitaal materiaal over het omgaan met 
meertaligheid in de klas. Hieronder geven wij een kleine selectie van materiaal dat direct 
door leerlingen zelf, ondersteund door leraren en ouders, gebruikt kan worden. In de 
bronnenlijst achterin deze publicatie vind je websites waar ook belangrijk materiaal over 
meertaligheid en didactiek te vinden is. 
 

• Er zijn tegenwoordig handige vertaalprogramma's op internet beschikbaar, ook in 

appvorm op de telefoon. Bijvoorbeeld https://translate.google.com/?hl=nl en 

woordenboeken (met een gratis eerste maandabonnement) zoals 

http://www.goethe-verlag.com/book2/ 

 

   
 
In Nederland bestaat een app die informatie geeft over verschillende talen die op 
Nederlandse scholen voorkomen, bedoeld als informatie voor docenten in Nederland: 
https://moedint2.nl/home. De app heeft de meest gesproken andere talen in Nederland in 
kaart gebracht en kijkt specifiek naar (taalstructurele) overeenkomsten en verschillen tussen 
de thuistaal van de leerling en het Nederlands. Hierdoor is er een soort onderbouwing vanuit 
de moedertaal waarom de leerling een specifieke fout maakt, welke fouten je zou kunnen 

https://translate.google.com/?hl=nl
http://www.goethe-verlag.com/book2/
https://moedint2.nl/home
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verwachten, maar ook welke taalkenmerken van het Nederlands de leerlingen snel zullen 
oppikken omdat dit lijkt op kenmerken van hun moedertaal/thuistaal. Informatie over de 
achtergrond van deze app is te vinden op https://nt2.sites.uu.nl 

 
 

• In Scandinavië bestaan meertalige bronnen over N&T-onderwerpen, die behulpzaam 

kunnen zijn voor nieuwkomers uit deze taalgebieden. Zie bijvoorbeeld deze Noorse 

website over planten in het Arabisch, Somalisch en Tigrinja: Lumbrikus – a new 

resource in natural science 5 -7 th grade. Zie  https://lumbrikus.no/kapitler/ Deze 

bron gebruikt Noors als hoofdtaal, maar de teksten worden vertaald in het Arabisch, 

Somalisch en Tigrinja en worden ook hardop voorgelezen in de verschillende talen. 

De website bevat afbeeldingen met uitleg over belangrijke woorden en filmpjes. Zie 

bijvoorbeeld dit hoofdstuk over plantengroei: https://lumbrikus.no/kapitler/kap-

3/lang/.  

• Een ander voorbeeld is deze site met teksten over N&T-onderwerpen in meerdere 

talen: https://skolekassa.no/naturfag/?lang=en 

 

https://nt2.sites.uu.nl/
https://lumbrikus.no/kapitler/
https://lumbrikus.no/kapitler/kap-3/lang/
https://lumbrikus.no/kapitler/kap-3/lang/
https://skolekassa.no/naturfag/?lang=en
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• Deze eveneens Noorse startpagina met links naar andere meertalige websites en een 

grote hoeveelheid afbeeldingen met woorden in 40 verschillende talen: 

http://morsmal.no/so/naturfag-1-4-somali/saynis-1aad-4aad/8667-blomsterplanter 

 

 

http://morsmal.no/so/naturfag-1-4-somali/saynis-1aad-4aad/8667-blomsterplanter
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En op deze site vind je filmpjes over N&T-onderwerpen die je op verschillende talen kunt 
instellen: 
https://www.rutufoundation.org/distance-learning-digital-stem-resources-for-multilingual-
learners/ 
 

 
 
 

Meertalig (les)materiaal op papier 
Via bibliotheken is materiaal in meer talen (en over meertaligheid) te vinden, bv hier: 
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=kinderen+meertalig 
Of hier: 
https://www.rutufoundation.org/leren-op-afstand-online-lezen-voor-meertalige-kinderen/ 
Deze bibliotheek is bezig met het verzamelen van prentenboeken in verschillende talen:  
https://www.obgz.nl/meertalig.html 
https://prentenboekeninalletalen.nl  
Een website van de Stichting VoorleesExpress met in meerdere talen voorgelezen 
prentenboeken. 
In Nederland is echter nog maar weinig gedrukt meertalig materiaal te vinden op het gebied 
van Natuur en Techniek. 
 
Een Engelstalige website met in veel talen vertaalde verhalen: https://storyweaver.org.in 

https://www.rutufoundation.org/distance-learning-digital-stem-resources-for-multilingual-learners/
https://www.rutufoundation.org/distance-learning-digital-stem-resources-for-multilingual-learners/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus.catalogus.html?q=kinderen+meertalig
https://www.rutufoundation.org/leren-op-afstand-online-lezen-voor-meertalige-kinderen/
https://www.obgz.nl/meertalig.html
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://storyweaver.org.in/
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Voorwaarden scheppen voor inclusief N&T-onderwijs in klas en school 
 
Is het mogelijk om met de hierboven beschreven strategieën te werken in de school? 
Daarvoor is een visie op inclusief onderwijs wenselijk. Een schoolteam kan daarvoor een 
discussie voeren over vragen als: 
 

- Welke belemmeringen uitdagingen ziet men voor verschillende groepen kinderen om 

met succes deel te nemen aan N&T-onderwijs?   

- Welke ambities heeft het team om die belemmeringen uitdagingen beter te 

begrijpen en samen waar mogelijk weg te nemen?    

- Hoe kan daarbij samenwerking tussen de experts in de school worden ingezet? Denk 

bijvoorbeeld aan samenwerking tussen groepsleraar, IB-er, taalcoördinator, 

tweetalige klassenassistenten, NT2-leraren. 

- Welke belemmeringen ervaren leraren zelf bij het inclusief werken en welke 

ondersteuning hebben ze nodig om deze te overwinnen? 

- Zien we in de klas een interactief klimaat dat nodig is voor inclusief N&T-onderwijs? 

Oftewel: hoe werken kinderen samen, luisteren ze naar elkaar, kijken ze elkaar aan, 

nemen ze actief deel aan groepsgesprekken, helpen ze elkaar te formuleren? Is er 

positieve aandacht voor meertaligheid in de klas? En wat kunnen leraren doen om dit 

te versterken? 

Hieronder enkele bronnen die kunnen helpen om het gesprek in het team aan te gaan: 

 

• Goede introductiefilmpjes over meertaligheid: 

https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-
aspects-multilingualism/2in1-project-nl/meertaligheid-beeld/   
 
https://www.rutufoundation.org/video/ 
 

 

• Filmpjes waarin concreet te zien is hoe meertaligheid ingezet kan worden in het 
onderwijs: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iXC8Tfyh6Us  
https://www.youtube.com/watch?v=7kURca9L4Bg  

 

• Toegankelijke documenten afkomstig van Vlaamse websites: 
 
https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/4-rol-van-de-
leerkracht/bf_continuum_van_een_groei_proces-def.pdf  

 
https://metrotaal.be/content/2-verkennen/6-
vraaggericht/bf_de_plaats_van_thuistalen-def.pdf  
 

https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-aspects-multilingualism/2in1-project-nl/meertaligheid-beeld/
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-aspects-multilingualism/2in1-project-nl/meertaligheid-beeld/
https://www.rutufoundation.org/video/
https://www.youtube.com/watch?v=iXC8Tfyh6Us
https://www.youtube.com/watch?v=7kURca9L4Bg
https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/4-rol-van-de-leerkracht/bf_continuum_van_een_groei_proces-def.pdf
https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/4-rol-van-de-leerkracht/bf_continuum_van_een_groei_proces-def.pdf
https://metrotaal.be/content/2-verkennen/6-vraaggericht/bf_de_plaats_van_thuistalen-def.pdf
https://metrotaal.be/content/2-verkennen/6-vraaggericht/bf_de_plaats_van_thuistalen-def.pdf
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https://meertaligheid.be/content/3-materiaal/20210302-antwoorden-op-vragen-
over-omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs-in-het-nederlandse-
taalgebied/omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf 

 
 
 

Kort overzicht van strategieën met voorbeelden 
 
Deze cursus is gericht op een praktische kennismaking met de hierboven beschreven 
taalgerichte strategieën voor inclusief Natuur- & Techniekonderwijs. Deelnemers oefenen 
samen met medecursisten met elke strategie aan de hand van drie N&T-onderwerpen, ze 
bespreken videoclips die de strategieën in de praktijk laten zien, er is ruimte voor 
gesprekken over kansen en belemmeringen, en tot slot bekijken ze kritisch hoe het 
lesmateriaal dat op hun school meestal voor N&T gebruikt wordt kan worden aangevuld en 
verbeterd. 
 
De vier strategieën die we hierboven beschreven komen terug in de workshops van deze 
cursus. We geven voor de helderheid een kort schematisch overzicht van hoe de strategieën 
in verschillende fasen van een les kunnen worden ingezet. 

Lesfase Type strategie Voorbeelden uit het thema geluid 

Introductie van 
een onderwerp  

Interactie over N&T 
bevorderen 

Stel vragen zoals: ‘hoe komt het dat 
muziekinstrumenten verschillende geluiden 
maken?’, ‘waar denk je dat geluid vandaan komt?', 
'Wat willen we te weten komen?'   

Geplande scaffolding van 
taal  

Introduceer vakbegrippen op een speelse manier, 
bijvoorbeeld vanuit een liedje of gedicht: 'welke 
woorden herken je wel/niet’; maak samen een 
eerste (nog weinig ingevuld) woordweb; verzamel 
‘geluid-woorden’ naar aanleiding van een 
vertelkring. 

Interactieve scaffolding 
van taal  

Gebruik vaktaal in de instructie: 'we gaan een 
experiment ontwerpen om voorspellingen te doen, 
te observeren en dan conclusies te trekken'. Ga in 
op de dagelijkse woorden van leerlingen om geluid 
te beschrijven, herformuleer ze naar N&T-taal.  

Meertalige hulpbronnen 
inzetten 

Laat leerlingen informatie en begrippen 
verzamelen in de moedertaal. Laat ze een concept-
schema met bekende woorden uit verschillende 
talen maken rondom 'geluid'.  

Experimenteren, 
praktische 
activiteiten 

Interactie over N&T 
bevorderen 

Stimuleer hardop denken: ‘Hoe kunnen jullie dat 
uitzoeken?’ Laat voorspellingen doen: ‘Wat denk je 
dat er zal gebeuren?’ Gebruik Padlet of Socrative 
om de voorspellingen te verzamelen en daarna te 
bespreken. 

https://meertaligheid.be/content/3-materiaal/20210302-antwoorden-op-vragen-over-omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs-in-het-nederlandse-taalgebied/omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
https://meertaligheid.be/content/3-materiaal/20210302-antwoorden-op-vragen-over-omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs-in-het-nederlandse-taalgebied/omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
https://meertaligheid.be/content/3-materiaal/20210302-antwoorden-op-vragen-over-omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs-in-het-nederlandse-taalgebied/omgaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
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Geplande scaffolding van 
taal 

Werk met schrijfschemas tijdens experimenten.  
Zet gebruikte woorden op het bord en bespreek 
expliciet wat meer of minder alledaagse dan wel 
school- en vaktalige woorden zijn. Geef het doel 
aan: steeds preciezer in vaktaal formuleren. 

Interactieve scaffolding 
van taal 

Herformuleer de observaties van leerlingen, 
herformuleer ze in N&T-taal: 'dus het schudt en 
trilt sneller, we noemen dat ...'  

Meertalige hulpbronnen 
inzetten 

Nodig leerlingen uit hun observaties en gedachten 
in meer talen uit te drukken; laat groepjes ook in 
een eerste taal overleggen; verken of Google 
Translate kernbegrippen helpt vertalen; hang 
meertalige woordenlijstjes aan de muur; zoek een 
volwassene die in de moedertaal uitleg kan geven. 

Reflecteren op   
bevindingen: 
wat leren we 
ervan 
 
 
 

Interactie over N&T 
bevorderen 

Vraag om verklaringen en conclusies: 'Wie kan hier 
nog wat aan toevoegen?', 'waarom denk je dat ...', 
'wat hebben we nu ontdekt?' Zet concept cartoons 
in voor gesprekken in groepjes. Benut de placemat- 
werkvorm voor interactie over gerichte vragen. 
Laat een mondelinge presentatie van het geleerde 
voorbereiden. 

Geplande scaffolding van 
taal  

Bied schrijf- en spreekkaders. 'Met andere 
woorden' - groepsopdrachten.   
Plan momenten van expliciete aandacht voor 
dagelijkse versus N&T-formuleringen van teksten. 
Check regelmatig of vakbegrippen op de goede 
manier zijn blijven hangen. 
Geef expliciet aandacht aan stapsgewijs en 
begeleid lezen van verklarende teksten, bv over De 
werking van het Oor. 

Interactieve scaffolding 
van taal 

Geef expliciete aanwijzingen om meer alledaagse 
formuleringen in N&T-taal om te zetten. 'Kunnen 
we dit wat meer in vaktaal zeggen? Wat is het 
verschil tussen wat hij zegt en wat jij zegt/schrijft?'  

Meertalige hulpbronnen 
inzetten 

Stimuleer dat leerlingen schrijven in twee talen, 
ook om aan ouders verslag te doen. Vraag 
tweetalige volwassenen om steun bij het schrijven. 
Laat leerlingen schriftelijke bronnen in de 
moedertaal zoeken bij het thema. 
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Bronnen over inclusie, meertaligheid en scaffolding 
 
Publicaties: 
 

Blom, E. (2019). Wat iedereen moet weten over de taalontwikkeling van kinderen in een 
diverse samenleving (Oratie). Utrecht: Universiteit Utrecht. Ontleend aan: 
https://www.uu.nl/publicatie/wat-iedereen-over-taalontwikkeling-bij-kinderen-moet-weten 
en https://www.uu.nl/sites/default/files/oratietekst_elma_blom.pdf 

Hajer, M. en Meestringa, T. (2020). Handboek voor taalgericht vakonderwijs. 4e druk. 
Bussum: Coutinho 

Nederlof, N., & Smit, J. (2018). Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs. Een stand 
van zaken en curriculaire aanbevelingen. SLO: Nationaal Expertisecentrum 
Leerplanontwikkeling. 

 
De Graaf, Anna, Steven Delarue, Kevin De Coninck, Nederlandse Taalunie (red). (2019) 
Omgaan met meertaligheid in het onderwijs. Meertalig.nl, Meertaligheid.be en Nederlandse 
Taalunie. 
http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Omgaan%20met%20meertaligheid%20
in%20het%20onderwijs.pdf 
 
Schrijfgroep LPTN (2017) Ruimte voor nieuwe talenten. Handreiking voor onderwijs aan 
nieuwkomers in de basisschool. Utrecht, PO-Raad. (te downloaden van www.taallectoren.nl) 
 
Toolkit Meertaligheid in het onderwijs. Te vinden op: 
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/LUCIDE-
Toolkit-Meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf    
 

Van Norden, S., Hajer, M., & Smit, J. (2020). Iedereen kan meedoen in de natuur- en 
techniekles: Nederlandse ervaringen binnen een internationaal onderzoek naar inclusief, 
taalgericht onderwijs. In: Tijdschrift Taal 10(16), 20-23.  
 

With another mother tongue. Students in compulsory school and the organisation of 
teaching and learning. A summary in English of the Swedish National Agency for Education’s 
report 321. Stockholm, 2009. Ontleend aan: 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2009/with-another-mother-
tongue?id=2181 
 

Websites over meertaligheid en met materialen: 
 

• https://www.meertalig.nl/  
 

• https://meertaligheid.be/  
 

• https://metrotaal.be/index.php  
 

• https://www.lowan.nl/po/meertaligheid/ 

https://www.uu.nl/publicatie/wat-iedereen-over-taalontwikkeling-bij-kinderen-moet-weten
https://www.uu.nl/sites/default/files/oratietekst_elma_blom.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/meertaligheid-in-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/meertaligheid-in-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf
http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Omgaan%20met%20meertaligheid%20in%20het%20onderwijs.pdf
http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Omgaan%20met%20meertaligheid%20in%20het%20onderwijs.pdf
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/LUCIDE-Toolkit-Meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/LUCIDE-Toolkit-Meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2009/with-another-mother-tongue?id=2181
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2009/with-another-mother-tongue?id=2181
https://www.meertalig.nl/
https://meertaligheid.be/
https://metrotaal.be/index.php
https://www.lowan.nl/po/meertaligheid/
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• https://www.slo.nl/zoeken/@10529/lesactiviteiten/ 

 

• https://vhz-online.nl/nieuwkomers-in-het-onderwijs-op-zoek-naar-een-goede-
aanpak   

 

• http://www.3mproject.nl/producten.html   

• http://3mproject.nl/toolbox/lesactiviteiten.html  

• https://bimu.wp.hum.uu.nl/links/ 
 

• https://frisonderwijsnederlands.files.wordpress.com/2018/04/fons_3_2_delarue.pdf 

 

 

 
 

https://www.slo.nl/zoeken/@10529/lesactiviteiten/
https://vhz-online.nl/nieuwkomers-in-het-onderwijs-op-zoek-naar-een-goede-aanpak
https://vhz-online.nl/nieuwkomers-in-het-onderwijs-op-zoek-naar-een-goede-aanpak
http://www.3mproject.nl/producten.html
http://3mproject.nl/toolbox/lesactiviteiten.html
https://bimu.wp.hum.uu.nl/links/
https://frisonderwijsnederlands.files.wordpress.com/2018/04/fons_3_2_delarue.pdf

