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1 Belangrijke begrippen

Opdracht 1.1 
Bij 1.1 Vaardigheden en deelvaardigheden

a  (RP) Vul deze matrix aan, dat wil zeggen: zet de vier (taal)vaardigheden erin en benoem ze 
in de eerste rij en de eerste kolom.

                                   e vaardigheden                                    e vaardigheden

                                     e 
vaardigheden                                                                                                                                  

                                     e 
vaardigheden                                                                                                                                   

b  (RP) Geef in eigen woorden aan wat deelvaardigheden zijn. 

c  (RP) Noem de vier deelvaardigheden die in dit boek onderscheiden worden. Het komt 
niet op de exacte terminologie aan; noem rustig meerdere van de in omloop zijnde ter-
men. 

d  (RP) Reconstrueer de gecombineerde matrix met vier (taal)vaardigheden en vier deelvaar-
digheden. Let op dat een leerling die bijvoorbeeld lezend bezig is in één vakje (= op één 
deelvaardigheidsniveau) nog niet leesvaardigheid in de volledige betekenis van de term 
aan het oefenen is. 
(De nummering van de vakjes dient alleen om in opdracht e makkelijker aan te kunnen 
geven in welke vakje(s) de leerlingen het meest actief zijn.)

                                                                                                                            

                               1 5 9 13

                               2 6 10 14

                               3 7 11 15

                               4 8 12 16

↓
                               

↓
                               

↓
                               

↓
                               

Vaardigheden en deelvaardigheden in een matrix
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e  (TA) Hieronder volgt een aantal leeractiviteiten. Bepaal en beredeneer met behulp van de 
matrix wat telkens geoefend wordt, dat wil zeggen: in welke vakje(s) telkens het zwaarte-
punt of de zwaartepunten liggen van de leeractiviteit van de leerling(en).

1 De leerlingen schrijven een e-mail aan een fictieve Duitse vriend(in) aan de hand van 
gegeven inhoudspunten.

2 De leerlingen leren een woordenlijst Nederlands-Frans uit hun hoofd.
3 De leerlingen maken een invuloefening, waarbij het in te vullen Spaanse woord telkens 

in het Nederlands is aangegeven.
4 De leerlingen leiden de betekenis van een onbekend Engels woord af uit de context.
5 De leerlingen luisteren naar de docent die een medeleerlinge in het Engels vertelt dat 

ze de klas uit moet en zich moet gaan melden bij de coördinator.
6 Een leerling zegt de verbuiging van de tegenwoordige tijd van wollen op: ich will tot en 

met sie wollen / Sie wollen.
7 De leerlingen doen mondeling de volgende oefening: 

 ■  Klaus Klaus will immer helfen, wenn er kann.
 ■  du Du willst immer helfen, wenn du kannst.
 ■  wir … … immer helfen, wenn … ….

8 De leerlingen vertalen schriftelijk een aantal zinnen uit het Nederlands in het Spaans:
 ■ De maan schijnt door de bomen.
 ■ Het garantiebewijs moet binnen drie dagen ingestuurd worden. 
 ■ Wie het weet, mag het zeggen.

9 De leerlingen bekijken een Franse film zonder ondertitels.
10 Een leerling geeft mondeling in het Frans een samenvatting van de film.

f  (TA) Kies een vijftal oefeningen of onderdelen uit een leergang, bepaal wat de leeractivi-
teit van de leerling is (dat is niet altijd eenduidig) en doe daarmee hetzelfde als in op-
dracht e.

g  (TA) Observeer een of twee lessen en noteer de verschillende onderdelen of fasen met de 
tijdsduur ervan. Benoem zoveel mogelijk welke vaardigheid (c.q. combinatie van vaardig-
heden) of deelvaardigheid (c.q. combinatie van deelvaardigheden) geoefend wordt. Reken 
uit hoeveel procent van de tijd besteed wordt enerzijds aan vaardigheden en anderzijds 
aan deelvaardigheden.

Opdracht 1.2 
Bij 1.2 Situaties, rollen, tekstsoorten, (taal)functies, taalhandelingen, taalmiddelen

a  (RP) Noem twee voorbeelden van situaties met bijbehorende (sociale) rollen die tot dui-
delijk verschillend taalgebruik aanleiding geven. Benoem ook de verschillen in dat taalge-
bruik.

b  (RP) Noem drie voorbeelden van schriftelijke en drie van mondelinge tekstsoorten.
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c  (RP) Noem drie voorbeelden van indirecte taaluitingen, dus taaluitingen die ‘technisch’ 
(oppervlakkig geanalyseerd) een bepaalde taalfunctie (taalhandeling, communicatieve 
intentie) uitdrukken, maar in werkelijkheid iets anders willen bereiken. 

Opdracht 1.3
Bij 1.3 Strategieën

a  (RP) Noem twee voorbeelden van taalleerstrategieën.

b  (RP) Noem twee voorbeelden van taalgebruiksstrategieën: één taalreceptiestrategie en 
één taalproductiestrategie.
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2 Vreemdetalenonderwijs en natuurlijke 
 vreemdetaalverwerving

Opdracht 2.1 
Bij 2.1 Vaardigheden binnen en buiten het vto

a  (TA) Noem de volgorde van belangrijkheid van de (vier of vijf) vaardigheden in het on-
derwijs die jij in jouw doeltaal (de taal die je onderwijst) gehad hebt, op school en in je 
verdere opleiding.

b  (EP) Geef aan of je vindt dat in jouw taalleerproces de mondelinge vaardigheden een juis-
te positie hadden, of dat ze meer op de voorgrond hadden moeten staan, en waarom.

c  (EP) Geef aan of volgens jou in het vto op je (stage-)school de mondelinge vaardigheden 
voldoende aan bod komen.

Opdracht 2.2 
Bij 2.2 Is vto beter dan natuurlijke vreemdetaalverwerving?

(TA) Geef aan of en zo ja, welke andere taal of talen dan je eerste taal (moedertaal) je ge-
heel of grotendeels volgens de natuurmethode geleerd hebt. Dialecten tellen ook mee. 
Geef ook aan in welke mate je jouw doeltaal via onderwijs dan wel via de natuurmethode 
geleerd hebt (bijvoorbeeld de mondelinge tegenover de schriftelijke vaardigheden).

Opdracht 2.3
Bij 2.3 Wat vto minder goed kan

(RP) Noem drie of meer punten waarop gestuurde verwerving in het vto in het nadeel is 
ten opzichte van natuurlijke verwerving in een doeltaalomgeving.

Opdracht 2.4 
Bij 2.4 Wat vto wel goed kan

a  (RP) Noem drie of meer punten waarop vto – als het goed is – beter kan scoren dan na-
tuurlijke verwerving in een doeltaalomgeving.

b  (TA) Interview enkele volwassenen (geen vreemdetaaldocenten) over het vto dat ze op 
school hebben gehad en het profijt dat ze daar sindsdien van hebben ervaren. Formuleer 
vooraf interviewvragen aan de hand van de schema’s 2.1 en 2.2 in paragraaf 2.3 Wat vto 
minder goed kan en 2.4 Wat vto wel goed kan.
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Opdracht 2.5 
Bij 2.5 Taken en feedback doseren

a  (RP) Noem drie mogelijke oorzaken van het niet of slecht werken van feedback. Illustreer 
die met eigen voorbeelden.

b  (RP) Noem twee of meer voordelen van onderlinge feedback door leerlingen, met bijbe-
horende eigen voorbeelden.

c  (RP) Noem een of meer problemen bij onderlinge feedback door leerlingen, zo mogelijk 
met (gedeeltelijke) oplossingen daarvoor.

Opdracht 2.6 
Bij 2.6 Feedbacktechnieken bij productieve taken

a  (RP) Geef aan wat het verschil is tussen communicatieve feedback en taalgerichte feed-
back, door omschrijving en/of aan de hand van voorbeelden. Geef ook een (eigen) voor-
beeld van een recast.

b  (RP) Noem drie dilemma’s bij het geven van feedback en geef telkens aan welke keuze in 
principe de beste is.

c  (TP) Kies een aantal vaker bij leerlingen voorkomende grammaticale en/of lexicale fouten 
in je doeltaal. Ontwikkel voor elke fout meerdere feedbackmogelijkheden aan de hand 
van schema 2.3.

Opdracht 2.7 
Bij 2.7 Taalgerichte aandacht en taalanalyse

a  (TA, EP) Geef een inschatting van je eigen positie op de schaal taalgericht – communi-
catief gericht. Vergelijk jezelf met minstens één andere persoon met een duidelijk andere 
instelling tegenover taal en taalgebruik dan je zelf hebt. Geef aan welke consequenties dat 
zou moeten hebben voor het meest geschikte vto voor jou c.q. die andere perso(o)n(en).

b (TA) Geef aan of je wel eens gemerkt hebt dat het leerproces dat je met één vreemde taal 
hebt doorgemaakt, het leren van een (tweede, derde …) vreemde taal vergemakkelijkte. 
Zo ja, noem voorbeelden die laten zien dat vormen van taalbewustzijn (language aware-
ness) nuttig kunnen zijn bij het leren van meer vreemde talen.
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Opdracht 2.8 
Bij 2.8 Oefenen

(RP) ‘Oefenen is hetzelfde herhalen in telkens andere combinaties en contexten’. Licht toe 
waarom dat juist ook in het vto geldt.

Opdracht 2.9 
Bij 2.9 Hulpvaardigheden en strategieën

(TA) Noem drie voorbeelden van hulpvaardigheden en/of strategieën die je wel of niet, 
te weinig, teveel of in de juiste mate hebt geleerd te hanteren in het vto dat je zelf gehad 
hebt.

Opdracht 2.10 
Bij 2.10 Invloed van de school als leeromgeving en van (taal)onderwijstradities

a  (TA, EP) Het boek stelt: ‘Op school wordt de docent gedwongen tot vrij sterk discipline-
rend gedrag. Dat beperkt vaak zijn didactische mogelijkheden. Dat gaat met name ten 
koste van
 ■ groepswerk;
 ■ langere taken;
 ■ mondelinge vaardigheden;
 ■ complexere taken.’

Geef aan in hoeverre je het hiermee eens bent, met argumenten en zo mogelijk met voor-
beelden.

b  (EP) Geef aan in welke mate je je verbonden voelt met c.q. je los voelt staan van de manier 
waarop je zelf op school en je studie vreemde talen geleerd hebt. Noem voorbeelden van 
zaken die je net zo zou willen doen en/of, indien van toepassing, van zaken die je anders 
zou willen doen. Denk daarbij zowel aan de taal die je zelf onderwijst, als ook aan vreemde 
talen die je als ex-leerling al of niet gebruikt.

Opdracht 2.11 
Bij 2.11 Een goede mix en de doeltaal als voertaal

a  (TA) Observeer een of meer vreemdetaallessen (in je doeltaal en/of een andere vreemde 
taal) met bijzondere aandacht voor het gebruik van de doeltaal als voertaal. Gebruik het 
schema om verschillende vormen van communicatie te onderscheiden. Vragen:
1 Welke soorten van communicatie gingen in de doeltaal, welke niet?
2 Wat kunnen in die verschillende soorten communicatie oorzaken of redenen zijn 

waarom de doeltaal niet gebruikt werd? 
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1 
geprogrammeerd ‘taalbad’

2 
instructie, taalgerichte 

 feedback

3 
organisatorische, disciplinaire 

en sociale communicatie

 ■ luisterteksten
 ■ leesteksten
 ■ gespreks- en spreekvaar-

digheidsopdrachten
 ■ schrijfvaardigheids-

opdrachten
 ■ …

 ■ instructies voor oefeningen 
en opdrachten

 ■ inleiding op en vragen/ 
opgaven bij luister- en lees-
teksten

 ■ uitleg van grammatica, stra-
tegieën, gebruik hulpmid-
delen (bijv. woordenboek) 
enzovoort

 ■ feedback op luister-, lees- 
spreek- en schrijfprestaties

 ■ beoordelingen
 ■ …

 ■ standaardaanwijzingen: 
 begin van de les, nieuw les-
gedeelte, boek pakken, huis-
werk, einde les, enzovoort

 ■ complimenten, ge-/verbo-
den, waarschuwingen, straf-
dreigingen, strafopleggingen

 ■ praatjes met de klas of 
groepjes of met individuele 
leerlingen

 ■ …

b (EP) Inventariseer argumenten tegen het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les. 
Geef aan welke jij steekhoudend vindt en welke niet.
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3 Luisteren en lezen: hoe dat werkt, en 
 oefenparameters

Opdracht 3.1
Bij 3.1 Taal begrijpen: bottom-up en top-down

a  (RP) Kies een schooltype en een klas, en stel je voor dat je aan deze leerlingen uit wilt leg-
gen hoe het begrijpen van taal in zijn werk gaat. Gebruik daarbij de begrippen bottom-up 
en top-down.

b  (RP) Leg aan dezelfde klas ook uit hoe het proces verloopt als persoon A gedurende bij-
voorbeeld twee minuten aan persoon B een verhaal vertelt, en persoon B vervolgens dat 
verhaal aan persoon C overbrengt. 
Variant: leg aan dezelfde klas uit hoe het proces verloopt als leerling A een tekst leest of 
beluistert en vervolgens de inhoud van die tekst weergeeft of samenvat.

Opdracht 3.2 
Bij 3.2 Weergeven, samenvatten, interpreteren

(RP) Geef in eigen woorden definities en/of omschrijvingen en/of voorbeelden van weer-
geven (ongeveer in een een-op-eenverhouding), samenvatten en interpreteren.

Opdracht 3.3 
Bij 3.3 Zoekend (selectief) luisteren of lezen en structurerend luisteren of lezen

a  (RP) Kies een schooltype en een klas. Leg aan de leerlingen het verschil uit tussen zoekend 
(selectief) lezen/luisteren en structurerend lezen/luisteren.

b  (TA) Geef bij elke van de onderstaande eindtermen antwoord op de vragen: 
a  gaat dit over zoekend of structurerend luisteren/lezen?
b  gaat dit over weergeven, samenvatten (en/of structureren) of interpreteren?

1  de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
2  aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
3  de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
4  conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de au-

teur;
5  anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
6  relaties tussen delen van een tekst aangeven;
7  aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken;
8  gegevens uit een of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken.
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Opdracht 3.4 
Bij 3.4 Verschillen tussen luisteren en lezen

a  (RP) Kies een schooltype en een klas, en stel je voor dat je aan deze leerlingen uit wilt leg-
gen waarom luisteren moeilijker is dan lezen. Denk daarbij aan 
 ■ het lineaire luisterproces tegenover het niet-lineaire leesproces;
 ■ de mate van gesegmenteerdheid van de klanken c.q. de letters;
 ■ de mate waarin luister- en leestempo opgelegd worden;
 ■ maar pas je terminologie aan aan de doelgroep.

b  (TA) Analyseer dit getranscribeerde fragment uit een voetbalverslag en geef aan wat de 
typische verschillen zijn tussen spontaan gesproken taal en geschreven taal. Het meest 
intensief confronteer je jezelf daarmee door het fragment te herschrijven in schrijftaal.

ja ‘t was in de eenentwintigste minuut. || toen uh brak op de rechterkant Bas Schaaij door || hij 
omspeelde z’n man mooi legde de bal terug. || in de zestien meter kwam uh Rikken || binnen-
gelopen die werd aangetikt || tenminste zo oordeelde scheidsrechter uh Tempelaar. || hij gaf 
daarvoor een strafschop een gele paart || gele kaart voor Felibor Peters || en die werd uh de 
strafschop werd verzilverd || door uh Luc van Raaij. || en nog geen twee minuten later || was de 
bal uh in één keer werd ie diep gegeven en || werd er wederom gescoord. || nu was het Mario 
Lammers met een uh knap afstandsschot. || het is dus nul twee voor Hatert.

c  (TA) Neem een nieuwsuitzending op in je doeltaal van drie of vier minuten, van de radio 
(dit kan uiteraard ook via internet). 
1  Schat in voor welke klas(sen) deze uitzending geschikt zou kunnen zijn als luisteroefe-

ning.
2  Stel per item (onderwerp) vast welke specifieke voorkennis verondersteld wordt waar-

over de leerlingen waarschijnlijk niet beschikken. (Het gaat hier niet primair om ont-
brekende woordenkennis, hoewel die natuurlijk mede een rol kan spelen.)

3  Kies een moeilijk item uit en herschrijf dat zodanig dat het geschikt(er) wordt voor je 
doelgroep.

4  Leg de herschreven tekst van het item terzijde en vertel spontaan sprekend in de doel-
taal dezelfde inhoud aan je doelgroep (gesimuleerd). Probeer tegelijkertijd te analyse-
ren wat er aan je taalgebruik verandert.
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Opdracht 3.5 
Bij 3.5 Oefenparameters bij luisteren en lezen

a  (TA) Doe een experiment. Neem twee teksten, één in je moedertaal, één in je doeltaal, 
allebei van gelijke lengte (bijvoorbeeld 750 woorden) en van ongeveer gelijke inhoudelij-
ke moeilijkheidsgraad (bijvoorbeeld een vergelijkbaar onderwerp uit twee vergelijkbare 
tijdschriften). Deel het aantal woorden door 150, dat is het aantal woorden per minuut 
in spreek-/voorleestempo (bijvoorbeeld 750 : 150 = 5). Stel die tijd in op een stopwatch 
of een (keuken)wekker en geef jezelf zoveel minuten om elk van die teksten (stil) door te 
lezen.
1  Probeer tijdens het lezen te observeren hoe je leest: lineair van voor naar achter en ge-

regeld door de tekst heen, of met sprongetjes of sprongen vooruit en/of achteruit, met 
pauzes bij lastige passages of woorden enzovoort.

2  Noteer hoeveel tijd je bij elke tekst overhoudt of tekort komt.
3  Trek (voorlopige) conclusies over:

a  je manier van lezen en eventuele verschillen bij een tekst in je moeder- of je doel-
taal;

b  je leestempo in de twee talen ten opzichte van het spreektempo van circa 150 
woorden per minuut.

b (TA) Kies een leestekst uit een leergang, maar kijk nog niet wat de leergangauteurs ermee 
doen. 
1  Maak een inschatting van de inhoudelijke en de talige moeilijkheidsgraad van de tekst 

in verhouding tot de doelgroep (schooltype en klas).
2  Bepaal het mogelijke leesdoel of een combinatie van mogelijke leesdoelen: globaal of 

gedetailleerd begrip, zoekend of structurerend lezen, weergeven, samenvatten, inter-
preteren.

3  Bepaal hoe je in een klassikale les met het leestempo om zou gaan: voorlezen? Door 
jezelf of door (een) leerling(en)? Een maximaal aantal minuten geven waarbinnen de 
leerlingen de tekst (stil) gelezen moeten hebben?

4 Vergelijk dat wat je zelf bepaald of ingeschat hebt met wat de leergangauteurs met de 
tekst gedaan hebben: opdrachten/vragen vóór of tijdens het lezen, opdrachten/vragen 
na het lezen.

c  (TA) Kies een luistertekst uit een leergang, maar kijk nog niet wat de leergangauteurs 
 ermee doen. 
1  Maak een inschatting van de inhoudelijke en de talige moeilijkheidsgraad van de tekst 

in verhouding tot de doelgroep (schooltype en klas).
2  Bepaal het mogelijke luisterdoel of een combinatie van mogelijke luisterdoelen: globaal 

of gedetailleerd begrip, zoekend of structurerend luisteren, weergeven, samenvatten, 
interpreteren.

3 Bepaal hoe je de tekst zou presenteren in de klas: hoe vaak laat je hem horen? Met of 
zonder onderbrekingen of pauzes?

4 Vergelijk dat wat je zelf bepaald of ingeschat hebt met wat de leergangauteurs met de 
tekst gedaan hebben: opdrachten/vragen vóór of tijdens het luisteren, opdrachten/
vragen na het luisteren.
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4 Spreken en schrijven: hoe dat werkt, en 
 oefenparameters

Opdracht 4.1 
Bij 4.1 Een taalproductiemodel

(RP) Leg aan de hand van het schema uit wat jij begrijpt van het taalproductiemodel van 
Levelt. Stel je daarbij voor dat je die uitleg geeft aan een collega-docent (al of niet in oplei-
ding) geschiedenis of een ander niet-talenvak.

Opdracht 4.2 
Bij 4.2 Waarom is spreken moeilijker dan schrijven?

(RP) Stel, een collega van een niet-talenvak zegt: ‘Schrijven is toch veel moeilijker dan 
spreken!’ Geef minstens twee argumenten waarom je dat ook andersom kunt zien.

Taalproductiemodel voor spreken

Bron: Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: from intention to articulation, Cambridge: MIT Press, p. 9

Conceptualizer

message
generation

monitoring

Formulator

grammatical
encoding

phonological
encoding

Speech-
comprehension

system

Articulator Audition

discourse model,
situation knowledge,

encyclopesia, etc.
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Opdracht 4.3 
Bij 4.3 Oefenparameters bij spreken en schrijven

(TA) Kies een hoofdstuk uit een leergang. Selecteer daaruit een tiental productieve oe-
feningen van verschillende types (spreken, schrijven, uitspraak/spelling, woordenschat, 
grammatica, gestuurd, geleid, open). Loop voor elke oefening de zeven oefenparameters 
langs en analyseer: waarop staat ‘de schuifregelaar’ bij elke parameter ingesteld? 
Overweeg daarbij:
 ■ De meeste parameterinstellingen zijn bepaald door de leergangauteurs. Maar sommige 

parameters kan (of soms: moet) de docent regelen of bijregelen. Noem, waar dat van 
toepassing is, die mogelijke (of soms: noodzakelijke) invloed van de docent.

 ■ Als dat handig is voor helderder begrip, gebruik dan de onderdelen van het taalpro-
ductiemodel van Levelt (conceptualizer, formulator, lexicon, articulator) om je analyse 
van het oefengebeuren toe te lichten.
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5 Toetsen

Opdracht 5.1 
Bij 5.1 Toetsen versus oefenen

a  (RP) Noem minimaal twee redenen waarom het belangrijk is om oefenen en toetsen dui-
delijk gescheiden te houden.
Tip: denk aan: 
1  het doel van oefenen en het doel van toetsen;
2  ongewenste gevolgen van het gebruik van toetsen als oefeningen. 

b  (TA) Neem de kerndoelen en/of de eindtermen uit het examenprogramma van een 
schooltype naar keuze. Bekijk ze een voor een aan de hand van de vraag: hoe makkelijk of 
moeilijk meetbaar zijn ze?

Opdracht 5.2 
Bij 5.2 Meten en beoordelen; functies van toetsen

a  (RP) Beschrijf wat meten is en wat beoordelen.

b (RP) Noem de twee belangrijkste functies van toetsing voor de getoetste.

c  (RP) Noem de functie die toetsing in elk geval heeft voor de docent, en nog een functie 
die toetsing kan hebben, maar meestal inofficieel blijft.

Opdracht 5.3 
Bij 5.3 Meten

a  (RP) Noem de twee belangrijkste criteria waar toetsen aan moeten voldoen, en leg uit wat 
die twee criteria inhouden.

b (TA) Stel, op een bepaalde school wordt in een bepaalde klas:
1  Een schrijfvaardigheidscijfer gegeven op grond van een aantal schriftelijke overhorin-

gen van woorden (waarvan vertalingen in de doeltaal gevraagd werden) plus een aan-
tal vertalingen van zinnen in de doeltaal.

2  Een gespreksvaardigheidscijfer gegeven op grond van een aantal schriftelijke overho-
ringen van woorden, praktische uitdrukkingen en zinnetjes (waarbij de spelfouten niet 
werden aangerekend) plus een uitspraaktoets in de vorm van het voorlezen van een 
geschreven tekst plus een mondelinge overhoring van enkele eerder geoefende geleide 
gesprekjes.

3  Een grammaticacijfer gegeven op grond van een aantal schriftelijke invulzinnen.

Geef aan in hoeverre dit valide toetsen zijn, en waarom.
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c  (RP) ‘Bij de toetsing van taalvaardigheid zijn validiteit en betrouwbaarheid omgekeerd 
evenredig.’ Doe alsof je deze stelling uitlegt aan een collega wiskunde.

d  (RP) Leg uit waarom analytisch toetsen betrouwbaarder is dan globaal toetsen.

e  (RP) Noem twee nadelen van globaal toetsen.

f  (RP) Leg uit waarom geleide gespreks- en schrijfvaardigheidstoetsen betrouwbaarder zijn 
dan open toetsvormen.

g  (RP) Noem twee manieren om de toetser betrouwbaarder te maken.

Opdracht 5.4 
Bij 5.4 Beoordelen

a  (TA) Ga op je (stage-)school na wat er voor jouw vak vastgelegd is aan richtlijnen voor 
de toetsing in het examen; dat zal vooral het PTA (programma van toetsing en afsluiting) 
zijn.
Stel vast:
 ■ welke onderdelen van het vak onderscheiden worden en hoe die ten opzichte van el-

kaar gewogen worden;
 ■ op welke basis de cijfers voor de verschillende onderdelen tot stand komen: goede/

foute items, aftrekpunten, indrukscijfers.

Vergelijk zo mogelijk deze gegevens met die van collega’s van andere (stage-)scholen en 
stel eventuele verschillen vast. 

b  (TA) Doe hetzelfde voor de voor-examenklassen en stel vast: 
 ■ wat aan richtlijnen vastgelegd is;
 ■ welke onderdelen van het vak onderscheiden worden en hoe die ten opzichte van el-

kaar gewogen worden;
 ■ op welke basis de cijfers voor de verschillende onderdelen tot stand komen: goede/

foute items, aftrekpunten, indrukscijfers.

Vergelijk zo mogelijk deze gegevens met die van collega’s van andere (stage-)scholen en 
stel eventuele verschillen vast. 

c  (EP) Vergelijk de regeling van de toetsing in de examenklas(sen) met die van de toetsing 
daarvóór. Stel eventuele verschillen vast. Geef je standpunt aan: zijn verschillen begrijpe-
lijk en aanvaardbaar of niet?
Wissel zo mogelijk je standpunt uit met collega’s van andere (stage-)scholen.
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Opdracht 5.5 
Bij 5.5 Gevaren bij toetsing

a  (EP) Bepaal je standpunt ten aanzien van:
 ■ pedagogisch cijferen;
 ■ het halo-effect;
 ■ het element van zelfbeoordeling bij de leraar die de resultaten van zijn eigen onderwijs 

toetst.

Geef aan hoe (on)gevoelig je zelf denkt te zijn voor deze gevaren bij toetsing, en hoe prin-
cipieel of pragmatisch je vindt dat bij toetsing met gelijke maat moeten worden gemeten.

b  (EP) Bepaal je standpunt ten aanzien van de stellingen: 
‘Je moet alleen toetsen wat je onderwijst’; 
‘Je moet niet meer onderwijzen dan je toetst’.

Opdracht 5.6
Bij 5.6 Tips bij toetsing

(EP) Kies een of twee tips uit die je zou willen geven aan een beginnende vreemdetaaldo-
cent die dit boek niet kent.
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6 Curriculum en leergang

Opdracht 6.1 
Bij 6.1 Curriculum, leerplan, examenprogramma, kerndoelen, programma van toetsing en 
afsluiting

(RP) Geef in eigen woorden aan wat onder de volgende termen verstaan wordt:
 ■ curriculum;
 ■ leerplan;
 ■ examenprogramma;
 ■ kerndoelen;
 ■ programma van toetsing en afsluiting.

Opdracht 6.2 
Bij 6.2 Examenprogramma’s, leergangen

a  (RP) Geef aan hoe de taalvaardigheden over centraal examen en schoolexamen verdeeld 
zijn en wat daarvan de achtergrond is.

b  (RP) Geef minstens twee factoren aan die bepalen hoe de leergangen in elkaar zitten. 
Licht toe.

Opdracht 6.3 
Bij 6.3 Methode, aanpak, benadering

a  (TA) Geef aan wat top-down- en wat bottom-upbenaderingen zijn bij de volgende lesacti-
viteiten. Er kan ook sprake zijn van een combinatie.
1 Leerlingen vertalen een leestekst woord voor woord.
2 Leerlingen vatten een luistertekst samen in vier hoofdpunten in het Nederlands.
3 Leerlingen zoeken de betekenis van een onbekend woord op in een woordenboek.
4 Leerlingen leiden de betekenis van een onbekend woord af uit de context.
5 Leerlingen maken een grammaticainvuloefening.
6 Leerlingen maken een schriftelijke woordjesoverhoring.
7 Leerlingen vatten mondeling in de doeltaal een leestekst samen. 

b  (RP) Geef in eigen woorden aan wat onder de volgende termen verstaan wordt:
 ■ taakgerichte aanpak/benadering;
 ■ competentiegerichte aanpak/benadering;
 ■ eclectische aanpak/benadering.
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Opdracht 6.4 
Bij 6.4 Drempelniveaus en Europees Referentiekader

(RP, EP) Doe alsof je aan een collega aardrijkskunde of een ander niet-talenvak uitlegt wat 
het ERK is. Hij/zij stelt de volgende vragen:
 ■ Wat is toch dat ERK?
 ■ Wat betekent A2 of B1?
 ■ Gebruik jij het ERK in je lessen? En zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet?

Opdracht 6.5 
Bij 6.5 Leerlijnen

a  (RP) Leg uit wat leerlijnen zijn en/of geef acht of meer voorbeelden van leerlijnen in het 
vto.

b  (TA) Kies een leergang en daarvan één deel (de boeken voor één klas). 
1  Zoek uit welke leerlijnen daarin worden onderscheiden. Dit wordt meestal uit de in-

houdsopgave duidelijk; zoek eventueel informatie hierover in de docentenhandleiding.
2  Kies één representatief hoofdstuk en analyseer in hoeverre de woordenschatleerlijn en/

of de grammaticaleerlijn gekoppeld is aan of los staat van de thematiek van dat hoofd-
stuk, zoals die in de hoofdstuktitel (of op andere wijze) wordt aangeduid.

Opdracht 6.6 
Bij 6.6 Leerganganalyse en -beoordeling

(TA) Analyseer en beoordeel een leergang. Doe dat in de volgende stappen:
1  Neem de lijst met aandachtspunten uit het boek (zie paragraaf 6.6.1), bekijk die kri-

tisch en zet hem naar je eigen hand (dat wil zeggen: vervang onderdelen, dun hem uit, 
vul hem aan). Maak er een profiel van, dus een lijst van eisen waaraan volgens jou de 
ideale leergang moet voldoen.

2  Kies een leergang. Analyseer en beoordeel de leergang volgens je eigen lijst. Het kan 
nuttig zijn om analytische beschrijving en beoordeling duidelijk van elkaar te scheiden

Deze omvangrijke opdracht kan ook in gereduceerde vorm uitgevoerd worden:
a  niet de hele aandachtspuntenlijst, maar een beperkt assortiment aandachtspunten;
b  niet de hele leergang, dus niet alle delen (voor alle klassen), maar een keus daaruit, of 

alleen één of een beperkt aantal hoofdstukken uit een bepaald deel.
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Tip: 
maak eerst een opzet (inhoudsopgave) voor het verslag van de opdracht. Een voorbeeld:

1 Inleiding
2 Didactische uitgangspunten 
 (een beschrijving en onderbouwing van je vreemdetalenonderwijsfilosofie)
3 Leergangprofiel 
 (aandachtspunten voor de analyse, en voor zover van toepassing bij de aandachtspunten 
 telkens (een) eis(en) voor de beoordeling)
4.1.1  …
 (aandachtspunt 1: analyse/beschrijving)
4.1.2  …
 (aandachtspunt/eis(en) 1: beoordeling)
4.2.1  …
 (aandachtspunt 2: analyse/beschrijving)
4.2.2  …
 (aandachtspunt/eis(en) 2: beoordeling)…
5  Samenvatting en conclusie(s)

Uiteraard zijn allerlei andere opzetten (inhoudsopgaven) ook mogelijk, maar je werkt 
aanzienlijk efficiënter als je er eerst een maakt, zeker als je de opdracht samen met (een) 
ander(en) doet.
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7 Het vto in maatschappelijk perspectief

Opdracht 7.1 
Bij 7.1 Waarom eigenlijk vto?
7.2 Geschiedenis van het vto in Nederland: een korte schets 

(EP) Een collega zegt: ‘Om goed te functioneren als vreemdetaaldocent hoef ik niets te 
weten over de geschiedenis en de maatschappelijke positie van het vak. Ik leef vandaag en 
het gaat erom dat ik mijn lessen in mijn school en met mijn leerlingen goed doe.’
Reageer daarop.

Opdracht 7.2 
Bij 7.2 Geschiedenis van het vto in Nederland: een korte schets

a  (RP) Schets in grote trekken waarom en in welke volgorde Duits, Engels en Frans in de 
 Nederlandse scholen doordrongen.

b  (RP) Geef aan waarom het jaar 1863 beschouwd wordt als een mijlpaal in de geschiedenis 
van het Nederlandse secundaire onderwijs.

c  (RP) Geef aan hoe het komt dat in Nederland de didactiek van het vto zo laat, eigenlijk 
pas na 1970, breder onder leraren bekend werd.

d (RP) Geef aan hoe het komt dat het vto lange tijd zo gefixeerd was op geschreven taal, dat 
grammatica en vertalen zo domineerden en dat er zo weinig aan de mondelinge vaardig-
heden gedaan werd. 

e  (RP) Schets in grote lijnen welke vernieuwingen het Nederlandse vto in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw onderging, en hoe het kwam dat dat op zo brede schaal gebeurde.
Denk bij de veranderingen aan: 
 ■ de doelen van het vto;
 ■ de mondelinge vaardigheden;
 ■ de grammatica; 
 ■ de leesvaardigheid.

f  (RP) Geef aan wat het lbo-/mavo-examenprogramma van 1986 en de basisvormingskern-
doelen van 1993 in het Nederlandse vto teweeg brachten.
Denk aan:
 ■ de spreekvaardigheid;
 ■ de grammatica;
 ■ de doeltaal als voertaal.
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g  (RP) Geef de verschillen aan tussen de grammatica-vertaalmethode, de audiolinguale me-
thode en de communicatieve aanpak. Doe dat aan de hand van de volgende aspecten:
 ■ soort te leren taal;
 ■ rol van de moedertaal;
 ■ grammatica;
 ■ woordenschat;
 ■ meest voorkomende receptieve oefenvorm(en);
 ■ meest voorkomende productieve oefenvorm(en).

Opdracht 7.3 
Bij 7.3 Kwaliteit en vernieuwing in het vto

(EP) Geef aan wat in jouw visie op de kwaliteitshandhaving en -verbetering van het vto de 
rol moet zijn van elk van de volgende groepen:
 ■ de overheid: onderwijspolitici en onderwijsbeleidsambtenaren in Den Haag, de onder-

wijsinspectie;
 ■ de schoolleidingen;
 ■ de onderwijskundigen;
 ■ de vto-deskundigen: vto-specialisten van onderwijsverzorgingsinstellingen als SLO, Cito 

en Pedagogische Centra, vreemdetalendidactici, toegepaste-taalwetenschappers;
 ■ de leergangauteurs en educatieve uitgevers;
 ■ de leerlingen en hun ouders;
 ■ de vreemdetaaldocenten.
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8 Leesvaardigheid

Opdracht 8.1 
Bij 8.1 Lezen en leren lezen

a  (RP) Noem twee of meer oorzaken waardoor veel leerlingen lezen makkelijker vinden dan 
luisteren. 

b  (RP) Noem ook een oorzaak waardoor dat voor bepaalde leerlingen in mindere mate of 
niet geldt.

c  (RP) Noem twee of meer nadelen van het presenteren van een nieuwe leestekst door hem 
door een of meer leerlingen te laten voorlezen.

d  (EP) Noem een of meer voordelen van het presenteren van een nieuwe leestekst door 
hem door een of meer leerlingen te laten voorlezen. Geef je eigen afweging van voor- en 
nadelen van deze werkwijze aan.

Opdracht 8.2 
Bij 8.2 Manieren van lezen

a  (RP) Geef het verschil aan tussen zoekend en structurerend lezen.

b  (EP) Schat in welke manier van lezen (zoekend of structurerend) buiten het vto het meest 
voorkomt en geef aan of je vindt dat beide manieren van lezen in het vto vaak genoeg ge-
oefend worden.

c  (RP) Geef het verschil aan tussen lineair en concentrisch lezen. Noem minimaal drie stap-
pen uit een veel voorkomend stappenschema voor concentrisch lezen.

d  (RP) Noem twee voorbeelden van tekstsoorten die typisch geschreven zijn om lineair 
gelezen te worden, en twee voorbeelden van tekstsoorten die goed concentrisch gelezen 
kunnen worden (of zelfs efficiënter).

e  (RP) Geef twee of meer voorbeelden van tekstsoorten die meestal intensief gelezen wor-
den, en idem van tekstsoorten die meestal extensief gelezen worden.

f  (RP) Geef twee of meer redenen waarom het zinvol is om leerlingen systematisch te trai-
nen in tempolezen.
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g  (TA) Voor de bepaling van de moeilijkheidsgraad van een tekst wordt in het boek de 
volgende (niet waterdichte) proef gesuggereerd: ‘Verander in een fragment van tekst X elk 
negende woord in een gat, tot je bijvoorbeeld twintig of dertig gaten hebt. Als een leerling 
nu zo’n 50 à 55 procent van die gaten kan invullen met de betekenis (bij benadering, in de 
moedertaal) van het weggelaten woord, dan heeft tekst X voor hem een geschikt niveau.’ 
Analyseer welke soort(en) kennis met deze proef gemeten wordt.
Eventuele extra opdracht: lees ook 3.5.3 Oefenparameter 3: talige moeilijkheidsgraad en 
13.3.1 Selectie, aanbiedingsvolgorde en -tempo voor receptieve en productieve beheersing en 
geef het verband aan tussen het onderwerp van die paragrafen en deze proef.

h (EP) Geef aan wat volgens jou het beste moment is bij de behandeling van een leestekst 
om in te gaan op de betekenis van onbekende woorden daarin (aangenomen dat hij de 
juiste moeilijkheidsgraad heeft).

Opdracht 8.3 
Bij 8.3 Leesvaardigheidsmethodiek

a  (TA, EP) Analyseer en beoordeel een gedidactiseerde leestekst aan de hand van het fase-
model van schema 8.3.
1 Kies uit een leergang een leestekst met alles wat erbij hoort: instructies, informatie, 

vragen en/of opdrachten, woordbehandeling. Vergelijk dat alles met het fasemodel van 
schema 8.3 (bekijk ook de voorbeeldinvullingen). 

2 Geef aan in welke opzichten het leergangmateriaal overeenkomt met dan wel afwijkt 
van het fasemodel (ontbrekende onderdelen, elementen die in het fasemodel niet 
voorkomen, verschillen in volgorde).

3 Bepaal je positie: op welke punten zou jij als docent de leergang volgen, op welke niet, 
wat zou jij aanvullen?

b  (TA) Kies uit een leergang een of meerdere leesteksten met vragen en/of opdrachten erbij. 
Probeer elke vraag/opdracht onder te brengen bij een van de categorieën weergeven, sa-
menvatten, interpreteren.

c  (TA, EP) Maak weergavevragen/-opdrachten bij een zelf gevonden authentieke tekst.
1 Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke tekst om struc-

turerend lezen mee te oefenen. Bron kan bijvoorbeeld een (jeugd-)tijdschrift, krant of 
internet zijn.

2 Scan de tekst op passages of zinnen die jou voor de doelgroep dusdanig lastig én 
belangrijk voor de tekst als geheel lijken dat je er gedetailleerd op in zou willen gaan. 
Maak bij een (of meer) van de gevonden passages of zinnen een weergavevraag/-op-
dracht in zes varianten: inhoudsvraag, gatenzin, ja/nee-vraag, goed/fout-opgave, weer-
gave met fout(en), tweekeuzevraag/-opdracht.

3 Bespreek met (een) collega(‘s) welke variant voor de gegeven doelgroep het meest pas-
send lijkt.
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d  (TA, EP) Analyseer en beoordeel een gedidactiseerde leestekst voor structurerend lezen.
1 Kies uit een leergang een leestekst waarmee jij structurerend lezen zou willen oefenen. 

Kijk nog niet naar de begripscontrolevragen en/of -opdrachten bij de tekst.
2 Maak van die tekst een samenvatting in hoofdpunten (in trefwoorden/telegramstijl).
3 Vergelijk je samenvatting met de begripscontrolevragen en/of -opdrachten bij de tekst. 

Analyseer of in deze vragen/opdrachten al of niet naar jouw hoofdpunten gevraagd 
wordt.

4  Geef aan of je alternatieven ziet voor de begripscontrole uit de leergang, en zo ja in 
welke richting die gaan.

g  (TP) Maak een begripscontrole bij een zelf gevonden authentieke tekst voor structure-
rend lezen.
1 Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke tekst om struc-

turerend lezen mee te oefenen. Bron kan bijvoorbeeld een (jeugd-)tijdschrift, krant of 
internet zijn. 

2  Maak van die tekst een samenvatting in trefwoorden/telegramstijl.
3  Kies drie mogelijke vormen uit de zeven opgesomde onder 8.3.4 Samenvatten - a. Een 

gemanipuleerde samenvatting reconstrueren. Maak op basis daarvan en van je samen-
vatting een begripscontrole in drie varianten.

 Noteer ook de verwachte antwoorden.
4  Bespreek met een collega welke variant de geschiktste is voor de doelgroep.

h  (TP) Maak structureeroefeningen bij een zelf gevonden authentieke tekst voor structure-
rend lezen.
1  Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke tekst om struc-

turerend lezen mee te oefenen. Voor deze opdracht is een informatieve of betogende 
(argumenterende) tekst met een heldere logische opbouw het geschiktst.

2  Maak van die tekst een samenvatting in trefwoorden/telegramstijl.
3  Kies drie mogelijke vormen uit de zes opgesomde onder 8.3.4 Samenvatten - b. Structu-

reeroefeningen, waarvan één uit het ‘kopjes’-groepje 3 tot en met 5. Maak op basis van 
deze keus en van je samenvatting drie structureeroefeningen. 

 Noteer ook de verwachte antwoorden.

i   (TP) Maak een samenvatoefening bij een zelf gevonden authentieke leestekst voor struc-
turerend lezen.
1  Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke tekst om het sa-

menvatten mee te oefenen. 
2  Maak van die tekst een samenvatting in trefwoorden/telegramstijl die je kunt gebrui-

ken als modelsamenvatting voor de leerlingen.
3  Schrijf een voorbereiding voor een les waarin de leerlingen zelf een samenvatting 

schrijven. Geef werkvormen en geschatte tijden aan.

j   (TA) Neem een Cito-toets. Scan de vragen en vis de interpretatievragen er tussenuit.
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Opdracht 8.4 
Bij 8.4 Leesvaardigheid toetsen

a  (TA) In de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo van 2007 komen de volgende eindter-
men voor leesvaardigheid voor:

De kandidaat kan:
■ aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
■ de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
■ de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
■ relaties tussen delen van een tekst aangeven;
■ (alleen vmbo:) gegevens uit een of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies 

trekken; 
■ (alleen vmbo gl-tl/havo/vwo:) conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen 

en gevoelens van de auteur.

Kies een Cito-leesvaardigheidstoets. Breng elke vraag onder bij een van deze eindtermen.

b  (TA, EP) Analyseer een leesvaardigheidstoets die gebruikt wordt in een niet-examenklas 
van een school voor vmbo, havo of vwo. Ga na welke van de volgende aspecten getoetst 
worden:
1 zoekvragen beantwoorden (‘aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vast-

staande behoefte’);
2 hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) weergeven;
3 samenvatten in lopende zinnen of trefwoorden/telegramstijl, met als opdracht bij-

voorbeeld ‘Noem de vijf belangrijkste punten van de tekst’;
4 structureeropdracht(en) (‘relaties tussen delen van een tekst aangeven’);
5 gat in tekst met passende inhoud vullen (logische structuren in een tekst herkennen).
6 betekenis van lastige zinnen of passages weergeven (‘betekenis van belangrijke elemen-

ten van een tekst aangeven’);
7 interpreteren (‘conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoe-

lens van de auteur’).

Geef aan of je vindt dat de toets op een evenwichtige manier de relevante aspecten van 
leesvaardigheid toetst.

c  (TP) Kies een doelgroep (geen examenklas). Maak daarvoor een leesvaardigheidstoets op 
basis van authentieke teksten. Zorg dat zowel zoekend als ook structurerend lezen ge-
toetst wordt.
Een complete toets bestaat uit:
1 de tekst en de opgaven voor de leerlingen;
2 het beoordelingsinstrument: verwachte antwoorden, aanwijzingen voor scoring en 

weging van de vragen/opdrachten, voorstel voor de cesuur.
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9 Luistervaardigheid

Opdracht 9.1 
Bij 9.1 Luisteren en leren luisteren

a  (RP) Noem drie of meer oorzaken waardoor luistervaardigheid in de school vaak tekort-
komt. Tip: denk aan de geschiedenis van de mvt als schoolvakken, de school als leeromge-
ving, de doeltaal als leerstof.

b  (RP) Noem twee of meer mogelijke oorzaken waardoor luisteren door leerlingen als moei-
lijker ervaren wordt dan lezen.

Opdracht 9.2 
Bij 9.2 Manieren van luisteren

a  (RP) Geef aan wat het verschil is tussen tweezijdig en eenzijdig luisteren.

b  (RP) Geef aan waarom kijkluisteren wel vaak, maar niet altijd makkelijker is dan luisteren 
zonder beeld.

c  (RP) Geef twee of meer voorbeelden van tekstsoorten die meestal zoekend beluisterd 
worden, en idem van tekstsoorten die meestal structurerend beluisterd worden.

d (RP) Geef aan wat het gevolg is van de bekende werkwijze ‘eerst de vragen lezen, dan de 
tekst beluisteren’ voor de manier waarop de leerling luistert.

e  (RP) Geef aan waarom het zowel bij zoekend als bij structurerend luisteren van belang is 
om kennis te hebben van tekstsoorten.

f  (RP) Geef een voorbeeld van een situatie (buiten de school) waarin je intensief luistert.

g  (RP) Geef aan wat je op welke momenten als docent kunt doen met onbekende woorden 
in een luistertekst.

h (TP) Stel, je hoort van een leerling dat die zijn woordjes alleen stil lezend en nooit hardop 
leert. Geef aan wat je tegen die leerling zegt.
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Opdracht 9.3 
Bij 9.3 Luistervaardigheidsmethodiek
9.3.5 Interpreteren

a  (TA, EP) Analyseer en beoordeel een gedidactiseerde (kijk)luistertekst aan de hand van 
het fasemodel van schema 9.2.
1  Kies uit een leergang een luister- of kijkluistertekst met alles wat erbij hoort: instruc-

ties, informatie, vragen en/of opdrachten, woordbehandeling. Vergelijk dat alles met 
het fasemodel van schema 9.2 (bekijk ook de voorbeeldinvullingen). 

2  Geef aan in welke opzichten het leergangmateriaal overeenkomt met dan wel afwijkt 
van het fasemodel (ontbrekende onderdelen, elementen die in het fasemodel niet 
voorkomen, verschillen in volgorde).

3  Bepaal je positie: op welke punten zou jij als docent de leergang volgen, op welke niet, 
wat zou jij aanvullen?

b  (TA) Kies uit een leergang een of meerdere (kijk)luisterteksten met vragen en/of opdrach-
ten erbij. Breng elke vraag/opdracht onder bij een van de categorieën weergeven, samen-
vatten, interpreteren.

c  (TA) Doe een leerervaring op met luisteren en transcriberen.
1  Neem een authentieke, spontaan gesproken conversatie op van native speakers in 

jouw doeltaal. Het kan ook een stukje van een tv-(talk)show, interview of documen-
taire zijn met een spontaan gesproken dialoog van minstens twee personen. Kies een 
fragment van ongeveer 400 woorden (drie tot vier minuten). Maak daarvan samenvat-
tende notities.

2 Transcribeer het fragment. Geef aan of er, en zo ja, welke elementen (woorden, zinnen) 
bij het normale luisteren aan je aandacht ontsnapt waren. Trek daaruit conclusies over 
het taalverwerkingsproces en voor de luistervaardigheidsdidactiek.

d (TA, EP) Doe en ervaar een tolkoefening.
1  Neem een interview in de doeltaal op van radio of televisie (dit kan uiteraard ook via 

internet). Maak er een tolkoefening van door telkens als je dat zelf nodig vindt de pau-
zeknop in te drukken en het gesprokene in je moedertaal te vertalen.

2  Geef aan als hoe zinvol je deze oefening ervaart als onderdeel van luistervaardigheids-
training, en in welke mate je hem inzetbaar acht in de vto-praktijk.

e  (TA, EP) Analyseer en beoordeel een gedidactiseerde (kijk)luistertekst voor structurerend 
(kijk)luisteren.
1 Kies uit een leergang een (kijk)luistertekst waarmee jij structurerend (kijk)luisteren zou 

willen oefenen. Kijk nog niet naar de begripscontrolevragen en/of -opdrachten bij de 
tekst.

2  Maak van die tekst een samenvatting in hoofdpunten (in trefwoorden/telegramstijl).
3  Vergelijk je samenvatting met de begripscontrolevragen en/of -opdrachten bij de tekst. 

Analyseer of in deze vragen/opdrachten al of niet naar jouw hoofdpunten gevraagd 
wordt.

4  Geef aan of je alternatieven ziet voor de begripscontrole uit de leergang, en zo ja in 
welke richting die gaan.
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f  (TP) Maak een begripscontrole bij een zelf gevonden authentieke tekst voor structurerend 
(kijk)luisteren.
1  Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke tekst om structu-

rerend (kijk)luisteren mee te oefenen. Bron kan radio of televisie (internet) zijn. 
2  Maak van die tekst een samenvatting in trefwoorden/telegramstijl.
3  Kies drie mogelijke vormen uit de zeven opgesomde onder 9.3.4 Samenvatten - a. Een 

gemanipuleerde samenvatting reconstrueren. Maak op basis daarvan en van je samen-
vatting een begripscontrole in drie varianten.

 Noteer ook de verwachte antwoorden.
4  Bespreek met een collega welke variant de geschiktste is voor de doelgroep.

g  (TP) Maak structureeroefeningen bij een zelf gevonden authentieke tekst voor structure-
rend (kijk)luisteren.
1  Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke tekst om structu-

rerend (kijk)luisteren mee te oefenen. Voor deze opdracht is een informatieve of beto-
gende (argumenterende) tekst met een heldere logische opbouw het geschiktst. Dat 
kan een monologische tekst zijn, maar ook een (niet te oppervlakkig) interview met 
een deskundige, met weinig onderbrekingen door de interviewer. Aanbevolen lengte 3 
à 4 minuten. 

2  Maak van die tekst een samenvatting in trefwoorden/telegramstijl.
3  Kies drie mogelijke vormen uit de zes opgesomde onder 9.3.4 Samenvatten - b. Structu-

reeroefeningen, waarvan een uit het ‘kopjes’-groepje 3 - 5. Maak op basis van deze keus 
en van je samenvatting drie structureeroefeningen. 

Noteer ook de verwachte antwoorden.

h (TP) Maak een samenvatoefening bij een zelf gevonden authentieke (kijk)luistertekst voor 
structurerend luisteren.
1  Kies een doelgroep/klas en zoek daarvoor een geschikte authentieke (kijk)luistertekst 

om het samenvatten mee te oefenen. 
2  Maak van die tekst een samenvatting in trefwoorden/telegramstijl die je kunt gebrui-

ken als modelsamenvatting voor de leerlingen.
3  Schrijf een voorbereiding voor een les waarin de leerlingen zelf een samenvatting 

schrijven. Geef werkvormen en geschatte tijden aan. Denk ook aan steuntjes die je de 
leerlingen bij de opdracht kunt geven.

i   (TA) Neem een Cito-(kijk)luistertoets. Scan de vragen en vis de interpretatievragen er tus-
senuit.
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Opdracht 9.4 (TA)
Bij 9.4 Luistervaardigheid toetsen

a  In de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo van 2007 komen de volgende eindtermen 
voor (kijk)luistervaardigheid voor:

De kandidaat kan:
 ■ aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
 ■ de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
 ■ de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
 ■ (alleen havo/vwo:) relaties tussen delen van een tekst aangeven;
 ■ (alleen havo/vwo:) conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en 

gevoelens van de spreker(s);
 ■ anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
 ■ (alleen havo/vwo:) aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.

Kies een Cito-(kijk)luistertoets. Breng elke vraag onder bij een van deze eindtermen.

b  (TA, EP) Analyseer een (kijk)luistervaardigheidstoets (geen Cito-toets) die gebruikt wordt 
in een niet-examenklas van een school voor vmbo, havo of vwo. Ga na welke van de vol-
gende aspecten getoetst worden:
1  zoekend luisteren (‘aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande 

behoefte’);
2 hoofdgedachte van (een deel van) de tekst weergeven; deze taak kan uitgebreid worden 

tot het geven van een samenvatting of samenvattende notities, met als opdracht bijvoor-
beeld ‘Noem de vier belangrijkste punten van de tekst’ (‘de hoofdgedachte van een tekst 
aangeven’ en ‘aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken’);

3 structureeropdracht(en) (vergelijk met de leesvaardigheidseindterm ‘relaties tussen 
delen van een tekst aangeven’);

4 gat in tekst met passende inhoud vullen (‘pieptoets’, ‘anticiperen op het meest waar-
schijnlijke vervolg van een gesprek’);

5 betekenis van lastige zinnen of passages weergeven (‘de betekenis van belangrijke ele-
menten van een tekst aangeven’);

6 interpreteren (‘conclusies trekken met betrekking tot intenties, gevoelens en opvattin-
gen van de spreker(s)’).

Geef aan of je vindt dat de toets op een evenwichtige manier de relevante aspecten van 
(kijk)luistervaardigheid toetst.

c  (TA, EP) Analyseer en beoordeel een luistervaardigheidstoets (geen Cito-toets) die ge-
bruikt wordt in een niet-examenklas van een school voor vmbo, havo of vwo met het 
bijbehorende beoordelingsinstrument. Ga na:
 ■ of, als de toets uit verschillende items (vragen, opgaven) bestaat, die items allemaal 

hetzelfde gewicht hebben of onderling gewogen zijn, en of de verschillende items on-
geveer de zwaarte hebben die ze verdienen;

 ■ of de manier waarop het cijfer berekend wordt, helder is en gerechtvaardigd lijkt. 
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d  (TP) Kies een doelgroep (geen examenklas). Maak daarvoor een (kijk)luistervaardigheid-
stoets, het liefst op basis van zelf opgenomen, authentieke teksten. Als dit te veel tijd kost, 
kun je ook oefenteksten uit een leergang gebruiken. Zorg dat zowel zoekend als ook struc-
turerend lezen getoetst wordt.
Een complete toets bestaat uit:
1  de tekst en de opgaven voor de leerlingen;
2  het beoordelingsinstrument: verwachte antwoorden, aanwijzingen voor scoring en 

weging van de vragen/opdrachten, voorstel voor de cesuur.
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10 Schrijfvaardigheid

Opdracht 10.1 
Bij 10.1 Schrijven en leren schrijven

a  (RP, TA) Geef aan welke van de volgende oefeningen echte schrijfvaardigheidsoefenin-
gen zijn en welke alleen deelvaardigheidsoefeningen (‘op weg naar schrijfvaardigheid’), en 
waarom.
 ■ dictee;
 ■ vertaaloefening (van de moedertaal in de doeltaal);
 ■ formulier invullen voor het inchecken op een camping;
 ■ geleide opdracht voor het schrijven van een internetforumbijdrage;
 ■ open opdracht voor het schrijven van een internetforumbijdrage;
 ■ opstel over jaarwisselingsvandalisme.

b  (TA, EP) Denk na over de aandacht voor tekstopbouw bij schrijfvaardigheid in het vto.  
Het boek stelt: ‘Vreemdetaaldocenten richten traditioneel de blik zelden hoger dan het 
zinsniveau.’ 
1  Geef aan in hoeverre deze bewering klopt met je eigen ervaringen zowel in het vto dat 

je op school gehad hebt, als in het taalvaardigheidsonderwijs dat je in je studie/oplei-
ding in je eigen doeltaal krijgt of gekregen hebt.

2  Geef aan in hoeverre je denkt dat er in het huidige vto op school meer aandacht ge-
geven zou kunnen of moeten worden aan tekstaspecten boven zinsniveau (dus hoe 
zinnen onderling samenhangen, hoe teksten opgebouwd en gestructureerd zijn), met 
het oog op schrijfvaardigheid.

Opdracht 10.2 
Bij 10.2 Manieren van schrijven

a  (TA, EP) Het boek noemt een achttal tektsoortaanduidingen die in vto-verband vaak 
voorkomen:
 ■ formulieren;
 ■ eenvoudige briefjes en kaarten;
 ■ e-mail;
 ■ informele en formele brieven in de persoonlijke sfeer of in het kader van de studie;
 ■ curriculum vitae;
 ■ verslag;
 ■ betoog;
 ■ bespreking.
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Geef bij elke van deze tekstsoortaanduidingen: 
1  Een zo concreet mogelijk voorbeeld van een schrijfopdracht (uit een leergang of zelf 

verzonnen) die jij aan jouw (toekomstige) leerlingen zou willen of kunnen geven, met:
 ■ zo nodig een nadere specificatie van de tekstsoort;
 ■ in ieder geval een aanduiding van het (fictieve) publiek of de perso(o)n(en) waar-

aan de tekst gericht is;
 ■ een aanduiding van het onderwerp en de inhoud.

2  Een inschatting, hoe relevant je de betreffende tekstsoort vindt voor jouw (toekomsti-
ge) leerlingen – uiteraard met het oog op doeltaalbeheersing.

b  (TA, EP) Analyseer en beoordeel didactische aanpakken.
Stel, je ziet of hoort hoe een collega in zijn klas het begrip ‘betoog’ introduceert: hij/zij 
geeft een uitleg, gebaseerd op de volgende beschrijving van wikipedia.nl: 

Een betogende tekst begint vaak met een korte anekdote, waarop men een stelling baseert. 
In het middenstuk geeft men vele argumenten waarom de stelling de juiste is en aan het eind 
geeft men vaak een korte conclusie, waarin logischerwijs gesteld wordt dat de stelling inder-
daad de juiste was.

Hij/zij noteert op het bord en de leerlingen schrijven mee:

Betoog:
1 anekdote
2 stelling
2 serie argumenten 
3 conclusie

Vervolgens geeft hij/zij een stelling (in de doeltaal): ‘Hard politieoptreden tegen jaarwisse-
lingsvandalisme is zinloos’ met de opdracht om daar een betoog van 300 woorden over te 
schrijven.
1 Geef minstens één alternatief voor deze aanpak.
2 Geef voor- en nadelen van de twee aanpakken en spreek jouw voorkeur uit.

c  (RP) Stel, je geeft huiswerkbegeleiding of bijles aan een leerling. Hij heeft een opdracht 
gekregen om in de doeltaal een opstel te schrijven met de titel ‘Een spannende belevenis’. 
Hij weet echter niet hoe hij aan de opdracht moet beginnen. 
Geef hem hulp door het noemen en beschrijven van vier stappen die terug te vinden zijn 
in de meeste schrijffasemodellen (beschrijvingen van fasen in het schrijfproces).

d  (RP) Stel, je constateert in een klas (kies er zelf een) dat de vaardigheid én de bereidheid 
van de leerlingen om woordenboek en opzoekgrammatica te hanteren, te wensen over-
laten. Het is tijd voor een kort ‘preekje’ om de leerlingen daartoe te motiveren. Houd dat 
‘preekje’.
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e  (TP) Een leerlinge is bezig met een schrijfopdracht over een sporttoernooi waar ze aan 
meegedaan heeft, en vraagt: ‘Mevrouw/meneer, ik weet niet wat Het leek helemaal ner-
gens op is in het … [doeltaal] en het staat ook niet in het woordenboek’. Reageer daarop 
als docent.

Opdracht 10.3
Bij 10.3 Schrijfvaardigheidsmethodiek

a  (TA, EP) Analyseer en beoordeel de schrijfvaardigheidsleerlijn in een leerganghoofdstuk 
aan de hand van het fasemodel van schema 10.2.
Kies uit een leergang een schrijfopdracht en analyseer welke voorafgaande oefeningen 
aansturen op die opdracht (of in elk geval enig nut kunnen hebben bij het maken van die 
opdracht). Vergelijk dat met het fasemodel van schema 10.2 (bekijk ook de voorbeeldin-
vullingen). 
1  Geef aan in welke opzichten het leergangmateriaal overeenkomt met dan wel afwijkt 

van het fasemodel (ontbrekende elementen, elementen die in het fasemodel niet voor-
komen).

2  Bepaal je positie: op welke punten zou jij als docent de leergang volgen, op welke niet, 
wat zou jij aanvullen?

b  (TP) Ontwerp een analyseoefening.
1  Kies een doelgroep (klas) waarin geoefend moet worden met het schrijven van bijdra-

gen voor internetfora. Kies een internetforumbijdrage die volgens jou kan dienen als 
voorbeeld voor deze leerlingen. Let erop dat de tekst redelijk zorgvuldig geschreven is 
door een native speaker en minimaal 100 woorden lang is.

2  Mobiliseer je kennis van typische fouten die door leerlingen van de doelgroep vaak 
gemaakt worden op een of meer van de drie gebieden: 
 ■ woordgebruik en stijl; 
 ■ grammatica; 
 ■ tekstopbouw.

Selecteer de gebieden waaraan het zinvol is te werken op dat niveau. Scan de tekst aan 
de hand van de vraag: op welk(e) punt(en) kan de tekst als voorbeeld dienen voor jouw 
doelgroep?

3  Formuleer bij de tekst een analyseopdracht voor jouw doelgroep.

c  (TA, EP) Analyseer en beoordeel het schrijfvaardigheidsonderwijs dat je zelf gehad hebt.
Productieve deelvaardigheidsoefeningen worden in het vto veel gedaan, maar sommige 
oefeningstypes (veel) meer dan andere. In het boek worden de volgende oefeningstypes 
genoemd:

1 spellingsoefeningen dictee

deeldictee
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2  woordenschatoefeningen vertaaloefeningen

invuloefeningen

3  grammaticaoefeningen vertaaloefeningen

invuloefeningen

omvormoefeningen

4  stijloefeningen verbeteroefeningen

omvormoefeningen

1  Ga per oefeningstype na of jij er zelden, wel eens, vaak of zeer vaak mee te maken hebt 
gehad in het vto dat jij gehad hebt. 
 ■ op school (ook in andere talen dan ‘jouw’ doeltaal);
 ■ in je vervolgstudie/-opleiding. 

2  Geef aan in hoeverre je vindt:
 ■ dat de verhouding in tijdbesteding tussen deze oefeningstypes onderling goed of 

scheef was;
 ■ dat de verhouding in tijdbesteding tussen deze deelvaardigheidsoefeningen en ech-

te vaardigheidsoefeningen (schrijfopdrachten) goed of scheef was.

d  (RP, EP) Het boek voert als strategieoefeningen op:
 ■ planningsoefeningen;
 ■ revisieoefeningen;
 ■ herformuleringsoefeningen;
 ■ opzoekoefeningen.

Geef van elk oefeningstype aan:
1  wat het inhoudt (hoe het werkt);
2  voor welk(e) niveau(s) jij het geschikt en nuttig acht.

e  (TA, EP) Bepaal je positie ten aanzien van revisie met behulp van aandachtspuntenlijstjes.
Veel, maar lang niet alle taaldocenten werken met aandachtspuntenlijstjes voor onder-
linge controle en zelfcontrole door leerlingen zoals die in het boek beschreven en aanbe-
volen worden. Misschien heb je er als leerling of student ervaring mee opgedaan in het 
moedertaal- of vreemdetalenonderwijs dat je zelf gehad hebt, wellicht zijn er collega’s (al 
of niet in opleiding) die ermee werken of gewerkt hebben.
1 Verzamel ervaringen: 

 ■ van jezelf;
 ■ van collega’s in de opleiding en/of in je (stage)school.

Een manier om de ervaringen van je collega’s te verzamelen is door een interview en/of 
discussie te houden aan de hand van vooraf opgestelde vragen of aandachtspunten.

2 Bepaal je positie: 
 ■ is het werken met aandachtspuntenlijstjes bij schrijfvaardigheid zinvol?;
 ■ zo ja, bij welke doelgroepen?;
 ■ onder welke voorwaarden?
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f  (TA, EP) Analyseer en beoordeel schrijfopdrachten.
1  Zoek een aantal schrijfopdrachten uit leergangen bij elkaar. Bekijk die aan de hand van 

de volgende aandachtspunten:
 ■ de mate waarin ze open of geleid zijn;
 ■ als ze geleid zijn, de manier waarop de inhoudspunten geformuleerd zijn en de 

mate waarin de inhoudspunten formuleringsvrijheid geven;
 ■ de mate waarin de tekstopbouw aandacht krijgt.

2  Doe waar je dat zinvol vindt verbeteringsvoorstellen of geef alternatieven.

Opdracht 10.4 
Bij 10.4 Schrijfvaardigheid toetsen 

a  (TA, EP) Neem een schrijfvaardigheidstoets uit een niet-examenklas en een uit een exa-
menklas (schoolonderzoek), met beoordelingsinstrument. Het gaat hier vooral om het 
beoordelingsinstrument. Als dat niet op schrift staat, achterhaal dan hoe de sectie en/of 
de beoordelende docent omgaat met: 
 ■ categorieën van fouten en hun onderlinge weging;
 ■ de berekening van het cijfer en de bepaling van de cesuur.

Bekijk het beoordelingsinstrument aan de hand van de volgende aandachtspunten:
 ■ onderscheidingen van foutencategorieën: duidelijk, ook voor leerlingen?
 ■ weging van foutencategorieën: redelijk en begrijpelijk?
 ■ cijferberekening: duidelijk en te volgen voor leerlingen?
 ■ cesuurbepaling: uitgeprobeerd met deze toets op grotere aantallen leerlingen? Zo niet, 

maatregelen voor het geval dat de toets te moeilijk of te makkelijk blijkt?

Geef je oordeel, en doe waar jij dat zinvol vindt, verbeteringsvoorstellen of geef alternatie-
ven.

b (TP) Ontwerp zelf een schrijfvaardigheidstoets voor een klas naar keuze en neem hem 
af. (Als dat niet mogelijk is, vraag dan je coach of een andere collega om kopieën van een 
aantal nog niet nagekeken producten van een schrijfvaardigheidstoets.) 
Kijk de toets na, aan de hand van je eigen beoordelingsinstrument (c.q. dat van docent 
van wie je de toetsresultaten gekregen hebt). Vraag een of twee collega’s (al of niet in op-
leiding) om dat ook te doen. Vergelijk en bespreek jullie beoordelingsresultaten.
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11 Gespreks- en spreekvaardigheid

Opdracht 11.1 
Bij 11.1 Spreken en leren spreken

a  (EP) Het boek noemt vijf problemen bij de ontwikkeling van de mondelinge vaardighe-
den:
1 grote klassen;
2 ongemotiveerde en/of ongedisciplineerde leerlingen;
3 een schoolcultuur waarin mondelinge prestaties niet serieus worden genomen, niet 

regelmatig volgens duidelijke criteria getoetst worden en niet substantieel meetellen 
voor het cijfer;

4 weinig tijd (toetsing en feedback vragen veel individuele aandacht);
5 docenten die de doeltaal weinig of niet als voertaal gebruiken.

Geef aan welke groep of groepen iets aan de oplossing van die problemen kunnen doen 
(overheid, schoolleiding, vaksectie, individuele docent, …), en wat ze kunnen doen.

b (RP) Noem drie verschillen tussen natuurlijk leren spreken en leren spreken in het vto. 
Geef toelichtingen en eventueel ook manieren die jij ziet om ook in het vto spreken op 
een natuurlijke(r) wijze een plaats(je) te geven.

Opdracht 11.2 
Bij 11.2 Manieren van spreken

a  (RP) Geef drie voorbeelden van dialogische gesproken tekstsoorten en drie van monologi-
sche. 

b  (RP, EP) Noem drie of meer eisen die aan presentaties gesteld kunnen worden. Geef aan 
hoe belangrijk jij het vindt om daar in jouw lessen aan te werken.

c  (RP, TA) Noem twee voorbeelden van ‘dingen gedaan krijgen’ en van ‘instructies geven’. 
Geef aan in welke mate jij die taalhandelingen in je doeltaal beheerst, en of je vindt dat 
jouw taalopleiding (in het voortgezet onderwijs en/of je vakopleiding) daarin tekortge-
schoten is.

d  (RP, TA) Geef aan in welke mate en op welke manieren jij zelf alert bent op taalverschijn-
selen in de doeltalige input en daarvan probeert te leren door analyse. Het gaat om schrif-
telijke én om mondelinge input van native speakers.
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e  (RP, EP) Geef jezelf rekenschap van het belang van ‘onderhandelen over betekenis’.
1  Geef een voorbeeld van onderhandelen over betekenis, liefst een ander dan het voor-

beeld uit het boek. 
2 Geef aan hoe je dit onderhandelen over betekenis in de klas kunt oefenen.
3  Geef aan of je dit onderhandelen over betekenis in de les belangrijk vindt en waarom 

(niet).

f  (TA, EP) Analyseer hoe goed en hoe snel je zelf bent in het herformuleren en omschrijven 
als je bepaalde woorden niet kent of niet kunt vinden a) in je doeltaal, en b) in een andere 
vreemde taal die je minder goed beheerst. Geef aan of je er langzaam of snel in bent, en 
of je gerichte oefening in herformuleren en omschrijven voor jezelf in een of meer van die 
talen zinvol zou vinden.

Opdracht 11.3 
Bij 11.3 Gespreks- en spreekvaardigheidsmethodiek

a  (TA, EP) Analyseer en beoordeel de gespreks-/spreekvaardigheidsleerlijn in een leergang-
hoofdstuk aan de hand van de fasemodellen van schema 11.3 en 11.4.
1 Kies uit een leergang een of meer spreekopdrachten (voor dialogisch en/of monolo-

gisch spreken) en analyseer welke voorafgaande oefeningen aansturen op die opdracht 
(of in elk geval enig nut kunnen hebben bij de uitvoering van die opdracht). Vergelijk 
dat met de fasemodellen van schema 11.3 en 11.4 (bekijk ook de voorbeeldinvullin-
gen). Geef aan of hier een didactische opbouw gevolgd wordt, en of die overeenkomt 
met een van de beschreven fasemodellen.

2  Bepaal je positie en geef aan op welke punten jij als docent de leergang zou volgen en 
op welke niet, en wat zou jij willen aanvullen of in de leergang aangevuld zou willen 
zien.

b (RP, TA, EP) In het boek worden drie types analyseoefeningen genoemd:
 ■ woordgebruiks- en stijlanalyseoefening;
 ■ grammaticale analyseoefening;
 ■ klankonderscheidings- en bewustmakingsoefening.

1  Geef van elk type oefening een voorbeeld.
2  Geef aan welke van deze oefeningstypes voorkomen in de leergang waar jij mee werkt, 

of zoek in een leergang naar voorbeelden. Let op: het gaat om het analyseren van ge-
sproken taal.

3  Geef aan welk van deze oefeningstypes jij zinvol vindt en vaker zou willen doen.

c  (RP, TA, EP) In het boek worden drie types strategieoefeningen genoemd:
 ■ correctieoefeningen;
 ■ betekenisonderhandelingsoefeningen;
 ■ herformulerings- en omschrijvingsoefeningen.
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1 Geef van elk type oefening een voorbeeld.
2 Geef aan welke van deze oefeningstypes voorkomen in de leergang waar jij mee werkt, 

of zoek in een leergang naar voorbeelden. 
3 Geef aan welk van deze oefeningstypes jij zinvol vindt en vaker zou willen doen.

d  (RP, EP, TA) Bepaal je positie ten aanzien van open en geleide spreekopdrachten.
1 Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van respectievelijk open en geleide spreekop-

drachten.
2 Geef aan of je een voorkeur hebt voor open of voor geleide spreekopdrachten, en 

waarom. Differentieer naar doelgroepen (niveau, omvang en samenstelling van klassen 
enzovoort).

3 Analyseer een hoofdstuk van een leergang en geef aan of je de keuze en de mix van 
open en gesloten spreekopdrachten goed vindt.

e  (EP) Geef aan welke van de suggesties en tips voor feedback bij spreekopdrachten die het 
boek geeft, jij nuttig en uitvoerbaar vindt en welke minder of niet, met argumenten.

Opdracht 11.4 
Bij 11.4 Gespreks- en spreekvaardigheid toetsen

a  (TA, EP) Ga na hoe op jouw (stage)school de gespreksvaardigheid (en eventueel de mono-
logische spreekvaardigheid) in het schoolexamen getoetst wordt:
 ■ welke gesproken tekstsoorten (spreeksituaties) en welke types spreekhandelingen;
 ■ welke toetsparameters (schema 11.5) daarbij gehanteerd worden;
 ■ welk beoordelingsinstrument gehanteerd wordt (aspecten, criteria, vergelijk toetspara-

meter 7).

Mogelijke uitbreiding van de opdracht
Ga na hoe meting en beoordeling van gespreks-spreekvaardigheid in de lagere klassen is 
geregeld: is er sprake van een doorgaande lijn van de laagste naar de hoogste klassen?

Geef aan of deze toetspraktijk in jouw ogen voldoet of verbetering behoeft, met argumen-
ten.

b  (TA, EP) Beoordeel twee of meer gespreksvaardigheidsprestaties.
Maak zelf of kies een gespreksvaardigheidstoets voor een klas naar keuze en neem hem 
af bij twee of meer leerlingen, met geluidsopname. (Als dat niet mogelijk is, vraag dan je 
coach of een andere collega om opnames van een aantal gespreksvaardigheidstoetsen.)
Kijk de toets na, aan de hand van je eigen beoordelingsinstrument (c.q. dat van docent 
van wie je de toetsresultaten gekregen hebt). Vraag een of twee collega’s (al of niet in op-
leiding) om dat ook te doen. Vergelijk en bespreek jullie beoordelingsresultaten.
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12 Uitspraak en spelling

Opdracht 12.1 
Bij 12.1 Functie van uitspraak en spelling in de vaardigheden

a  (RP) De vraag waarin bepaalde accenten (bijvoorbeeld een Twents, Haags, Turks, Deens of 
Amerikaans accent in het Nederlands) van elkaar verschillen, is interessant voor:
a de fonologie;
b de fonetiek.

Geef aan wat juist is, en leg uit waarom.

b (RP) Het voorlezen van woorden, zinnen of teksten is een oefening in:
a uitspraak;
b het leggen van klanktekenrelaties.

Geef aan wat juist is, en leg uit waarom.

c  (RP, TA) Noem twee categorieën van taalverschijnselen die in het schrift niet worden 
weergegeven. Geef van elke categorie een concreet voorbeeld in jouw doeltaal. Geef aan 
hoe de leerlingen die verschijnselen moeten leren.

Opdracht 12.2 
Bij 12.2 Uitspraak en spelling leren

a  (RP) Noem minimaal één oorzaak van het feit dat in de vto-praktijk meestal uitgegaan 
wordt van geschreven taal en niet van gesproken taal.

b  (RP) Noem twee voordelen en twee nadelen van een sterk op het schrift gericht vto.

c  (RP) Noem twee mogelijke symptomen van leesproblemen, en twee van spellingproble-
men. 

Opdracht 12.3 
Bij 12.3 Uitspraak en spelling onderwijzen

a  (EP) Geef aan welke variant(en) van jouw doeltaal jij je leerlingen wilt leren verstaan.

b  (EP) Geef aan welke variant van jouw doeltaal jij je leerlingen wilt leren spreken. Noem 
een voorbeeld van een uitspraak van een bepaalde klank die jij bij jouw leerlingen wilt be-
strijden.
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c  (RP, TA) Je kunt vier strategieën onderscheiden die leerlingen kunnen volgen om tot de 
juiste spelling van een woord te komen:
1  klanktekenkoppeling;
2 a  regelstrategie op grond van spellingsregels;
 b  regelstrategie op grond van grammaticale regels (opbouwstrategie);
3  inprentingsstrategie.

Geef voor elke strategie een voorbeeld van een klanktekencombinatie in jouw doeltaal. 
Doe voor elke klanktekencombinatie een voorstel voor een kapstokwoord dat je daarvoor 
zou kunnen gebruiken.

Opdracht 12.4 
Bij 12.4 Uitspraak en spelling oefenen

a  (RP, TA) Het oefenen van uitspraak en spelling is onder te verdelen in de volgende catego-
rieën:

uitspraak mondeling receptief

bewustmaking

mondeling (re)productief

spelling schriftelijk receptief als beginner

als gevorderde

bewustmaking

schriftelijk productief als beginner

als gevorderde

Geef voor elk van de volgende activiteiten aan in welke categorie hij thuis hoort:
1  Leerlingen lezen een lijstje met letters en hun uitspraak in het Duits, bijvoorbeeld ‘De u 

spreek je uit als de oe in koe. De sch spreek je uit als de sj in sjoelen’ enzovoort.
2 Leerlingen lezen om beurten een stukje Duitse tekst voor waarbij speciaal gelet wordt 

op de woorden met een Umlaut.
3  Leerlingen lezen voor zichzelf een tekst op tempo, dat wil zeggen: ze krijgen maar een 

beperkt aantal minuten om de belangrijkste punten er uit te halen.
4 Leerlingen spreken een serie Engelse zinnetjes na met telkens een of meer woorden 

erin die op een stemloze s-klank of juist op een stemhebbende z-klank eindigen.
5 Leerlingen horen Engelse woorden die óf een /e/-klank hebben (bijvoorbeeld ten) óf 

een /æ/-klank (bijvoorbeeld tan); bij een /e/ moeten ze één hand opsteken, bij een /æ/ 
twee handen.

6  De docent doet extra duidelijk het verschil tussen ten en tan voor en vraagt de leerlin-
gen het klankverschil te beschrijven.

7  Leerlingen spreken zinnetjes na met woorden erin als men en man, Ken en can, deck en 
rack enzovoort. 
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8  Leerlingen lezen om beurten een stukje Franse tekst voor waarbij speciaal gelet wordt 
op liaison.

9 Leerlingen krijgen een Frans dictee.
10 Leerlingen corrigeren elkaars Franse brieven op spelling.

b  (TA) Noem voor jouw doeltaal twee paren van klanken die door Nederlanders vaak niet 
duidelijk uit elkaar gehouden worden, zoals in het Engels de klanken /e/ en /æ/.
Noem ook minimaal zes klanken in jouw doeltaal waar veel Nederlandstaligen uitspraak-
problemen mee hebben en waardoor een Nederlands accent hoorbaar wordt.

c  (TP) Kies een voor Nederlandstaligen moeilijke klank in jouw doeltaal en demonstreer de 
klank in voorbeeldwoorden en zinnetjes, met uitleg.

d  (TP) Plan voor de klank die je in de vorige opdracht hebt gekozen, een uitspraakoefening, 
met beredeneerde gebruikmaking c.q. niet-gebruikmaking van de tips in paragraaf 12.4.4.
Probeer de uitspraakoefening uit, in de klas of als dat niet mogelijk is, in een groep colle-
ga’s/medestudenten. Bespreek wat goed en wat minder goed ging.

e  (EP) Neem een standpunt in ten aanzien van hardop voorlezen en tempolezen van nieu-
we teksten.
1  Noem, als je die ziet, voordelen van het laten voorlezen van nieuwe leesteksten door 

leerlingen. Geef aan hoeveel gewicht je toekent aan de bezwaren die in paragraaf 12.4.5 
genoemd worden tegen het oefenen van de uitspraak aan de hand van nieuwe lees-
teksten. 

2  Tempolezen (stil lezen onder tijdsdruk) wordt in het vto weinig geoefend. Geef aan 
hoe zinvol je dat vindt en welke problemen je ziet.

f  (TP, EP) Ontwerp een spellingbewustmakingsoefening.
In plaats van een mededeling te doen als ‘De lettercombinatie ch wordt in het [doeltaal] 
uitgesproken als …’ kun je de leerlingen ook zelf (min of meer geleid) laten ontdekken wat 
de klanktekenrelatie in de doeltaal is.
Kies een klank die in je doeltaal met een andere letter of lettercombinatie wordt aange-
duid dan in het Nederlands. Plan een (geleid-)inductieve bewustmaking van die afwijken-
de spelling voor een beginnersklas. 
Probeer de bewustmakingsoefening uit, in de klas of als dat niet mogelijk is, in een groep 
collega’s/medestudenten. Bespreek wat goed en wat minder goed ging, en wat voor- en 
nadelen van zo’n (geleid-)inductieve aanpak zijn. 

g  (TP, TA) Ontwerp een deeldictee en bepaal de nodige spellingstrategieën.
Kies een leestekst of een fragment daaruit van circa 100 woorden in jouw doeltaal voor 
het tweede leerjaar. Maak van deze leestekst voor dezelfde leerlingen een deeldictee door 
woorden eruit weg te laten die spellingproblemen plegen op te leveren, maar die volgens 
jou op dat niveau wel beheerst horen te worden. 
Bepaal bij elk spellingprobleem volgens welke strategie de leerlingen het moeten kunnen 
oplossen:



Opdrachten bij Didactiek van het vreemdetalenonderwijs

44 van 64

1  klanktekenkoppeling;
2 a  regelstrategie op grond van spellingsregels;
 b  regelstrategie op grond van grammaticale regels (opbouwstrategie);
3  inprentingsstrategie.

h  (TP) Maak een opname van twee (of meer) leerlingen die een stuk leestekst in jouw doel-
taal voorlezen. (Je kunt deze opname ook gebruiken voor opdracht 12.5.a.) Noteer elke 
fout die je hoort. Bepaal van elke fout of het een leesfout of een uitspraakfout is. 
Plan feedback bij elke fout. 
Daarbij moet duidelijk zijn dat je in werkelijkheid niet per se op elke fout feedback geeft, 
maar een keus maakt, afhankelijk van het aantal fouten en de soorten fouten die de leer-
ling maakt. Te veel feedback ineens kan immers contraproductief werken.

i  (TP) Maak van dezelfde leerlingen een opname van een spreekoefening of -toets, dat wil 
zeggen: een stuk spontaan gesproken taal, uitgaand van een open of een geleide spreekop-
dracht. (Je kunt deze opname ook gebruiken voor opdracht 12.5.c.) 
Inventariseer de uitspraakfouten van deze leerlingen en vergelijk die met de fouten die je 
bij de vorige (voorlees-)opdracht (12.4.h) gehoord hebt. 
Plan feedback bij elke fout.

j  (TP) Neem het deeldictee van opdracht 12.4.g af bij twee leerlingen (of in een klas) op het 
betreffende niveau. (Je kunt dit product ook gebruiken voor opdracht 12.5.b.)
Plan feedback op elke fout, zo mogelijk en indien zinvol door middel van een hint.

k  (TP) Laat dezelfde leerlingen een schrijfproduct maken, dat wil zeggen: een stuk geschre-
ven taal, uitgaand van een open of een geleide schrijfopdracht. (Je kunt deze opdracht 
ook gebruiken voor opdracht 12.5.d.)
Inventariseer de spellingfouten van deze leerlingen en vergelijk die met de fouten die je bij 
het deeldictee (12.4.g) vastgesteld hebt. 
Plan feedback op elke fout, zo mogelijk en indien zinvol door middel van een hint.

Opdracht 12.5 
Bij 12.5 Uitspraak en spelling toetsen

a  (TP) Neem de opname van opdracht 12.4.h en geef een uitspraakcijfer. Daarvoor is uiter-
aard nodig dat je eerst een beoordelingsinstrument maakt, zodat je je beoordeling kunt 
onderbouwen (tegenover de leerling zelf en tegenover anderen zoals collega’s en onder-
wijsinspectie).

b (TP) Neem het deeldictee van opdracht 12.4.g en geef een spellingcijfer. Ook hier geldt 
uiteraard: maak eerst een beoordelingsinstrument.
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c  (TP) Neem de opname van opdracht 12.4.i en geef een uitspraakcijfer. Beargumenteer in 
welke mate beoordelingsinstrument en cijfer gelijk kunnen blijven aan die bij de voor-
leesopdracht (opdracht 12.5.a).

d  (TP) Neem het schrijfproduct van opdracht 12.4.k en geef een spellingcijfer. Beargumen-
teer in welke mate beoordelingsinstrument en cijfer gelijk kunnen blijven aan die bij het 
deeldictee (opdracht 12.5.b).
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13 Woordenschat

Opdracht 13.1 
Bij 13.1 Functie van woordenschat in de taalvaardigheden

(TA, EP) Kies een leerlijstje met woorden uit een leergang. 
Stel vast of duidelijk is of de woorden receptief of productief geleerd moeten worden. 
Maak een inschatting of de keuze van de woorden voor receptieve en/of productieve be-
heersing voor het betreffende niveau goed lijkt.

Opdracht 13.2 
Bij 13.2 Woordenschat leren

a  (RP, TP) Leg aan een klas (eerste leerjaar voor jouw doeltaal) uit wat ‘intervaltraining’ bij 
woordjes leren is en waarom dat beter is.

b  (RP) Leg in je eigen woorden uit wat met de termen ‘incidenteel’ en ‘intentioneel leren’ 
bedoeld wordt, speciaal met betrekking tot woordenschat. 

c  (RP, EP) Leg uit wat bedoeld wordt met de ‘geefmethode’ en de ‘raadmethode’, en wat het 
resultaat was van het onderzoek van Mondria (1996). Geef aan welke conclusie(s) voor de 
onderwijspraktijk jij daaruit trekt. 

d  (RP) Leg aan een klas (eerste leerjaar voor jouw doeltaal) uit welk(e) misverstand(en) kan/
kunnen ontstaan als je het over ‘vertalen’ en ‘vertaling’ hebt.

e  (TA) Neem een bepaalde klas die je goed kent. Noem twee leerlingen die typische ‘verta-
lers’ zijn, en twee die typische ‘strategen’ zijn. Geef ook aan uit welk gedrag van die leerlin-
gen je dat opmaakt.
Deze opdracht werkt het best als je hem samen doet met een collega die deze klas en 
deze leerlingen ook kent en een andere doeltaal onderwijst.

f  (TA, EP) Kies een klas die je goed kent wat betreft het onderwijs in jouw doeltaal. Probeer 
aan de hand van onderstaand schema globaal in te schatten hoe de parameters ingesteld 
zijn wat betreft woordenschat. Dat wil zeggen: wordt er naar jouw idee evenwichtig en 
voldoende gewerkt aan de verwerving van een receptieve en productieve woordenschat, 
en binnen elk van die twee parameters aan nauwkeurigheid, snelheid/kanaal, context?
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nauwkeurigheid snelheid en kanaal context 

receptief begrip globaal, bij 
 benadering

↑
begrip gedetailleerd

langzaam / schriftelijk 
(lezen)

↑
snel / mondeling

(luisteren)

met (meer/minder 
 pregnante) context

↑
zonder context

productief woordkeus globaal, bij 
benadering

↑
woordkeus nauwkeurig

langzaam / schriftelijk 
(schrijven)

↑
snel / mondeling 

 (spreken)

met (meer/minder 
 pregnante) context

↑
zonder context

Opdracht 13.3 
Bij 13.3 Woordenschat onderwijzen

a  (RP) Leg in eigen woorden uit wat de verhouding is tussen frequentie en tekstdekking van 
woorden. Geef aan waar de grootste problemen liggen als je een goede keus wilt maken 
voor woorden die je leerlingen wilt aanbieden voor receptieve dan wel productieve be-
heersing.

b  (TA, EP) Analyseer en beoordeel woordenleerlijsten.
1 Kies een leergang, idioomboek of woordleerprogramma. Kijk kritisch naar de manieren 

van aanbieding van intentioneel te leren woordenschat, zowel receptief als productief. 
Doe dat (mede) aan de hand van de aspecten die in de zeven vragen in het boek aan 
de orde gesteld worden:
1  een of meerdere betekenissen (receptief) of mogelijke doeltaalwoorden (produc-

tief) tegelijk;
2  omgang met ‘valse vrienden’;
3  ordening (alfabetisch, woordfamilies, onderwerpen/betekenisvelden);
4  losse woorden of (ook) collocaties, uitdrukkingen, zinnetjes;
5  voorbeeldzinnen;
6  bij receptief te leren woorden: variatie in manieren waarop betekenis wordt aange-

geven (meer dan alleen vertaling);
7  alleen betekenis of ook bijvoorbeeld grammaticale eigenschappen. 

Geef aan op welke aspecten de woordenlijst(en) in jouw ogen goed dan wel slecht scoren.

2  Analyseer in welke mate de lijst(en) c.q. het programma zorgen/zorgt voor systema-
tische herhaling (‘intervaltraining’). Geef aan wat daar volgens jou in de praktijk aan 
moet gebeuren.
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c  (TP) Stel dat in een vergadering van jouw sectie een of twee collega’s als probleem aan de 
orde stellen dat de luistervaardigheid van de leerlingen in hun klassen te wensen overlaat. 
Jij vermoedt dat een van de oorzaken zou kunnen liggen in de manier waarop in die klas-
sen woorden worden geleerd en overhoord. Geef aan welke vragen jij aan die collega’s zou 
stellen.

d  (EP) Aan het raden van woordbetekenissen, of het nu uit de gelijkenis met woorden uit de 
moedertaal of andere talen, uit woorddelen of uit de context is, zitten ook nadelen. Noem 
de nadelen die je ziet, noem ook de voordelen en geef je afweging en je conclusies voor 
jouw praktijk.

e  (TP) Kies uit een leergang een oefening van het type ‘Zeg/schrijf dat…’. Vind voor elk 
zinnetje een of meer alternatieve formuleringen (dus zonder de bijzin in een hoofdzin te 
veranderen en vervolgens te vertalen). 
Geef aan welke vragen opkomen over de contexten waarin de zinnetjes kunnen voorko-
men.

f  (TA) Ga op je (stage)school na welke afspraken er tussen de verschillende talensecties 
 (inclusief Nederlands) bestaan over: 
1 de types woordenboeken die gebruikt worden;
2 de instructies en oefeningen ermee in de verschillende vakken en de verschillende 

 klassen. 

Neem ook digitale woordenboeken mee in je onderzoek.
Ga ook na welke afspraken er binnen jouw sectie bestaan over woordenboeken voor jouw 
doeltaal.

Opdracht 13.4 
Bij 13.4 Woordenschat oefenen

a  (TA, TP) Doe een onderzoekje naar nieuwe woorden in een leestekst.
Kies een leestekst uit een leergang voor een (tweede of hoger) leerjaar dat je goed kent. 
Selecteer uit die tekst woorden die op het betreffende niveau onbekend (zouden kunnen) 
zijn. Deel die woorden in in drie categorieën:
1 woorden die belangrijk zijn voor het begrip van de tekst als geheel of van delen daar-

van en die het best vóór het lezen bekend gemaakt kunnen worden;
2 woorden die alleen voor detailbegrip van de tekst van belang zijn, maar die zo frequent 

en relevant zijn dat het de moeite loont om er aandacht aan te besteden, met het oog 
op uitbreiding van de receptieve woordenschat;

3 woorden die alleen voor detailbegrip van de tekst van belang zijn, en die niet frequent 
genoeg of (nog) niet relevant genoeg zijn voor de leerlingen om er aandacht aan te 
besteden.

Ga na of de woorden van categorie 2 in de leergang in een volgend leerlijstje verschijnen.
Zie verder opdracht 13.4.b.
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b (TP) Plan contexthints voor de woorden die je in opdracht 13.4.a in categorie 2 hebt inge-
deeld.
Het is wat onnatuurlijk, maar je kunt ze schriftelijk plannen in dezelfde vorm als de voor-
beelden in het boek, ook al zal het gesprek in werkelijkheid vaak niet precies zo lopen als 
gepland. Maar voor een keer is het een leerzame exercitie.

c  (TA) Voer een onderzoek(je) uit in een van je klassen naar de manier(en) waarop de leer-
lingen woordjes leren. Dat kan goed via een schriftelijke enquête. Voor de vragen kun je je 
onder andere laten inspireren door de leertips in paragraaf 13.4.3. 
Voor de verwerking van de antwoorden zijn meerkeuzevragen het handigst.

d (TA, EP) Analyseer en beoordeel de manier waarop twee (fictieve) docenten met receptie-
ve woordenleerlijsten omgaan.
Stel, twee docenten geven les aan twee parallelklassen. Ze hebben gezamenlijke proef-
werken, waarin ook de receptieve woordenleerlijsten uit de leergang getoetst worden: 
schriftelijk, zonder context, met een aanduiding (‘2x’ of ‘3x’) als er meer dan één vertaling 
gegeven moet worden. Eentalige woordoefeningen komen wel in de leergang voor, maar 
niet in de proefwerken.
Maar in de lessen tussen de proefwerken gaan ze verschillend met de leerlijsten om:

Docent A
Geeft elk lijstje één keer op: ‘Je weet dat deze woorden in het proefwerk gevraagd worden, 
dus zorg ervoor dat je ze kent.’ Onregelmatig en onaangekondigd, maar gemiddeld om de 
twee à drie keer, geeft hij een schriftelijke overhoring op de manier van het proefwerk.

Docente B
Heeft de woorden zo verdeeld dat ze er voor elke les een ongeveer even groot aantal 
opgeeft. Zo gaat ze elk lijstje één keer door; tegen de tijd van het proefwerk geeft ze alle 
lijstjes nog een keer in grotere porties op. In (vrijwel) iedere les overhoort ze de opgegeven 
woordjes (allemaal of alleen een selectie) mondeling, waarbij ze op tempo let. Ze houdt 
bij welke leerlingen niet of slecht geleerd hebben. Soms vraagt ze woorden uit vorige les-
sen. Als een leerling een woord niet weet, geeft ze soms een voorbeeldzin. 

1  Benoem de keuzes die beide docenten gemaakt hebben op de parameters context, 
nauwkeurigheid en snelheid/kanaal.

2  Analyseer en beoordeel de keuzes van beide docenten, zowel op de parameters con-
text, nauwkeurigheid en snelheid/kanaal als op de wijze van opgeven en overhoren.

e  (TA, EP) Analyseer en beoordeel de manier waarop twee (fictieve) docenten met produc-
tieve woordenleerlijsten omgaan.
De twee docenten van opdracht 13.4.d toetsen de productieve woordenlijsten uit de 
leergang in de gemeenschappelijke proefwerk met een combinatie van toetsvormen: losse 
Nederlandse woorden ter vertaling in de doeltaal, en een kleiner aantal woorden en uit-
drukkingen deels in invulzinnen en deels als vertaalzinnen.
Maar in de lessen tussen de proefwerken gaan ze met de productieve woordenlijsten ver-
schillend om:
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Docent A
Gaat met de productieve woordenlijsten net zo om als met de receptieve: hij geeft ze één 
keer op; tegelijk met de receptieve woordenlijsten overhoort hij ze schriftelijk op de ma-
nieren van het proefwerk.

Docente B
Heeft ook voor de productieve woordenlijstjes een verdeling zoals voor de receptieve, met 
een herhaling in grotere porties vóór het proefwerk. Ook deze woorden overhoort ze in 
vrijwel elke les mondeling, een paar los, maar voor de meeste heeft ze korte, eenvoudige 
vertaalzinnetjes (maximaal zes woorden lang) voorbereid, waarin naast het nieuw te leren 
woorden ook eerder geleerde woorden voorkomen. Ook daarbij eist ze dat de antwoor-
den redelijk snel moeten komen. 

1  Benoem de keuzes die beide docenten gemaakt hebben op de parameters context, 
nauwkeurigheid en snelheid/kanaal.

2  Analyseer en beoordeel de keuzes van beide docenten, zowel op de parameters con-
text, nauwkeurigheid en snelheid/kanaal als op de wijze van opgeven en overhoren.

f  (TP) Ontwerp voor een klas naar eigen keuze een samenhangende omschrijvings-/ herfor-
muleringsoefening met vier of meer items. Dat wil dus zeggen een situatie waarin een of 
meer personen uitingen willen doen waarvoor ‘jouw’ klas waarschijnlijk niet de woorden 
kent. 
Je kunt denken aan gesprekken in de sfeer van een hobby die je kent, bijvoorbeeld timme-
ren, zeilen, schaken, muziek maken enzovoort. De persoon in de oefening kan vertellen 
over zijn/haar hobby, maar ook bijvoorbeeld instructies geven aan een buitenlander.
 

g  (TP) Neem het woordenboek doeltaal – Nederlands en het woordenboek Nederlands – 
doeltaal dat leerlingen op jouw (stage)school gebruiken. Ontwerp bij elk woordenboek 
een opzoekoefening voor minimaal twee probleemcategorieën (bijvoorbeeld samenstel-
lingen, woorden die niet in het woordenboek staan). Bedenk bij elke probleemcategorie 
minimaal vier items waarvoor de leerlingen opzoekoplossingen moeten vinden. 

h  (TP) Ontwerp voor een leerjaar naar keuze een geleide spreek- of een schrijfoefening bij 
het volgende productieve leerlijstje (uiteraard aangevuld met de betreffende woorden in 
jouw doeltaal):
 ■ afspreken
 ■ afspraak
 ■ uitnodigen
 ■ langskomen
 ■ ontmoeten
 ■ bezoek

 ■ gast
 ■ gastheer
 ■ gastvrouw
 ■ cadeau
 ■ lunch
 ■ avondeten

Probeer de aanwijzingen voor de oefening dusdanig vorm te geven dat de leerlingen wel 
formuleringsvrijheid hebben, maar dat het voor de hand ligt om zoveel mogelijk woorden 
uit het lijstje te gebruiken.
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i  (TP) Neem een schrijfproduct van een leerling (geleide of open schrijfopdracht). Selec-
teer daaruit de woordfouten. Bedenk bij elke fout een hint (foutentherapie), eventueel in 
meerdere varianten. Bespreek deze hints met een of meer collega’s.

Opdracht 13.5 
Bij 13.5 Woordenschat toetsen

(TA, EP) Analyseer en beoordeel de afspraken die er op jouw (stage)school bestaan over 
de toetsing van woordenschat in de onderbouw en/of de bovenbouw (examenklassen). 
1 Vraag naar die afspraken. Ook als ze op schrift staan, kan het nodig zijn om een of 

meer docenten naar mogelijke ‘ongeschreven’ afspraken te vragen. Mogelijke aan-
dachtspunten bij de analyse:
 ■ afspraken geldig voor alle mvt?
 ■ aparte en/of geïntegreerde toetsing? zonder context of in context?
 ■ aandacht voor meerdere betekenissen/vertalingen?
 ■ duidelijk onderscheid tussen receptief en productief te beheersen woordenschat?
 ■ mondelinge en/of schriftelijke toetsing? aandacht voor tempo (snelle beschikbaar-

heid)?
 ■ gedifferentieerde aandacht voor uitspraak en spelling?
 ■ aandacht voor opzoekfouten bij lees- en/of schrijfvaardigheid?
 ■ gewicht van woordenschat ten opzichte van andere deelvaardigheden/aspecten?

2  Geef je oordeel over deze toetsingsafspraken en geef eventueel suggesties ter verbete-
ring.
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14 Grammatica

Opdracht 14.1 
Bij 14.1 Functie van grammatica in de vaardigheden

a  (TA) Geef twee of meer voorbeelden van grammaticale structuren in jouw doeltaal die 
niet altijd ‘doen wat ze beloven’, dat wil zeggen: die (ook) andere betekenissen of functies 
hebben dan met hun gebruikelijke namen worden aangeduid.

b  (TA) Geef twee of meer voorbeelden van grammaticale structuren in jouw doeltaal die 
duidelijk redundant zijn.

Opdracht 14.2 
Bij 14.2 Grammatica leren

a  (EP) Het boek somt een vijftal stellingen op:
1  Grammatica is de basis van de taal.
2  Je moet de basis leggen met grammatica; zolang de leerling de basisgrammatica nog 

niet heeft doorgewerkt, kan hij niets met de vreemde taal.
3  Hoe meer grammatica je aanbiedt, des te gedegener is je onderwijs.
4  Grammatica kun je alleen leren door regels te leren en te oefenen.
5  Je moet leerlingen niet te vroeg laten schrijven of spreken, want dan maken ze fouten 

en die krijg je er nooit meer uit.

Het boek noemt deze stellingen allemaal ‘misverstanden’. Bepaal je eigen positie, dat wil 
zeggen: verklaar je met elke stelling oneens, eens of gedeeltelijk (on)eens. Geef voor je po-
sitie bij elke stelling minstens één argument, maar meer is natuurlijk nog beter.

b  (RP) Het boek geeft een hiërarchie (taxonomie) van niveaus van beheersing van gramma-
ticale structuren:

talig receptief 1

productief vormgericht schriftelijk 2

mondeling 3

inhoudgericht schriftelijk 4

mondeling 5

metatalig

1  Geef voor elk niveau een concretere omschrijving of een voorbeeld.
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2  Geef aan waarom ‘productief’ op een hoger niveau staat dan ‘receptief’, ‘inhoudge-
richt’ hoger dan ‘vormgericht’, ‘mondeling’ hoger dan ‘schriftelijk’.

3  Geef aan waarom metatalige beheersing geen deel uitmaakt van de taxonomie, of met 
andere woorden waarom je niet kunt zeggen dat ‘metatalige’ beheersing een hoger 
beheersingsniveau zou zijn dan ‘talige’ beheersing.

c  (TA) Het boek bespreekt tegen de achtergrond van vaardigheden (luisteren, spreken, 
lezen, schrijven) en deelvaardigheden (uitspraak/spelling, woordenschat, grammatica) 
verschillen tussen taalleerders wat betreft:
 ■ aanleg;
 ■ behoeften;
 ■ houding tegenover taal (vormgericht of inhoudgericht).

1  Geef een inschatting van jezelf als taalleerder (vormgericht of eerder inhoudgericht, 
gericht op grammatica of eerder op woordenschat, sterker gericht op schriftelijk of op 
mondeling taalgebruik).

2  Noem en beschrijf enkele taalleerders die je kent (leerlingen, collega’s, familie, vrien-
den) en die je typische (of misschien zelfs extreme) voorbeelden van types taalleerders 
vindt.

Opdracht 14.3 
Bij 14.3 Grammatica onderwijzen

a  (TA) Noem een of meer voorbeelden van grammaticale structuren in jouw doeltaal die 
vroeg of relatief vroeg aangeboden en geoefend plegen te worden, maar die daarna bij de 
meeste of veel leerlingen nog jarenlang fout blijven gaan. 
Probeer zoveel mogelijk te verklaren waarom die structuur of structuren zo lang fout blij-
ven gaan, indien mogelijk aan de hand van de criteria die het boek noemt:
 ■ betekenisgehalte;
 ■ doorzichtigheid;
 ■ opvallendheid.

b (RP, EP) Bepaal je positie ten aanzien van het idee van een onderscheid tussen ‘schrijf-‘ en 
‘spreekgrammatica’.
1  Noem drie of meer verschillen tussen ‘schrijfgrammatica’ en ‘spreekgrammatica’. 
2  Het boek pleit ervoor om in vto-programma’s onderscheid te maken tussen schrijf- en 

spreekgrammatica. Geef aan wat je eigen positie is, met argument(en).

c  (TP, RP, EP) Doe ervaring op met geleid-inductieve aanbieding (bewustmaking) van 
grammatica.
1  Kies een grammaticale structuur uit jouw doeltaal en schrijf een lesplan voor een ge-

leid-inductieve aanbieding daarvan. Voer dat lesplan uit, indien mogelijk in een echte 
klas, of anders in een simulatieles met collega’s. (Vergelijk. ook opdracht 14.4.c)

2  Noem twee of meer voordelen en twee of meer nadelen van (geleide) inductie. Neem 
je leservaringen daarin mee.



Opdrachten bij Didactiek van het vreemdetalenonderwijs

54 van 64

3  Geef aan welk(e) argument(en) voor jou zwaarder weegt/wegen en wat jouw positie is 
ten aanzien van (geleid-)inductieve versus deductieve aanbieding van grammatica. 

d (TA, TP, EP) Doe ervaringen op met verschillende vormen van grammaticale regels.
1  Kies een leergang en analyseer welke vorm(en) die gebruikt voor grammaticale regels. 

Zie daarvoor zowel de plaatsen waar nieuwe structuren geïntroduceerd worden als 
ook het grammaticaoverzicht.

2  Bedenk alternatieven voor twee of meer regels uit de leergang, bijvoorbeeld voor een 
metatalig geformuleerde regel een voorbeeldzin of een visueel symbool.

3  Geef aan of en hoe je die alternatieven naast of in plaats van de regel zoals die in de 
leergang staat in de klassenpraktijk zou kunnen gebruiken, c.q. geef aan waarom je die 
alternatieven niet zou willen gebruiken.

4  Noem twee of meer grammaticale begrippen of structuren in jouw doeltaal waarvoor 
verschillende benamingen ‘in de handel zijn’. Geef aan welke grammaticale termen 
meer of minder ‘sprekend’ zijn, welke voor- en nadelen jij ziet en welk keus of keuzes jij 
maakt in jouw klassen.

e  (TA, EP) Maak je bewust hoe het staat met je eigen grammaticale inductie- en opzoek-
vaardigheid.
1  Analyseer in hoeverre je zelf inductievaardig bent, dat wil zeggen: in welk mate je at-

tent bent op (bepaalde) grammaticale verschijnselen in de input (teksten die je hoort 
of leest) in jouw doeltaal en/of in andere talen. Geef aan of je denkt dat grammaticale 
inductievaardigheid aan te leren is.

2 Analyseer hoe het is met je eigen grammaticale opzoekvaardigheid (in grammatica’s 
en woordenboeken), en hoe je die ontwikkeld hebt (of niet). Geef aan of je denkt dat 
grammaticale opzoekvaardigheid aan te leren is.

Opdracht 14.4 
Bij 14.4 Grammatica oefenen

a  (TA) Het boek voert zes oefenparameters op:
1 vormgericht – inhoudgericht;
2 schriftelijk – mondeling;
3 zonder – met tijds-/tempodruk;
4 met – zonder hulpmiddelen;
5 minder – meer taalproblemen;
6 inhoudelijk makkelijker – moeilijker.

Kies uit een leergang vijf grammaticaoefeningen, zo verschillend mogelijk qua type. Geef 
voor elke oefening aan welke parameters door de leergangauteurs vastgelegd zijn (door de 
constructie/opzet van de oefening) en welke parameters door de docent bepaald worden 
c.q. aangepast kunnen worden. 
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b  (TA) Kies uit dezelfde leergang een nieuwe structuur die aangeboden en geoefend wordt. 
Analyseer of er een fasemodel te bekennen valt (komt dezelfde structuur verderop weer 
terug in een ander oefeningstype met andere parameters?). 

c  (TA, TP) Analyseer analyse-/inductieoefeningen en ontwerp er zelf één.
1  Zoek een leergang voor jouw doeltaal die analyse-/inductieoefeningen aanbiedt. Kies 

twee van zulke oefeningen en analyseer de opzet ervan. 
 ■ Wat is de inductiebasis?
 ■ Welke elementen van de regel worden door de leergangauteurs cadeau gegeven, 

welke elementen moeten de leerlingen zelf ontdekken?
Geef mogelijke alternatieven aan en/of geef argumenten die spreken voor de keuzes 
die de leergangauteurs gemaakt hebben. 

2  Kies een andere grammaticale structuur en ontwerp zelf een analyseoefening (induc-
tieoefening). 
Het kan gaan om dezelfde structuur waarvoor je bij opdracht 14.3.c een lesplan ge-
schreven en uitgevoerd hebt; daarvoor schrijf je dan nu een oefening in een schriftelijk 
vastgelegde vorm waarmee de leerlingen in principe zelfstandig kunnen werken, onge-
veer zoals met het Duitse voorbeeld in paragraaf 14.4.2.

d (TA, TP, EP) Analyseer en beoordeel vormgerichte grammaticaoefeningen.
1  Kies een leergang en selecteer daaruit tien vormgerichte, sterk gestuurde grammatica-

oefeningen, zo verschillend mogelijk qua type (de vijf oefeningen van opdracht 14.4.a 
kunnen daar deel van uitmaken). Probeer elke oefening te plaatsen in een (of eventu-
eel meer) van de cellen in onderstaande matrix. (De codes in de cellen dienen alleen 
om de cellen een naam te geven.)

losse 
woord-
groepen

losse 
zinnen

(mono-
logische) 
tekst(en)

(mini-)dia-
lo(o)g(en)

met visuele 
stimuli

met spel-
element

a omvorm- en 
 vervangoefening

a1 a2 a3 a4 a5 a6

b invuloefening b1 b2 b3 b4 b5 b6

c vertaaloefening c1 c2 c3 c4 c5 c6

2  Kies drie of meer van de geselecteerde oefeningen en geef aan in welk(e) andere 
vorm(en) de betreffende structuur ook kan worden geoefend. Kies een van die oefe-
ningen en werk die om naar een andere vorm.

3  Geef aan of je vindt dat de leergang voldoende variatie biedt in vormgerichte, sterk 
gestuurde oefeningstypes.

4  Kies een computer-grammaticaoefenprogramma. Stel, mede met behulp van de op-
merkingen in het boek, een criterialijst op. Analyseer en beoordeel het programma.
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e  (TP) Ontwerp inhoudgerichte oefeningen bij grammaticale structuren. 
1  Kies drie of meer grammaticale structuren uit je doeltaal. Bedenk bij elk daarvan een 

situatie of context waarin die structuur van nature meerdere keren gebruikt wordt. 
2 Ontwerp naar keuze een schrijf- of spreekoefening bij elk van die structuren.

f  (TA) Analyseer opzoekpaden.
1 Neem, naar keuze, een leergang of een woordenboek Nederlands-doeltaal waarin 

leerlingen moeten leren oplossingen te vinden voor grammaticale problemen. Kies drie 
concrete voorbeelden van grammaticale problemen waarvoor leerlingen kunnen ko-
men te staan (een bepaalde woordvorm en/of een woordvolgordeprobleem in een zin 
die ze in de doeltaal moeten produceren, vergelijk het Duitse voorbeeld in paragraaf 
14.4.5). 

2 Analyseer welke stappen de leerling moet doorlopen om de juiste oplossing voor zijn 
probleem te vinden, en over welke kennis van grammaticale regels, terminologie en 
inrichting van de leergang of het woordenboek hij daarvoor moet beschikken.

g  (TP) Neem een schrijfproduct van een leerling (geleide of open schrijfopdracht). Selecteer 
daaruit tien à twintig grammaticale fouten. Bedenk bij elke fout een hint (foutentherapie), 
eventueel in meerdere varianten. Bespreek deze hints met een of meer collega’s.

Opdracht 14.5 
Bij 14.5 Grammatica toetsen

(TA, EP) Analyseer en beoordeel de afspraken die er op jouw (stage)school bestaan over 
de toetsing van grammatica in de onderbouw en/of de bovenbouw (examenklassen). 
1 Vraag naar die afspraken. Ook als ze op schrift staan, kan het nodig zijn om een of 

meer docenten naar mogelijke ‘ongeschreven’ afspraken te vragen. Mogelijke aan-
dachtspunten bij de analyse:
 ■ afspraken geldig voor alle mvt?
 ■ aparte en/of geïntegreerde toetsing? 
 ■ bij aparte grammaticatoetsing: mondelinge en/of schriftelijke toetsing? onderscheid 

schrijf-/spreekgrammatica? aandacht voor tempo (snelle beschikbaarheid)? 
 ■ bij geïntegreerde grammaticatoetsing: gewicht van grammatica ten opzichte van 

andere deelvaardigheden/aspecten? verschil in gewicht bij spreek- en schrijfvaardig-
heid? 

 ■ aandacht voor opzoekvaardigheid bij schrijfvaardigheid?

2  Geef je oordeel over deze toetsingsafspraken en geef eventueel suggesties ter verbete-
ring.
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15 Kennis van land en samenleving

Opdracht 15.1 
Bij 15.1 Rol van kls

(TA, EP) Analyseer en beoordeel de rol van kls (of klv, kennis van land en volk) op je 
school.
1  Ga op je (stage)school na, welke rol kls daar speelt in het curriculum van je eigen doel-

taal (en eventueel dat van de andere mvt). Mogelijke aandachtspunten:
 ■ afspraken over kls-doelen en/of -onderwerpen in de verschillende leerjaren;
 ■ coördinatie of afspraken met mens- en maatschappijvakken als aardrijkskunde, ge-

schiedenis, maatschappijleer;
 ■ rol van kls in toetsing.

2  Geef aan in hoeverre je deze rol van kls of interculturele vorming/competentie bevre-
digend vindt, en wat er in jouw ogen eventueel aan verbeterd zou kunnen of moeten 
worden.

Opdracht 15.2 
Bij 15.2 Kennis

a  (TP) Kies een schooltype. Kies vervolgens een (deel)gebied uit een van de onderstaande 
schema’s, bijvoorbeeld ‘Praktisch bruikbare kennis bij mediacontacten’ of ‘bij bezoeken’, of 
‘Inhoudelijke kennis van geografie’ of ‘van politiek’. Werk een voorstel uit voor de kennis 
die een leerling aan het eind van het gekozen schooltype binnen jouw vak zou moeten 
hebben. Denk ook aan de verschillende doellanden waarmee je te maken hebt. 
Tip: zoek inspiratie en richting in boeken en internetsites over het/de doelland(en) en in 
leermateriaal van aardrijkskunde, maatschappijleer, geschiedenis.

Maak in ieder geval een brainstormlijstje met zo concreet mogelijke punten, bijvoorbeeld 
bij televisie: ‘karakteristieken (soorten programma’s) van zenders A, B, C, …’, of bij politiek: 
‘land X: president, regering, parlement in vergelijking met Nederland’, ‘land Y: drie groot-
ste partijen a, b en c met globale karakteristieken’.
Je kunt ook proberen (toetsbare) doelstellingen te formuleren. Die beginnen met ‘De leer-
ling kan …’; denk dan aan werkwoorden die zoveel mogelijk waarneembare handelingen 
aanduiden, bijvoorbeeld ‘noemen’, ‘aangeven’, ‘beschrijven’, ‘vinden’, ‘uitleggen’, enzovoort.
Voorbeelden: 
 ■ De leerling kan de drie publieke zendkanalen van Duitsland (ARD, ZDF en de regionale 

zenders in het ‘Dritte Programm’) en twee voorbeelden van regionale publieke zenders 
noemen en aangeven wat voor soorten programma’s op elk van die kanalen voorna-
melijk te zien zijn. 

 ■ De leerling kan aangeven dat Oostenrijk een Bundesstaat is, als staathoofd een Bun-
despräsident heeft en als regeringsleider een Bundeskanzler.
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 ■ De leerling kan de namen van de vier grootste partijen van Duitsland: CDU, SPD, Die 
Grünen en Die Linke noemen en die met Nederlandse partijen vergelijken.

Praktisch bruikbare kennis

bij media
contacten

pers belangrijkste kranten / tijdschriften, boekuitgeverijen, …

internet webadressen, zoekmachines, …

televisie zenders, programmabladen, programma’s, …

radio

bij bezoeken toeristisch geografie, verkeer (openbaar vervoer, fiets, auto), belangrijkste 
toeristische doelen, winkelen, horeca, …

schooluit
wisselingen

tijden en verloop van een schooldag, wat wel en wat niet mag, 
schoolsysteem, cijfers, …

privé wat je wel en niet doet als gast c.q. gastheer/-vrouw, verloop van 
de dag in gezinnen, inrichting huis/woning, …

beroeps
matig

in welke branches welke samenwerkings-, stage-/opleidings- en 
werkmogelijkheden bestaan, wat je wel en niet doet als gast c.q. 
gastheer/-vrouw in bedrijven en instellingen (o.a. aanspreekvor-
men), …

Inhoudelijke kennis

geografie (natuurlijke en staatkundige) grenzen, landschap, wegen, indus-
triële concentratiegebieden, …

hedendaags 
en/of 

historisch 

demografie sociale klassen, etnische groepen, sociale en etnische problemen, 
verschillen stad - land, …

economie handel en industrie, belangrijkste concentratie- en ontwikke-
lingsgebieden, werkmogelijkheden, …

politiek staatsvorm, partijen, belangrijke persoonlijkheden, Europese en 
internationale positie, belangrijke politieke discussiepunten, …

onderwijs schoolsysteem, diploma’s, vakken, cijfersysteem, schoolleven, be-
roepsopleiding, stage- en opleidingsmogelijkheden voor buiten-
landers, …

cultuur eten en drinken, sport, muziek, film, tv, internet, gedrukte media, 
literatuur, jeugdcultuur, omgangsvormen, wooncultuur, bedrijfs-
cultuur, …

b  (TP) Maak een opzetje voor de verdeling van de onderwerpen of doelstellingen van op-
dracht 15.2.a over de verschillende klassen van het schooltype dat je gekozen hebt.
Het kan zijn dat je per onderwerp of doelstelling een nadere onderverdeling moet maken.
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Opdracht 15.3 
Bij 15.3 Vaardigheden

a  (TP) Er worden vaak zoekopdrachten op internet gegeven. Een probleem daarbij is dat 
zoekmachines, afhankelijk van het zoekwoord of de zoekwoorden, vaak erg veel treffers 
opleveren die voor de opdracht irrelevant zijn en/of de leerlingen op allerlei zijpaden stu-
ren en tijd laten verdoen die misschien niet aan het vak ten goede komt. 
Om dat te vermijden kun je leerlingen (vooral jongere) vaak beter naar specifieke websites 
sturen om de vindkans te vergroten. Maak of zoek een lijst van nuttige websites in jouw 
doeltaal die voor je leerlingen geschikt zijn om op bepaalde gebieden informatie te vin-
den. Wissel je lijst uit met collega’s.

b  (TP) Leesteksten lenen zich in principe goed voor afleidopdrachten, maar in leergangen 
wordt deze activiteit zelden geoefend. Integendeel, het lijkt erop dat leergangauteurs bij 
het zoeken naar authentieke teksten bewust of onbewust geen teksten nemen met inhou-
delijke elementen die de kennis van de wereld van de leerlingen te boven zouden kunnen 
gaan. Als zulke elementen voorkomen worden ze vaak uit de tekst weggeredigeerd, of de 
auteurs leveren er een verklaring bij, in plaats van de leerlingen zelf uit de context een ver-
klaring te laten afleiden.
Zoek in de pers of op internet een authentieke tekst in jouw doeltaal waarin een of meer-
dere elementen voorkomen die bij de lezer bekend worden verondersteld, maar bij de 
meeste leerlingen niet bekend zullen zijn. Voorbeelden: de naam van een winkelketen zo-
als in Nederland de HEMA, Blokker of de Kijkshop, waarvan iedere inwoner weet wat voor 
spullen er verkocht worden, de naam of namen van een of meer politieke partijen waar-
van iedere inwoner weet waar ze ongeveer in het politieke spectrum staan, een instelling 
zoals in Nederland het Rijksmuseum, KNMI of het Cito waarvan iedere inwoner weet wat 
het is en doet. 
Kijk of de gevonden tekst geschikt is voor een bepaalde klas, en maak er een of meer af-
leidopdrachten bij.

Tip: het zoeken van een geschikte tekst kan erg tijdrovend zijn. Voor deze opdracht kan 
het handig zijn om een paar namen of begrippen te bedenken die aan niet-inwoners van 
het doelland onbekend zullen zijn, en op internet via een zoekmachine teksten te zoeken 
waar deze namen of begrippen in voorkomen. Ook teksten van discussiefora en dergelijke 
kunnen bruikbaar zijn.

c  (TA, EP) Analyseer en beoordeel verwerkings-/toepassingsopdrachten.
1 Kies een leergang. Zoek daarin drie of meer taken of opdrachten waarbij de leerlingen 

informatie moeten verwerken/toepassen die ze eerder hebben opgedaan, hetzij door 
aangeboden teksten te beluisteren en/of te lezen, hetzij door die informatie zelf te zoe-
ken. 

 Analyseer en inventariseer:
 ■ de onderwerpen;
 ■ de manieren waarop de leerlingen aan hun kennis gekomen zijn;
 ■ de eindproducten die moeten ontstaan (vaak presentaties of werkstukken – wees 

attent op originelere en meer op de praktijk buiten de school gerichte opdrachten).
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2 Beoordeel de opdrachten (taken). Mogelijke aandachtspunten:
 ■ zinvol (niet alleen als oefening in het zoeken en verwerken/toepassen van (wille-

keurige) informatie, maar ook wat betreft de informatie zelf)?;
 ■ voldoende structuur en sturing, zowel voor het vergaren van de informatie als voor 

het eindproduct?;
 ■ beoordelingscriteria duidelijk voor leerlingen en docent?

Opdracht 15.4 
Bij 15.4 Houdingen

(TP) Kies een aspect of onderwerp betreffende (een van) jouw doelland(en) en/of de 
bewoners ervan en/of hun taal waarop je weet of vermoedt dat leerlingen vaak afwijzend 
reageren: onderdelen van de nationale cultuur in brede zin (variërend van eet- en verkeer-
scultuur tot en met gebeurtenissen uit het nationale verleden). Ontwerp een les (hoeft 
niet per se precies een lesuur te zijn) rondom dit onderwerp met als doel (of een van de 
doelen) dat leerlingen hun houding veranderen, nuanceren of nader bepalen.
Mogelijke methodes: identificatie met (een) individuele buitenlander(s), omkering van 
het (groeps)perspectief. 

Opdracht 15.5 
Bij 15.5 Toetsing

(TP) Ontwerp een kls-toets.
1  Kies uit een leergang een verwerkings-/toepassingsopdracht (taak) (dat kan een van de 

opdrachten/taken van opdracht 15.3.c zijn). Maak daar een beoordelingsinstrument 
bij.

2  Kies uit een leergang een hoofdstuk of een serie oefeningen over een kls-onderwerp. 
Ontwerp daarbij een toets met beoordelingsinstrument. Als de leergang al in een toets 
voorziet, analyseer die dan, beoordeel die en verbeter hem voor zover je dat nodig en/
of zinvol acht. 
Bedenk dat een toets ertoe dient om te controleren in hoeverre de leerdoelen bereikt 
zijn. Probeer dus te achterhalen wat de doelen zijn van de opdracht/taak c.q. van het 
hoofdstuk of de oefeningenserie. 
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16  Literatuur

Opdracht 16.1 
Bij 16.1 Benaderingen van literatuur en doelen van literatuuronderwijs

a  (RP) Het boek onderscheidt vier literatuurwetenschappelijke benaderingen:
1 literair-historische benadering;
2 tekstimmanente benadering;
3 maatschappelijke benadering;
4 receptie-esthetische benadering.

Geef aan onder wat voor benamingen en in welke vorm deze vier benaderingen in het lite-
ratuuronderwijs op school voorkomen.

b  (RP) Geef aan hoe literatuuronderwijs bij Nederlands in de onderbouw genoemd wordt, 
en waarom het zo genoemd wordt.

Opdracht 16.2 
Bij 16.2 Ordeningsmogelijkheden

a  (EP) Plaats jezelf op een van de niveaus van literaire competentie van Witte (2008), sa-
mengevat in het schema hieronder. 
Probeer terugdenkend te reconstrueren wanneer ongeveer en hoe je dit niveau en het 
daaraan voorafgaande niveau bereikte.

niveau van 
literaire 
competentie

manier van 
 lezen en 
 reageren

type en niveau tekst  
(verhaal, roman)

type en niveau opdrachten

1
zeer beperkt

leest belevend, 
moeite met 
articuleren van 
leeservaringen 
en leessmaak

kort; alledaagse taal; 
hoofdpersoon van eigen 
leeftijd; spanning / actie, 
drama / emotie, geen ge-
dachten en beschrijvingen; 
simpele verteltechniek, 
gesloten einde

kan verhaalfragment samenvatten, basale 
structuurelementen herkennen (bijv. 
wisselingen van tijd en plaats); waardeert 
tekst alleen nog oppervlakkig (‘spannend’, 
‘saai’, ‘zielig’, ‘stom ‘ e.d.) en zonder onder-
bouwing; nog niet in staat tot aangeven 
literaire voorkeur en tot adequate boek-
keuze

2
beperkt

leest herken
nend, kan lees-
ervaringen en 
-smaak enigszins 
articuleren

kort; herkenbare situaties / 
gebeurtenissen / emoties; 
liefst hoofdpersoon van ei-
gen leeftijd; spanning / ac-
tie, drama / emotie, enige 
gedachten en beschrijvin-
gen mogelijk; eenvoudige 
verteltechniek, voorkeur 
voor gesloten einde

kan verhaal samenvatten, onderwerp en 
personages beschrijven, genre noemen; 
waardeert tekst subjectief op basis van 
sympathie voor hoofdfiguur en (on)
waarschijnlijkheid van gebeurtenissen, 
kan slecht ingaan op andere meningen; 
benoemt eigen leessmaak in termen van 
‘oorlog’, ‘misdaad’, ‘liefde’ e.d.; nog niet in 
staat tot adequate boekkeuze
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3
enigszins 
beperkt

leest reflecte
rend, kan over 
tekst en onder-
werp discussië-
ren, ziet litera-
tuur als middel 
om wereld en 
leven te verken-
nen

niet te lange, eenvoudi-
ge literaire teksten voor 
adolescenten en volwas-
senen; maatschappe-
lijke / psychologische / 
morele kwesties (liefde, 
dood, rechtvaardigheid 
enzovoort); bijzondere 
verteltechnieken (bijv. tijd-
sprongen) mogelijk mits 
expliciet, open plekken en 
open einde mogelijk

kan verhaal en ontwikkeling van persona-
ges analyseren, verhaallijnen en vertel-
technieken onderscheiden; kan reflec-
teren en discussiëren over onderwerpen 
(maatschappelijke, psychologische, 
morele kwesties); waardeert tekst deels 
op basis van overeenkomst met eigen 
levenservaring en standpunten, deels op 
verteltechniek; kan voor leessmaak on-
derscheiden tussen ‘leuk’ en ‘goed’ boek 
(lectuur – literatuur); nog niet echt in 
staat tot adequate boekkeuze

4
enigszins 
uitgebreid

leest interprete
rend, interesse 
voor vertel-
technieken en 
‘bedoeling’ van 
de auteur

niet te lange, eenvoudi-
ge literaire romans voor 
volwassenen; complexe 
gebeurtenissen en emo-
ties; minder voorspelbaar 
verloop, tamelijk com-
plexe literaire procedés 
(impliciete tijdsprongen, 
perspectiefwisselingen 
enzovoort), meerdere be-
tekenislagen, metaforische 
stijl, open plekken enzo-
voort

kan verschillende (sub)thema’s en beteke-
nislagen benoemen; kan vermoedens over 
auteursintenties formuleren; kan vertel-
technieken en stijlmiddelen (bijv. ironie) 
analyseren en waarderen op werking; kan 
ingaan op analyses en waarderingen van 
anderen; kan leessmaak goed verwoor-
den; heeft nog te weinig literaire kennis 
om helemaal zelfstandig tot adequate 
boekkeuze te komen

5
uitgebreid

leest letter
kundig, ook 
interesse voor 
literair- en cul-
tuurhistorische 
achtergronden

langere, ook oudere literai-
re werken in ouderwetse 
literaire taal; in modernere 
romans zijn complexe lite-
raire procedés en com-
plexe romanstructuren 
mogelijk

kan een tekst in (literair-)historische con-
text plaatsen; kan bij waardering onder-
scheiden tussen eigen leeservaring en cul-
tuurhistorische waarde van een werk; kan 
zelfstandig adequate boekkeus maken

6
zeer 
uitgebreid

leest acade
misch, lite-
rair-kritisch, 
literatuur-weten-
schappelijk

lange, ook experimentele 
teksten, met (impliciete) 
verwijzingen naar andere 
literaire teksten (inter-
tekstualiteit); voelt zich 
uitgedaagd door meerdui-
digheid

kan verfijnd interpreteren en de tekst 
plaatsen in hedendaagse en historische 
maatschappelijke contexten en in literaire 
en cultuurhistorische stroming(en); heeft 
persoonlijke visie op functie van litera-
tuur en is kritisch op literaire stijl 

b  (RP) Noem bij elk van de volgende vier benaderingen of invalshoeken enkele mogelijkhe-
den om een literatuurprogramma structuur te geven of op te bouwen (bijvoorbeeld bij 
literatuurgeschiedenis literaire stromingen (chronologisch of juist niet)). Geef ook eventu-
ele combinatiemogelijkheden aan.
 ■ literatuurgeschiedenis;
 ■ literaire begrippen;
 ■ thematisch literatuuronderwijs (persoonsontwikkeling);
 ■ ontwikkeling van leessmaak.
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Opdracht 16.3 
Bij 16.3 Leeractiviteiten

a  (TA, EP) Analyseer en beoordeel een fictie-/literatuurles.
1 Kies uit een leergang een gedidactiseerde fictionele/literaire tekst (dus met alle voor- 

en nawerk: instructies, vragen, opdrachten). Alternatief: observeer in een klas de be-
handeling van een fictionele/literaire tekst.
Ga na welke leeractiviteiten achtereenvolgens aan de orde zijn, aan de hand van onder-
staand schema. 

leeractiviteit leerdoel mogelijke oefeningstypes

lezersreactie, 
leeservaring, 
leessmaak

Leerling formuleert (subjectief) 
oordeel over de tekst en motiveert 
oordeel met eigen levenservaringen 
en/of belangstelling en/of emoti-
onele behoeften en/of tekstinter-
pretatie en/of tekstanalyse en/of 
achtergrond.

mondeling of schriftelijk reageren op de tekst, 
beoordelingsschaal/-blad invullen, beoorde-
lingsvragen beantwoorden, leesdagboek of 
leesautobiografie schrijven, enzovoort

(primair) tekst-
begrip

Leerling geeft blijk de tekst op pri-
mair niveau te begrijpen, globaal en 
evt. in detail.

globaal: inhoudsvragen beantwoorden, inhoud 
navertellen/parafraseren, persoonsbeschrijving 
geven van een of meer van de personages, ge-
beurtenissen vanuit perspectief van een van de 
personages beschrijven, enzovoort
detail: zinnen/woorden verklaren

tekstanalyse,
literaire begrip-
pen, literatuur-
theorie

Leerling geeft er blijk van bepaalde 
literatuurtheoretische begrippen op 
de tekst te kunnen toepassen.

vragen/opdrachten beantwoorden (‘Tot welk 
genre behoort deze tekst?’, vormkenmerken 
benoemen, tekst- of spanningsopbouw analyse-
ren, enzovoort)

interpretatie Leerling geeft aan welke secundaire 
betekenissen hij aan de tekst geeft 
(welke ‘bedoelingen’ hij aan de 
schrijver toeschrijft).

vragen/opdrachten beantwoorden (‘Wat wordt 
bedoeld met …?’, ‘Wat wil de schrijver zeggen 
met …?’), ook creatieve opdrachten als ‘openge-
laten plekken’ in het verhaal vullen, ander eind 
schrijven, enzovoort

maatschappelijke 
en psychologische 
achtergrond

Leerling geeft er blijk van (elemen-
ten van) de tekst te kunnen plaatsen 
tegen de achtergrond van (heden-
daagse) maatschappelijke / sociale 
en psychologische verschijnselen.

vragen/opdrachten beantwoorden (‘Waar-
om wil/doet figuur X …?’, ‘Beschrijf het milieu 
van figuur Y’, ‘Waarom vlucht ze weg uit haar 
familie?’, ‘Beschrijf het karakter van figuur Z’, 
enzovoort) 

historisch-maat-
schappelijke en/
of literair-histori-
sche achtergrond

Leerling geeft er blijk van (elemen-
ten van) de tekst tegen een of meer 
achtergronden te kunnen plaatsen: 
■ historische sociale/economische/

politieke omstandigheden
■  auteursbiografie
■  literaire/culturele stroming(en) 

vragen/opdrachten beantwoorden (‘Op welke 
sociale / economische / politieke ontwikkelin-
gen was stroming Z / deze tekst een reactie?’, 
‘Wanneer leefde auteur X?’, ‘Bij welke literaire 
stroming hoort X?’, ‘Bij welke stroming hoort 
deze tekst?’, ‘Waarom is dit een typische tekst 
uit stroming Y?’, enzovoort)
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2 Beoordeel de didactisering c.q. de les. Mogelijke aandachtspunten:
 ■ keuze tekst: geschikt voor doelgroep?
 ■ benadering, doelen: geschikt voor doelgroep?
 ■ lesopzet: meer deductief of meer inductief? passend voor doelgroep?
 ■ alternatieven? aanvullingen?

b (TP) Kies een klas en een bijpassende tekst. Dit kan een stukje jeugdliteratuur zijn, een 
popsong, een clip, een verhaal, een roman, een gedicht, een toneelstuk, een hoorspel, een 
kortere of langere film of een fragment daaruit. Ontwerp bij deze tekst een les (die kan 
korter of langer dan een lesuur duren).
Voer indien mogelijk dit lesplan uit en registreer de ervaringen.

Opdracht 16.4 
Bij 16.4 Literatuur toetsen

(TP) Ontwerp bij het lesplan van opdracht 16.3.b een toets(je) met beoordelingsinstru-
ment.


