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In de lessen natuur- en scheikunde is het belangrijk dat er aandacht is voor vaktaal. Taal speelt 
meerdere rollen in de lessen natuur- en scheikunde op het vmbo. Allereerst staat taal in dienst van de 
begripsontwikkeling. Bij vakdocenten moet het besef groeien dat natuurwetenschappelijk onderwijs 
voor een belangrijk deel taalonderwijs is. Het is belangrijk dat docenten leerlingen uitdagen tot actief 
taalgebruik en de leerlingen laten ervaren door proeven te doen. Daarbij is het niet de bedoeling dat 
de docent als een voetbalverslaggever naast de proef staat te vertellen wat er gebeurt, maar juist 
luistert naar de manier waarop leerlingen over de ervaren fenomenen praten.  de bedoeling dat de 
docent naar de leerlingen luistert en niet als een voetbalverslaggever naast de proef staat te vertellen 
wat er gebeurt. Voor de begripsontwikkeling van de leerlingen is het belangijk dat ze de vaktaal 
gebruiken.  
 
Daarnaast is taal een ‘voertuig’ tijdens de les. Een juiste omgang met taal in de les bevordert een 
goed verloop. De docent let op het taalgebruik bij:  

• Procedurele instructies, bijvoorbeeld “Iedereen luistert. Dit vertel ik maar één keer.” Niet 
zelfden wennen docenten hun leerlingen aan dat ze niet hoeven te luisteren naar procedurele 
instructies, waarna de vingers van de leerlingen alsnog omhoog vliegen.  

• Inhoudelijke uitleg. Hierbij zijn de volgende factoren onder meer belangrijk: voorbeelden, 
verhalen, metaforen, leerlingen vragen laten stellen, luisteren naar vragen, luisteren naar de 
antwoorden van leerlingen en het doorspelen van antwoorden.  

• Communicatie in de klas. Hierbij is het van belang om te letten op het spreken en luisteren 
van de docent en het spreken en luisteren van leerlingen met elkaar en met de docent.  

• Zelfstandig werken. Bij het zelfstandig werken vindt sturing en terugkoppeling vaak plaats 
door het lezen van teksten en het maken van vragen.  

• Toetsing. Bij toetsing spelen meerdere taalaspecten een rol, waaronder het lezen en 
interpreteren van toetsopdrachten door de leerling, het opschrijven van het antwoord door de 
leerling, het lezen en interpreteren van de antwoorden door de docent en het geven van 
feedback aan leerlingen. Soms is het moeilijk om het juiste probleem te achterhalen.  

• Uitdagen en motiveren. Taal is een belangrijk hulpmiddel bij motivatie. Een enkel goed 
gekozen (en goed verstaan) woord kan al wonderen doen.  

 
Contexten 
Contextrijk onderwijs vergroot het belang van taal. Met taal geeft de docent vaak betekenis aan de 
vakinhoud. Er wordt bijvoorbeeld een krant of een documentaire gebruikt of er worden voorbeelden en 
toepassingen gegeven. Het gaat er daarbij om dat er een herkenbare situatie wordt geschetst voor de 
leerlingen. De gedachte erachter is dat de verworven inzichten opnieuw worden opgeroepen in die 
situatie wanneer de juiste context in het onderwijsproces wordt gekozen. Het is dus belangrijk om een 
zinvolle context te schetsen voor de ervaring van een leerling.  
 
Eigen bijdrage  
Het natuur- en scheikunde-onderwijs kan ook belangrijke eigen bijdragen leveren aan de taal-
ontwikkeling. Denk hier bijvoorbeeld aan: 

• Het formuleren van wetmatigheden in ingedikte vorm (het gedicht van de 
natuurwetenschappelijke werkelijkheid!).  

• Het formuleren van relaties en verbanden, gebruikmakend van grafiekentaal of formuletaal. 
• De zuivere definiëring van vaktaalbegrippen.  
• Relaties leggen met beelden, metaforen en schematische voorstellingen.  
• De kwalitatieve, semi-kwantitatieve en de kwantitatieve benadering.  
• Van woordformules naar formules.  



 
Didactiek 
Velen zien het beroep van docent als een praatberoep. Geboren sprekers worden niet zelden 
docenten. Ze vinden het zelf heerlijk om prachtige verhalen te horen en te vertellen. Dit effect wordt 
verder versterkt in de beroepspraktijk. Het beroep is misschien nog meer een ‘luisterberoep’: 
beginnende docenten merken dat de klas vaak rumoerig wordt als zij hun mond houden. Als gevolg 
kunnen docenten denken dat ze vooral door moeten praten om orde te houden. Er zijn ook docenten 
die menen dat alle examenstof minimaal eenmaal door de eigen mond moet zijn gegaan, omdat 
leerlingen het anders ‘niet hebben gehad’.  
In de moderne vakdidactiek is de aandacht voor taal toegenomen. Bij natuur- en scheikunde heeft de 
constructivistische opvatting, de aandacht voor Piaget, de vastlegging van contexten in de 
examenprogramma’s en de introductie van woordformules een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
bewustwording van talige aspecten. Hierbij worden de leerlingen meer aangezet tot actief taalgebruik 
en de docent treedt in een meer luisterende rol. Niettemin geldt voor veel natuurwetenschappelijke 
lessen nog de karakterisering: ‘Ga aan de deur van het klaslokaal staan. De kans is 70% dat je een 
docent hoort spreken. Als je de docent hoort spreken is de kans 70% dat hij instructies geeft of uitleg. 
Slechts voor 30% wordt het spreken van de docent gebruikt voor contact met de leerlingen; het geven 
van antwoorden en het aanmoedigen. In de meeste klaslokalen moeten 30 leerlingen hun spreektijd 
verdelen in 30% van de lestijd. Voor elk is er een partje: 1/90-ste! In een dag spreekt een leerling 
gemiddeld twee zinnen uit van gemiddeld 8 woorden, terwijl ze moeten leren.’ 
 
Traditie en cultuur van het vak 
Het schoolvak natuurkunde heeft een historische traditie en een eigen "cultuur" die veel ruimte laat 
voor verbetering. Ook de wetenschappelijke disciplines van de natuurkunde en de scheikunde hebben 
een eigen wetenschapscultuur. Hierin is het formalistische taalgebruik een belangrijk onderdeel. 
Begrippen zijn nauwkeurig afgebakend en gedefinieerd. In het onderwijs kun je de betekenisgeving 
natuurlijk niet uit de weg gaan! Toch komt het voor dat docenten in exacte vakken minder gevoelig zijn 
voor talige problemen. Ook kan het voorkomen dat de verbale intelligentie van docenten in exacte 
vakken wat mager is ontwikkeld. Ze zijn in hun zelfbeeld gesterkt op het gebied van hun 
logisch/mathematische intelligentie.   
In de beoefening van het traditionele schoolvak heerst een cultuur van weinig woorden gebruiken en 
werken met symbolen en getallen. Bij het oplossen van problemen willen veel docenten het liefst ‘zo 
snel mogelijk een rekenopgave maken’. Leraren natuurkunde in het vbo klagen erover dat hun vak zo 
aantrekkelijk was voor taalzwakke leerlingen, maar door de moderne didactiek om zeep is geholpen. 
Ze geven daarbij aan dat allochtone leerlingen bij natuurkunde vroeger goed uit de voeten konden. Ze 
miskennen hiermee de rol die taal speelt bij de ontwikkeling van het denken het het leren. Een aardig 
model toont vier velden waaraan een docent in elke les aandacht zou moeten besteden: emotie, 
kennisvaardigheden, interactie/communicatie en zingeving/betekenis: 
 
Emotie/gevoel 
Voorbereide omgeving 
Persoonlijke aandacht  
Motivatie 
Zin hebben  

Interactie/communicatie 
Samenwerken 
Presentaties 
Taal gebruiken  

Kennisvaardigheden  
Zelfstandig leren  
Uitdaging 
Doen  
Presteren  

Zingeving/betekenis 
Context 
Toepassing 
Zin geven 
Metacognitie 

 
In de natuurkunde wordt het taalisolement echter verheven als een waardevolle karakteristiek van het 
vak. Deze opvatting is ten dele waar: de essentie uit het kennislichaam van de natuurkunde kan als 



een gedicht in buitengewoon korte vorm worden opgeschreven. Het is bijzonder dat drie wetten van 
Newton een groot stuk van de klassieke fysica opspannen. Hetzelfde geldt voor de wetten van 
Maxwell voor bijvoorbeeld elektriciteit, het magnetisme en de optica. De klassieke fysica past op één 
T-shirt:  
 
“God said 
div D = 4p r 
div B = 0 
rot E = - c-1.?B/?t 
rot H = 4p j - c-1.?D/?t 
and there was light” 
 
Taalverwerving in de natuurkundeles 
Een mens is onvrij als eigen verbale uitingen niet goed mogelijk zijn. Op vakantie ervaren we deze 
handicap soms zelf. Taalverwerving is het proces waarbij een leerling zich de regels eigen maakt die 
ten grondslag liggen aan het taalsysteem dat hem omringt. Deze regels hebben betrekking op 
verschillende aspecten die aan gesproken taal te onderscheiden zijn. De regels hebben te maken met 
de volgende factoren:  

• Klankvorming (fonologie). Dit heeft te maken met de uitspraak van een woord, bijvoorbeeld 
‘energie’, ‘watt’ of ‘ampère’. Als je niet weet hoe je een woord uit moet spreken, zul je het 
woord liever vermijden.  

• Woordvorming (morfologie). Als je woorden niet begrijpt, kun je grote fouten maken. Een 
leerling schreef bijvoorbeeld ‘elektrische tijd’. Vaktaalwoorden worden aangeleerd, maar zijn 
deels bekend uit het dagelijks leven (bijvoorbeeld ‘massa’, ‘temperatuur’ en ‘spanning’). Het 
woord transistor is gevormd uit de woorden ‘transformer’ en ‘resistor’.  

• Zinsvorming (syntaxis). Taaluitingen worden moeilijk als je geen zinnen kunt maken met een 
onderwerp en een werkwoordsvorm. Je gebruikt bijvoorbeeld uitdrukkingen als ‘Er heerst een 
druk van 1 atm’ en ‘De lucht bevat zuurstof’ en argumenteren vereist het gebruik van woorden 
als dus, want, immers en indien.  

• Betekenisvorming (semantiek). Betekenissen kunnen verschillen. Wrijving hoeft als 
natuurkundig verschijnsel bijvoorbeeld niet noodzakelijk verbonden te zijn met beweging. Als 
de betekenis van woorden niet duidelijk is, zul je de woorden toch moeten gebruiken en aan 
de reactie van je omgeving merken of het klopt of niet. Dat is spannend.  

• Regels over taal (pragmatiek). Regels over vaktaal hebben hiermee te maken, bijvoorbeeld in 
grafiekentaal en een woordformule of het feit dat eenheden die namen zijn (joule) worden 
afgekort door een hoofdletter (J), maar voluit met een kleine letter worden geschreven. Het is 
belangrijk om deze regels te kennen.  
 

In de praktijk houdt dit in dat een leerling erachter moet komen welke klanken en klankcombinaties 
betekenisvol zijn in zijn omgeving, hoe zinnen gevormd worden, hoe woorden verbogen en vervoegd 
worden en hoe gesprekken bijvoorbeeld worden gevoerd en argumenten worden gewogen. Dit is 
allereerst belangrijk voor de ontwikkeling van de vaktaal, maar taal speelt ook een belangrijke rol in 
het denken zelf. Het rijkt gedachten aan en ontwikkelt gedachten die er bijna zijn.   
 
De gewenste ontwikkeling vindt vaak vanzelf plaats als de leerling (veel) wordt blootgesteld aan acrief 
en passief taalgebruik. Het is belangrijk dat leerlingen, zowel actief als passief, worden blootgesteld 
aan natuurkundige taaluitingen in zinvolle situaties. Docenten moeten dus werkvormen verzinnen 
waarbij leerlingen op een natuurlijke manier met elkaar en met de docent praten. Als docent kun je 
leerlingen vragen laten stellen en antwoorden laten geven. Stel niet steeds zelf de vragen en geef ook 
niet steeds zelf de antwoorden. Ook kunnen leerlingen in een rol worden geplaatst (‘je bent 
medewerker van de consumentenbond’) en in een context (‘je geeft een interview aan de krant’) om 



veel taaluitingen uit te lokken. Leerlingen kunnen ook een eigen kaartenbakje maken met moeilijke 
woorden. De docent kan een spel bedenken waarbij ze die woorden moeten oefenen.  
 
Op de site van SLO en Cito (www.examenblad.nl) is informatie over het vmbo-examen bij elkaar 
gebracht. Er zijn ook lesvoorbeelden opgenomen voor natuur- en scheikunde. Het gaat om lessen 
waarbij ook aandacht is gericht op de betekenis van taalontwikkeling binnen het vak natuur- en 
scheikunde. 
 
 
 
 


