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BELANG VAN GOED FORMULEREN

Filmpje “Nieuw Dier: Koken met kerst”  

Belang van vaktaal en specifiek formuleren

• Samenleving wordt taliger 

• Taal nodig voor communicatie over natuurwetenschappen  

• Onderwijs wordt taliger à examens 

https://www.youtube.com/watch?v=qRlf_Rh019E


MEER TAAL IN EXAMENS

▪ Nieuwe examenprogramma’s gebaseerd op context-concept onderwijsà 
taal een belangrijke rol.  

▪ Scheikunde eindexamen mei 2014 vergeleken met mei 2015 (NVOX,2015 #9)  

▪ Veel meer beredeneer-/leg uit- vragen. 

▪ Toets Item Analyse: in 2015 is 44,2% een beredeneer-/leg uit-vraag 

                                 en in 2014 is dat 31,6% van de scorepunten   
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▪ Subdomein A9: Waarderen en oordelen  
Eindterm  
De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over 

een situatie in de natuur of een technische toepassing en daarin 
onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve 
maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.  

▪ Subdomein A11, 12, 13, 14, 15: Redeneren …. 
in termen van context-concept  
in termen van structuur-eigenschappen 
over systemen, verandering en energie  
in termen van duurzaamheid  
over ontwikkelen van chemische kennis 

 EXAMENPROGRAMMA SCHEIKUNDE,  VAARDIGHEDEN
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Leerlingen verliezen veel punten op toetsen en examens omdat ze vragen 
vaag of onvolledig beantwoorden.  

ONDERZOEK NAAR VERBETERING VAN TAALVAARDIGHEID 
VAN 4-HAVO LEERLINGEN BIJ SCHEIKUNDE.

• Antwoorden van leerlingen van groot aantal toetsen geanalyseerd  
    (Sk, Eng, Bio) 
• Leerlingen maakten de meeste fouten in de volgende categorieën: 
VH = Vraag Herhalen (antwoord zou goed zijn geweest als de vraag geheel of 

gedeeltelijk in het antwoord was verwerkt) 
SW = Scharnierwoord/signaalwoord (onjuist voegwoord: omdat, voordat, nadat, tot, 

terwijl, als, toen) 
OR = Onvolledig Redeneren (stappen in de redenering worden overgeslagen) 
FV= Foutieve Verwijzing (het, die, er, dan)  
TV = Taalverzorging (zin begrenzing, correct Nederlands) 
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NULMETING
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Niet duidelijk is of die fouten ontstaan omdat ze het juiste 
antwoord niet weten of omdat ze slordig formuleren.  

Nulmeting  
Toets met daarin 4 vragen met de volgende vraagformuleringen: 
-‘Geef het verschil aan tussen…’,  
-‘Leg uit waarom…’,  
-‘Leg uit of…’,   
-‘Beredeneer dat…’. 

• Deze vragen beoordeeld op taal. 
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Niet duidelijk is of die fouten ontstaan omdat ze het juiste 
antwoord niet weten of omdat ze slordig formuleren.  

Nulmeting  
Toets met daarin 4 vragen met de volgende vraagformuleringen: 
-‘Geef het verschil aan tussen…’,  
-‘Leg uit waarom…’,  
-‘Leg uit of…’,   
-‘Beredeneer dat…’. 

• Deze vragen beoordeeld op taal. 
 M SD Aantal lln max 

score van 4 
taalpunten

Nulmeting 1.58 1.04 3
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INTERVENTIE VOOR TOETSWEEK 2
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• Vraagformuleringen in toetsen scheikunde en biologie  

- ‘Geef het verschil aan tussen…’,  
- ‘Leg uit waarom…’,  
- ‘Leg uit of…’,   
- ‘Beredeneer dat…’. 

•  De antwoorden op de vier specifieke vraagformuleringstoetsvragen 
worden niet alleen op inhoud maar ook op taal beoordeeld.  
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INTERVENTIE VOOR TOETSWEEK 2
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• Vraagformuleringen in toetsen scheikunde en biologie  

- ‘Geef het verschil aan tussen…’,  
- ‘Leg uit waarom…’,  
- ‘Leg uit of…’,   
- ‘Beredeneer dat…’. 

•  De antwoorden op de vier specifieke vraagformuleringstoetsvragen 
worden niet alleen op inhoud maar ook op taal beoordeeld.  

 M SD Aantal lln max score 
van 4 taalpunten

Nulmeting 1.58 1.04 3
Toetsweek2 2.15 1.26 15

 verschil 95% CI T(98) p d % verbeterd dan 
wel max score 

behouden

Nulmeting - 
toetsweek2

-0.57 -0.88, -0.25 -3.59 0.001 0.54 55.6



Hoofdletter Punt 
Vraagherhalen 
X punten = X antwoordelementen 
Wees concreet 
Antwoord overlezen
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T A A L !

•Elke leerling scheikunde en/of biologie heeft een kaartje 
gekregen met daarop de volgende trefwoorden:  

•Van dit kaartje hangt in elke klas een exemplaar op A4-formaat. 

•Enkele taalopdrachten gekoppeld aan scheikunde in de les. 

• Leerlingen kunnen 1 bonuspunt verdienen per taalvraag, als ze 
het antwoord correct formuleren.  

INTERVENTIE VOOR TOETSWEEK 3
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RESULTATEN GEMIDDELDEN
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 M SD Aantal lln max score 
van 4 taalpunten

Nulmeting 1.58 1.04 3
Toetsweek2 2.15 1.26 15
Toetsweek3 2.71 1.08 25

 verschil 95% CI T(98) p d % verbeterd dan wel 
max score 
behouden

Nulmeting - 
toetsweek2

-0.57 -0.88, -0.25 -3.59 0.001 0.54 55.6

Nulmeting – 
toetsweek3

-1.13 -1.43 -0.83 -7.42 0.000 1.09 67.7



Hoofdletter Punt 
Vraagherhalen 
X punten = X antwoordelementen 
Wees concreet 
Antwoord overlezen
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T A A L !

•  Aandacht voor taal in de les behouden. 

INTERVENTIE VOOR TOETSWEEK 4

•  Taalopdrachten in de les.
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RESULTATEN GEMIDDELDEN
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 M SD Aantal lln max 
score van 4 
taalpunten

Nulmeting 1.58 1.04 3
Toetsweek2 2.15 1.26 15
Toetsweek3 2.71 1.08 25
Toetsweek4 2.74 1.20 33

 verschil 95% CI T(98) p d % verbeterd dan wel 
max score behouden

Nulmet ing - 
toetsweek2

-0.57 -0.88, -0.25 -3.59 0.001 0.54 55.6

Nulmeting – 
toetsweek3

-1.13 -1.43 -0.83 -7.42 0.000 1.09 67.7

Nulmeting – 
toetsweek4

-1.15 -1.45 -0.83 -7.74 0.000 1.11 69.7
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•  “taalteken” toevoegen à  
 antwoorden bevatten minder taalfouten (56% verbeterd) 
 15 van de 99 leerlingen hebben maximale score 

• aandacht voor taal in de klas  
+ bonustaalpunt voor vragen met “taalteken”  à 
 antwoorden bevatten minder taalfouten (68% verbeterd) 
 25 van de 99 leerlingen hebben maximale score 

•aandacht voor taal onderhouden 
+ bonustaalpunt voor vragen met “taalteken”  à 
 antwoorden bevatten minder taalfouten (70% verbeterd) 
 33 van de 99 leerlingen hebben maximale score 

CONCLUSIES
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IMPACT OP SCHOOL
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CSG Het Noordik, Almelo 

▪Maart 2016, Presentatie in alle teams à collega’s erg positief 

▪April 2016, Overleg leidinggevenden voor invoeren hele school 

▪Langs alle vaksecties, invoering “taalteken” in toetsen 

▪Veel secties gaan het “taalteken” gebruiken in toetsweek4 (vrijwillig) 

▪Sept 2016 “taalteken” wordt gebruikt bij ELKE sectie op ELK niveau



30-11-2016 16

ZELF AAN DE SLAG
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Uit	de	nieuwe	examensyllabus	wordt	duidelijk	dat	er	van	leerlingen	verwacht	
wordt	dat	ze	veel	vaker	beredeneren,	beargumenteren,	uitleggen,	beoordelen,	
analyseren	en	voorspellen.	Dit	vereist	niet	alleen	veel	inhoudelijke	kennis,	maar	
ook	een	goede	taalvaardigheid.	

Een	van	de	mogelijkheden	om	leerlingen	hiermee	te	laten	oefenen,	is	door	
oefeningen	aan	te	bieden	die	bij	leerlingen	niet	alleen	een	beroep	doen	op	de	
vakinhoud	maar	ook	op	de	taalvaardigheid.	

Ontwerp	een	opdrachten	voor	leerlingen	waarbij	ze	extra	met	taal	bezig	zijn.	



verband scharnierwoorden
opsommend  
verband

ook, tevens, vervolgens, verder, bovendien, ten eerste, ten tweede, …, 

tegenstellend  
verband

maar, echter, toch, niettemin, desondanks enerzijds…anderzijds, 
daarentegen, 

oorzakelijk  
verband

doordat, daardoor, als gevolg van, zodat, waardoor, als gevolg van

redengevend  
verband

omdat, daarom, dus, want, immers, dat blijkt uit, aangezien, de reden 
hiervoor is…

toelichtend  
verband

zo, bijvoorbeeld, zoals 

voorwaardelijk  
verband

als, indien, wanneer, in het geval dat, tenzij, mits

vergelijkend  
verband

zoals, net (zo) als, evenals, meer/beter dan

doel-middel- 
verband

opdat, zodat, daarvoor, waarvoor, door te, om te, met de bedoeling

toegevend  
verband

hoewel, ofschoon, zij het dat, weliswaar,  
ook al…

samenvattend  
verband

kortom, samengevat, al met al, met andere woorden, kort gezegd…

concluderend  
verband

kortom, al met al, dus, dat houdt in, concluderend

 SCHARNIERWOORDEN


