
‘Iedere leraar is een taalleraar.’ Hebt u deze zin wel eens in VONK of een andere res-
pectabele bron gelezen, en zo ja, hebt u toen ook gedacht, wat een onzin? Ik denk 
in elk geval dat het gevaarlijke onzin is1, al zit er wel een kern van waarheid in. Ik 
zal dit zo proberen uit te leggen. Als iemand een bron kan aanwijzen waarin ikzelf 
zoiets gezegd of geschreven heb, dan beken ik onmiddellijk schuld: er zijn taalleraren 
en leraren van andere vak- of leergebieden. Taalleraren hebben verstand van taal en 
andere leraren van andere zaken. Soms zijn leraren van meerdere markten thuis, in 
het basisonderwijs bijvoorbeeld, maar ook zij zijn meestal niet aan het multitasken.
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Taaldoelen?

Theun Meestringa

et is een risicovolle gedachte, heb 
ik de laatste tijd geleerd, omdat 
het mensen die werken aan de 
ontwikkeling en invoering van 

taalgericht onderwijs op het ver-
keerde been kan zetten, als bij hen 
de gedachte postvat dat er in vak-
lessen ook aan doelen van het vak 
Nederlands gewerkt moet worden. 

Dat er bijvoorbeeld bij scheikunde 
ook geleerd moet worden een presentatie te 
geven of een brief te schrijven. Je kunt (mis-
schien) taalonderwijs en vakonderwijs wel 
integreren, maar dat is iets anders en gaat 
verder dan taalgericht vakonderwijs. Het is 
onmiskenbaar dat leraren en leerlingen bij 
alle vakken taaltaken uitvoeren, en het is 

prima en zeker nastrevenswaardig om leer-
lingen daar ook productieve taaltaken te 
laten uitvoeren, zoals een presentatie hou-
den of een artikel schrijven en het daar niet 
voornamelijk bij lezen en luisteren te laten. 
Want leerlingen en leraren hebben die taal-
productie nodig om goed te kunnen leren en 
feedback te kunnen geven en te ontvangen. 
Maar leerlingen opzettelijk taaltaken laten 
uitvoeren, maakt je nog geen taalleraar. 

Het is ook een gevaarlijke gedachte, omdat 
het door leraren van andere vakken niet seri-
eus genomen kan worden en zij zich wellicht 
zullen afvragen of ze degene die zulke 
‘onzin’ uitkraamt wel serieus moeten nemen. 
En dat laatste zou zonde zijn, want die lera-
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ren moeten wel ook pro-
beren de kansen te benut-
ten om hun leerlingen 
beter te laten presteren 
door gericht aandacht aan 

het gebruik van de vaktaal te besteden. 

Taal is belangrijk en een probleem voor (som-
mige) leerlingen, daar is weinig discussie 
over. En je leert taal (ook) door die te gebrui-
ken, in de les sen Nederlands, in andere uren 
op school, buiten school, voorschools... Maar 
dan. Taalonderwijs is iets anders dan taalle-
ren door te doen. Bij taalonderwijs is er 
sprake van instructie, gerichte oefening en/
of feedback op taalgebruik. Daar leer je 
waarom en wanneer het belangrijk is om 
precies te zijn in je formuleringen, wat het 
uitmaakt of je iets zus of zo zegt, hoe ver-
schillende teksten in elkaar steken en hoe je 
ze (zo goed mogelijk) kunt begrijpen en  
produceren, wat je kunt doen om beter taal 

te leren gebruiken. Je zou 
bij taalonderwijs moeten 
le ren formuleren en leren 
wat het effect is van ver-
schillende formuleringen. 
Hoe je je kunt voorberei-
den om bepaalde taalta-
ken (of genres) goed te 
doen en hoe je ze kunt 

analyseren. Je leert in taallessen hoe taal 
werkt, dat de situatie meebepaalt wat de 
betekenis is van wat er gezegd of geschre-
ven wordt. Dat je door de taal die je gebruikt 
kunt laten zien dat je de ander respecteert, 
of niet en dat verschillende situaties verschil-
lende registers kennen, schooltaal, thuistaal, 
straattaal, dialect, vaktalen. Je kunt in taal-
lessen leren over registers, maar je kunt ze er 
niet (allemaal) leren. En dat hoeft ook niet. 

In de jaren die we aan taalgericht vakonder-
wijs gewerkt hebben, krijgen we steeds 
scherper in beeld waar het om draait: bij de 

vakken gaat het om het leren van de vaktaal, 
het register van het vak. Bij Nederlands kun 
je leren daar oog voor te krijgen, te analyse-
ren wat de kenmerken zijn en hoe je de taal-
taken kunt aanpakken. Bij het vak moet je de 
taal van het vak leren beheersen. De vakle-
raar kan – nee, móet – alert zijn op die vak-
taalvaardigheid. Hij kan de leerlingen daar 
steun bij bieden en zorgen voor de nodige 
interactie en oefening, zodat de leerlingen 
het niet hebben over ‘duwende magneten’, 
maar weten dat magneten elkaar aantrek-
ken en afstoten, dat ze leren niet te zeggen 
dat de grafieklijn ‘omhoog gaat’, maar dat 
die lijn stijgt. Hij kan de leerlingen ertoe aan-
zetten nauwkeurig te formuleren: ‘Ja, dat is 
goed, maar hoe zeg je dat als bioloog?’ Er is 
weinig reden tevreden te zijn met halve ant-
woorden. Hij hoeft ‘t kofschip niet uit te leg-
gen en misschien wel niet eens op de d’s en 
t’s te letten. 

Veel leren we de laatste tijd in het Platform 
Taalgericht Vakonderwijs van het ontwikke-
len en uitproberen van nieuwe taalgerichte 
lesvoorbeelden.2 In een van de geschiedenis-
lessen schrijven leerlingen brieven aan een 
vriend vanuit een bepaald standpunt over 
een historische gebeurtenis. Een van de brie-
ven (aan ‘een vriend’) wordt door de leraar 
als onvoldoende beoordeeld, omdat de aan-
hef ontbreekt. Het is voor mij de vraag of dat 
terecht is. De aanhefverplichting stond niet 
in de opdracht. En als er geen schoolafspraak 
is dat brieven op school altijd met een aan-
hef moeten beginnen, mag je het ontbreken 
ervan bij een informele brief dan zo zwaar 
rekenen? Is het kunnen weergeven van het 
standpunt door daarvoor de goede woorden 
te kiezen niet belangrijker dan zo’n vorm-
kwestie? Moet binnen de vakken de beteke-
nis niet altijd voorop staan? 

Dat daarbij een gebrekkige vorm van de taal 
de weergave van de betekenis niet in de weg 

Taalonderwijs 
is iets anders 
dan taalleren 
door te doen. 

De vakleraar  
kan – nee, móet 
– alert zijn op 
die vaktaal
vaar digheid.
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Het onderwijs is taalge-
richt, als er gericht 
gewerkt wordt aan taal. 
Zo simpel is het. En daar 
hoef je geen taalleraar 
voor te zijn of te worden. De vraag welke 
vaktaaldoelen dan extra aandacht verdienen, 
is minder eenvoudig te beantwoorden. Dat is 
een nieuwe uitdaging.

mag staan, moet duidelijk zijn. Door eisen te 
stellen aan het vakmatig formuleren en de 
leerlingen te helpen daaraan te voldoen, 
werkt ook de niet-taalleraar aan taaldoelen. 
Als je maar expliciet bent over de eisen die je 
stelt aan correctheid en adequaatheid van de 
vaktaal. Er zijn veel leerlingen die daar baat 
bij kunnen hebben. 

Het onderwijs is 
taalgericht, als er 

gericht gewerkt 
wordt aan taal.

Noten

1  Het is een beetje ruw geformuleerd ..., of grof geschoten.

2   Zie www.taalgerichtvakonderwijs.nl  > Producten  >  De Lesfabriek  > Nieuwe 
lesbrieven. 

Theun Meestringa
SLO Enschede 

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
t.meestringa@slo.nl
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CENTRUM NASCHOLING ONDERWIJS

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) organiseert tijdens de komende 
maanden de volgende cursussen voor leraren Nederlands: 

7 februari 2009
CST

18 februari 2009
CDE

10 + 25 maart 2009
CST

11 maart 2009
CST

12 maart 2009
CDE

18 maart 2009
CDE

Taaldag 
Voor Nederlands:
- Hoekenwerk en contractwerk in de praktijk
- Werken met infotainmentprogramma’s in de lessen 
- Kunst en reclame in een vakoverschrijdend project
-  Alternatief evalueren in de lessen Nederlands in de 

praktijk

Digitaal portfolio
Gino Bombeke

Luisteren en spreken in het 6e jaar
Jan Gilté

In de keuken van de muze: wat doe ik met poëzie?
Jan Van Coillie

Dag van het taalbeleid

Welke taaltests zijn er en wat doe ik ermee?
Chris van Vliet

InschrIjvIngen en InlIchtIngen:
Universiteit Antwerpen-CNO

Campus Drie Eiken (CDE), tel. 03 820 29 60, cno@ua.ac.be
Stadscampus (CST), tel. 03 220 46 81, danielle.daniels@ua.ac.be

www.ua.ac.be/cno

T U S S E N D O O R
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