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Samenvatting
 
 
 
 
Inleiding: achtergrond van het onderzoek en onderzoeksvragen  
Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een belemmering bij de inte-
gratie in de samenleving en een belangrijke factor in het voortijdig schoolverlaten 
bij jongeren. Het kabinet ziet de integratie van het taal- en zaakvakonderwijs als 
een veelbelovende optie om taalachterstanden aan te pakken. Uit verschillende 
studies blijkt namelijk dat de integratie van taal- en zaakvakonderwijs een effec-
tieve vorm van taalonderwijs kan zijn. Deze integratie van taal- en 
zaakvakonderwijs wordt in Nederland met verschillende termen benoemd: 'taal-
gericht zaakvakonderwijs' en 'geïntegreerd taalonderwijs'. Ook het 'onderwijs 
Nederlands op de werkvloer' of de 'duale trajecten' zoals gegeven aan volwasse-
nen met een andere moedertaal dan het Nederlands, is een vorm van geïntegreerd 
taalonderwijs, hier ook wel 'vakgericht taalonderwijs' genoemd. Deze integratie 
van taal- en zaakvakonderwijs wordt ook wel aangeduid met de term 'Content Ba-
sed Approach' (CBA). 
De Directie Coördinatie Integratie Minderheden van het Ministerie van Justitie 
wil het gebruik van succesvolle varianten van geïntegreerd taalonderwijs verder 
stimuleren. In het licht hiervan heeft het WODC een studie doen uitvoeren om 
zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van bestaan-
de en nieuw te ontwikkelen methoden die uitgaan van de CBA, zowel voor het 
primair onderwijs, het vmbo als het onderwijs op de roc's. Het onderzoek richtte 
zich op de volgende vragen:  
1 Welke programma's voor of varianten van de CBA worden aangetroffen in 

het primair onderwijs, in het vmbo en op de roc's? 
2 Welke theoretische uitgangspunten karakteriseren CBA? 
3 Van welke van deze uitgangspunten van CBA is in empirisch onderzoek 

getoond dat ze effectief zijn voor het vergroten van de leerwinst in taal-
vaardigheid? 

4 Welke in onderzoek effectief gebleken taaldoelen horend bij de CBA wor-
den impliciet of expliciet nagestreefd in tien geselecteerde programma's? 

5 Wat valt er gezien de antwoorden op de bovenstaande onderzoeksvragen te 
verwachten van de geanalyseerde CBA-programma's op het gebied van de 
taalontwikkeling? 
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Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek bestond uit een inventariserende fase (fase 1, ter beantwoording 
van de eerste onderzoeksvraag) van CBA-programma's en een analysefase (fase 
2, ter beantwoording van de onderzoeksvragen 2 t/m 5).  
De eerste onderzoeksvraag is beantwoord door middel van telefonische inter-
views en via het zoeken naar literatuur in de digitale bibliotheek van de UvA en 
in recente jaargangen van relevante tijdschriften. Na de eerste fase is na overleg 
met de begeleidingscommissie besloten ook fase 2 uit te voeren en daarin acht 
leermiddelen en twee scholingsprogramma’s voor docenten te analyseren (zie 
2.3). Bij de selectie is rekening gehouden met spreiding over doelgroepen, on-
derwijstype, vakken en uitgebreidheid van het leermiddel (het aantal aspecten van 
taalvaardigheid waar de methode zich op richt). 
De tweede fase bestond uit een uitgebreide literatuurstudie (zie hoofdstuk 3) voor 
het opstellen van een analysekader en het aan de hand daarvan analyseren van de 
methoden. Eerst is vastgesteld welke kenmerken van CBA er in de onderzoeksli-
teratuur onderscheiden worden, om zo een definitie van CBA te verkrijgen. Nadat 
een overzicht van kenmerken van CBA verkregen is, is nagegaan in hoeverre er 
onderbouwing voor de verschillende onderscheiden kenmerken te vinden is in 
empirisch onderzoek (effectstudies en leertheoretisch onderzoek). Vervolgens is 
een overzicht gemaakt bestaande uit de punten die gezien kunnen worden als 
kenmerkend voor CBA en waarvan in empirisch onderzoek aannemelijk is ge-
maakt dat ze effectief zijn in het onderwijs. Aan de hand van de zo ontwikkelde 
lijst van werkzame CBA-bestanddelen (het analysekader, zie 3.2.4) zijn de tien 
geselecteerde methoden geanalyseerd.  
Samengevat luidt de rationale voor CBA dat de arbitraire scheiding tussen inhoud 
en taal wordt opgeheven, dat CBA beter aansluit bij de interessen en behoeften 
van de leerlingen dan traditionele vormen van geïsoleerd taalonderwijs, dat leer-
lingen eerder aan productie toekomen, sneller de tweede taal leren, gemotiveerder 
zijn en beter presteren in de zaakvakken.  
 
Resultaten 
In het onderstaande worden de kenmerken van CBA waarvoor empirische eviden-
tie van effectiviteit is gevonden, opgesomd, waarbij per punt kort is samengevat 
in hoeverre de methoden (leermiddelen en scholingsprogramma's) deze kenmer-
ken bevatten.  
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1 De inhoud: taalonderwijs, zaakvakonderwijs en eigen ervaringen 
De methoden die geanalyseerd zijn, zijn geselecteerd op het bieden van taalgericht 
vakonderwijsen vakgericht taalonderwijs en bieden dus in meer of mindere mate 
ook aandacht aan taaldoelen. In de meeste gevallen gaat het om woordenschat: 
vak taal en schooltaal. Slechts enkele methoden geven aan aandacht te (willen) 
besteden aan morfologische principes, zinsconstructies en/of grammatica. Opval-
lend is dat de aandacht voor taal over het algemeen vooral de semantiek betreft en 
nauwelijks grammaticale correctheid. Gegeven de eerste ideeën over CBA is dat 
niet verwonderlijk al blijkt uit recente publicaties dat aandacht voor de grammati-
cale vorm en de accuratesse van productief taalgebruik tijdens betekenisvolle 
interactie nodig is om tot een productief niveau van taalvaardigheid te komen dat 
voldoende is voor het verrichten van schoolse en academische taken. 
Ook de scholingsprogramma's bieden aandacht aan zowel taal- als zaakvakdoe-
len. Wat de taaldoelen betreft worden met name genoemd: woorden begrijpen en 
de tekst begrijpen.  
Wat betreft het aansluiten bij eigen ervaringen: dat gebeurt in alle geanalyseerde 
methoden en dus in alle onderwijstypen. In de methoden voor het primair onderwijs 
wordt vooral geadviseerd te vragen naar kennis en ervaringen die de leerlingen al 
hebben. Eén methode gaat uit van een 'multiperspectieve verkenning', wat inhoudt 
dat men een onderwerp uit veel verschillende gezichtspunten aanbiedt aan de leer-
lingen. Leerlingen wordt ook gevraagd eigen ervaringen te bespreken en te pre-
senteren en er wordt expliciet gesteld dat leerkrachten leerlingen moeten 
stimuleren om relaties te leggen tussen lesstof en de wereld buiten school, waar-
onder de thuissituatie van de leerling. Belangstelling moet worden opgewekt 'via 
de eigen belevingswereld' van de leerling. 
In de methoden voor het voortgezet onderwijs wordt ook aandacht aan eigen ervarin-

gen besteed. In één methode wordt gesteld dat woorden in verschillende contexten 
aangeboden moeten worden, men relaties tussen begrippen moet expliciteren, ver-
schillende betekenissen van het woord moet geven en men moet checken of de ver-
onderstelde informatie in vakteksten, ook vanwege culturele verschillen, bekend is.  
De methoden voor de bve betreffen 'taal op de werkvloer'. Voorzover er taaldoelen 
zijn, zijn deze dus gericht op talig functioneren op de werkvloer. Men gaat uit van 
teksten zoals ze op de werkvloer gebruikt worden, van etiketten tot handleidingen. 
In de scholingsprogramma's is ófwel het belang aangegeven van het koppelen van 
de nieuwe kennis aan de reeds aanwezige kennis of eigen ervaringen of is het 
'aanbrengen van voorkennis door een rijke leeromgeving' genoemd.  
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2 De kwaliteit van de input 
In veel methoden zijn aanwijzingen te vinden voor aanpassing van de (gesproken) 
tekst cq. uitleg aan het niveau van de doelgroep. In methoden voor het primair 
onderwijs gaat het vooral om uitleg van moeilijke woorden en in de instructieles-
sen door uitleg en 'modeling' (voordoen). Uitleg van moeilijke woorden wordt 
ook gedaan in de methoden voor voortgezet onderwijs en bve, waarbij visuele 
ondersteuning wordt genoemd. In één methode voor het voortgezet onderwijs 
wordt het belang van differentiatie - het vormen van groepen leerlingen met ver-
gelijkbare kennis en vaardigheden - aangegeven alsmede het aanmoedigen van 
leerlingen tot het stellen van vragen tijdens de instructie. 
Ook in de scholingsprogramma's wordt gewag gemaakt van het aanpassen van de 
gesproken tekst aan de doelgroep. In de webcursus 'Taalgericht vakonderwijs' wordt 
aangegeven dat docenten het taalgebruik van hun eigen vak moeten screenen op 
moeilijke woorden, zinsconstructies, denkrelaties en veronderstelde voorkennis. 
De dagelijkse taal van de leerlingen moet als startpunt genomen worden en er 
moet veel context gegeven worden (onder meer met visuele ondersteuning).  
 
Wat de geschreven teksten betreft: in veel methoden wordt aandacht besteed aan 
de moeilijkheidsgraad van vakteksten. Meestal gaat het om uitleg van woorden, 
onder meer aan de hand van visueel materiaal (primair onderwijs).  
Ook in de methoden voor voortgezet onderwijs wordt aandacht besteed aan (het 
faciliteren van) vakteksten. In één methode worden extra hulpmiddelen ingezet 
ter uitleg van woorden en begrippen, zoals het elektronisch woordenboek en korte 
interactieve computerprogramma's. In een andere methode worden veel aanwij-
zingen gegeven voor het toegankelijker maken van vakteksten. Onderling overleg 
tussen NT2- en vakdocenten wordt als noodzakelijk gezien voor taalgericht vak-
onderwijs (TVO). In de rolverdeling moet de NT2-docent bepalen welke woorden 
en zinsconstructies moeilijk zijn en uitleg of extra aandacht behoeven. Ook wordt 
het 'screenen' van de tekst op mogelijke problemen aangeraden.  
In andere methoden, met name die voor de bve, is er juist geen sprake van faciliteren, 
maar van aanleren van de taal op de werkvloer zoals deze in de praktijk voorkomt.  
In de scholingsprogramma's wordt uitgebreider op het omgaan met vakteksten in-
gegaan. Er wordt gewezen op het belang van het aanreiken van meerdere teksten 
van verschillende aard over hetzelfde onderwerp, opdat de leerlingen zelf beteke-
nissen kunnen afleiden. Volgens de makers van de webcursus 'Taalgericht 
vakonderwijs' moet gewaakt worden voor het verlagen van de cognitieve eisen, 
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omdat dat de lessen minder uitdagend maakt en soms alleen tot reproductie van 
de lesstof leidt in plaats van tot begrip. In het andere scholingsprogramma (voor 
het po) wordt aanbevolen de te behandelen tekst eerst door de leerkracht te laten 
analyseren. Verder wordt aanbevolen om ervaringscontexten te bieden, kinderen 
vertrouwd te maken met moeilijke woorden en zinsconstructies of taalfuncties die 
in de tekst staan en kinderen bekend te maken met fenomenen en processen die in 
de tekst aan bod komen.  
 
In de methoden voor primair onderwijs wordt enige aandacht aan het zoeken naar 
talige oorzaken van tekstbegripproblemen en het behandelen van specifieke talige 
fenomenen besteed. Behandeld worden bijvoorbeeld vraagwoorden, functiewoor-
den en verwijswoorden. Het gaat hier niet om het laten maken van een analyse 
van teksten door leerkrachten.  
'Wisbaak' kent begrippentoetsen om vooraf te zien of leerlingen bepaalde beno-
digde begrippen (schooltaal, vaktaal, contexttaal) kennen. Syntaxis komt hierbij 
niet aan de orde. De voortgezet onderwijsmethode voor nieuwkomers spoort do-
centen aan teksten te analyseren om zo moeilijkheden voor de doelgroep op te 
sporen. De NT2-docent zou moeten bepalen welke woorden en zinsconstructies 
moeilijk zijn en extra uitleg en aandacht behoeven.  
De methoden voor de bve richten zich op een analyse van het taalgebruik op de 
werkvloer. Men gaat uit van authentiek materiaal. De methode voor de confectie 
biedt ook aandacht aan de taalhandelingen die nodig zijn bij het werken en aan 
idiomatische uitdrukkingen en registers. 
Wat de scholingsprogramma's betreft: in de studiewijzer van de webcursus 'Taal-
gericht vakonderwijs' worden (toekomstige) docenten geconfronteerd met teksten 
die problemen kunnen opleveren voor leerlingen: linguïstische problemen, pro-
blemen met conventies en functies, problemen met de betekenistoekenning en 
strategische problemen. Het scholingsprogramma voor leerkrachten in het primair 
onderwijs richt zich op het leren screenen van teksten op voor de leerlingen te 
moeilijke woorden.  
 
Taalhandelingen en leerstrategieën komen in bijna alle methoden in meer of min-
dere mate aan bod. Het gaat dan om uitleg geven over registers (met name in de 
methoden voor de bve), het stimuleren van leerlingen om zelfstandig leerproble-
men op te lossen, het trainen van begrijpend leesstrategieën (voortgezet 
onderwijs), het leren argumenteren, toelichten en beschrijven enz. (voortgezet on-
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derwijs), en het leren gebruiken van naslagwerken (een primair onderwijsmetho-
de). De methoden voor het primair onderwijs zijn overigens minder uitgesproken 
over taalhandelingen (m.u.v. De grote reis) dan de methoden voor voortgezet on-
derwijs en bve. 
In de scholingsprogramma's komen strategieën en taalhandelingen summier aan 
de orde. In de webcursus 'Taalgericht vakonderwijs' wordt aangegeven dat bij het 
verwerken van leerstof de bij het vak Nederlands aangeleerde strategieën gebruikt 
moeten worden, dus onder meer eerst oriënterend lezen, voorspellingen laten 
doen, kernbegrippen opzoeken en laten omschrijven.  
In het scholingsprogramma voor het primair onderwijs wordt aangegeven dat de 
leerlingen tijdens het lezen een strategie dienen toe te passen. Het gaat dan met 
name om de strategie 'uitzoeken wat nieuwe informatie is en wat oude informatie 
is'. Voorts moet de leerkracht ervoor zorgen dat de leerlingen het geleerde toepas-
sen door erover door te praten aan de hand van daartoe geëigende opdrachten, 
waarbij de leerlingen ook moeten beargumenteren waarom ze iets vinden.  
 
3 De output 
Wat betreft het aanzetten tot taalproductie: in de methoden voor het primair on-
derwijs komt taalproductie vooral in 'De grote reis' aan bod: er worden 
opdrachten gegeven voor schriftelijke verslagen en mondelinge voordrachten. In 
de methoden voor voortgezet onderwijs (behalve die voor nieuwkomers) is zowel 
mondelinge productie (bijvoorbeeld een presentatie geven) als schriftelijke pro-
ductie (bijvoorbeeld een brief) verondersteld. In de methoden voor de bve ligt dat 
verschillend. In de methode 'Motortechniek' is spreek- en schrijfvaardigheidstrai-
ning een extra onderdeel, al dan niet aan te bieden al naar gelang het doel van de 
methode. In de andere bve-methode wordt aandacht besteed aan zowel schriftelij-
ke als mondelinge productie zoals deze op de werkvloer voorkomt. 
In de scholingsprogramma's wordt het belang van spreek- en schrijfopdrachten 
aangegeven. In de webcursus 'Taalgericht vakonderwijs' wordt aangeraden leer-
lingen hulpmiddelen aan te reiken voor het schrijven. Er wordt niet uitgebreid 
ingegaan op productie. 
 
Het aandachtspunt 'leerlingen laten presteren aan de grenzen van hun kunnen' 
komt in vrijwel geen enkele methode aan bod. De enige methode die hier aan-
dacht aan lijkt te besteden is 'De grote reis'. Deze methode geeft aan dat de 
leerkracht problemen moet bieden aan de leerlingen die niet opgelost zijn, zodat 
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leerlingen gedwongen worden een oplossing te zoeken. Leerkrachten wordt aan-
bevolen ook antwoorden van leerlingen aan te vechten, om de leerlingen te leren 
reflecteren, argumenteren, etc. Taken moeten volgens deze methode 'uitdagend' 
zijn voor de leerling. De ontwikkeling van leerlingen op begrijpend leesvaardig-
heid wordt bijgehouden om zo teksten op het juiste niveau aan te kunnen bieden. 
Leerkrachten worden ook gewaarschuwd om niet teveel aanwijzingen te geven, 
om zo leerlingen ruimte te geven om zelf oplossingen te zoeken voor problemen.  
De webcursus 'Taalgericht vakonderwijs' geeft in elk geval aan dat het verlagen 
van de taaleisen niet moet leiden tot verlaging van de cognitieve eisen.  
 
4 Aandacht voor de vorm 
Het geven van commentaar op de correctheid en toepasselijkheid van uitingen, 
ofwel feedback, komt slechts in enkele methoden nadrukkelijk aan bod. De me-
thoden voor het primair onderwijs besteden hier geen aandacht aan. Voorzover dit 
wel gebeurt, betreft dit doorgaans niet de zozeer de vorm in de zin van de gram-
maticale correctheid. Voortgezet onderwijsmethoden noemen dit wel als punt van 
aandacht, bijvoorbeeld door het nabespreken of de doelen gehaald zijn en het re-
viseren van teksten. Ook hier lijkt echter grammaticale incorrectheid niet een 
expliciet aandachtspunt. 
In de methoden voor de bve wordt in het ene geval niets over commentaar op de 
correctheid en toepasselijkheid van uitingen ofwel feedback gezegd en in het an-
dere geval is wel sprake van aandacht voor feedback 
De scholingsprogramma's noemen feedback wel, maar gaan er niet uitgebreid op 
in. In de webcursus 'Taalgericht vakonderwijs' wordt aangegeven dat er ook feed-
back op de vorm moet zijn. 
 
5 Interactie 
Het stimuleren van sociale interactie komt in sommige methoden in het geheel 
niet en in andere juist wel uitvoerig aan bod. Dit al dan niet voorkomen lijkt niet 
gebonden aan onderwijstypen. Sommige methoden richten zich juist op zelfstan-
dig werken en niet op interactie. Leermiddelen waarbij de computer een centrale 
rol speelt maken interactie ook lastiger te verwezenlijken. Interactie krijgt in 
sommige methoden (behalve in die voor de bve) veel aandacht. 
De beide scholingsprogramma's noemen het belang van interactie en beide geven 
opdrachten en tips om de interactie bij het uitvoeren van opdrachten tussen leer-
lingen tot stand te brengen. 
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Samenwerkend leren wordt in de methoden voor het primair onderwijs vooral in 
'De grote reis' benadrukt. Teksten worden bestudeerd in heterogene groepen, kin-
deren doen verslag en stellen vragen aan elkaar. Een expliciet doel van de 
methode is dat leerlingen elkaar als informatiebron gaan zien.  
In de methoden voor het voortgezet onderwijs wordt samenwerkend leren na-
drukkelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van opdrachten in 
tweetallen, waarbij soms de rollen gewisseld worden, door de opdrachten zo te 
formuleren dat het juiste antwoord of de juiste aanpak niet onmiddellijk of een-
duidig vastligt en de leerlingen moeten overleggen. 
In de bve-methoden is samenwerkend leren een minder nadrukkelijk onderdeel. 
De ene methode besteedt daar helemaal geen aandacht aan, de andere laat wel op-
drachten samen uitvoeren. 
In de scholingsprogramma's wordt samenwerkend leren wel aanbevolen en wordt 
ook het belang van werkvormen om leerlingen verschillende rollen te laten aan-
nemen genoemd. Vooral de webcursus 'Taalgericht vakonderwijs' heeft hiertoe 
werkvormen ontwikkeld. 
 
Slot 
Van alle onderscheiden aspecten uit het analysekader, blijken het leerlingen laten 
presteren aan de grenzen van hun kunnen (pushed output) en het geven van aan-
dacht aan de vorm, het minst aandacht te krijgen. De enige methode die aan alle 
aspecten uit het analysekader aandacht geeft, is 'De grote reis'. Daarnaast geven 
beide scholingsprogramma's aan alle aspecten aandacht. Oppervlakkig bezien 
zouden deze methoden dus als potentieel het effectiefst voor de taalontwikkeling 
gezien kunnen worden. De vraag is echter of een dergelijk oordeel recht doet aan 
de geanalyseerde methoden. Kwint en Wisbaak zijn bijvoorbeeld veel meer ge-
richt op doelstellingen ten aanzien van het realistische reken- of 
wiskundeonderwijs, dan op taaldoelstellingen. Daarnaast is de kwaliteit van de 
aandacht die verschillende punten krijgen, niet in de beoordeling gewogen. Ook is 
onduidelijk of alle punten voor elke doelgroep even relevant zijn. Zeker voor me-
thoden in de bve geldt, dat de aandacht gericht is op de taalbehoeften van 
werknemers in een specifieke branche, zodat niet alle aspecten van taalvaardig-
heid even belangrijk zijn. Daarnaast is onzeker in hoeverre de onderwijspraktijk 
uitvoert wat in de methoden wordt aangeraden.  
 


