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GA BIJ EEN PERSONAGE ZITTEN, 

VERSPREID OVER HET LOKAAL.
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HAALT HET JUISTE MATERIAAL 

UIT DE MAP.



Taalzwak anderstalig,

TAALRIJK meertalig?
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WAVE-spel 
waardering en appreciatie van elkaar
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Esperanto

Spaans

Urdu

Servisch

Zuid-Afrikaans

• Zing een liedje uit je kindertijd.

• Zeg “smakelijk” in zes talen.

• Wat is de betekenis van je voornaam?
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Dat kinderen geboren worden in een gezin 

waar geen Nederlands gesproken wordt, 

hoeft geen probleem te zijn. Belangrijk is 

dat kinderen met een rijke taal opgroeien, 

welke die taal ook is. Beter een rijke 

thuistaal dan een arm Nederlands.
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Als we enkel de schooltaal Nederlands als 

didactisch kapitaal inzetten, sluiten we al 

de andere taalrepertoires uit. 
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Meertaligheid een troef!

Laten 
voorbereiden 

in de eigen 
taal.

Extra info laten 
opzoeken in de 

eigen taal.

Laten spreken 
met taalgenoot 

voor 
groepsopdracht 
in de eigen taal

Snel laten 
vertalen in 
eigen taal.

Eens vragen 
hoe ze iets in 

hun taal 
zeggen?
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Meertaligheid een troef!

Laten 
voorbereiden 

in de eigen 
taal.

Extra info laten 
opzoeken in de 

eigen taal.

Laten spreken 
met taalgenoot 

voor 
groepsopdracht 
in de eigen taal

Snel laten 
vertalen in 
eigen taal.

Eens vragen 
hoe ze iets in 

hun taal 
zeggen?

Hoe denken ze in 
jullie bronnen over 

…?
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Vertaaltools of vertaalapps?

• Onenote – beeld – insluitende lezer
– Vertalen in heel veel talen, zeer juist en je kunt 

ook laten voorlezen in die taal + oorspronkelijke 
Nederlandstalige document blijft bestaan, ze 
kunnen vergelijken en op eerste doc invullen > 
lukt voor examen

– Ook beeldwoordenboek beschikbaar

• Word – insluitende lezer

• https://okanbrugge.wordpress.com/ van 
Joost Dancet

https://okanbrugge.wordpress.com/
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=nl&tl=en&u=https://okanbrugge.wordpress.com/&sandbox=1
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https://geschiedenisweb.wordpress.com/perzische-oorlogen/ > 
linkermuisknop > vertalen > opties > andere taal en taal kiezen –
terugkeren naar oorspronkelijke taal op elk moment

https://geschiedenisweb.wordpress.com/perzische-oorlogen/
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Even reflecteren?  

Hoe kun je de taal van anderstalige 
leerlingen tijdens je lessen inzetten 

als een troef?



TAALRIJKer LESGEVEN

Waarom?
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LEESTIP

Waarom? 
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Aan het begin van de 21ste eeuw – de 

eeuw van zovele sociale conflicten, de 

dreigende uitputting van natuurlijke 

energiebronnen, de steeds groter 

wordende kloof tussen arm en rijk, en de 

steeds uitdijende vluchtelingenstromen –

is het dus voor alle leerlingen, voor onze 

samenleving en voor de hele wereld 

absoluut de moeite waard om ons de 

vraag te stellen wat het onderwijs kan 

bijdragen om het tij ten goede te keren.

Kris Van den Branden (2016) Onderwijs in de 21ste eeuw
19
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Laaggeletterdheid in 

Vlaanderen

https://onderwijs.vlaanderen.be/s

ites/default/files/2021-

07/Infographic_laaggeletterd_in_V

laanderen.pdf

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/Infographic_laaggeletterd_in_Vlaanderen.pdf
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Vlaamse jongeren zijn goed in lokaliseren 

van specifieke informatie in een tekst, maar 

minder goed in het structurerend en 

beoordelend lezen van informatieve 

teksten, én minder goed in het reflecteren 

over teksten en interpreteren van globale 

inhoud van tekst. (PISA-rapporten; Peiling 

Nederlands, 2010)
Kris Van den Branden (2016) Onderwijs in de 21ste eeuw

21

▪ Hoe helpen we alle leerlingen groeien naar 
beter structurerend en beoordelend lezen? 

▪ Hoe kunnen we daarbij samenwerken met de 
collega’s van alle vakken?
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De geletterdheid van veel jongeren 

in het bso wordt onvoldoende 

bevorderd tussen 3bso en 6bso 

(Jaspaert en Van den Branden, 

2011).
Kris Van den Branden (2016) Onderwijs in de 21ste eeuw
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▪ Hoe kunnen we laaggeletterdheid in bso
tegengaan? 

▪ Hoe kunnen we dat doen terwijl we de 
leerlingen die niet laaggeletterd zijn, blijven 
uitdagen?
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Brainstorm
(context - interactie)

• Welke struikelblokken ervaren je 

leerlingen bij het lezen, spreken, 

schrijven, luisteren in je vak?

Waarom? 



24

SCHRIJFT IN HET MIDDEN VAN DE 

PLACEMAT WAT OVEREENKOMT.
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Waarom? 

• Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk 

verbonden

• Taalvaardigheid is in hoge mate bepalend voor de 

schoolloopbaan

• Taal in schoolvakken is complex

• Opwaartse spiraal in gang zetten
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Waarom?

• Leerplannen:

- economie 2de graad aso: 
➢ algemene doelen: “Op het einde van de tweede graad 

zullen de leerlingen een referentiekader opgebouwd hebben 
dat de concepten bevat waarmee zij maatschappelijke 
verschijnselen vanuit een economisch perspectief kunnen 
beschrijven en verklaren.”

➢SET: vb. economische ontwikkeling: SET 12: de 
samenstelling van en het verband tussen het nationaal 
product, het nationaal inkomen en de nationale 
bestedingen beschrijven. SET 13: economische groei en 
indicatoren van economische groei kritisch beoordelen en 
vergelijken. SET 14: de invloed van bepaalde 
gebeurtenissen en beleidsmaatregelen op de economische 
activiteit en op de prijzen, onder woorden brengen en 
grafisch weergeven. 
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• Leerplannen:
- wiskunde: 2de graad aso: 

➢ algemene doelstellingen: de leerlingen ontwikkelen een 
wiskundig instrumentarium van begrippen, eigenschappen en 
methoden; een aantal redeneermethoden om hun bevindingen 
te argumenteren en te verklaren; een aantal wiskundige 
denkmethoden om o.m. verbanden te leggen, te ordenen en 
te structureren.

➢ algemene eindtermen: de leerlingen begrijpen en gebruiken 
wiskundetaal, verantwoorden de gemaakte keuzen voor 
representatie- en oplossingstechnieken, gebruiken informatie-
en communicatietechnologie om wiskundige informatie te 
verwerken, berekeningen uit te voeren of wiskundige 
problemen te onderzoeken, gebruiken kennis, inzicht en 
vaardigheden die ze verwerven in wiskunde bij het verkennen, 
vertolken en verklaren van problemen uit de realiteit, 
kunnen voorbeelden geven van reële problemen die m.b.v. 
wiskunde kunnen worden opgelost.

Waarom?
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• Leerplannen:

- - fysica: 2de graad tso: taalgericht vakonderwijs opgenomen

➢ RAPPORTEREN

Onder begeleiding over een waarnemingsopdracht/experiment/onderzoek en 

het resultaat rapporteren.

➢ Wenken

Rapporteren kan door: alleen of in groep waarnemings- en andere gegevens 

mondeling of schriftelijk te verwoorden; samenhangen in schema’s, tabellen, 

grafieken of andere ordeningsmiddelen weer te geven; alleen of in groep 

verslag uit te brengen voor vooraf aangegeven rubrieken.

➢ Onder begeleiding rapporteren kan van STERK GESTUURD naar MEER OPEN. 

Met sterk gestuurd rapporteren bedoelen we: aan de hand van gesloten vragen 

(bv. een keuze uit mogelijke antwoorden, ja-nee vragen, een gegeven formule 

invullen en berekenen) op een werkblad (opgavenblad, instructieblad …); aan 

de hand van voorgedrukte lege tabellen, grafieken met reeds benoemde assen, 

lege schema’s die moeten aangevuld worden; aan de hand van een gesloten 

verslag met reflectievragen.

Met meer open rapporteren bedoelen we: aan de hand van open vragen op een 

werkblad;

aan de hand van tabellen, grafieken, schema’s die door de leerlingen 

zelfstandig opgebouwd worden;

aan de hand van een kort open verslag waarbij de leerling duidelijk weet welke 

elementen in het verslag moeten aanwezig zijn.

Waarom?
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Reflectie

Wat zou voor jou de voornaamste 
reden of drijfveer zijn om in te 

zetten op taalrijk lesgeven?
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• haalt tekst uit het mapje.

• mag de tekst straks voorlezen aan

• luistert en schrijft op, hoeft niet 
letterlijk. De inhoud telt.

Belgische duo : dictoglos
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• komt een tekst bij Barbara lezen, maar laat de tekst 
liggen

• neemt de tekst met hetzelfde nummer uit zijn groep

• mag zo vaak heen en weer lopen tussen tekst en 
luisteraar als nodig

• geeft door wat in de tekst staat aan

• luistert en schrijft op, enkel MDKLNKRS

Nederlandse duo: heen- en 

weerloopdictee



32 Barbara Axters

Doorgevertje

LEZERS SCHRIJVERS

LEEST 
VOOR 

VERTELT 
WAT HIJ BIJ 
Barbara 
LEEST

SCHRIJFT OP

SCHRIJFT OP
ZONDER 
KLINKERS
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Doorgevertje

20 ste eeuw 

bewerkte tekst 20ste eeuw

gewone tekst 20ste eeuw bewerkte tekst 21st eeuw

gewone tekst 21ste eeuw
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MODERATOR
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• Ga samenzitten met 4 verschillende 
regeringsleiders.

– Wat is het grootste verschil tussen onderwijs 
in de 20ste en onderwijs in de 21ste eeuw?

– Bespreek hoe jullie de opdracht ervoeren.
• Spelling tekst 

• Structuur tekst

• Onthouden tekst

– Wie had volgens jullie de moeilijkste 
opdracht?

Doorgevertje
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Picozineopdracht

Waar kan je leerlingen een inhoud 
door een heen-en-weerloopdictee 
een eerste keer laten verwerken?
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Taalrijk lesgeven: 3 pijlers

c
o
n
te

x
t

in
te

ra
c
ti

e

ta
a
ls

te
u
n

in
te

ra
c
ti

e
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Hoe probeert je school in te zetten op 

taalrijk lesgeven?

• per koningspaar: koningin spreekt –

koning noteert 2 minuten

• wisselen 2 minuten

• koningen en koninginnen onderling: 

verslag aan elkaar voorlezen

• Taal – zie vlag op enveloppe
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Schrijfkader

• Tijdens de les probeert de leraar taalrijk aan de slag 
te gaan door …

• Het is een les waarin leerlingen ….

• De leraar houdt rekening met …

• De leerlingen voelen zich veilig omdat…

• De leraar ondersteunt leerlingen door …

• De leraar maakt het ook mogelijk om…

• Ik zie in de klas ook …

• Op schoolniveau zetten ze in op …

• Vanuit het beleid houden ze ook rekening met… en 
dat doen ze door …

• De school maakt taalrijk lesgeven mogelijk door…
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Schrijfkader
• Hoe maakt de leraar zijn lessen taalrijk?

• Hoe nemen leerlingen deel aan taalrijke lessen?

• Welke ondersteuning biedt de leraar?

• Hoe zorgen leraren voor meer interactie tussen 
leerlingen?

• Is het moeilijk of makkelijk om op die manier 
taalrijke les te geven? Waarom?

• Hoe zet de school in op taalrijk lesgeven?

• Hoe organiseert de school de opvang van 
anderstalige nieuwkomers?

• Welke maatregelen vanuit het schoolbeleid 
focussen op de inzet voor taalzwakke leerlingen?
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Begrijpen van teksten?
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• Heylen (Klasse, 2013)

– lln. begrijpen tekst niet

– MAAR: kunnen vragen beantwoorden door te 

reproduceren

Geen beoordeling/stimulering BL!
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CAUSALE VERBANDEN
Waarom? 

Hoe komt het dat?
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Begrijpen van studieteksten …
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Een leerling moet een woord zeven keer 

gehoord hebben vooraleer hij/zij het kent.

Het woord moet bovendien in 
verschillende contexten gebruikt 
en door de leerling als 
noodzakelijk ervaren worden.
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Een woordenschatlijst aanbieden, is een 

vorm van taalrijk lesgeven.

Een woordenlijst kan een 

hulpmiddel zijn, maar een 

woordenlijst met definities 

naast de termen heeft meestal 

weinig effect. Ze moeten de 

woorden ook leren gebruiken 

in verschillende contexten.



53

Een leerling die de taal van de lessen niet 

begrijpt, hoort niet thuis in deze richting.

Taal is niet hetzelfde als 

intelligentie. Taal is voor leerlingen 

wel vaak een drempel om hun kennis  

en vaardigheden te vergroten en om 

te tonen wat ze kennen en kunnen. 
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Opdracht

Voor welk lesonderwerp kan een 
stellingengesprek met groepsdruk 

zinvol zijn?
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Woorden en context …
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Handlezen
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Heb je je handpalmen al eens 

goed bekeken?

Heb je je handpalmen al eens grondig bekeken? 

Er staan ook preren in. In mijn handpalm zie ik 4 

preren. Is dat bij iedereen zo? 

Als je over je handpalm wrijft stel je ook vast 

dat ze niet helemaal effen zijn. Er zijn 

moelaturen op verschillende plaatsen. 

Die twee elementen, de preren en de 

moelaturen, bevatten volgens sommige mensen 

heel wat informatie over jezelf. 

Koen van Gorp, Centrum voor Taal en onderwijs



58



59

Verbaal begrip
❖ Een Nijlcommissie is om:

• samen te werken

• samen naar oplossingen voor hun probleem te zoeken

• voor hun eigen land zo veel mogelijk voordeel te krijgen

• om oorlog te kunnen voeren met Egypte

Hoe weet je dat?

❖ Ze willen hun groeiende bevolking het hoofd bieden. 

Wat is daar de bedoeling van?

❖ Egypte maakt aanspraak op 90 procent van het water. 

Krijgen ze dat water al of willen ze dat krijgen?

❖ Instabiliteit is niet …

❖ Passiefconstructies, lange zinnen
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Woordenschatverwerving

• Receptieve woordenschatverwerving 
begrijpen van het woord 

• Productieve woordenschatverwerving
woord kunnen ophalen uit het geheugen 
om het productief te gebruiken

• Fragmentaire, oppervlakkige kennis 
versus uitgebreide, diepgaande kennis 
van het woord
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verklaren

Klaarder maken

uitleggen

“Verklaar deze zin”

“Verklaar dat woord”

“Verklaar hoe dat komt.”

Duidelijk maken

Situatie: schooltaal, examenvragen …

“iemand failliet verklaren”

Situatie:

rechtzaak

Officieel en plechtig vertellen

???

een verklaringvurklaaru

vurklaarun

“iemand failliet verklaren”

De bedoeling uitleggen
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Drie keer “uit”: semantisering

• Uitbeelden (gebaren, aanwijzen, voordoen, 
laten ervaren….)

• Uitleggen (vertellen, verduidelijken…)

• Uitbreiden (koppelen aan andere woorden 
die betekenisverbindingen hebben met het 
woord)

(Van den Nulft & Verhallen, “Met woorden in 
de weer”)
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Betekenisvol taalaanbod
• Woorden (herhaald) tegenkomen in 

betekenisvolle contexten:

– via lezen: teksten, artikels, romans, 
interviews …

– via luisteren: nieuwsberichten, radio-
uitzendingen, tv-programma’s (met 
ondertitels)

– via deelnemen aan gesprekken

– via observatie en participatie in de 
buitenwereld 
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Betekenisvolle taalproductie

• Spreekopdrachten: dialogen, gesprekken, 

interviews, zelf lesgeven …

• Schrijftaken:

– met een doel, een echt publiek, een reden

– feedback op inhoud, maar ook op schrijven 

terwijl je bezig bent werkt beter dan 

achteraf. 
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De wereld op zijn kop

• Woordenschatonderwijs in vak 
Nederlands staat ten dienste
van:
– vakkenonderwijs (schoolse taal)

– taalgebruik buiten het vak 
Nederlands

• Omgekeerde redenering:
– Vakkenonderwijs kan rijkere 

ontmoetingen met woorden tot 
stand brengen dan tijdens het vak 
Nederlands
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Schrijven om te leren
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Dyslexieonderzoek – stellingen

Wim Van den Broeck (red.), Handboek dyslexieonderzoek. Acco (2016) 
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Dyslexie bestaat al zolang de mens bestaat.

Het schrift bestaat nog niet zolang de mens 

bestaat, laat staan het alfabet dat we maar 

2000 jaar geleden uitvonden.
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Dyslexie kun je opsporen in de hersenen, 

heeft dus een neurobiologische oorsprong

We hebben geen voorbestemd neuraal netwerk voor 
lezen. De hersenen moeten zich bijgevolg herorganiseren 
en aanpassen aan de specifieke noden van lezen.

We weten niet zeker of de hersenverschillen bij personen 
met dyslexie een gevolg zijn van leesproblemen, dan wel 
van biologische aard zijn.

De meest algemeen aanvaarde theorie is dat dyslexie het 
gevolg is van problemen in de fonologische verwerking 
met de meest uitgesproken problemen in het fonologisch 
bewustzijn. (daarom training op rijmklanken bij kleuters)

Wim Van den Broeck (red.), Handboek dyslexieonderzoek. Acco (2016) p. 55, 56
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Dyslexie is een aangeboren stoornis. Je 

kunt door extra oefening op lezen weinig 

aan het probleem doen

Dat betekent niet dat wat ouders en leraren 

doen, geen verschil maakt!

Voor kinderen met een genetische aanleg voor 

zwak lezen kunnen we dat enigszins doorbreken 

door ze extra leesonderwijs te bieden. 

Preventieve tussenkomst biedt de beste 

resultaten. Voorkomen is dus beter dan 

genezen!

Wim Van den Broeck (red.), Handboek dyslexieonderzoek. Acco (2016) p. 46
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Automatisering van lezen, letter-

klankassociatie versnellen, stopt na de 

leeftijd van 12 jaar. Na die leeftijd is 

oefenen op beter technisch lezen zinloos.

De automatiseringsgraad van woordinformatie 

neemt na het einde van de basisschool nog toe. 

De nauwkeurigheid bij het lezen wordt door 

kinderen snel beheerst, maar de ontwikkeling 

van een geautomatiseerd leessysteem is een 

proces dat tot in de volwassenheid voortduurt.
Wim Van den Broeck (red.), Handboek dyslexieonderzoek. Acco (2016) p. 91
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Studeren en les volgen met dyslexie

Wim Van den Broeck (red.), Handboek dyslexieonderzoek. Acco (2016) 
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• Aan zwakkere lezers schema of 
samenvatting van de tekst aanbieden 
voor ze de tekst lezen.

• Als ze de structuur en inhoud al 
kennen, hangen ze de details daar 
makkelijker aan op.
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Picozineopdracht

Voor welke tekst, welk filmpje, welke 
leerinhoud is het voor jouw les interessant om 
een schema aan te bieden voor leerlingen die 
wat houvast nodig hebben tijdens het lezen?
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Flip je klas en duo-tijd

• Je kunt de filmpjes in Google formulieren 
zetten.

• Je laat de leerlingen zelf drie vragen 
schrijven bij het filmpje:
– Een waaromvraag voor een medeleerling (dieper 

begrip)

– Een vraag aan de leraar van iets dat niet helemaal 
duidelijk is

– Een woord of uitspraak die je moeilijk vindt

• Bij het begin van de les geef je even duo-tijd 
om de vragen te stellen.
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Flip je klas met labofun.be 

Voor welke les kan het interessant 
zijn om de info in een filmpje op 

voorhand ter beschikking te stellen? 

https://goo.gl/forms/4qAxIg9RnEJ0YZpI3

https://goo.gl/forms/4qAxIg9RnEJ0YZpI3


78

https://goo.gl/forms/4qAxIg9RnEJ0
YZpI3

https://goo.gl/forms/4qAxIg9RnEJ0YZpI3
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Picozineopdracht

Voor welke les kan het interessant 
zijn om de info in een filmpje op 

voorhand te laten bekijken? 
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Een illustratie uit het 
filmpje kan interessant 
zijn om achteraf als 
verwerking in duo’s te 
laten bespreken.
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Oneminutephysics

Kan interessant zijn om als 
luisteropdracht in Engels te 
geven voor de lessen in fysica 
starten.

Kan interessant zijn als 
opstart van een les.

Kan interessant zijn als syntheseopdracht. 
Je zet het geluid uit. De leerling vertelt 
met de kennis uit de les wat de 
tekeningen hier voorstellen in verband 
met zwaartekracht. 

Je kunt in Nederlands ondertitelen in 
YouTube zelf of met behulp van DotSub
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▪ Klik via de knop 
instellingen in het 
filmpje door naar de 
ondertiteling. 

▪ Kies ervoor om de 
Engelse ondertitels 
automatisch in het 
Nederlands te 
vertalen. 

▪ Met bewerken, pas 
je de tekst aan waar 
een “kromme” 
vertaling staat.
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Leraar als filmster
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GA IN BLOKJES VAN 4 ZITTEN, 

VERSPREID OVER HET LOKAAL

COÖPERATIEF WERKEN
ACTUALITEIT
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Placemat groepswerk –

in voorbereiding
paars = sterke lezers

oranje = zwakkere lezers

• Presidenten/ koningen samen = heterogeen

• Huidige staatshoofden/ ex-staatshoofden = 
homogeen

• A’s/ B’s of donkere/ lichte kleuren samen = 
homogeen

• A met B = heterogeen

• Vormen voor taken in groep: materiaalmeester, 
tijdsbewaker, moderator, verslaggever …

85
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Opdracht

• Kijken wat in twitter-/facebookuitlatingen 
over de verkiezingen in de Verenigde Staten 
verscheen

• Zoeken hoeveel procent van de commentaren 
die ze bekeken positief zijn en hoeveel 
negatief

• Ze bekijken een filmpje van na de 
verkiezingen

❑ Heeft Trump in Amerika de meeste stemmen behaald?

❑ Waarom zijn hier meer mensen tegen Trump dan in 
Amerika?

❑ Vul het luisterschema aan.

❑ Wat maakt Trump een veelbesproken figuur?

❑ Waarom stemmen ook moslims voor Trump? 86



87

Opdracht

• De Obama’s en de Alberts lezen een artikel uit de 
krant over de presidentsverkiezingen van VOOR de 
verkiezingen.

• De Obama’s krijgen een artikel waarin de schrijver 
overtuigd is van de overwinning van Clinton.

• De Alberts krijgen een artikel waarin de schrijver de 
mogelijkheid van de overwinning van Trump mogelijk 
acht.

❑ Waarom zal Trump / Clinton overwinnen volgens de schrijver 
van je artikel?

❑ Vat samen in een schema.

❑ Welke argumenten die de schrijver geeft voor de overwinning 
zijn juist, welke zijn fout gebleken?

87
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Opdracht

• Geven op beschrijvend en structurerend niveau door 

wat ze te weten kwamen.

• Vraag: waarin verschilt de mening over Trump voor en 

na de verkiezingen? 

• = structurerend niveau, logisch verband

• Hoe komt het dat de mening veranderde volgens jou? 

• = beoordelend, niveau, causaal verband

• Hoe zou jij als Amerikaan op deze presidentsverkiezing 

reageren? Waarom?

• = extrapolatie, beoordelend niveau
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Placemat groepswerk
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Actie en expressie
• Informatie van elkaar nodig om verder te kunnen

• Uitdagend

▪ oplossing WILLEN vinden

▪ aansluiten bij leefwereld en interesses motiveert

• Hoe meer spreekkansen leerlingen krijgen, hoe 

beter ze

❑ de taal spreken

❑ gevoelens, meningen en gedachten in deze taal uiten

❑ structuur aanbrengen in wat ze vertellen, want 

directe feedback

❑ ook op abstract niveau communiceren

❑ de leerinhouden ECHT verwerven
90



Cursus ‘pimpen’ – Studeerbaar 
studiemateriaal – structuur – tekstniveau –

zinsniveau – woordniveau
BRON: www.klaretaalrendeert.be

Voorbeelden uit een oude cursus van Michiel Van den Berghe 
voor OLVA, met dank!

Een studeerbare cursus 

schrijven

http://www.klaretaalrendeert.be/
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Verkleuteren?
Laat niet na om authentiek 
materiaal uit boeken, 
kranten, tijdschriften aan te 
bieden.  Leerlingen moeten 
niet enkel met 
voorgekauwd (herkauwd) 
materiaal werken.  

Blijf het niveau dat je voor 
ogen hebt, bewaken. De 
inhoud mag even moeilijk 
blijven. We helpen de 
leerlingen enkel om de 
verpakking (taal) 
makkelijker open te maken.
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• Parallel met de ontwikkelingen krijgt ook het begrip 
‘vaderland’ betekenis. Tot de 19e eeuw is het land waarin 
mensen wonen niet belangrijk. Van een Europees of Vlaams 
besef is geen sprake. Daarin komt verandering. 

• Parallel met de ontwikkelingen krijgt ook het begrip ‘vaderland’ 
betekenis. Tot de 19e eeuw is het land waarin mensen wonen niet 
belangrijk. Van een Europees of Vlaams besef is geen sprake. 
Daarin komt verandering. 

• Parallel met de ontwikkelingen krijgt ook het 
begrip ‘vaderland’ betekenis. Tot de 19e eeuw 
is het land waarin mensen wonen niet 
belangrijk. Van een Europees of Vlaams besef is 
geen sprake. Daarin komt verandering. 

• Parallel met de ontwikkelingen krijgt ook het begrip 
‘vaderland’ betekenis. Tot de 19e eeuw is het land 
waarin mensen wonen niet belangrijk. Van een 
Europees of Vlaams besef is geen sprake. Daarin 
komt verandering. 

Times New Roman

Arial

Calibri

Verdana
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BA – Katholiek Onderwijs West-
Vlaanderen

Voldoende interlinie = oké

Kadertjes, functionele 
prenten, titels onder 
prenten, overzichtelijk = 
oké
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Studeerstrook

Voor hen is de corporatieve staat het 
alternatief. De regering 
vertegenwoordigt hierin niet de 
individuele burgers, maar de 
corporaties of samenwerking tussen 
de individuen/klassen. Als regering 
onderhandelen ze tussen individu en 
centraal gezag, waardoor politieke 
vertegenwoordiging overbodig 
wordt. Individuen worden hierdoor 
niet politiek mondig geacht en de 
top van de corporatistische staat 
steun op een ‘geniale leider’ die de 
koers voor zijn land en volk bepaald. 

Alternatief = 
corporatieve staat

Wat?

Gevolg?  
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In kadertje chronologie kort schetsen
Laat dit eventueel door leerlingen doen…

• ‘Verklaring van de rechten van de mens en de 
burger’ (‘Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen’ – 26 augustus 1789)  

• Kerkelijke eigendommen in beslag nemen en 
verbeurd verklaren (‘Constitution civile du 
clergé’ – 12 juli 1790)

• Onthoofding Lodewijk XVI wegens hoogverraad 
tegenover de staat en de veiligheid van de 
natie’ (1793)
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TEKST
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TEKST hardop lezen
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ZIN

• schrappen
• korte, eenvoudige 

zinnen
• onderwerp vooraan
• werkwoorden met 

inhoud zo veel 
mogelijk vooraan

• directe taal

 voorzetselgroepen

 Beeldspraak

 tangconstructies

 passieve zinnen
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BA – Katholiek Onderwijs West-
Vlaanderen

• Kort daarop kondigen zij, naar het Amerikaanse voorbeeld 
(1776), de ‘Verklaring van de rechten van de mens en de 
burger’ (‘Déclaration des droits de l’homme et du citoyen’ –
26 augustus 1789) af. 

• Ze volgen het Amerikaanse voorbeeld. Ze kondigen kort 
daarop de ‘Verklaring van de rechten van de mens en de 
burger’ af. (‘Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen’ – 26 augustus 1789) 

Eenvoudige zinnen
haakjes tussenin vermijden
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• Om de overheid nieuwe inkomsten te 
verschaffen, worden alle kerkelijke 
eigendommen in beslag genomen en 
verbeurd verklaard (‘Constitution civile
du clergé’ – 12 juli 1790).

• De overheid zoekt nieuwe inkomsten. 
Ze nemen daarom kerkelijke 
eigendommen in beslag en verklaren ze 
verbeurd (als eigendom van het rijk). 

Eenvoudige zinnen
met onderwerp beginnen, passief vermijden
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Verborgen werkwoorden en 
verouderde woorden

• Het uitbreken van Wereldoorlog I 
lijkt op het omvallen van een rij 
dominostenen.

• indien - als

• steeds – altijd

• ondanks het feit dat – hoewel

• reeds - al
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Wanneer het reglement der verenigingen de 
godsdienst als fundament heeft, wordt het 
gemakkelijk de onderlinge verhoudingen onder de 
leden vast te leggen, zodat rustige samenwerking en 
bloei van zaken daaruit zullen voortvloeien. De 
rechten en plichten van werkgevers moeten passend 
overeenstemmen met die van de werklieden. Indien
iemand uit één van beide klassen zich benadeeld 
voelt, ligt de oplossing daarin dat er, krachtens de 
statuten van de vereniging zelf, wijze en 
rechtschapen mannen worden aangesteld om door 
een scheidsrechterlijke uitspraak het geschil te 
beslechten.
Document 60: enkele fragmenten uit de encycliek ‘Rerum Novarum’ van paus Leo XIII (1891)

Bronnenmateriaal geschiedenis is 
soms weinig toegankelijk - observatie

• Essentie: rechten en plichten van werkgevers en werklieden moeten 
overeenkomen. 

• Hoe? Wijze mannen aanstellen om ruzies/ meningsverschillen op te 
lossen.
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Observeren

• De bejaarde schepper van het Duitse keizerrijk 
had er na het bereiken van zijn doel alles aan 
gedaan om te zorgen dat Duitsland, de nieuwe 
grootmacht in het hart van Europa, niet door 
vijanden zou worden omringd.

• Toen op 28 juli 1914 de Servische terrorist 
Gavrilo Princip de Oostenrijkse troonopvolger 
aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw 
tijdens hun bezoek aan Sarajevo neerschoot, 
was de geest, die Willem zo lang had bezworen, 
onherroepelijk uit de fles.
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Toets- en examenvragen onder de 

loep
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Toets- en examenvragen onder de loep

1 Staan er vragen in je toets/ examen met een ontkenning 
in? (met zoekfunctie: niet, geen, nauwelijks)

18.  Waarom wou de regering geen water meer laten 
doorstromen naar Soedan?

18. Waarom stopte de regering de watertoevoer naar Soedan?

2 Op sommige vragen verwacht je een twee- of meerledig 
antwoord. Waar kun je nog duidelijker aangeven dat het 
antwoord uit verschillende onderdelen bestaat? 

3 Geef drie voor- en twee nadelen van de XXXcrisis.

3 De xxxcrisis had zowel voor- als nadelen.
a Geef twee voordelen van de xxxcrisis

b Geef twee nadelen van de xxxcrisis:

BA – Katholiek Onderwijs West-
Vlaanderen
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Toets- en examenvragen onder de loep

3 Bekijk een toets of examen van een 

collega. Met al jouw slechte bedoelingen 

kijk je waar je een ander antwoord kan 

geven dan de leraar van jou verwacht. 

BA – Katholiek Onderwijs West-
Vlaanderen



122

Toets- en examenvragen onder de loep
4 Waar zou een goed voorbeeld leerlingen beter op weg 
helpen om de vraag goed te beantwoorden?

• Beschrijf de persoonlijkheid van een aantal klasgenoten of vrienden. 
• Gebruik daarbij alle karaktereigenschappen die hieronder staan. 
• Gebruik de woorden telkens in zinnen zodat de betekenis duidelijk 

wordt. 
• De karaktereigenschappen die jij in je tekst gebruikt: efficiënt –

individualistisch – tactvol – relativerend 

Een voorbeeld met de woorden openhartig
en nauwkeurig: 
Loebe is een openhartige jongen. Hij vertelt altijd 
spontaan over wat hem bezighoudt en hij is 
eerlijk over zijn gevoelens. Sarah werkt 
nauwkeurig. Als je samen met haar een taak 
maakt, is alles tot in de puntjes afgewerkt. Ook 
in het labo zal je haar niet snel op slordigheden 
betrappen.
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5 Lijst hier de actiewoorden/ instructies op die je in 
je examen gebruikt.

(definieer, verklaar, leg uit, geef een voorbeeld, 
bepaal, geef argumenten voor, geef argumenten 
tegen, vertel in eigen woorden, geef het verschil 
tussen, beschrijf  …)

6 Duid in je examen een taalproductievraag aan. 

Daarvan weten leerlingen dat ze in volzinnen 
moeten antwoorden met hoofdletter en 
leesteken. We proberen met deze vraag te 
achterhalen welke leerlingen moeite hebben om 
op een duidelijke en begrijpbare manier 
antwoorden, redeneringen en gedachten te 
formuleren. De leraren geven de namen van die 
leerlingen door aan hun leraar Nederlands op het 
einde van het trimester.

Toets- en examenvragen onder de loep

BA – Katholiek Onderwijs West-
Vlaanderen


