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Samenvatting
Het vak maatschappijleer vraagt een hoge mate van taalvaardigheid van leerlingen. De thema’s
binnen maatschappijleer liggen dicht bij hun belevingswereld. Hierdoor is het voor hen moeilijk in
te schatten wat precies het verschil tussen dagelijkse taal en vaktaal is.
Voor 3de klas MAVO- leerlingen die op toetsen eerder gebruik maken van dagelijkse taal dan van
vaktaal, wordt er vanuit de taalverwervings- en vakdidactiek Maatschappijleer sterk aangeraden
om het vaktaalleerproces in de lessen te stimuleren en te ondersteunen. Dit proces bestaat uit het
omzetten van dagelijkse algemene taalvaardigheden (DAT) naar cognitief academische
taalvaardigheden (CAT). Het Gibbons Cummins-model en de ankerpunten van Taalgericht
Vakonderwijs dragen bij aan een bewuste planning van deze omzetting.
In dit ontwerponderzoek zijn twee taalgerichte maatschappijleer lessen ontworpen en uitgevoerd.
Om te evalueren op welke wijze de twee lessen hebben bijgedragen aan het vaktaalleerproces is er
gepoogd antwoord te geven op de hoofdvraag: ‘In hoeverre dragen de twee ontworpen taalgerichte
maatschappijleer lessen bij aan het vaktaalleerproces van de onderzochte leerlingen?’ Dit is gedaan
door de schriftelijke en mondelinge taalproductie te analyseren. Daarbij is het verwachte
taalvaardigheidsniveau gebaseerd op het Gibbons-Cummins model systematisch vergeleken met
het werkelijke taalvaardigheidsniveau.
Het verwachte effect was dat de leerlingen door middel van diverse werkvormen maatschappelijke
vraagstukken en de bij behorende taalvaardigheden begrepen/ontwikkelden. De verwachtingen die
waren geschetst zijn deels uitgekomen. Het daadwerkelijk gebruik van CAT bestaande uit de
vakbegrippen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van crimineelgedrag is aan het
eind van de lessen niet waarneembaar geworden. Het aanbieden van concrete context en taalsteun
bleek veel invloed te hebben op het gebruik van CAT.
Het effect van taalgerichte maatschappijleer lessen op het leren begrijpen van politieke en
maatschappelijke vraagstukken is moeilijk in te schatten. Het doel om leerlingen vaktaal te laten
gebruiken op toetsvragen is nog niet behaald. Het ontwikkelen van CAT vindt niet van de een op de
andere dag plaats. Dit vergt weken, misschien maanden tijd. Het is een aannemelijke gedachte dat
leerlingen meer dan 2 x 60 minuten de tijd nodig hebben om vaktaal te kunnen beheersen. Wel
heeft dit onderzoek een stimulans op het gebied van talige onderdelen van Maatschappijleer
gegeven. Tot slot spoort dit didactisch ontwerponderzoek aan om verder na te denken over
werkvormen die leerlingen CAT laten beheersen.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1 Aanleiding

Tijdens werkplek leren 4 draait alles om de startbekwaamheid van nieuwe docenten. Het gaat om
professionalisering van hetgeen een goede docent behoort te zijn. Ook worden docenten
professionals in het ontcijferen van antwoorden op de toets. Waarom? Dat zal duidelijk worden in
het volgende citaat: “De vraag: Bas klimt van banketbakker op naar manager. Gebruik in je uitleg
het begrip maatschappelijke ladder. Leerling: ‘Mevrouw ik snap de vraag niet! Door te klimmen kan
je toch niet een ander beroep krijgen?’ Dit is een van vele momenten waar het duidelijk wordt dat
leerlingen schooltaal niet begrijpen of verkeerd begrijpen. In de beantwoording zie ik dat de
leerlingen kennis hebben over het begrip maar ze gebruiken niet de juiste vaktaal. Reken ik het
antwoord fout? Of is dit het niveau van een MAVO - leerling en moet ik het accepteren? Ik besluit
om het met de klas te delen. En ik spreek mijn verwachtingen uit over het gebruik van vaktaal.
Toch zie ik na mijn interventie weinig verschil en blijf ik hangen bij dezelfde zin: ‘Hoe zeggen we
‘dit’ ook alweer in maatschappijleertaal?”
Binnen het vak Maatschappijleer worden onderwerpen behandeld die zich in de nabijheid van
leerlingen afspelen. Omdat de meeste onderwerpen besproken worden in de thuisomgeving van de
leerling kunnen zij de toetsvraag beantwoorden (Hajer & Meestringa, 2019). De antwoorden van
leerlingen in dagelijkse taal sluiten niet aan bij de verwachtingen van de taal die bij het vak
Maatschappijleer hoort. Taalvaardigheden binnen het vak Maatschappijleer verdienen daarom extra
aandacht.
De literatuur benadrukt dit gegeven. Maatschappijleer vraagt een hoge mate van taalvaardigheid
van leerlingen. Dit komt onder andere door het hoge abstractie-niveau. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld natuurwetenschappen. Binnen de natuurwetenschappen zijn onderwerp eenduidig.
Binnen maatschappijleer wordt er met thema’s gewerkt. Een thema kan zijn criminaliteit, maar ook
sociale ongelijkheid. Deze onderwerpen zijn niet eenduidig en hebben dus een andere benadering
nodig. De thema’s binnen Maatschappijleer liggen dicht bij de belevingswereld van de leerling,
waardoor verschil tussen dagelijkse taal en vaktaal moeilijk in te schatten is. Toch hebben de
thema’s in de gebruikte dagelijkse taal een andere betekenis dan in de maatschappijleertaal
(vaktaal). Voor zwakkere leerlingen kan dit tot verwarring en misconcepties leiden (Ruijs, 2019).
Het antwoord is te vinden in taalverwervingsdidactiek. ‘Als we de vraag stellen hoe we leerlingen
leren om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen en te verklaren is het antwoord dat we daar
taal voor nodig hebben’, Aldus Hajer in Handboek vakdidactiek Maatschappijleer (2019). Een
maatschappijleer docent moet werken aan de inhoud van het vak en aan de taal waarmee de vak
inhoud weergegeven wordt (Platform Taalgericht Vakonderwijs/ SLO, 2013).
Het probleem van de taalkloof tussen dagelijkse taal en schooltaal wordt ook op nationaal niveau
erkent. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pleit in het Inspectie Rapport De
Staat van het Onderwijs (2019) voor meer ondersteuning van zwakke lezers en spellers. Naast
leerlingen die uit een tweetalig huishouden komen of een omgeving waar weinig taalontwikkeling
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plaatsvindt, is het voor alle leerlingen belangrijk om de juiste taalvaardigheden te beheersen
(Hajer en Meestringa, 2015).
Recente ontwikkelingen tonen aan dat het percentage laaggeletterden onder 14-jarigen tussen
2003 en 2012 is toegenomen (Feskens, Kuhlemeier en Limpens, 2016). Met als gevolg dat een
leerling die te weinig onderwijskapitaal ontwikkelt een achterstand heeft of oploopt.

1.2 Leeswijzer

In dit didactisch ontwerponderzoek is eerst een analyse van het probleem te vinden. Dit hoofdstuk
bevat de resultaten van een leerlingenenquête, een docentenenquête, de toets resultaten en een
doelstelling. Vervolgens wordt er op basis van literatuur de ontwerpkernmerken beschreven. Dit
hoofdstuk bestaat uit een theoretisch kader en de ontwerpeisen. Het didactisch ontwerp bestaat
uit een ontwerp- en een uitvoeringproces. Hierin wordt verwezen naar de docentenhandleiding en
naar het opdrachtenboekje. Na het didactisch ontwerp worden de onderzoeksvragen, de
verwachte uitvoerbaarheid en het effect getoond. Dit alles gevolgd door een methode bestaande uit
een data-verzameling en een analyse. Daarna volgt de analyse van de resultaten. Hierna volgt een
conclusie van de deelvragen en de hoofdvraag. Als laatste zijn de reflecties en de referenties
toegevoegd.

1.3 Probleemanalyse

Om het probleem in kaart te brengen is de lespraktijk geanalyseerd. Dit is gedaan door het
observatie instrument uit de Kijkwijzer voor Taalgericht Vakonderwijs (SLO, 2006) in te zetten. De
Kijkwijzer Taalgericht Vakonderwijs is een observatie instrument die het handelen van taalgericht
vakonderwijs inzichtelijk maakt. Door contextrijk, interactievol en taal ondersteunend onderwijs
aan te bieden zorgen docenten voor de juiste stimulering en ondersteuning van het gebruik van
schooltaal (SLO, 2006). Op basis van deze observatiepunten is er een enquête onder twee klassen
uitgezet (zie bijlage 1). De resultaten uit de leerlingen enquête meten mijn huidige handelen op
het gebied van Taalgericht Vakonderwijs. Een enquête onder docenten Maatschappijleer meet hoe
het probleem rondom te veel gebruik van dagelijkse taal binnen de vaksecties een rol speelt (zie
bijlage 2). Tot slot zijn er toets resultaten geanalyseerd die specifieke vaktaalfouten inzichtelijk
maken.

1.3.1 Enquête leerlingen
De Kijkwijzer taalgericht vakonderwijs (2006) onder leerlingen geeft een aantal interessante
inzichten, die de lespraktijk rondom Taalgericht Vakonderwijs zichtbaar maken (zie bijlage 1). De
ondervraagde leerlingen geven aan dat de categorie context en vakinhoud vaak tijdens de lessen
terugkomt (zie enquête vraag 1 t/m 4). De context wordt weliswaar door de docent geboden maar
te weinig door leerlingen zelf. Hiermee is de context niet altijd herkenbaar voor leerlingen. Ook de
bijbehorende denkprocessen om vakbegrippen te begrijpen worden niet benadrukt door de docent.
De categorie Interactie gaat over het stellen van vragen, het geven van antwoorden en het
begeleiden en nabespreken van opdrachten (zie enquête vraag 5 t/m 9). Hoewel de begeleiding, de
instructie en het nabespreken van opdrachten als consistent wordt ervaren, geldt dit niet voor het
stellen van vragen en het genereren van antwoorden. Bij de categorie taalsteun wordt duidelijk dat
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taalondersteuning in de lessen maatschappijleer schaars is (zie enquête vraag 10). Taaldoelen en
begeleiding krijgen niet of nauwelijks aandacht.

1.3.2 Enquête docenten
De relevantie van dit probleem is niet alleen terug te vinden in mijn eigen onderwijspraktijk. Ook
uit de resultaten van de enquête onder docenten Maatschappijleer komt naar voren dat zij een
aandeel hebben in het behouden van dagelijkse taalvaardigheden van de leerlingen (zie bijlage 2).
De meeste docenten geven aan dat leerlingen de lesstof beter begrijpen wanneer zij dit in hun
eigen woorden kunnen uitleggen (zie enquête vraag 1). Dit kan een averechts effect hebben, aldus
Ruijs in Handboek vakdidactiek Maatschappijleer (2019). Het gebruik van dagelijkse taal wordt in
stand gehouden wanneer leerlingen gestimuleerd worden om in hun eigen woorden antwoorden te
formuleren. Daarnaast kunnen er in hun eigen antwoorden vooroordelen en verkeerde opvattingen
zitten. Daarbij gebruiken docenten Maatschappijleer eerder versimpelde maatschappelijke en
politieke vraagstukken in hun lessen (zie enquête vraag 1). Dit heeft echter het gevolg dat
leerlingen niet of nauwelijks in aanraking komen met nuances, details, verdieping, verbreding en
perspectieven die bij de lesstof horen. Door enkel hoofdzaken te bespreken, komen de bijzaken te
vervallen en daarmee ook een gevarieerde woordenschat, aldus Hajer in Handboek vakdidactiek
Maatschappijleer (2019).

1.3.3 Toetsanalyse
Uit zowel mijn eigen praktijk context als in die van andere docenten maatschappijleer komt naar
voren dat leerlingen op toetsen dagelijkse taal gebruiken (zie enquête vraag 2 en 3). In de
toetsresultaten werd dit probleem duidelijk tijdens de omschrijving van het begrip socialisatie. De
methode Thema’s Maatschappijleer definieert het begrip als: ‘Het bewust of onbewust aanleren van
normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen.’ Leerlingen definieerden
het begrip als volgt: ‘Aanleren van normen, waarden en kernmerken’, ‘de mensen met wie je
omgaat op school, werk of vereniging’, ‘je opvoeding of hoe je je gedraagt’, ‘jezelf aanpassen aan
de norm en waarden van anderen’ en ‘het aanpassen van je gedrag omdat anderen je het gedrag
aanleren.’ De antwoorden van leerlingen bevatten delen van de juiste definitie, omdat leerlingen
een beeld weten te schetsen van het begrip ‘sociaal’. In deze situatie staat de alledaagse kennis
van de leerlingen in de weg. Vaktaal kan worden gezien als de taal die men gebruikt in
wetenschappelijke artikelen. Leerlingen willen stimuleren om academische taal te gebruiken, klinkt
als onmogelijk. Toch heeft het gebruik van deze taalvaardigheden niets te maken met het
spreken/schrijven als academici. Het schept de mogelijkheid om vaktaal te leren begrijpen en te
gebruiken in herkenmare situaties. Dit is nodig om de complexe wereld om ons heen te kunnen
begrijpen, aldus Hajer en Meestringa (2015).

1.3.4 Doelstelling
De doelstelling luidt dat leerlingen naast de vakinhoudelijke doelen ook de bijbehorende
taalvaardigheden aangeleerd krijgen zodat zij maatschappelijke en politieke vraagstukken beter
leren te begrijpen. Want om vaardig te worden in het vak maatschappijleer, zullen leerlingen ook
vaardig moeten worden in de taal die bij het vak hoort (Hajer en Meestering, 2015).
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Hoofdstuk 2. Ontwerpkenmerken
In dit hoofdstuk wordt het raamwerk van het didactisch ontwerp beschreven. Het hoofdstuk begint
met paragraaf 2.1 een theoretisch kader. Vervolgens zijn er in paragraaf 2.2 ontwerpeisen
omschreven.

2.1 Theoretisch kader
Uit de probleemanalyse is naar voren gekomen dat er binnen de lessen maatschappijleer te weinig
activiteiten gericht zijn op vaktaalverwerving. Leerlingen laten voornamelijk dagelijkse taal zien
tijdens het beantwoorden van een toetsvraag. Tijdens het bespreken van de toets weten ze dan
ook niet goed in te schatten wat ze fout hebben gedaan omdat ze het verschil tussen dagelijkse
taal en vaktaal niet inzien.
In het theoretisch kader wordt er vanuit literaire bronnen, gebaseerd op onderzoek, gekeken naar
het proces van vaktaalverwerving in het vak Maatschappijleer. In het theoretisch kader is onder
andere gebruik gemaakt van taalverwervingsonderzoek. Hajer en Meestringa (2015) hebben hier
een bijdrage aangeleverd door het Handboek Taalgericht Vakonderwijs te schrijven. Cummins
(1979) en Gibbons (2006) hebben bijgedragen aan vaktaalverwervingsonderzoek door een
didactisch overzicht te formuleren. Het probleem van dagelijks taalgebruik vindt plaats binnen de
Maatschappijleer lessen. Om deze reden is ook vakdidactische literatuur gebruikt. Gerard Ruijs
(2019) koppelt in het Handboek vakdidactiek Maatschappijleer Taalgericht Vakonderwijs aan het
vak in de praktijk.

2.2 Vaktaalverwerving
Vaktaalverwerving gaat over het proces van het aanleren van vaktaal. Dit bestaat uit het aanleren
van steeds meer woorden om de wereld om zich heen te kunnen begrijpen. Er zullen
woorden/begrippen worden toegevoegd die direct niet nodig zijn voor het dagelijks sociale verkeer
van de leerling, maar wel voor hun vervolgstudie of toekomstig beroep (Leeuw, Hajer, Scharten, &
Vos, 2013). Maatschappijleer draagt bij aan dit doel. De lesstof bestaat uit de concepten cultuur en
socialisatie, sociale verschillen, macht en zeggenschap en beeldvorming en stereotypering. Ook zijn
er vakspecifieke vaardigheden die nodig zijn om de lesstof te kunnen begrijpen en te gebruiken. Er
kan dus gesproken worden van vaktaal.
Het vaktaalleerproces binnen maatschappijleer bestaat uit het aanleren van de taal die hoort bij
maatschappelijke en politieke vraagstukken. In andere woorden het vaktaalleerproces bestaat uit
het verwerven van cognitief academische taalvaardigheid (CAT). Het ontwikkelen van CAT is
inherent verbonden aan dagelijkse algemene taalvaardigheden (DAT). Dit kan worden gezien als de
beginsituatie van de leerling. DAT en CAT zijn een belangrijk begrippenpaar, dat het
vaktaalverwervingsproces omschrijft. In de volgende paragraaf wordt dit verduidelijkt.
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2.1.1 Vaktaalleerproces
Cummins (1979) heeft voor het
vaktaalleerproces proces een kwadrant
opgesteld waar twee domeinen bepalen of
taalvaardigheden dagelijks of cognitief zijn.
Om het verschil duidelijker te maken is het
nodig om te kijken naar de
moeilijkheidsgraad. DAT wordt CAT wanneer
er minder concrete contextuele steun, hogere
cognitieve complexiteit met veel
waardering voor schriftelijk taalgebruik

Figuur 1 Kwadrant Cummins (1979)

terug te vinden is (Cummins, 1979). Het
proces van toenemende cognitieve complexiteit en minder herkenbare contexten wordt ook
gevraagd van leerlingen tijdens lessen maatschappijleer. In de volgende paragraaf worden dit
verder toegelicht.

Cognitief complex
De lesboeken, opdrachten, toets vragen en instructies voor de leerlingen in MAVO 3 klas op Piter
Jelles De Dyk vallen rechtsboven in het kwadrant omdat ze cognitief complex zijn. De cognitieve
complexiteit wordt bepaald door drie factoren. Allereerst is vaktaal abstract (Hajer en
Meestringa, 2015). De lesstof van maatschappijleer bestaat uit interpretaties, gedachtes en
verschijnselen. Voorbeelden van thema’s zijn verzorgingsstaat, criminaliteit en socialisatie. Om de
thema’s te kunnen omschrijven zijn verscheidene begrippen, onderlinge relaties en combinaties
daarvan nodig, namelijk maatschappijleertaal oftewel CAT (Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel (2012). Het abstracte niveau
is bijvoorbeeld goed te zien in de uitdrukkingen die worden gebruikt op toetsen. Bijvoorbeeld:
‘Omhoog of omlaag klimmen op de sociaal maatschappelijke ladder.’ Hierin moeten leerlingen niet
alleen de figuurlijk betekenis van ergens ‘op klimmen’ kennen maar ook de woorden laag en hoog
verbinden aan het begrip sociaal maatschappelijke ladder. Dit maakt het begrijpen van
maatschappijleertaal een cognitief complexe taak (Kienstra, 2016).
Daarnaast wordt er in de maatschappijleer lessen een beroep gedaan op hogere
denkvaardigheden als het kunnen vergelijken, verklaren en tot waarde schatten van politieke en
maatschappelijke vraagstukken. Het toetsen van hogere denkvaardigheden is niet gebruikelijk op
het vmbo. Kijkend naar de praktijkcontext van 3de klas MAVO-leerlingen op De Dyk, daar bestaat
een groot deel van de toets vragen uit het aangeven van een juiste of onjuiste stelling of ‘welk
woord past niet in het rijtje?’. Beide vraagstellingen doen een beroep op hogere denkaardigheden.
Ook wordt er van leerlingen verwacht dat ze taken kunnen combineren. Wat bijvoorbeeld aan de
orde is bij het lezen van een instructie of het maken van aantekeningen en deze later kunnen
koppelen aan de leestekst. Tot slot uit cognitieve complexiteit zich in schriftelijke taalaanbod. In
de klas wordt kennisoverdracht ondersteund met tekst. Daarnaast wordt er van leerlingen
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verwacht dat ze tijdens het leerproces schriftelijke bewijzen leveren. Dit heeft te maken met de
beperkte mogelijkheid om vragen te kunnen stellen in een klas met als gevolg dat leerlingen
cognitief complexe vaardigheden nodig hebben om vaktaal teksten, opdrachten enz. te kunnen
verwerken en begrijpen (Hajer en Meestringa, 2015).

Contextuele steun
Contextuele steun bestaat uit waarnemingen die daadwerkelijk te zien zijn. In figuur 2.1 staan de
voorbeeldzinnen: “Wat eten we?” en “Wel goed kauwen, hoor!”. De zinnen zijn simpel en niet
precies geformuleerd, maar ondanks de context van aan tafel zitten, kunnen ze begrepen worden.
Bij CAT zijn formulering preciezer en vollediger omdat er weinig herkenbare steun uit de context
wordt geboden. De context is dan bijvoorbeeld een tekstboek (Cummins, 1979). Contextuele steun
in DAT is herkenbaar, nabij en duidelijk voorstelbaar voor leerlingen. Bijvoorbeeld een gesprek dat
thuis, in de gang of op straat plaatsvindt over de prijs van kleren. Deze steun is herkenbaar omdat
het een ervaring betreft en er veel over gepraat wordt en dus duidelijk voorstelbaar is. CAT is
abstract en gaat over zaken die leerlingen niet kunnen zien of nooit hebben meegemaakt in figuur
2.1 is dit rechtsboven geplaatst. Dit maakt dat contexten in schoolse omgevingen minder direct,
minder nabij en minder concreet zijn voor leerlingen (Hajer en Meestringa, 2015).

2.1.2 Didactische stappen van Gibbons (2009)
Het kwadrant van Cummins (1979) laat het
vaktaalleerproces zien door onderscheid te
maken tussen DAT en CAT. Hierin bepalen de
steun uit context en de cognitief complexiteit
van taalvaardigheid of het dagelijkse taal of
schooltaal is. Het vaktaalleerproces zal niet
van de ene op de andere dag plaatsvinden.
De school en de sociale omgeving van de
leerling hebben daar invloed op. De
Australische onderzoeker Pauline Gibbons
(2009) heeft bij het kwadrant van Cummins

Figuur 2 Gibbons-Cummins Model

didactische stappen geformuleerd om dit
proces bewust in te zetten. In tegenstelling tot de pijlers van taalgericht vakonderwijs context,
interactie en taalsteun zijn deze didactische stappen gericht op het vaktaalleerproces. Door
lesactiviteiten in te zetten wordt de ontwikkeling van DAT en CAT van leerlingen zichtbaar. De
stappen bestaan uit:
•

Stap 1. Vaststellen van het doel. Hierin omschrijf je de CAT bestaande uit vakdoelen
naar de bijbehorende taaldoelen. De inhoudelijke doelen vragen om CAT en zitten
rechtsboven de grafiek (zie figuur 2.3.).

•

Stap 2. Vaststellen beoordeling. De vak- en taaldoelen zullen moeten worden
beoordeeld. Dit uit zich in een toets, opdracht, onderwijsleergesprek enz. Het vaststellen
van hoe de beheersing beoordeeld wordt zit rechtsboven, omdat deze activiteit leerlingen
laten zien dat ze CAT beheersen.
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•

Stap 3. Vaststellen van concrete context over het thema. Met deze stap verplaatst
het proces naar linksonder, namelijk naar DAT. In deze stap moet verbinding worden
gemaakt met de DAT van leerlingen. Welke kennis hebben de leerlingen van het begrip en
welke taal gebruiken ze om over het onderwerp te praten?

•

Stap 4. Vaststellen hoe leerlingen gaan leren. In deze stap vindt het leren plaats. Het
proces verplaatst zich naar linksboven en bevat activiteiten waarmee leerlingen kennis
verwerven en de taal van het vak leren beheersen. De activiteiten worden cognitief
complexer maar met veel steun uit de context.

•

Stap 5. Het leren expliciet ondersteunen. Als laatst horen stap 4 en 5 bij elkaar
aangezien leerlingen tijdens het verwerven van kennis en het leren beheren van vaktaal
ondersteund moeten worden

2.1.3 Succesvolle vaktaalverwerving binnen Maatschappijleer
Het Gibbons-Cummins model schept een kader waarbinnen lessen kunnen worden ontworpen.
Naast het uitvoeren van de bovenstaande stappen is het belangrijk om rekening te houden met
kenmerken van taalgerichte lessen. Hajer en Meestringa (2015) stellen dat taalgerichte vaklessen
te herkennen zijn aan de ankerpunten context, interactie en taalsteun. Het leren vindt dat ook
hierin plaats. Dit maakt naast het Gibbons-Cummins model succesvolle taalverwerving mogelijk.
Allereerst is het belangrijk dat er een rijk en ruim taalaanbod (context) is. Taalaanbod kan
breed worden gezien en varieert tussen contexten vanuit de docent als die van de leerlingen zelf.
Video’s, experts, websites, instructies en verhalen van leraar of leerlingen, schoolboeken, artikelen,
al dit taalaanbod verrijkt de lesstof. Het werken met verschillende contexten is een bekend
gegeven binnen maatschappijleer, omdat contexten de lesstof verrijken (Dingemans, 2019).
Binnen Maatschappijleer 1 wordt gewerkt met een versimpelde versie van concept-context
benadering. In het lesboek Thema’s Maatschappijleer worden concepten doorgaans Thema’s
genoemd (Essener, 2019).
Leerlingen moeten de begrippen in de thema’s niet alleen begrijpen maar ook in verschillende
contexten kunnen gebruiken. ‘De kracht van het VMBO is dat leerlingen leren in een ‘krachtige
leeromgeving’, aldus Stichting Platforms VMBO (2018). In een ‘krachtige leeromgeving’ wordt de
transfer van theorie naar praktijk mogelijk maakt, ook wel een leeromgeving waar de praktijk nabij
is. Het aanbieden van een rijk en ruim taalaanbod is nodig, om een krachtige leeromgeving voor
vmbo-leerlingen te ontwikkelen. Daarnaast krijgt het nieuwe begrip pas betekenis wanneer deze
meerdere malen gehoord en gelezen is en in verschillende contexten is teruggekomen. Het
aanbieden van een krachtige leeromgeving maakt dat er in de lespraktijk ook aandacht besteed
moet worden aan de vaardigheid die daarbij komt kijken. Dit wordt ook wel inductief redeneren
genoemd (Ruijs, 2019). Deze inductieve redenaties worden zichtbaar tijdens het lezen,
beantwoorden van vragen en in gesprekken met leerlingen onderling of met de docent. Door ze de
vakbegrippen te laten begrijpen, kunnen leerlingen deze op een productieve wijze gebruiken
(Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie
en Handel, 2012). Enerzijds zullen de concepten verrijkt moeten worden met contexten aangereikt
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door de docent. Echter zullen de leerlingen ook zelf aanknopingspunten moeten maken om de
nieuwe kennis tot zich te kunnen nemen. Dit werkt niet alleen motiverend maar helpt ook om de
beïnvloeding van het vaktaalleerproces door de mentale programmering van de leerling zelf
inzichtelijk te maken. De sociale achtergrond van leerlingen bepaalt voor een groot deel hoe zij
naar een begrip als sociale ongelijkheid kijken. De verschillen komen voort uit ideeën, begrippen,
loyaliteiten en gevoelens die de leerling vanuit huis heeft meegekregen (Ruijs, 2019). Zo zijn er
vele ander concepten die dichtbij DAT van de leerlingen liggen. In het begin zullen er activiteiten
moeten worden ontworpen die de beginsituatie van de leerlingen zichtbaar maken.
In de tweede plaats moeten leerlingen
taal actief gebruiken (interactie).
Interactie bestaat niet alleen uit het
aanbieden van samenwerkend of actiefleren-opdrachten. Op Piter Jelles De
Dyk wordt docent gestuurd lesgegeven.
Dit betekent dat leerlingen dit gewend
zijn en niet de juiste vaardigheden
beschikken om deel te nemen in een
samenwerkend leren opdracht.

Figuur 3 Mondelinge en schriftelijke taalproductie

Interactie is groter bij het aanbieden
van samenwerkend leren opdrachten. Het gaat ook om het stimuleren van de taalproductie van de
leerling (Hajer en Meestringa, 2015). Bij maatschappijleer is dat bijvoorbeeld een gesprek over
oorzaak-gevolg relaties of leerlingen wijzen op het gebruik van vakbegrippen. Mondelinge
taalproductie is nodig om leerlingen te activeren echter is schriftelijke taalproductie een effectieve
manier om nieuwe begrippen op een hoger niveau te kunnen verwerken.
Als laatst bepaalt feedback (taalsteun) in hoge mate een succesvolle taalverwerving.
Taalverwerving is een proces en binnen dat proces verbetert de leerling zichzelf al dan niet
sprekend of schrijvend. Feedback van docenten over taalgedrag (schriftelijk of mondeling) is
daarbij nodig om daarin te ondersteunen en nieuwe ontwikkeling te ontlokken (Hajer en
Meestringa, 2015). In de huidige methode wordt niet tot nauwelijks taalsteun geboden. In de
opdrachten gaan leerlingen aan de slag met vakbegrippen echter wordt er niet expliciet geoefend
met vakspecifieke taalvaardigheden. Terwijl inductieve redenaties bijvoorbeeld een beroep doen op
taalvaardigheden. Dit is terug te zien in het begrippenpaar ‘oorzaak en gevolg’. Ze komen niet
expliciet terug in de lesboeken. Toch wordt er verondersteld dat leerlingen dit begrijpen. Neem
het begrip functies van de media. Om het begrip functie tot zijn recht te laten komen zullen
leerlingen moeten begrijpen dat media als het ware nuttig is voor de samenleving. Ditzelfde geldt
voor functie(s) van straffen of socialisatie. Als de diepere betekenis van dit soort begrippen niet
voorkomen in de lessen zullen leerlingen eerder DAT gebruiken dan CAT. Inductief redeneren is
een complexe vaardigheid waar taalsteun essentieel is. Leerlingen hebben bij het lezen van
moeilijke teksten steun aan specifieke onderdelen die de complexe vaardigheid ondersteunen.
Voorbeelden hiervan zijn illustraties, richtvragen en voor gestructureerde schema’s (Ruijs 2019).
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2.2 Samenvatting van de theorie en het Ontwerp in hoofdlijnen
Deze paragraaf is gewijd aan de verantwoording van het ontwerp op basis van de bovenstaande
literatuur en de probleemanalyse. Hierin worden een aantal aspecten benoemd waarin duidelijk
wordt hoe de keuze van het ontwerp het vaktaalleerproces bij derde klas MAVO leerlingen
bewerkstelligt. De doelstelling luidt dat leerlingen naast de vakinhoudelijke doelen ook de
bijbehorende taalvaardigheden aangeleerd krijgen zodat zij maatschappelijke en politieke
vraagstukken beter leren begrijpen. Voor 3de klas MAVO leerlingen die op toetsen eerder gebruik
maken van DAT dan CAT wordt er vanuit de taalverwervings- en vakdidactiek maatschappijleer
sterk aangeraden om het vaktaalleerproces in de lessen te stimuleren en te ondersteunen.
Allereerst kenmerken taalgerichte lessen zich door de drie ankerpunten: context, interactie en
taalsteun. Het leren in context vindt plaats door het inbrengen van bekende contexten door
voorkennis op te halen en vervolgens de context uit te breiden door verschillende tekstsoorten en
media toe te voegen. Vervolgens vindt leren in interactie plaats in een natuurlijk gesprek, in
verwerkings- en toepassingswerkvormen en tijdens samenwerkend leren. Als laatst vindt leren met
taalsteun plaats door steun bij teksten en opdrachten te bieden, door nadoen, door feedback te
geven en door aandacht te hebben voor leerstijlen. De genoemde kenmerken en ankerpunten
kunnen in elke willekeurige taalgerichte les voorkomen.
Waar de 3 ankerpunten vooral zijn gericht op willekeurige taalgerichte lessen, biedt het CumminsGibbons model ruimte voor vakspecifieke invulling van taalgerichte vaklessen. Het model bestaat
uit vijf stappen die een geplande omzetting van DAT naar CAT mogelijk maakt. De stappen bestaan
uit het vaststellen van: het doel (1), beoordeling (2), concrete context over het thema (3),
hoe leerlingen gaan leren (4), ondersteuning (5). De 5 stappen zijn onderdeel van een proces
waarin de uitkomsten van elke stap invloed hebben op de vervolgstappen.
Zo bepalen de geformuleerde vak- en taaldoelen (1) hoe het beoordelingsinstrument (2) eruit
moet zien. Ook de abstracte context en cognitief veeleisende taken bepalen welk
beoordelingsinstrument geselecteerd/aangepast of ontworpen wordt.
Daarnaast moeten de werkvormen de algemene en vakspecifieke voorkennis (3) van de leerlingen
zichtbaar maken. Deze zijn ook afhankelijk van de aangeboden taalsteun, de concrete context en
de cognitief niet veeleisende taken.
Hierna vindt het daadwerkelijke aanleren van CAT plaats (4). De aangeboden taalsteun, de
concrete context en de cognitief veeleisende taken bepalen welke werkvormen
geselecteerd/ontworpen of aangepast zullen worden. Stap 3 en 4 worden ondersteund door stap 5.
Het proces eindigt met de beoordeling van het CAT-niveau van de leerling (2). Deze eindmeeting
geeft tot slot een indicatie of de werkvormen/taalgerichte activiteiten hebben bijgedragen aan het
ontwikkelen van CAT.
Een combinatie van het Cummins-Gibbons model en de 3 ankerpunten zijn nodig om activerende
werkvormen te kunnen ontwerpen/ selecteren/ aanpassen. Door activerende werkvormen in te
zetten wordt het vaktaalleerproces zichtbaar, gestimuleerd en ondersteund. Dit betekent dat
tijdens het ontwerpen/ selecteren en aanpassen van deze werkvormen er rekening gehouden moet
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worden met het verwachte taalvaardigheidsniveau. Dit niveau is gekoppeld aan het CumminsGibbons model en worden gekenmerkt door cognitief complexiteit en steun uit de context.
De bovenstaande bevindingen zijn gericht op (vak)taalverwervingsdidactiek. Omdat het
ontwerponderzoek uitgevoerd wordt in het kader van Maatschappijleer is het belangrijk dat er een
koppeling wordt gemaakt met de vakdidactiek. Hierover zegt de literatuur het volgende. De lesstof
van het vak Maatschappijleer bestaat voornamelijk uit concepten, of wel politieke en
maatschappelijke vraagstukken. Concepten zijn lastig om aan te leren, omdat ze een hoog abstract
niveau bevatten. Dit betekent dat andere begrippen nodig zijn om het concept te kunnen
begrijpen. Daarnaast zullen de leerlingen bepaalde vaardigheden moeten inzetten om de concepten
te kunnen herkennen, uit te leggen en te gebruiken in nieuwe contexten. Op grond van deze
aspecten is het belangrijk om werkvormen te ontwerpen/ te selecteren en aan te passen. Zodat
leerlingen zowel de kennis van de concepten als de benodigde vaardigheden beoefenen en tot zich
nemen.

2.3 Ontwerpeisen

Ten behoeve van dit ontwerponderzoek zijn ontwerpeisen opgesteld. In figuur 4 is het CumminsGibbons model met de ontwerpeisen te lezen. Ontwerpeisen 1 t/m 5 dragen bij aan het
vaktaalleerproces. In elke stap wordt een ander resultaat, of wel taalvaardigheidsniveau verwacht.
•

Ontwerpeisen 1 en 2 bevinden zich rechtsboven in het Cummins-Gibbons model en
bewerkstelligen vak- en taaldoelen en een beoordelingsinstrument. Het
beoordelingsinstrument moet het CAT-niveau van de leerlingen zichtbaar maken. De
abstracte context en cognitief veeleisende taken bepalen welke werkvormen
geselecteerd/aangepast of ontworpen zullen worden

•

Ontwerpeis 3 is linksonder in het model geplaatst en wordt volbracht door het ontwerpen
van een werkvorm die de algemene en vakspecifieke voorkennis van de leerlingen
zichtbaar maken. De aangeboden taalsteun, de concrete context en de cognitief niet
veeleisende taken bepalen welke werkvormen geselecteerd/aangepast of ontworpen zullen
worden.

•

Ontwerpeisen 4 en 5 worden linksboven geplaatst en worden bewerkstelligd door het
ontwerpen van werkvormen die het gebruik van CAT stimuleren, ondersteunen en zichtbaar
maken. De aangeboden taalsteun, de concrete context en de cognitief veeleisende taken
bepalen welke werkvormen geselecteerd/ontworpen of aangepast zullen worden.

Na een kort overzicht van de volledig uitgeschreven ontwerpeisen worden de ontwerpeisen en de
verschillende werkvormen verantwoord. Dit is gedaan in de vorm van een tabel met de
onderdelen: het verwachte taalvaardigheidsniveau, de ontwerpeisen, de verantwoording én
praktische invulling.
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Ontwerpeis 4:
werkvormen die de
overgang naar CAT
bewerkstelligen
Ontwerpeis 5:
ondersteunen van
proces door taalsteun

Ontwerpeis 1:
doelen op CAT-niveau
Ontwerpeis 2:
werkvorm die CATniveau van leerlingen
laten zien

Ontwerpeis 3:
werkvormen die de
DAT van leerlingen
zichtbaar maakt

Figuur 4 CG-model met ontwerpeisen
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Ontwerpeis 1: Doelen
•
•
•

1.1: De docent houdt bij het vaststellen van de doelen rekening met vaktaalvaardigheden.
1.2: De docent bestudeert de vakbegrippen op mogelijke valkuilen.
1.3: In het ontwerp formuleert de docent taal- en vak doelen in CAT.

Ontwerpeis 2: Beoordeling
•
2.1: In het ontwerp is een beoordelingsinstrument/werkvorm ontworpen die laat zien of de
leerlingen de leerstof op CAT-niveau begrijpen.
Ontwerpeis 3: Aansluiten op DAT
•
Ontwerpeis 3.1: Het ontwerp bevat een werkvorm die de beginsituatie van de leerling
zichtbaar maakt.
•
Ontwerpeis 3.2: Het ontwerp bevat een werkvorm met een voor leerlingen herkenbare
context.
•
Ontwerpeis 3.3: De context is uitgezocht op basis van concentratie en motivatie.
•
Ontwerpeis 3.4: Het ontwerp bevat een werkvorm waar leerlingen samenwerken.
•
Ontwerpeis 3.5: In het ontwerp is rekening gehouden met een rijk en ruim taalaanbod.
Ontwerpeis 4: Overgang naar CAT
•
Ontwerpeis 4.1: In het ontwerp zijn werkvormen ontwikkeld waarmee leerlingen oefenen
met CAT.
•
Ontwerpeis 4.2: Het ontwerp bevat werkvormen met een voor leerlingen herkenbare
context.
•
Ontwerpeis 4.3: De context is uitgezocht op basis van concentratie en motivatie.
•
Ontwerpeis 4.4: Het ontwerp bevat een werkvorm waarin leerlingen samenwerken.
•
Ontwerpeis 4.5: In het ontwerp is rekening gehouden met een rijk en ruim taalaanbod.
Ontwerpeis 5: Ondersteunen van proces
•
Ontwerpeis 3.7: Het leren wordt ondersteund met feedback op taalgedrag door talig
handelen van de docent.
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Verwacht

Ontwerpeisen

Verantwoording

Praktische invulling

1.1: De docent houdt bij

Door begrippen te bestuderen wordt inzichtelijk

De begrippen worden nader bestudeerd op

het vaststellen van de doel

gemaakt welke taalvaardigheden leerlingen nodig

abstractieniveau. Daarbij moet vast worden gesteld welk

rekening met

hebben tijdens de les. Leerlingen moeten deze

abstract niveau aanwezig is. Vakspecifieke

vakspecifieke

vakspecifieke taalvaardigheden kunnen inzetten

taalvaardigheden bij Maatschappijleer zijn bijvoorbeeld

taalvaardigheden.

om vaktermen te gebruiken in verschillende

oorzaak-gevolgrelaties kunnen maken, meningsvorming,

contexten (Ruijs, 2019; Gibbons, 2006).

analyseren van bronnen enz.

1.2: De docent bestudeert

Sommige vakbegrippen hebben extra aandacht

De begrippen worden bestudeerd op complexheid,

de vakbegrippen op

nodig omdat ze cognitief complex zijn. Het is

dubbelzinnige betekenissen, impliciete verbanden enz. Zo

mogelijke valkuilen.

belangrijk dat de docent rekening houdt met

voorkom je verwarring en misconcepties bij de leerlingen.

taalvaardigheidsniveau (CG-model)
CAT-niveau

dubbelzinnige betekenissen (in andere vakken),
pre- of misconcepties, impliciete verbanden,
verschil van betekenis in DAT en CAT, en
voorstelbaarheid (Ruijs, 2019)
1.3: In het ontwerp

Taal- en vak doelen moeten in CAT worden

Door taaldoelen toe te voegen richten de

formuleert de docent taal-

vastgesteld. Dit bepaalt wat de leerlingen moeten

activiteiten/werkvormen in de les zich ook op het

en vakdoelen in CAT

leren en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn.

taalaspect van de vaktermen. Het doel hiervan is dat

De doelen passen rechtsboven in het Kwadrant

leerlingen begrippen, vaktaal en verbanden beheersen en

van Cummins (1979) omdat ze cognitief abstract

uiteindelijk CAT kunnen gebruiken.

en weinig steun uit de context bezitten (Hajer en
Meestringa, 2015).
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Verwacht

Ontwerpeisen

Verantwoording

Praktische invulling

2.1: In het ontwerp is een
beoordelingsinstrument/we
rkvorm ontworpen die laat
zien of de leerlingen de
leerstof op CAT-niveau
begrijpen.

Het beoordelingsinstrument moet het gebruik van

Ten behoeve van de ontwerpeisen is een

de vakbegrippen op CAT-niveau zichtbaar maken.

beoordelingsinstrument geselecteerd/aangepast dat de

Het omschrijft waar de leerlingen naar toe zullen

beheersing van het CAT-niveau van de leerling aan het eind

werken. Ook deze stap zit rechtsboven in het

van de lessenreeks zichtbaar maakt. De abstracte context

kwadrant, omdat het doel en het bijbehorende

en cognitief veeleisende taken bepalen welke werkvormen

beoordelingsinstrument op CAT-niveau beoordeeld

geselecteerd/aangepast of ontworpen zullen worden

taalvaardigheidsniveau (CG-model)
CAT-niveau

zullen worden (Hajer en Meestringa, 2015).
De werkvorm vragenvuur uit Actief met taal van De Coole
en Valk, (2017) is geschikt voor het beoordelen van het
CAT-niveau, omdat de leerlingen in tweetallen een tekst
gaan schrijven waarin ze gebruik moeten maken van
vakbegrippen. Door vragen te stellen aan de docent over
een artikel kunnen ze informatie verzamelen. Deze
informatie moeten ze gebruiken bij het schrijven van een
tekst. Samengevat koppelen ze de vakbegrippen aan een
nieuwe context die zij moeten creëren. Tijdens de
werkvorm wordt beroep gedaan op CAT omdat de
handelingen cognitief complex zijn. De leerlingen zullen
gebruik maken van hogere denkvaardigheden bestaande
uit het formuleren van vragen waar de vakbegrippen in
terugkomen, oorzaak en gevolgrelaties herkennen,
uitleggen en integreren en informatie verwerken in een
geschreven tekst.
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Verwacht taalvaardigheidsniveau
(CG-model
Aansluiten op DATniveau

Ontwerpeisen

Verantwoording

Praktische invulling

3.1: Het ontwerp bevat een
werkvorm die de
beginsituatie van de leerling
zichtbaar maakt.

Om CAT te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat

Ten behoeve van ontwerpeis 3 zijn twee werkvormen

er aan het begin van de lessenreeks wordt

geselecteerd/aangepast die de beginsituatie van de

aangesloten bij de beginsituatie. Door werkvormen

leerlingen zichtbaar maken. De aangeboden taalsteun, de

te ontwerpen die de beginsituatie zichtbaar maken

concrete context en de cognitief niet veeleisende taken

voorkom je verwarring en misconcepties. Deze

bepalen welke werkvormen geselecteerd/aangepast of

komen voort uit de mentale programmering van de

ontworpen zullen worden.

leerlingen en kunnen het vaktaalleerproces
beïnvloeden (Ruijs, 2019; Meestringa, 2019; SLO,

De werkvorm Spreekbeurt en een notendop is geschikt

2013).

voor het zichtbaar maken van de beginsituatie van de
leerling (De Coole en Valk, 2017). In concrete

3.2: Het ontwerp bevat
werkvormen met een voor
leerlingen herkenbare
context.

Leerlingen zullen hun eigen kennis in verband

contextsteun, zoals de foto’s in de opdracht, kunnen

moeten brengen met abstracte vakbegrippen. Om

leerlingen met cognitief eenvoudige boodschappen de

dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het

vragen beantwoorden. De herkenbare context in deze

belangrijk dat er in eerste instantie verbinding

werkvorm bestaat uit vier foto’s die nodig zijn om de

wordt gezocht met voor de leerling herkenbare

nieuwe begrippen betekenis te geven. De foto’s zijn

contexten. Want vakbegrippen worden beter

advance organizers (Ausubel, 1960) om aandacht te

begrepen als leerlingen oefenen met verschillende

trekken, motivatie te wekken en voorkennis te activeren.

contexten (Ruijs,2019). Door leerlingen alledaagse

Het gezamenlijke onderdeel zorgt ervoor dat leerlingen

kennis op te laten roepen, te ordenen of zichtbaar

actief aan de slag gaan met de genoteerde woorden en zo

te maken, krijgen ze meer handvaten om

oefenen ze alvast met het formuleren van antwoorden. De

vervolgens aan de slag te gaan met CAT (SLO,

stap waarin de leerlingen met elkaar in gesprek gaan over

2013).

woorden die makkelijk/moeilijk te gebruiken zijn, bevordert
het juiste gebruik van de begrippen (Hajer en Meestringa,
2015).

3.3: De context is
uitgezocht op basis van
concentratie en motivatie

Tijdens het selecteren van herkenbare concrete
contexten moet rekening gehouden worden met de
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3.4: In het ontwerp zijn
werkvormen waar leerlingen
samenwerken.

motivatie, het concentratievermogen en

Wat zou er gebeuren vragen is een geschikte werkvorm

belevingswereld van de leerling (Hajer en

om aan te sluiten op de algemene en vakspecifieke kennis

Meestringa, 2015). Aansprekende voorbeelden zijn

van de leerlingen over oorzaak-gevolgrelaties. De opdracht

nodig om leerlingen zich in verhalen en situaties te

bestaat uit het beantwoorden van ‘wat zou er gebeuren-

laten inleven. Als de leerlingen niet gemotiveerd

vragen’ In deze opdracht oefenen de leerlingen met het

zijn of zich niet aangesproken voelen kan dit het

maken van oorzaak- en gevolgredenaties in verschillende

vaktaalverwervingsproces beïnvloeden (Ruijs,

contexten (Ruijs, 2019). De ‘wat zou er gebeuren-vragen’

2019).

bieden concrete context steun, echter is de taalvaardigheid

In het ontwerp moet rekening worden gehouden

een stuk cognitief complexer dan in de opdracht

met het actief verwerven van vaktaal. Dit kan door

‘spreekbeurt in een notendop’.

mondelinge of schriftelijke taalproductie (Hajer en
Meestringa, 2015). Aan gezien DAT voornamelijk
voorkomt in mondelinge taalproductie is het
verstandig om in deze fase van het proces
mondelinge taalproductie te stimuleren.

3.5: In het ontwerp is
rekening gehouden met een
rijk en ruim taalaanbod

Een rijk en ruim taalaanbod is nodig omdat een
nieuw begrip pas betekenis krijgt en beklijft
wanneer het meerdere malen in verschillende
contexten gehoord en gelezen is (Hajer en
Meestringa, 2015; Ruijs, 2019).
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Verwacht taalvaardigheidsniveau
(CG-model
Overgang van DAT
naar CAT

Ontwerpeisen

Verantwoording

Praktische invulling

4.1: In het ontwerp zijn
werkvormen ontwikkeld waarmee
leerlingen oefenen met CAT.

Om CAT te kunnen ontwikkelen is het

Ten behoeve van ontwerpeis 4 zijn 3 werkvormen

belangrijk dat leerlingen door middel van

geselecteerd/aangepast die de overgang van DAT naar

werkvormen oefenen met het gebruik van CAT.

CAT bewerkstelligen. De aangeboden taalsteun, de

De leerlingen stappen uit het gebruik van DAT

concrete context en de cognitief veeleisende taken

en oefenen door middel van herkenbare

bepalen welke werkvormen geselecteerd/ontworpen of

contexten met CAT. De activiteiten zitten

aangepast zullen worden.

linksboven in het kwadrant omdat de
werkvormen als cognitief complex ervaren

Een Onderwijs leergesprek is geschikte werkvorm om

worden. Er wordt wel veel steun uit de context

de overgang van DAT naar CAT te maken, omdat

geboden. (Gibbons, 2009).

leerlingen hun eigen kennis verbinden aan de
vakbegrippen. De uitleg wordt ondersteund door een

4.2: Het ontwerp bevat
werkvormen met een voor
leerlingen herkenbare context.

4.3: De context is uitgezocht op
basis van concentratie en motivatie.

Leerlingen zullen hun eigen kennis in verband

PowerPoint en de antwoorden op de Wat zou er

moeten brengen met abstracte vakbegrippen.

gebeuren vragen. Tijdens de uitleg is het belangrijk dat

Om dit proces zo goed mogelijk te

de docent, oorzaak en gevolg relaties en hoofd en

ondersteunen is het belangrijk dat er in eerste

bijzaken inzichtelijk maakt (Ruijs, 2019). De docent

instantie verbinding wordt gezocht met voor de

overlegt samen met de leerling over de betekenis van

leerling herkenbare contexten. Want

de begrippen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk

vakbegrippen worden beter begrepen als

contexten te bieden. Daarnaast zal de docent leerlingen

leerlingen oefenen met verschillende contexten

vragen om eigen voorbeelden te geven (Hajer en

(Ruijs,2019). Door leerlingen alledaagse

Meestringa, 2015). De docent rond de uitleg af met

kennis op te laten roepen, te ordenen of

twee korte opdrachten waarin leerlingen oefenen met

zichtbaar te maken, krijgen ze meer handvaten

het herkennen van vakbegrippen in verschillende

om vervolgens aan de slag te gaan met CAT

contexten. De uitleg in combinatie met de taalsteun

(SLO,2013).

maakt de overgang van DAT naar CAT mogelijk.

Tijdens het selecteren van herkenbare en
concrete contexten moet rekening worden

De werkvorm Mindmaps is een geschikte werkvorm om

gehouden met de motivatie, concentratie en

de overgang van DAT naar CAT te kunnen maken.

belevingswereld van de leerling (Hajer en

Leerlingen oefenen hier met het gebruik van oorzaak en
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Meestringa, 2015). Aansprekende voorbeelden

gevolgrelaties. Ook leren ze hoofd- en bijzaken van

zijn nodig om leerlingen zich in verhalen en

elkaar te onderscheiden. Vakbegrippen conceptualiseren

situaties te laten inleven (Ruijs, 2019). Als de

is een vorm van taalsteun en helpt leerlingen

leerlingen niet gemotiveerd zijn of zich niet

vakbegrippen als concepten te zien. Dit is nodig om te

aangesproken voelen kan dit het

voorkomen dat leerlingen bij vakbegrippen eenvoudige

vaktaalverwervingsproces beïnvloeden.

formuleringen gebruiken (Ruijs, 2019).

4.4: In het ontwerp zijn

In het ontwerp moet rekening worden

De werkvorm Schrijfkaders is een geschikte werkvorm

werkvormen ontwikkeld waar

gehouden met het actief verwerven van

om de overgang van DAT naar CAT te maken, omdat

leerlingen samenwerken

vaktaal. Dit kan bestaan uit mondelinge of

leerlingen oefenen met het schrijven van inductieve

schriftelijke taalproductie. Mondelinge

redenaties. Schrijfopdrachten zijn vaak lastig voor

taalproductie is interactief en wordt bevorderd

leerlingen. Het wordt nog ingewikkelder als zij

door samenwerkend leren Echter is schriftelijke

vaktermen in de tekst moeten gebruiken. Dit resulteert

taalproductie een effectieve manier om nieuwe

in korte antwoorden, met weinig samenhang en slechte

begrippen op een hoger niveau te kunnen

zinnen (Hajer en Meestringa, 2015). Om dit probleem te

verwerken (Hajer en Meestringa, 2015).

ondervangen is het verstandig om leerlingen te leren

4.5: In het ontwerp is rekening

Een rijk en ruim taalaanbod is nodig omdat een

hoe je een antwoord formuleert. Schrijfkaders zetten

gehouden met een rijk en ruim

nieuw begrip pas betekenis krijgt en beklijft

leerlingen aan om actief na te denken bij het

taalaanbod.

wanneer het meerdere malen in verschillende

verwoorden van gedachten. Schrijfkaders zijn

contexten gehoord en gelezen is (Hajer en

afhankelijk van de opbouw van de gemaakte tekst. Deze

Meestringa, 2015; Ruijs, 2019).

zijn te onderscheiden in verschillende genres. Het genre
die bij de lesdoelen centraal staat is het schrijven van
een verklaring of beschrijving (Lewis en Wray, 1997).

Ondersteunen van
proces

Ontwerpeis 5.1: In het ontwerp

De docent kijkt per onderdeel van de les hoe

wordt het leren ondersteund met

hij/zij taalsteun aanbiedt. Leren door middel

feedback op taalgedrag, talig

van taalsteun komt terug in het activeren van

handelen van de docent.

voorkennis, het bieden van taalsteun tijdens

Zie praktische invulling ontwerpeisen 3 en 4.

opdrachten en werkvormen en in de feedback.
(Hajer en Meestringa, 2015).
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Hoofdstuk 3. Didactisch ontwerp
Het didactisch ontwerp bestaat uit het ontwerp- en uitvoerproces van 2 taalgerichte
maatschappijleer lessen. De aanvullingen op het werkboek Thema’s Maatschappijleer (Broeke en
anderen, 2019) zijn te vinden in bijlage 3. De vragen en lesstof komt overeen met het lesboek
Thema’s Maatschappijleer. Daarnaast is er een docentenhandleiding ontworpen, deze is te vinden
in bijlage 4. Hieronder is een kort overzicht van het ontwerp- en uitvoerproces te lezen daarna
volgt een uitgebreidere beschrijving.
Klas: 25 leerlingen MAVO 3
Duur: 2 x 6o min
Benodigdheden: lesboek Thema’s maatschappijleer, pen, papier, whiteboard, digi-board,
markers.
Klaslokaal: bus opstelling

Figuur 5 Cummins-Gibbons model met didactisch ontwerp
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3.1 Leeswijzer

Het ontwerp- en uitvoerproces bestaat uit 5 fasen en begint in paragraaf 3.2 bij het formuleren van
vak-taaldoelen. De doelen die hieruit rollen worden aan het eind van de lessenreeks getoetst in de
werkvorm ‘vragenvuur’ en zijn beschreven in paragraaf 3.3. Vervolgens wordt het leerproces,
bestaande uit het omzetten van DAT naar CAT ingang gezet. Dit wordt gedaan door eerst aan te
sluiten op DAT van de leerling. Deze stap is te lezen in paragraaf 3.4. De uitkomsten hiervan
worden gekoppeld aan de werkvormen die het aanleren van CAT mogelijk maken. De uitleg van
belangrijke begrippen valt hier ook onder en zijn allen te lezen in paragraaf 3.5. Het expliciet
ondersteunen van het aanleren van vaktaal bestaat ook uit het bieden van taalsteun. De taalsteun
komt op verschillende manieren terug in het gehele proces.

3.2 Doelen.

De eerste fase in het ontwerpproces wordt uitgevoerd door de docent zelf en zijn voorbereidende
activiteiten. Deze activiteit bestaat uit het vaststellen van de vak- taaldoelen. De vaktaal die
tijdens deze lessen wordt behandeld valt onder het thema ‘criminaliteit’ en komt uit paragraaf 2:
Waarom worden mensen crimineel? De begrippen risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden zullen in deze lessenreeks centraal staan.
Risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden zijn concepten die extra aandacht vragen. Dit
blijkt uit de volgende drie bevindingen. Allereerst zit in deze begrippen een verborgen oorzaakgevolgrelatie. Dit is te zien aan de volgende zinnen: ‘Groepsdruk heeft invloed op jongeren en
veroorzaakt crimineelgedrag’ of ‘minder sociale controle maakt de pakkans kleiner en veroorzaakt
eerder crimineelgedrag’. Ook zijn de twee vakbegrippen concepten. Dit blijkt uit het hoge
abstractieniveau. Om de vakbegrippen bestaande uit concepten te kunnen begrijpen, hebben
leerlingen de volgende woordkennis nodig: groepsdruk, slechte opvoeding, alcohol of drugs,
spijbelen en schooluitval, biologische factoren, minder strenge normen, minder sociale controle,
pakkans en grote stad. Als laatste liggen de vakbegrippen dicht bij de belevingswereld van de
leerling omdat er in hun sociale omgeving regelmatig over wordt gesproken. Daarom is het
belangrijk om rekening te houden met de voorkennis van de leerlingen over de vakbegrippen.
De bovenstaande analyse bepaalt hoe de lesdoelen geformuleerd worden. Deze zijn zowel op
niveau van de docent als die van de leerling geformuleerd, omdat ‘de leerling kan’ minder
aanspreekt dan ‘na deze les kan je.’ Bij lesdoel 1 ligt de focus op het juist gebruiken van vak
begrippen. Dit kan daarom worden aangegeven als taaldoel. Lesdoel 2 en 3 kenmerken zich als vak
doelen, omdat leerlingen de begrippen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden moeten
kennen, uitleggen en integreren. Alle drie lesdoelen vragen een hoge mate van cognitieve
complexiteit en worden behandeld zonder veel steun uit de context. Zie paragraaf 3.2.1 voor de
praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en 4.
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3.2.1 lesmateriaal lesdoelen.
Taalvakdoelen:
Lesdoel 1: De leerling is in staat om de vaktermen risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden van crimineelgedrag op een juiste manier te gebruiken tijdens het schrijven
van een tekst (toepassen)
Lesdoel 2: De leerling kan aan de hand van een minder concrete context het verband tussen
crimineel gedrag en risicofactoren (slechte opvoeding, groepsdruk, alcohol en drug, spijpelen
of schooluitval en biologische factoren) herkennen, uitleggen en integreren.
Lesdoel 3: De leerling kan aan de hand van een minder concrete context het verband tussen
crimineel gedrag en maatschappelijke omstandigheden (minder strenge normen en sociale
controle) herkennen, uitleggen en integreren.
Na deze les weet je:
Wat persoonlijke en maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag zijn
De begrippen waarmee je het verband tussen crimineel gedrag en de oorzaken beschrijft.
Hoe je een oorzaak-gevolg relatie in het thema criminaliteit kunt beschrijven
De geleerde begrippen op een juiste manier te gebruiken tijdens het schrijven van een tekst.

3.3 Beoordelingsinstrument.

De tweede fase in het ontwerpproces wordt uitgevoerd door de docent zelf en betreffen
voorbereidende activiteiten. Deze fase bestaat echter ook uit een specifieke beschrijving van de
leerlingactiviteit. Deze activiteit bestaat uit het ontwerpen van een beoordelingsinstrument. De
daadwerkelijke uitvoering van het beoordelingsinstrument vindt in het vaktaalleerproces aan het
eind van de lessenreeks plaats.
De werkvorm Vragenvuur uit Actief met taal van De Coole en Valk, (2017) is geschikt voor het
beoordelen van het juist gebruiken van de vakbegrippen risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden, omdat de leerlingen in tweetallen een tekst gaan schrijven waarin ze gebruik
moeten maken van deze vakbegrippen. Vragenvuur is een werkvorm waar leerlingen door middel
van het stellen van vragen een tekst gaan schrijven. De docent kiest een tekst die leerlingen niet
kennen. De tekst moet gaan over een concrete gebeurtenis. Een krantenartikel is hiervan een goed
voorbeeld. De docent leest alleen de titel van het artikel voor. Vervolgens krijgen de leerlingen de
tijd om zoveel mogelijk vragen te stellen om achter de inhoud van het artikel te komen. Want op
basis van deze antwoorden zullen ze zelf een artikel schrijven. Tijdens het bevragen van de docent
en het schrijven van de tekst wordt er verwacht dat de leerlingen gebruik maken van CAT. Of wel
de vak- en taaldoelen bestaande uit: oorzaak-gevolgrelaties te herkennen, uitteleggen en te
integreren. Er wordt verwacht dat ze de vakbegrippen risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden correct gebruiken . Omdat de leerlingen alleen de titel te horen krijgen, wordt er
weinig steun uit de context geboden. Deze twee kenmerken verwachten dat leerlingen CAT-niveau
beheersen. Zie paragraaf 3.3.1 voor de praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en
4.
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3.3.1 lesmateriaal ‘vragenvuur’
Doel van de opdracht: het schrijven van een tekst met belangrijke begrippen.
Wat ga je doen?
Je gaat in tweetallen een tekst schrijven door te overleggen en gebruik te maken van de belangrijke
begrippen.
Hoe ga je dat doen?
Door vragen te stellen aan de docent over de tekst en door de antwoorden op te schrijven kunnen jullie
zelf een tekst gaan schrijven.
Welke hulp mag je gebruiken?
De antwoorden op jullie vragen, ook die van het andere groepje. Pen en papier
Hoe lang duurt de opdracht?
10 minuten vragenvuur
20 minuten tekst schrijven
Stap 1: Jullie gaan in tweetallen om de beurt een vraag stellen aan de docent. Je schrijft alle
informatie die je door de
vragen te weten komt op, dus óók de antwoorden van de vragen van het andere groepje. LET
OP: op het bord staan belangrijke begrippen die jullie moeten gebruiken in de tekst. Denk aan
de vraagwoorden: Wie/wanneer/wat/waar/hoe/waarom
Stap 2: Ieder tweetal gaat op basis van de verkregen informatie een tekst schrijven. De tekst moet er zo
komen uit te zien, dat die in een krant zou kunnen staan.
Stap 3: Elk tweetal leest nu hun geschreven tekst voor. De tweetallen geven elkaar feedback. Daarna
wordt de originele tekst voorgelezen en vergelijk je die met je eigen tekst.
Artikel: Meer grip op crimineel gedrag van jongeren
AMSTERDAM - Elk jaar worden er zo’n 15.000 misdaden in Amsterdam gepleegd. De bewoners lijden
daar direct onder. Daarmee bedoelt men overvallen, woninginbraken en straatroven. Afgelopen week is
het 22ste schietincident in Amsterdam-Zuidoost van dit jaar geteld. Dit worden ook wel hoge impact
misdrijven genoemd.
De meeste van deze hoge impact misdrijven worden gepleegd door een beperkte groep van 600
jongeren. Dit zijn jongeren tussen de 18 en 26 jaar en zij worden de top 600 genoemd. Natuurlijk wordt
niet elk kind met probleemgedrag crimineel maar omgekeerd geldt wel dat de voortekenen van crimineel
gedrag al op jonge leeftijd te zien zijn. De jongens groeien op in Amsterdam waar mensen minder op
elkaar letten. Jeugd wordt minder aangesproken op wat ze uithalen. Voor deze jongens is naast het
opgroeien in een crimineel milieu ook de pakkans kleiner, omdat niemand hen meer aanspreekt op fout
gedrag. Vanuit de wetenschap blijkt dat met name jongetjes die opgroeien met een criminele oudere
broer eerder in de criminaliteit terecht komt. Maar liefst 72%. In Amsterdam slaan de wetenschap en de
gemeente de handen ineen om kinderen die op jonge leeftijd al zorgwekkend probleemgedrag vertonen
te helpen. Ze willen niet afwachten tot dit gedrag op latere leeftijd ontspoort tot spijbelen en criminaliteit.
Bron: NTR

3.4 Aansluiten op DAT.

De derde fase in het ontwerpproces wordt uitgevoerd door de docent zelf en dit zijn
voorbereidende activiteiten. Echter bestaat deze fase ook uit een specifieke beschrijving van de
activiteit van de leerling zelf. Deze activiteit bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van 2
werkvormen die de algemene en vakspecifieke voorkennis van de leerlingen zichtbaar maken. De
eerste werkvorm is Spreekbeurt in een notendop.
In de werkvorm Spreekbeurt in een notendop geven leerlingen door middel van een korte
presentatie weer wat hun voorkennis op het gebied van de vakbegrippen is (De Coole en Valk,
2017). De docent kiest een onderwerp waar leerlingen 1 à 2 minuten over kunnen praten. De
leerlingen schrijven individueel 10 woorden op die zij bij het onderwerp vinden passen. Als de
leerlingen vastlopen is het aan de docent om de leerlingen te motiveren en te stimuleren. De
leerlingen zijn voornamelijk aan het woord. In de nabespreking geven de leerlingen elkaar
feedback. De docent begeleidt dit proces door vragen te stellen. De voorkennis wordt opgehaald en
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daarmee de beginsituatie van de leerling ingeschat. De leerling weet dat hij of zij nog niet
beoordeeld wordt op goede of foute antwoorden.
De opdracht is uit te voeren zonder voorbereiding. Dit is een belangrijk gegeven om de overgang
van DAT naar CAT te ondersteunen (Gibbons, 2009). Met een concrete contextsteun, zoals de
foto’s in de opdracht, kunnen leerlingen met cognitief eenvoudige boodschappen de vragen
beantwoorden (Cummins, 1979). De herkenbare context in deze opdracht bestaat uit vier foto’s die
allen iets te maken hebben met crimineel gedrag. De foto’s worden ook wel Advanced organizers
genoemd. Deze trekken de aandacht en werken motivatie verhogend (Ausubel, 1960).
Het gezamenlijke onderdeel zorgt ervoor dat leerlingen actief aan de slag gaan met de genoteerde
woorden. Ook oefenen ze alvast met het formuleren van antwoorden. De stap waarin leerlingen
met elkaar in gesprek gaan over woorden die makkelijk of moeilijk te gebruiken zijn, bevordert het
juiste gebruik van de vakbegrippen (Hajer en Meestringa, 2015). De docent ondersteunt dit proces
door te overleggen en bepaalde begrippen te verduidelijken. Daarnaast overlegt de docent samen
met de leerling over de (letterlijke) betekenis van de woorden en welke woorden erbij zouden
kunnen worden toegevoegd om ze te verduidelijken. Tot slot koppelt de docent de antwoorden aan
de lesstof. Zie paragraaf 3.4.1 voor de praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en
4.

3.4.1 lesmateriaal ‘spreekbeurt in een notendop’

Doel van de opdracht oefenen met: Een spontaan gesprek door het houden van een korte presentatie zonder
veel voorbereiding en het gebruiken van bepaalde woorden.
Wat ga je doen?
Je houdt in tweetallen een spreekbeurt van 1 à 2 minuten en gebruikt daarbij woorden die je hebt genoteerd.
De korte spreekbeurt gaat over 4 afbeeldingen en de onderwerpen die daar op te zien zijn. Je hoeft niet veel
voor te bereiden. Het gaat vooral om een gesprek over de onderwerpen die je tegenkomt in de afbeeldingen.
De opdracht bestaat uit 2 rondes met elk 3 stappen.
Hoe ga je dat doen?
In tweetallen. Leerling A en leerling B. Je gaat bij elke stap langs.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je eigen voorkennis. Wat weet je er al van. Als je de opdracht niet snapt vraag je de docent. Pen en papier
Hoe lang duurt de opdracht?
6 minuten per ronde dus in totaal ongeveer 15 minuten
Ronde 1. Stap 1: Je krijgt 3 minuten de tijd om individueel (leerling A en B) minimaal 10 woorden te noteren
die bij je opkomen bij het zien van de 4 afbeeldingen
Stap 2: Daarna krijgt leerling A 1 à 2 minuten de tijd om een logisch verhaal te maken waarin je zo veel
mogelijk woorden van je lijst de gebruikt. Leerling B kruist op het blad van leerling A aan welke woorden A
heeft gebruikt.
Stap 3: Na 1 à 2 minuten bespreekt B met A de woorden. Daarbij ga je na welke woorden moeilijk makkelijk
te gebruiken waren (geef ze een kleurtje).
Ronde 2. Stap 1: Herhaal ronde 1, maar nu met B die een spreekbeurt houdt en A die woorden aankruist.
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Voordat de leerlingen inhoudelijk kennis opbouwen over de vakbegrippen, zal er ook voorkennis op
het gebied van oorzaak-gevolgrelaties geactiveerd moeten worden. De tweede werkvorm bestaat
uit het beantwoorden van Wat zou er gebeuren-vragen (Ruijs, 2019). In deze werkvorm oefenen
de leerlingen met het maken van oorzaak-gevolg redenaties. De Wat zou er gebeuren-vragen
bieden concrete context steun. Echter is het gevraagde taalvaardigheidsniveau een stuk cognitief
complexer dan die van in de opdracht Spreekbeurt in een notendop.
De werkvorm begint met het uitkiezen van Wat zou er gebeuren-vragen. Laat de leerlingen een
vraag uit onderdeel A en B kiezen. Nadat de leerlingen hebben gekozen moeten ze de vragen
beantwoorden. Als de leerlingen klaar zijn, bespreken ze eerst de antwoorden met een
medeleerling. Daarna bespreekt de docent de antwoorden. Er wordt samen met de leerling
besproken welke gevolgen en oorzaken in hun antwoorden naar voren zijn gekomen. In de
bespreking koppelt de docent de antwoorden van de leerlingen aan de lesstof. Zie paragraaf 3.4.1
voor de praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en 4.

3.4.2 lesmateriaal Wat zou er gebeuren-vragen
Doel van de opdracht oefenen met:
Wat persoonlijke en maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag zijn. De begrippen waarmee je het
verband tussen crimineel gedrag en de oorzaken beschrijft.
Wat ga je doen?
Je gaat antwoord geven op twee wat zou er gebeuren vragen.
Hoe ga je dat doen?
Je kiest een vraag uit onderdeel A en een vraag uit onderdeel B. Je gaat eerst individueel antwoord geven
op de twee vragen. De antwoorden schrijf je op het antwoordenblad. Daarna bespreek je de antwoorden
met je medeleerling.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je eigen voorkennis. Als je de opdracht niet snapt vraag je de docent.
Hoe lang duurt de opdracht?
3 minuten per vraag dus in totaal ongeveer 6 minuten.
Onderdeel A:
Vraag 1: “Wat doe je als je vrienden een bushokje vernielen, ga je dan misschien ook meedoen? Let uit
waarom?”
Vraag 2: “Je staat in de kroeg met je vrienden en hebt een paar biertjes op. Tijdens het uitgaan zoekt
iemand ruzie met jouw beste vriend. Wat zou er gaan gebeuren?”
Vraag 3: “Sommige kinderen hebben vaak ruzie op school. Zij lossen dit op door veel de schelden en soms
ook geweld te gebruiken. Wat hebben hun ouders hiermee te maken?” Wat zou er gebeuren als jij ruzie
krijgt op school?
Onderdeel B:
Vraag 1: “Wat zou er gebeuren als je in een stad woont waarin iedereen let op wat je doet?”
Vraag 2: “Wat zou er gebeuren als je iets van plan bent om te stelen in een drukke winkelstraat?”
Vraag 3: “Wat zou er gebeuren als je samen met je vrienden ’s avonds op een dorpsplein een vuurtje wilt
gaan maken?”
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3.5 Overgang naar CAT en Ondersteunen van proces.

De vierde fase in het ontwerpproces wordt uitgevoerd door de docent zelf, dit zijn voorbereidende
activiteiten. Echter bestaat deze fase ook uit een specifieke beschrijving van de activiteit van de
leerling zelf. Deze activiteit bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van 3 werkvormen die het
aanleren van CAT mogelijk maakt. De eerste werkvorm is een Onderwijsleer gesprek.
De leerlingen hebben ervaren dat ze zonder uitleg een logisch verhaal of antwoord over oorzaken
van crimineel gedrag kunnen formuleren. In het leergesprek worden de onderstaande
vakbegrippen uitgelegd (Broeke en anderen (2019):
•

Risicofactoren van crimineel gedrag: slechte opvoeding, groepsdruk, alcohol of drugs,
spijbelen en schooluitval en biologische factoren.

•

Maatschappelijke omstandigheden: minder strenge normen, minder sociale controle,
pakkans en de grote stad.

De uitleg wordt ondersteunt met een PowerPoint en de aantekeningen van de werkvorm Wat zou
er gebeuren-vragen. In de uitleg is het belangrijk dat de docent oorzaak-gevolgrelaties en hoofd en
bijzaken inzichtelijk maakt (Ruijs, 2019). De docent overlegt samen met de leerling over de
betekenis van de begrippen. Het is belangrijk om een zo breed mogelijke context te bieden.
Daarnaast zal de docent de leerlingen vragen om eigen voorbeelden te geven (Hajer en
Meestringa, 2015). De docent rondt de uitleg af met twee korte opdrachten waarin leerlingen
oefenen met het herkennen van de vakbegrippen in verschillende contexten (Broeke en anderen,
2019). De uitleg in combinatie met de taalsteun maakt de overgang van DAT naar CAT mogelijk.
Zie paragraaf 3.5.1 voor de praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en 4.

3.5.1 lesmateriaal Onderwijs leergesprek
Doel van de uitleg: Na deze uitleg weet je wat persoonlijke en maatschappelijke oorzaken van
crimineel gedrag zijn.
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Na de uitleg van de vak-begrippen wordt de les wordt de les vervolgt met de tweede werkvorm. De
tweede werkvorm is een mind-map maken. Dit is een vorm van taalsteun en helpt leerlingen de
vak-begrippen te conceptualiseren. Dit is nodig om onderlinge verbanden te herkennen en hoofdbijzaken van elkaar te onderscheiden (Ruijs, 2019).
De taalsteun bestaat voornamelijk uit het controleren van de juiste verbindingen in de mind-map.
In de mind-map moeten de leerlingen de volgende begrippen gebruiken: risicofactoren,
maatschappelijke omstandigheden, groepsdruk, slechte opvoeding, alcohol of drugs, spijbelen en
schooluitval, biologische factoren, minder strenge normen, minder sociale controle, pakkans, grote
stad. Ook zullen ze per vak-begrip een concreet voorbeeld moeten geven. Zie paragraaf 3.5.2 voor
de praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en 4.

3.5.2 lesmateriaal Mindmap

Doel van de opdracht: Het maken van een overzicht/netwerk van belangrijke begrippen. De
begrippen waarmee je het verband tussen crimineel gedrag en de oorzaken beschrijft.
Wat ga je doen?
Je gaat een mindmap maken van de belangrijk begrippen uit paragraaf 2.
Hoe ga je dat doen?
In het midden schrijf je de vraag: Waarom worden mensen crimineel?. Daarom heen schrijf je
met de juiste verbanden de belangrijke begrippen. Je doet dit individueel. Daarna bespreek je
je mindmap met je medeleerling.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je lesboek. Antwoorden de wat zou er gebeuren vragen.
Hoe lang duurt de opdracht?
10 minuten de tijd om de mindmap te maken en 5 minuten om te bespreken.

Na het maken van de mind-map krijgen de leerlingen een werkvorm om te oefenen met het
schrijven van antwoorden. Dit is de derde en laatste werkvorm in fase vier. Schrijfopdrachten zijn
lastig voor leerlingen. Het wordt nog ingewikkelder als zij vaktermen in het antwoord moeten
gebruiken. Dit resulteert in korte antwoorden met weinig samenhang en slechte zinnen (Hajer en
Meestringa, 2015). Toch komen schrijfopdrachten veel voor en zullen leerlingen dit moeten
beheersen. Om dit probleem op te vangen is het verstandig om leerlingen te leren hoe je een
antwoord formuleert.
Schrijfkaders zetten leerlingen aan om actief na te denken bij het verwoorden van gedachten.
Schrijfkaders zijn afhankelijk van de opbouw van de gemaakte tekst. Deze zijn te onderscheiden in
verschillende genres. Het genre die bij de lesdoelen centraal staat is het schrijven van een
verklaring of beschrijving (Lewis en Wray, 1997). Het schrijfkader wordt gebruik tijdens het
beantwoorden van twee oefentoets vragen (Broeke en anderen, 2019). De docent legt tijdens de
instructie uit waarom het gebruik van een schrijfkader handig is. De docent koppelt deze opdracht
aan de lesinhoud. De leerlingen maken zelfstandig de twee opdrachten. De docent helpt leerlingen
die er moeite mee hebben. In de nabespreking stimuleert de docent leerlingen om gebruik te
maken van de woorden uit het schrijfkader, omdat hierin de taal van oorzaak-gevolg redenatie
beschreven wordt. Zie paragraaf 3.5.3 voor de praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in
bijlage 3 en 4.
31 | P a g i n a

3.5.3 lesmateriaal Schrijfkader
Doel van de opdracht: antwoorden formuleren aan de hand van een schrijfkader om een oorzaak en
gevolg relatie te beschrijven
Wat ga je doen?
Je gaat door het invullen van een schrijfkader oefenen met het beantwoorden van 2 toets vragen.
Hoe ga je dat doen?
Je leest eerst de vraag en het schrijfkader. Daarna lees je het artikel. Je moet in je antwoord gebruik
maken van het schrijfkader.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je lesboek, mindmap, antwoorden van wat zou er gebeuren vragen en de docent.
Hoe lang duurt de opdracht?
5 minuten per vraag dus in totaal 10 minuten.
Artikel 1: Feyenoord-fans misdragen zich
ROME – In het centrum van Rome zijn 33 supporters van Feyenoord opgepakt. Ze zijn tussen de 20 en
28 jaar oud. Ze waren dronken en gooiden flessen naar de politie. Bij de gevechten raakten tien agenten
en drie supporters gewond. De supporters zijn in Rome voor de wedstrijd tegen AS Roma in de Europa
League.
Bron: nu.nl
Vraag 1: Risicofactoren kunnen crimineel gedrag versterken. Welk risicofactor herken je in
artikel 1? Neem de het schrijfkader over en geef het antwoord.
Ik wil uitleggen hoe het komt dat…………………………………………..………………..
Als…………………………………………….…………………dan……………………………
Door…………………………………………………………………….…………………………
Dit veroorzaakt……………………………………………………………..…………………..
Holleeder: “Astrid is wappie”
AMSTERDAM – Sonja en Astrid Holleeder waren de afgelopen dagen in de rechtbank getuige tegen hun broer,
topcrimineel Willem. Astrid nam twee jaar lang alle gesprekken met haar broer op. Holleeder wordt verdacht van zes
moorden, waaronder ook de moord op Sonja’s man, Cor van Hout. Voor Astrid staat vast dat haar broer psychisch
gestoord is, net als hun vader. “Alle mannen in mijn familie zijn verschrikkelijk, een ernstig gestoord zooitje. Hij is ziek
en er is geen medicijn voor, alleen de vier muren van een cel. Alleen als hij levenslang krijgt, kan hij niet nog meer
slachtoffers maken.” Volgens Holleeder zit het anders. “Weet u wat het is?” zegt hij tegen de rechter, “Astrid heeft alles
bij elkaar gelogen. In de Jordaan zeggen we dan: ze heeft een spin in haar hoofd. Ze is wappie.”
Bron: de Volkskrant, Trouw
Vraag 2: Risicofactoren kunnen crimineel gedrag versterken. Welk risicofactor herken je in
artikel 2? Neem de het schrijfkader over en geef het antwoord.
Ik wil uitleggen hoe het komt dat…………………………………..…………………………..
Als…………………………….……………………………dan……………………………………
Door……………………………………………….…………………………………………………
Dan……………………………………………………………..……………………………………
Dit veroorzaakt………………………………………………………….………………………..

Fase 5 van het ontwerp en uitvoerproces wordt uitgevoerd door de leerlingen. Deze activiteit
bestaat
uit het uitvoeren
3.5.3
lesmateriaal
mindmapvan het beoordelingsinstrument Vragenvuur. Zie paragraaf 3.3.1 voor de
praktische uitwerking. Deze is ook te vinden in bijlage 3 en 4.
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Hoofdstuk 4. Onderzoeksvragen, uitvoerbaarheid
en verwacht effect van ontwerp.
In dit hoofdstuk is te lezen wat de verwachte uitvoerbaarheid van de twee taalgerichte
maatschappijleer lessen zijn. Daarnaast is er een omschrijving van het verwachte effect gegeven.
Tot slot is er aan het eind van dit hoofdstuk een centrale vraagstelling ontworpen. Deze bestaat uit
de hoofdvraag en deelvragen.

4.1 Te verwachten uitvoerbaarheid

De verwachting ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de lessenreeks is positief. In de
beschrijving van het ontwerp en het uitvoerproces is gebleken dat het ontwerpproces uitvoerbaar
is. De respondenten uit het onderzoek komen uit twee 3e klassen MAVO van Piter Jelles De Dyk.
Uit de probleemanalyse is naar voren gekomen dat meerdere leerlingen moeite hebben met het de
taal die bij het vak hoort. Het didactisch ontwerp is dan ook gericht op deze twee klassen. De twee
MAVO-klassen zijn gewend aan theorielessen gekoppeld aan activerende didactiek. In de praktijk
betekent dit het uitleggen van belangrijke begrippen en het toepassen van de geleerde begrippen.
De lesopzet is hetzelfde. Echter is er in deze twee lessen expliciet aandacht besteed aan het
aanleren van CAT.
Vervolgens maken de uitgewerkte stappen op basis van het Cummins Gibbons-model het mogelijk
om een geplande omzetting van DAT naar CAT te bewerkstelligen. Dit gezien de praktische
invulling, bestaande uit de werkvormen, in de ontwerpeisen. De uitvoerbaarheid van de werkvorm
Onderwijs leergesprek, Wat zou er gebeuren-vragen, Mindmaps en Schrijfkader lijkt positief
aangezien deze opdrachten individueel uit te voeren zijn. De Werkvormen Spreekbeurt in een
notendop en Vragenvuur zijn uitvoerbaar. Er is helaas een risico. Vanwege de corona crisis is er
tijdens het voorbereiden van het didactisch ontwerp rekening gehouden met de 1,5 meter afstand.
Dit heeft mogelijk effect op de uitvoering van de samenwerkend leren werkvormen.
Andere moeilijkheden liggen in de begeleiding van de leerling en in het aansluiten op de
beginsituatie van de leerling. In de eerste les wordt de beginsituatie van de leerlingen duidelijk. Dit
kan per leerling verschillen waardoor het niveau van de werkvormen als te moeilijk of te
gemakkelijk ervaren kan worden.
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4.2 Het verwachte effect.

Het verwachte effect komt overeen met de geformuleerde doelstelling uit hoofdstuk 1. Het beoogde
doel bestaat uit het aanleren van de vakinhoudelijke doelen en de bijbehorende taalvaardigheden.
De verwachting van het effect is dan ook dat de leerlingen politieke en maatschappelijke
vraagstukken beter leren begrijpen. Dit doel draagt bij aan de bredere doelstelling van het
ontwikkelen van taal die leerlingen nodig hebben om de wereld om zich heen beter te kunnen
begrijpen. Ook zullen zij CAT moeten gebruiken in hun vervolgopleiding of toekomstige baan.
Het verwachte effect wordt zichtbaar door de leeropbrengsten uit de werkvormen. In paragraaf 2.3
Ontwerpeisen is in figuur 4 te zien welke werkvorm bijdraagt aan het zichtbaar maken van
taalvaardigheden. In figuur 5 is de tabel aangepast met het verwachte effect per ontwerpeis.

Ontwerpeis 4:
overgang van DAT naar
CAT
Ontwerpeis 5:
overgang van DAT naar
CAT

Ontwerpeis 1: CATniveau

CAT

Ontwerpeis 2:
beheersing van CATniveau

Ontwerpeis 3: DATniveau

DAT

Figuur 5: Cummins Gibbons-model verwacht effect van werkvormen.
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4.3 Onderzoeksvragen

In dit ontwerponderzoek zijn twee taalgerichte maatschappijleer lessen ontworpen en uitgevoerd.
Om te evalueren op welke wijze de twee lessen hebben bijgedragen aan het vaktaalleerproces van
leerlingen zijn hoofd- en deelvragen opgesteld. De hoofdvraag luidt: ‘In hoeverre dragen de
twee ontworpen taalgerichte maatschappijleer lessen bij aan het vaktaalleerproces van
de onderzochte leerlingen?’ Gezien het vaktaalleerproces bestaat uit de omzetting van DAT naar
CAT is er de keuze gemaakt om het proces op te delen in 3 meetmoment (zie figuur 6):
-

Deelvraag 1: ‘Welke taal hebben de leerlingen aan het begin van de lessen tot hun
beschikking om over de vak-begrippen te praten?

-

Deelvraag 2: ‘In hoeverre maken de onderzochte leerlingen de sprong van DAT naar CAT
door taalsteun/ veel steun uit de context?’

-

Deelvraag 3: ‘Welke taal hebben de leerlingen aan het eind van het proces tot hun
beschikking om over de vak-begrippen te praten?’

Deelvraag 2: ‘In
hoeverre maken de
onderzochte leerlingen
de sprong van DAT
naar CAT door taal- /
veel steun uit de
context?’

CAT
Deelvraag 3: ‘Welke
taal hebben de
leerlingen aan het eind
van het proces tot hun
beschikking om over de
vak-begrippen te
praten?’

Deelvraag 1: ‘
‘Welke taal hebben de
leerlingen aan het
begin van de lessen
tot hun beschikking
om over de vakbegrippen te praten?

DAT
Figuur 6 Gibbons-Cummins model met deelvragen
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Hoofstuk 5. Methoden
In dit hoofdstuk is te lezen hoe, waar, wanneer en op welke wijze resultaten worden verzameld
over wat de te verwachten uitvoerbaarheid en het te verwachten effect van het ontwerp is.

5.1 Onderzochte leerlingen

De onderzoeksgroep bestaat uit twee leerlingen van een MAVO 3 klas van Piter Jelles De Dyk. Om
een zo divers mogelijke groep samen te stellen is er tijdens de selectie rekening gehouden met het
niveau van de leerling. Er is een uitnodiging verstuurd naar 8 taalsterke en -zwakke leerlingen
voor deelname aan het onderzoek. Op basis van interesse hebben er vervolgens 2 taalzwakke en 2
taalsterke leerlingen zich opgegeven. Uit dit viertal is één taalzwakke leerling (A) en één taalsterke
leerling (B) gekozen.

5.2 Resultaten verzameling

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden worden de resultaten verzameld. Het
verzamelen en vervolgens uitvoeren van een analyse maakt het mogelijk om handelingen, uitingen
en gedragingen van leerlingen in een bepaalde context te interpreteren. De resultaten zijn op twee
manieren verzameld. Dit is gedaan via de schriftelijke taalproductie (zie tabellen in H6 resultaten)
en de mondelinge taalproductie (zie bijlage 7).
De verschillende werkvormen meten de beheersing van het gevraagde taalvaardigheidsniveau. Er
is niet gekozen voor het inzetten van ‘traditionele’ onderzoeksinstrumenten omdat de taalgerichte
maatschappijleer lessen gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van het vaktaalleerproces.
Zoals hierboven is beschreven is het uitvoeren van een analyse het meest geschikt.
Het proces kenmerkt zich door de omzetting van DAT naar CAT. Door eerst aan te sluiten op de
DAT is het mogelijk om via concrete context en taalsteun CAT aan te leren. Door activerende
werkvormen in te zetten wordt het vaktaalleerproces zichtbaar, gestimuleerd en ondersteund. Dit
betekent dat de werkvormen het verwachte taalvaardigheidsniveau zichtbaar maken.
De ontworpen lesdoelen zijn in de analyse omgezet naar het verwachte resultaat. Het verwachte
resultaat staat gelijk aan de plek in het kwadrant van Cummins. De plek bepaalt of de mondelinge
of schriftelijke taalproductie van de onderzochte leerlingen DAT of CAT is (zie figuur 7).
Deelvraag één ‘Welke taal hebben de leerlingen aan het begin van de lessen tot hun beschikking
om over de vak-begrippen te praten?’ is beantwoord door de werkvormen Wat zou er gebeurenvragen en Spreekbeurt in een notendop. Deze werkvormen zijn geschikt voor het zichtbaar maken
van de taal die de leerlingen beschikken aan het begin van de lessenreeks. De Wat zou er
gebeuren-vragen sturen de leerlingen in de richting van het maken van een oorzaak-gevolg
redenatie. Er wordt nog niet verwacht dat de leerlingen de gestelde doelen in deze opdracht
bereiken, maar door de concrete context steun moeten ze wel in de mogelijkheid zijn om de
vragen te beantwoorden. In de werkvorm ‘Spreekbeurt in een notendop’ houden leerlingen een
korte presentatie over 4 afbeeldingen. De vier afbeeldingen zijn geselecteerd op basis van de DAT,
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motivatie en concentratie. De werkvorm meet naast schriftelijke taalproductie ook mondelinge
taalproductie. Het effect hiervan is dat leerlingen zonder voorbereiding mee kunnen praten of
schrijven over de vak-begrippen (zie figuur 7).
Deelvraag twee In hoeverre maken de onderzochte leerlingen de sprong van DAT naar CAT door
taalsteun / veel steun uit de context? is beantwoord door de werkvormen Onderwijs leergesprek,
Mind-mapping en Schrijfkaders. Deze drie werkvormen meten allen de mondelinge en schriftelijke
taalproductie. In deze fase wordt er verwacht dat leerlingen een sprong van DAT naar CAT maken.
In de werkvorm Onderwijs leergesprek krijgen de leerlingen voor het eerst uitleg over de vakbegrippen. In het gesprek zullen verschillende meetmomenten plaatsvinden die het
taalvaardigheidsniveau meten. In de werkvormen Mind-mapping en Schrijfkaders oefenen
leerlingen met het juist gebruiken van een oorzaak-gevolg redenatie en het herkennen, uitleggen
en integreren van de vak-begrippen. De werkvormen worden linksboven geplaatst omdat ze
concrete context en taalsteun bieden (zie figuur 7).
Deelvraag drie (Welke taal hebben de leerlingen aan het eind van het proces tot hun beschikking
om over de vak-begrippen te praten?) is beantwoord door de werkvorm Vragenvuur. Het
beoordelingsinstrument moet het gebruik van CAT zichtbaar maken. In deze werkvorm zullen de
leerlingen een tekst schrijven. Dit doen zij door vragen te stellen aan de docent die het artikel voor
zich heeft. De leerlingen schrijven vervolgens met die antwoorden een nieuw artikel. Ze zullen de
vak-begrippen moeten gebruiken om achter de juiste informatie te komen. Deze stap zit
rechtsboven in het kwadrant, omdat het doel en het bij behorende beoordelingsinstrument op CATniveau zitten (zie figuur 7).

CAT
Werkvorm:
Onderwijs leergesprek.
Mindmaps
Schrijfkaders

Werkvorm:
Vragenvuur
Ontwerpeis 1: CATniveau
Ontwerpeis 2:
beheersing van CATniveau

Werkvorm:
Spreekbeurt in een
notendop

DAT

Wat zou er gebeurenvragen

Figuur 7: Cummins Gibbons-model verwacht effect van werkvormen.
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5.3 Data-analyse
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn de taalproducten geanalyseerd. In de
onderstaande tabel zijn de uitgevoerde analyses te lezen (zie bijlage 5).
Tabel dataanalyse
Deelvragen

Instrument
Spreekbeurt
in een
notendop

Taalproductie
Antwoordblad
Spreekbeurt min
6:07 tot 27:07

Vaktaaldoelen omgezet naar verwacht resultaat
Door concrete context aan de bieden zijn de
leerlingen in staat om voorkennis op het gebied
van risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden die crimineel gedrag
versterken te herkennen, uit te leggen en te

Welke taal hebben

integreren.

de leerlingen aan
het begin van de

Wat zou er

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in

lessen tot hun

gebeuren-

staat om oorzaak-gevolgrelaties van de

beschikking om

vragen

over de
vakbegrippen te

Antwoordblad

begrippen risicofactoren en maatschappelijke

Antwoord op

omstandigheden te herkennen, uit te leggen en

vragen min 28:05

praten?

te integreren.

tot 45:50:
Door concrete context aan te bieden zijn de
leerlingen in staat om oorzaak-gevolgrelaties
van de begrippen risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden te
herkennen, uit te leggen en te integreren.
Onderwijs
leer gesprek

Antwoorden op
vragen min 45:57
tot 1:12:13:

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in
staat om de begrippen risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden te herkennen
en uit te leggen.
Door concrete context aan te bieden zijn de
leerlingen in staat de risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden van
crimineel gedrag te herkennen en uit te leggen.

In hoeverre maken
de onderzochte

Mindmapping

Antwoordblad

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in

leerlingen de

Nabespreking van

staat om onderlinge verbanden tussen de

sprong van DAT

elkaars mindmap

begrippen risicofactoren en maatschappelijke

naar CAT door

min 3:57 tot 35:00

concrete context en

omstandigheden te herkennen, uit te leggen en
te integreren.

taalsteun?
Door concrete context aan te bieden zijn de
leerlingen in staat de risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden van
crimineel gedrag te herkennen, uit te leggen en
te integreren.
Schrijfkaders

Antwoordblad

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in
staat om onderlinge verbanden tussen de

38 | P a g i n a

begrippen risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden te herkennen, uit te leggen en
te integreren.
Door concrete context aan te bieden zijn de
leerlingen in staat om de vak-begrippen
risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden van crimineel gedrag te
herkennen, uit te leggen en te integreren.
‘Welke taal hebben
de leerlingen aan
het eind van het
proces tot hun
beschikken om
over de
vakbegrippen te
praten?’

Vragenvuur

Antwoordblad
Vragen min 59:34
tot 34:15

De leerlingen zijn in staat om de oorzaak-gevolg
relatie in de vak-begrippen risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden te
herkennen, uit te leggen en te integreren.
De leerlingen zijn in staat om de vak-begrippen
risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden te herkennen, uit te leggen en
te integreren in een tekst.
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Hoofdstuk 6. Resultaten
Dit hoofdstuk bestaat uit de resultaten van de data-analyse. De resultaten worden gepresenteerd
in figuren en tabellen. In het figuur is het Cummins Gibbons-model te zien. Hierin is het verwachte
resultaat te lezen als X en de werkelijke plek als A/B. A staat voor leerling A. B staat voor leerling
B. In de tabel zijn de mondeling en schriftelijke leeropbrengsten te zien.

6.1 Aansluiten op DAT

6.1.1 Werkvorm Spreekbeurt in een notendop
Tijdens de werkvorm Spreekbeurt in een notendop is de voorkennis van de leerlingen opgehaald.
Hiervoor is de schriftelijk en de mondelinge taalproductie van de onderzochte leerlingen
geanalyseerd. Het verwachte resultaat was:
•

Door concrete context aan te bieden zijn de leerlingen in staat om voorkennis op het
gebied van risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden die crimineel gedrag
versterken te herkennen, uit te leggen en te integreren.

Beide leerlingen hebben een korte spreekbeurt kunnen houden over de vier afbeeldingen. De
beginsituatie van beide leerlingen verschilde. In de mondelinge taalproductie gebeurde iets
opvallends. Door eerst 10 woorden te noteren en daar vervolgens een logisch verhaal van te
maken resulteerde dat bij leerling B in een spreekbeurt die dicht in de buurt van CAT kwam. De
onderzochte leerlingen waren in staat om voorkennis op te halen. Zie resultaten in tabel
(leeropbrengsten Spreekbeurt in een notendop) hieronder. Zie figuur 8 voor het verwachte
resultaat en werkelijke resultaat in Cummins Gibbons-model.

Leeropbrengsten Spreekbeurt in een notendop
Schriftelijke taalproductie leerling A

Schriftelijke taalproductie leerling B

Ruzie, straf, stelen, arrestatie, rellen,
vechten, vandalisme, kapot maken,
zakkenrollers, huisarrest.

Stoer doen, armoede, alcohol, drugs, ruzies,
kapot maken, mishandeling, stelen en bendes.

Mondelinge taalproductie leerling A

Mondelinge taalproductie leerling B

Mensen op straat kregen ruzie en Uhm dat
kan uitlopen tot een straf en ze gingen
onderling ook zonder dat ze het door
hadden ook dingen van elkaar stelen en dat
gaf mensen een kick zodat ze zo juist meer
gingen stelen uiteindelijk werden een paar
mensen gearresteerd en werden de rellen
steeds meer en steeds meer tot dat mensen
werden opgepakt. Uiteindelijk bleek dat het
gevecht te erg was en dat er heel veel
gewonden waren daardoor is er ook heel

Het stelen of kapot maken van dingen uh dat
gebeurt vaak doordat mensen willen stoer doen
soms zijn dit jongeren soms zijn dit bendes uh
het gebeurt soms onder invloed van alcohol of
drugs uh het kan ook gebeuren door dat mensen
onder armoede lijden dat ze daardoor dingen
gaan stelen en het kapot maken van dingen dat
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veel stuk gegaan en dat noem je
vandalisme alles is stuk gegaan. Onderling
waren en zakkenrollers die telefoons
steelden en noem het maar op en daardoor
ging het zo raar aflopen zoiets.

kan hier ook onder gebeuren en soms loopt het
uit tot ruzie.

X = Verwachte plaats in kwadrant
A/B = Werkelijke plek in kwadrant

CAT

B
X
DAT A

Figuur 8 Verwacht/werkelijk resultaat Spreekbeurt in een notendop.
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6.1.2 Werkvorm Wat zou er gebeuren-vragen
Tijdens de werkvorm Wat zou er gebeuren-vragen is het werkelijke resultaat geëvalueerd. Hiervoor
is de schriftelijke en de mondelinge taalproductie van de onderzochte leerlingen geanalyseerd. Het
verwachte resultaat was:
•

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in staat om oorzaak gevolgrelatie van de
begrippen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden te herkennen, uit te leggen
en te integreren.

•

Door concrete context aan te bieden zijn de leerlingen in staat om oorzaak gevolgrelatie
van de begrippen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden te herkennen, uit te
leggen en te integreren.

Leerling A is het niet gelukt om de risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van
crimineel gedrag te herkennen en uitleggen. Leerling A bleef vooral hangen de concrete
gebeurtenis, namelijk het gevolg van crimineel gedrag als ‘straffen of het optreden van de politie.’
Leerling B is het gelukt om de risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van crimineel
gedrag te herkennen en uit te leggen. Leerling B maakt gebruik van complexe verbanden door
achter de concrete context een oorzaak relatie te beschrijven. Zie resultaten in tabel
Leeropbrengsten hieronder. Zie figuur 9 voor het verwachte resultaat en werkelijke resultaat in
Cummins Gibbons-model.

Leeropbrengsten Wat zou er gebeuren-vragen
Schriftelijke taalproductie leerling A

Schriftelijke taalproductie leerling B

Vraag 3: “sommige kinderen hebben vaak ruzie
op school. Zij lossen dit op door veel te schelden
en soms ook geweld te gebruiken Wat hebben
hun ouders hiermee te maken?”

Vraag 3: “sommige kinderen hebben vaak
ruzie op school. Zij lossen dit op door veel te
schelden en soms ook geweld te gebruiken
Wat hebben hun ouders hiermee te maken?”

Antwoord: Hun ouders kunnen de kinderen een
straf geven zodat ze het nooit meer gaan doen
zoals huisarrest of minder zakgeld. Verbetering:
opvoeding – geen nomen en waarden gaan
geleerd.
Vraag 3: “wat zou er gebeuren als je samen met
je vrienden op een dorpsplein een vuurtje wilt
gaan stichten?
Antwoord: Dan zou de politie en de brandweer
moeten komen. De politie om een boete te
geven en de brandweer blussen.

Antwoord: Door dat hun ouders thuis
misschien ook veel schelden en ruzie maken.
Hierdoor kan het kind de manieren
overnemen.
Vraag 1: “wat zou er gebeuren als je in de
stad woont waarin iedereen let op wat je
doet?”
Antwoord: Het zou saai worden en je zou je
erg ongemakkelijk voelen. Ook heb je
hierdoor weinig privacy

Mondelinge taalproductie leerling A

Mondelinge taalproductie leerling B

Mondelinge: zien wij hier ook normen tussen
staan?

Vraag vanuit docent: misschien wel slecht
voorbeeld?

Geen antwoord

Antwoord: Ja knik
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X= Verwachte plaats in kwadrant
A/B = Werkelijke plek in kwadrant

X

CAT

B

A
DAT

Figuur 9 Verwacht/werkelijk resultaat Wat zou er gebeuren -vragen
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6.2 De sprong van DAT naar CAT door concrete context en
taalsteun

6.2.2 Werkvorm Onderwijs leergesprek
Tijdens de werkvorm Onderwijs leergesprek is het werkelijke resultaat geëvalueerd. Hiervoor is
schriftelijke en mondelinge taalproductie van de onderzochte leerlingen geanalyseerd. Het
verwachte resultaat was:
•

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in staat om de begrippen risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden te herkennen en uit te leggen.

•

Door concrete context aan te bieden zijn de leerlingen in staat de risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden van crimineel gedrag te herkennen en uit te leggen.

De onderzochte leerlingen waren in staat om de risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden van crimineel gedrag te herkennen en uit te leggen. Dit uitte zich in het
beantwoorden van de controle vragen aan het eind van de uitleg. Daarnaast zijn in de
aantekeningen van beide leerlingen concrete voorbeelden opgeschreven. Zie resultaten in tabel
Leeropbrengsten hieronder. Zie figuur 10 voor het verwachte resultaat en werkelijke resultaat in
Cummins Gibbons-model.

Leeropbrengsten Onderwijs leergesprek
Schriftelijke taalproductie leerling A

Schriftelijke taalproductie leerling B

Mondelinge taalproductie leerling A

Mondelinge taalproductie leerling B

Vraag: Welk risico factor herken je in de
situatie: Meike wordt overgehaald door
vriendinnen om bij de HEMA lippenstift te stelen.
Antwoord: ‘groepsdruk’

Vraag: ‘welk woord komt in je op bij het zien
van het woord risico?’
Antwoord: gevolgen

Vraag: ‘aan welke woorden herken je dat?’
Antwoord: ‘vriendinnen en overgehaald’

Vraag: ‘en bij het zien van het woord
factoren?
Antwoord: ‘geen idee’

Vraag: ‘Welk risico factor herken je in de
situatie: Iktar heeft geblowd en besluit de

Vraag: ‘waarom is school uitval een
risicofactor?’
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banden lek te steken van de auto van de
buurman die altijd zeurt over het lawaai van zijn
scooter. Antwoord: ‘alcohol of drugs’

Antwoord: ‘je krijgt misschien minder snel
een baan. Daardoor verdien je geen geld en
ga je misschien zakkenrollen ofzo’

Welk risico factor herken je in de situatie: Gitte
heeft medicijnen om haar agressie te
onderdrukken. Bij een vechtpartijtje slaat ze een
ander meisje een blauw oog. Antwoord:
‘Biologische factoren stoornis’

X= Verwachte plaats in kwadrant
A/B = Werkelijke plek in kwadrant

A
XB

CAT

DAT
Figuur 10 Verwacht/werkelijk resultaat Onderwijs leergesprek
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6.2.3 Werkvorm Mind-mapping
Tijdens de werkvorm Mind-mapping is het werkelijke resultaat geëvalueerd. Hiervoor is schriftelijke
en mondelinge taalproductie van de onderzochte leerlingen geanalyseerd. Het verwachte resultaat
was:
•

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in staat om onderlinge verbanden tussen de
begrippen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden te herkennen en uit te
leggen.

•

Door concrete context aan te bieden zijn de leerlingen in staat de risicofactoren en
maatschappelijke omstandigheden van crimineel gedrag te herkennen, uit te leggen en te
integreren.

De onderzochte leerlingen waren in staat het verband tussen risicofactoren maatschappelijk
omstandigheden en crimineel gedrag te herkennen, uit te leggen en te integreren. In de
bespreking heeft leerling A aangegeven verbanden te zien op de mind-map van leerling B. Leerling
B heeft aangegeven onderlinge verbanden te zien op mind-map van leerling A. Zie resultaten in
tabel Leeropbrengsten hieronder. Zie figuur 11 voor het verwachte resultaat en werkelijke resultaat
in Cummins Gibbons-model.

Leeropbrengsten mindmapping
Schriftelijke taalproductie leerling A

Schriftelijke taalproductie leerling B

Mondelinge taalproductie leerling A

Mondelinge taalproductie leerling A

Vraag: Wat zie je op de mind-map van leerling B.
Antwoord: Ik zie de factoren en de
maatschappelijke omstandigheden. Vraag en zijn
die geclassificeerd of allemaal rond om een thema
of heeft hij ook verbanden kunnen leggen?

Vraag Leerling A wat zie je op de mind-map

Antwoord: Knikt. Vraag: Waaraan zie je dat?
Antwoord: Ik zie hier de factoren en dan zie je
daarom heen de uitleg.
Wat erdoor kan gebeuren
Vraag: Staat er ook een concreet voorbeeld
tussen?

van leerling B
Antwoord Risicofactoren en dan groepsdruk je
wordt overgehaald om iets te doen
Vraag: En zie je dat ze verbanden heeft
gelegd en waar herken je dat aan?
Antwoord: Ja het is aangewezen zo met
pijltjes.
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Antwoord: Spijbelen en schooluitval kans op geen
toekomst.

X= Verwachte plaats in kwadrant
A/B = Werkelijke plek in kwadrant

X B

CAT

A

DAT

Figuur 11 Verwacht/werkelijk resultaat Mindmapping
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6.2.4 Werkvorm Schrijfkader
Tijdens de werkvorm Schrijfkader is het werkelijke resultaat geëvalueerd. Hiervoor is schriftelijke
en mondelinge taalproductie van de onderzochte leerlingen geanalyseerd. Het verwachte resultaat
was:
•

Door taalsteun te bieden zijn de leerlingen in staat om risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden van crimineel gedrag te herkennen, uit te leggen en te integreren.

•

Door concrete context aan te bieden zijn de leerlingen in staat de risicofactoren en de
maatschappelijke omstandigheden van crimineel gedrag te herkennen, uit te leggen en te
integreren.

De onderzochte leerlingen waren in staat het verband tussen persoonlijke en maatschappelijke
omstandigheden van crimineel gedrag te herkennen en uit te leggen. Het is leerling B niet gelukt
om gebruik te maken van de bron. Het is leerling A wel gelukt om gebruik te maken van de bron.
Zie resultaten in tabel Leeropbrengsten hieronder. Zie figuur 12 voor het verwachte resultaat en
werkelijke resultaat in Cummins Gibbons-model.

Leeropbrengsten Schrijfkaders
Schriftelijke taalproductie leerling A

Schriftelijke taalproductie leerling B

Vraag 1: Risico factoren
kunnen crimineel gedrag
versterken. Welk
risicofactor herken je in
artikel 1? Neem het
schrijfkader over en geef
het antwoord.

Vraag 2:
Risicofactoren kunnen
crimineel gedrag
versterken. Welk
risicofactor herken je
in artikel 2. Neem het
schrijfkader over en
geef het antwoord.

. Vraag 1: Risico
factoren kunnen
crimineel gedrag
versterken. Welk
risicofactor herken je
in artikel 1? Neem het
schrijfkader over en
geef het antwoord.

Vraag 2:
Risicofactoren kunnen
crimineel gedrag
versterken. Welk
risicofactor herken je
in artikel 2. Neem het
schrijfkader over en
geef het antwoord.

Ik wil uitleggen hoe
het komt dat Willem
Holleeder zo gestoord
is. Als er vroeger een
beter opvoeding was
dan was het
misschien niet zo erg.
Door de psychische
stoornis en opvoeding
werd het erger. Dan
als hij betere
opvoeding had. Dit
veroorzaakt crimineel
gedrag.

Ik wil uitleggen hoe
het komt dat je door
alcohol je eerder kan
misdragen. Als je
dronken bent dan
weet je vaak niet
goed wat je doet. Dit
veroorzaakt ruzies of
gevechten.

Ik wil uitleggen hoe
het komt dat
psychische
stoornissen je gedrag
veranderen. Als je
psychische gestoord
bent dan kan je er zelf
niet veel aan doen.

Ik wil uitleggen hoe het
komt dat de criminelen
groepsdruk hadden. Als
de groep jongeren
minder hadden
gedronken was lang niet
zo. Door de alcohol of
drugs werden ze nog
meer boos. Dit
veroorzaakt door
groepsdruk en alcohol
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X= Verwachte plaats in kwadrant
A/B = Werkelijke plek in kwadrant

X
A

CAT

B
DAT

Figuur 12 Verwacht/werkelijk resultaat Schrijfkader
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6.3 Beheersing van CAT
6.3.1 Werkvorm Vragenvuur
Tijdens de werkvorm Vragenvuur is de beheersing van het verwachte CAT niveau geëvalueerd.
Hiervoor is schriftelijke en mondelinge taalproductie van de onderzochte leerlingen geanalyseerd
Verwachte resultaat was:
•

De leerlingen zijn in staat om de oorzaak-gevolg relatie in de vak-begrippen risicofactoren
en maatschappelijke omstandigheden te herkennen, uit te leggen en te integreren.

•

De leerlingen zijn in staat om de vak-begrippen risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden te herkennen, uit te leggen en te integreren in een tekst.

De analyse van de schriftelijke en mondelinge taalproductie laat zien dat de onderzochte leerlingen
niet in staat zijn om het verband tussen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van
crimineel gedrag te herkennen, uit te leggen en te integreren. Wat leerling A en B wel doen is het
noteren van de antwoorden op vragen vanuit de klas. Deze antwoorden zijn terug te lezen in het
geschreven artikel. Echter zijn dit details die niets te maken hebben met risicofactoren of
maatschappelijke omstandigheden van crimineelgedrag. Zie resultaten in tabel Leeropbrengsten
hieronder. Zie figuur 13 voor het verwachte resultaat en werkelijke resultaat in Cummins Gibbonsmodel.

Leeropbrengsten Vragenvuur
Schriftelijke taalproductie leerling A

Schriftelijke taalproductie leerling B
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X= Verwachte plaats in kwadrant
A/B = Werkelijke plek in kwadrant

B

X

CAT

A

DAT

Figuur 13 Verwacht/werkelijk resultaat Vragenvuur
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Hoofdstuk 7. Conclusie en discussie
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de centrale vraagstelling van het onderzoek en evalueert de
verwachte uitvoerbaarheid en het verwachte effect. Allereerst worden de hoofd- en deelvragen
beantwoord. Vervolgens worden de verwachte uitvoerbaarheid en het effect geëvalueerd. Tot slot
worden er aanbevelingen beschreven.

7.1 Conclusie deelvragen
In dit onderzoek is gezocht naar verschillende manieren om leerlingen te ondersteunen en te
stimuleren in het ontwikkelen van cognitief academische taalvaardigheden binnen het vak
Maatschappijleer. Er is daarbij ingegaan op het vaktaalleerproces. Dit proces bestaat uit het
omzetten van dagelijkse algemene taalvaardigheden naar cognitief academische taalvaardigheden.
Allereerst is er onderzocht welke taal de leerlingen aan het begin van de lessen tot hun beschikking
hadden om te kunnen praten over risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van
crimineel gedrag. In het begin van de les na de werkvorm Spreekbeurt in een notendop hebben de
onderzochte leerlingen voorkennis opgehaald. Door het oproepen en bespreken van eigen kennis
over oorzaken van crimineel gedrag, is een bodem gelegd voor het aanleren van CAT. Door het
ophalen van de voorkennis wisten de leerling waar zij stonden ten opzichte van de gestelde
vaktaaldoelen.
Vervolgens is er gekeken naar in hoeverre de leerlingen de sprong van DAT naar CAT hadden
kunnen maken. Na de werkvormen Mindmapping en Schrijfkaders hebben de leerlingen een stap
van DAT naar CAT kunnen zetten. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat er voorkennis is
opgehaald, een concrete context en de taalsteun werd aangeboden.
Tot slot is er gekeken naar de taal die de onderzochte leerlingen aan het eind van de lessenreeks
tot hun beschikking hadden om over de vak-begrippen te kunnen praten. De leerlingen hebben aan
het eind van het proces niet het gewenst resultaat behaald. De werkvorm Vragenvuur heeft niet
geleid tot het gewenste gebruik van CAT onder de onderzochte leerlingen. Dit betekent niet dat de
taalgerichte maatschappijleerlessen niet hebben bijgedragen aan het vaktaalleerproces. Het draagt
enigszins bij, omdat de sprong van DAT naar CAT wel degelijk te zien is geweest in het midden van
de lessenreeks.

7.2 Eindconclusie

Met de bevindingen uit de deelvragen is het mogelijk om antwoord te geven op de hoofdvraag van
dit onderzoek: ‘In hoeverre dragen de twee ontworpen taalgerichte maatschappijleer lessen bij aan
het vaktaalleerproces van de onderzochte leerlingen?’ Het daadwerkelijk gebruiken van CAT bij de
begrippen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van crimineelgedrag is aan het eind
van de lessen niet waarneembaar geworden. Het aanbieden van concrete context en taalsteun
bleek noodzakelijk te zijn voor het gebruik van CAT. Door het ondersteunen en stimuleren van het
vaktaalleerproces kan worden geconcludeerd dat er bij de onderzochte leerlingen een
waarneembare sprong van DAT naar CAT heeft plaatsgevonden.

52 | P a g i n a

7.3 Discussie

De belangrijkste bevinding uit dit onderzoek is dat het ontwerpen en het uitvoeren van taalgerichte
maatschappijleer lessen een positieve bijdrage leveren aan het vaktaalleerproces van de leerling.
Dit betekent echter niet dat een niet taalgerichte maatschappijleer les niet zou kunnen bijdragen
aan ditzelfde proces. Dit onderzoek kan helaas niet het gehele effect van Taalgericht Vakonderwijs
onderschrijven (Hajer en Meestringa, 2015). Het is voorbij aan het doel van deze studie om dit te
onderzoeken. Wel kan worden teruggekeken op de bruikbaarheid en de doelmatigheid van de twee
taalgerichte maatschappijleer lessen.

7.3.1 Werkelijke uitvoerbaarheid
De verwachting ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de lessenreeks leek positief. Het ontwerpuitvoerproces leek praktisch uitvoerbaar en mogelijk binnen de lespraktijk gezien de praktische
invulling in de ontwerpeisen. De uitvoerbaarheid van de werkvormen Onderwijs leergesprek, Wat
zou er gebeuren-vragen, Mind-maps en Schrijfkader leek positief aangezien deze opdrachten
individueel uit te voeren waren.
Mogelijke moeilijkheden werden voorspeld tijdens het stimuleren van de samenwerking en tijdens
de samenwerkend leren werkvormen Spreekbeurt in een notendop en Vragenvuur. Omdat er
rekening moest worden gehouden met 1,5 meter afstand. Andere moeilijkheden zaten in het
begeleiden van de leerlingen. De beginsituatie kon per leerling verschillen, waardoor het niveau
van de opdrachten als te moeilijk of als te gemakkelijk kon worden ervaren.
De uitvoerbaarheid bleek, zoals de verwachting al was, prima te zijn gezien de praktische invulling
in de ontwerpeisen. In het ontwerp- uitvoerproces waren de ontwerpeisen uitvoerbaar en mogelijk
binnen de lespraktijk. De werkvormen Onderwijs leergesprek, Wat zou er gebeuren-vragen,
Mindmaps en Schrijfkader bleken prima uitvoerbaar te zijn. De opdrachten waren individueel uit
gevoerd en volledig afgerond.
De uitdagingen bleken inderdaad te zitten in het stimuleren van de samenwerking. Dit is
opgevangen door de bespreking klassikaal te houden. De beginsituatie verschilde per leerling. Dit
zorgde ervoor dat sommige opdrachten als te moeilijk werden ervaren. Dit is tijdens de uitvoering
ondervangen door extra begeleiding aan te bieden. Door het niet succesvol afronden van de
opdracht konden leerlingen negatieve ervaringen opdoen. Dit is jammer, want dit had kunnen
worden opgevangen door bijvoorbeeld in de ontwerpeisen rekening te houden met differentiatie.
De werkvorm Vragenvuur bleek achteraf niet het gewenste CAT-niveau van de leerlingen zichtbaar
te maken. In de werkvorm werd geen taalsteun of concrete context geboden. Dit resulteerde in het
feit dat de leerlingen de antwoorden gingen omzetten naar een logisch verhaal zonder de vakbegrippen hierin te integreren. Dit is toe te schrijven aan de (te) hoge verwachtingen van MAVO
3de leerlingen. MAVO-leerlingen hebben recht op vakinhoudelijke uitdagingen, die echter niet
voorbij het niveau van de leerlingen schieten. Als dit gebeurt komen leerlingen in de paniekzone en
vindt ‘leren’ niet plaats. Het is de kunst om in de leerzone te komen. De resultaten van dit

53 | P a g i n a

onderzoek hebben laten zien dat het ondersteunen en het stimuleren van het vaktaalleerproces
belangrijk is om daadwerkelijk tot leren te komen.

7.3.2 Het werkelijke effect
Het verwachte effect was dat de leerlingen naast vakinhoudelijke doelen ook de bij behorende
taalvaardigheden aanleerden. De verwachting daarvan was dat leerlingen politieke en
maatschappelijke vraagstukken beter leerden te begrijpen. Ook zullen zij de CAT moeten gebruiken
in hun vervolgopleiding of toekomstige baan.
De verwachtingen die waren geschetst zijn deels uitgekomen. De leerlingen hebben aantoonbaar
meer gebruik gemaakt van CAT. Mede door het feit dat dit ondersteund werd door de concrete
context en de aangeboden taalsteun. Het effect van taalgerichte maatschappijleer lessen op het
beter leren begrijpen van politieke en maatschappelijke vraagstukken is moeilijk in te schatten.
Het ontwikkelen van CAT vindt niet van de een op de andere dag plaats. Dit vergt weken,
misschien maanden tijd. Het is een aannemelijke gedachte dat leerlingen meer dan 2 x 60 minuten
de tijd nodig hebben om vaktaal te kunnen gebruiken. Wel geeft dit onderzoek een stimulans om
aandacht te geven aan de vele talige onderdelen van Maatschappijleer. Het didactisch ontwerp
nodigt uit om verder na te denken over, en gebruik te maken van activerende werkvormen die
hiervoor een oplossing bieden.

7.4 Aanbevelingen
•

De didactische stappen van Gibbons verspreiden over meerdere lesweken, zodat er
systematisch onderzoek gedaan kan worden naar het vaktaalleerproces.

•

Het inzetten van taalsteun en concrete context in beoordelingsinstrumenten. De
vaardigheden kunnen op CAT worden geformuleerd. Het blijkt voor de onderzochte MAVOleerlingen prettig om extra taalsteun en concrete context te krijgen.

•

Meer ruimte creëren voor differentiatie. Gekeken naar het feit dat iedere leerling een
andere beginsituatie heeft en dus ook een andere aansluiting nodig heeft. Door vooraf uit
te gaan van verschillende niveaus voorkomt dit eventuele overschatting van de leerlingen
tijdens de werkvormen.
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Hoofdstuk 8. Reflectie
In dit hoofdstuk is een reflectie te lezen over hoe dit ontwerponderzoek heeft bijgedragen aan mijn
ontwikkeling als leraar-ontwerponderzoeker. De reflectie is ingedeeld op 8 criteria die een
onderzoekende houding omvatten (Brugging en Harink, 2012).
Nieuwsgierig zijn
Vakdidactiek betekent voor mij een bewust proces van het selecteren van de lesstof (wat-vraag) in
het omzetten naar leerstof (hoe-vraag). De lesstof is tijdens mijn lio-stage een studieobject
geworden. Waarbij ik mezelf de volgende vragen stel: Wat zeggen de eindtermen? Wat zegt het
PTA? Wat zegt de methode en hoe kan dat worden aangevuld? Enkel uit de methode werken is
voor mij dan ook niet gewenst. Ik probeer de methode aan te vullen met verschillende opdrachten
en werkvormen. Het idee om de methode aan te vullen met taalgerichte activiteiten kwam voort uit
mijn belangstelling voor het talige onderdeel van maatschappijleer. Mijn vaksectie collega’s op Piter
Jelles de Dyk hebben dit als prettig ervaren en zeggen hierover het volgende:
Annemieke Veurman (14 mei 2020): Seynabou is continu bezig met het verbeteren van haar
lesgeven en het verrijken van haar kennis. Als er iets werkte onderzocht ze waarom dát nu juist
aansloeg en als het niet ging onderzocht ze de oorzaak en paste ze de didactiek voor een volgende
les aan. Het analyseren gaat goed. Ik weet dat ze ook veel leest in vak gerelateerde boeken.
Romkje van der Meer 14 mei 2020): Seynabou is enorm creatief, dit laat ze zien in haar (digitale)
werkvormen, maar ook in het overleg met de sectie. Ze heeft een visie op het vak
maatschappijleer waaruit blijkt dat het belangrijk is om ook eens af te stappen van de methode en
extra, recente, actuele onderwerpen te bespreken op een leuke manier.
Ik bleef mezelf afvragen waarom leerlingen in een gesprek vak-begrippen goed konden uitleggen,
maar dit niet juist wisten om te zetten op de toets. Dit heb ik gedeeld met mijn collega’s en zij
gaven aan ditzelfde probleem te ervaren. Als ik mijn aandacht richt op een interessant thema waar
ook nog eens literatuur over te vinden is, ben ik gemotiveerd om er van alles over te lezen.
Een open houding
Ik hecht veel waarde aan een open houding. Dit komt voort uit onzekerheid, ik wil graag leren. Ik
wil ook graag analyseren. Dit houdt in dat ik het af en toe moeilijk vind om een duidelijk(e)
structuur/pad aan te houden. Met als gevolg dat ik blijf hangen in een beschrijvende toon. Om dit
gedrag te doorbreken stelde ik mezelf constant de vraag: Hoe ziet de theorie er in de praktijk uit
en wat zijn de concrete vervolgstappen voor het ontwerp? Door tussentijds feedback te vragen aan
mijn vaksectie collega’s en aan mijn begeleider, ben ik gerichter te werk gegaan.
Voor de praktische invulling van het ontwerp heb ik mijn moeder, die docent Nederlands is op een
Internationale Schakelklas, gevraagd naar activerende taaldidactiek. Tijdens mijn onderzoek en het
ontwerpproces heb ik regelmatig feedback gevraagd aan mijn tweede examinator Luuk Kampman.
Ook hij wees mij op mijn beschrijvende toon en adviseerde mij in de richting van het praktische
implementeren van mijn ontwerp.
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Kritisch zijn
Ik ben kritisch op mijn eigen handelen. Dit houdt in dat ik leerlingen heb gevraagd, in hoeverre
mijn lessen aansluiten op taalgericht vakonderwijs. Uit deze enquête kwam naar voren dat ik niet
genoeg aandacht had voor het talige onderdeel van maatschappijleer. Dit probleem wilde ik
aanpakken waardoor ik kritisch heb gekeken naar hoe mijn lessen er vóór het maken van dit
ontwerp uitzagen.
Ik hecht veel waarde aan enquêteresultaten en wil deze verbeteren. De drang om te willen
vernieuwen en verbeteren is af en toe in strijd met het kritisch zijn op het ontwerp en de gestelde
doelen. Ik had kritischer kunnen zijn op de bronnen die ik heb gebruikt. In mijn theoretisch kader
wilde ik een overzichtelijke basis leggen voor mijn ontwerpeisen. Het Gibbons Cummins-model is
daarin prominent aanwezig. Terwijl er misschien ook andere didactisch theorieën over het aanleren
van vaktaal is.
Willen begrijpen
Het willen begrijpen van leerprocessen komt overeen met mijn nieuwsgierigheid naar oorzaken van
praktijkproblemen. Het lastige aan dit ontwerp is dat het taalgericht handelen van de docent
invloed heeft op het leerproces van de leerling. Af en toe was ik (te) gefocust op mijn eigen
handelen in plaats van die van de leerling. Terwijl juist het vaktaalleerproces van de leerling
zichtbaar moest worden. In het opstellen van de hoofd- en deelvragen heb ik dit naar mijn gevoel
goed beschreven.
Bereid zijn tot perspectiefwisseling
In eerste instantie had ik de ontwerpeisen te letterlijk genomen. Ik wilde te veel realiseren in te
weinig tijd. Ik ben tijdens het geven van de twee lessen rustiger gaan nadenken over wat ik met de
leeropbrengst van een bepaalde werkvorm wil bereiken. Als het gewenste doel niet bereikt is, zijn
de leerlingen afhankelijk van de docent. De docent moet de uitkomsten koppelen aan de lesstof.
Door expliciet tijd in te plannen voor het bespreken van de leeruitkomsten hebben de werkvormen
veel meer betekenis gekregen. Ook was ik gericht op resultaat. Aan het begin van het didactisch
ontwerp had ik een bepaald resultaat in gedachten.
Distantie nemen van routines
Dit didactisch ontwerp is van grote invloed geweest op het doorbreken van mijn lesroutines. Ik
ontdekte dat een bepaalde structuur, het behandelen van de theorie en daarna een actieve
werkvorm, werkte. Terwijl dit helemaal niet aansloot op de toetsen die leerlingen maakten. Ik
moest dan ook afstand nemen van mijn vaste structuur om het probleem van dagelijkse taal
gebruik van leerlingen op te lossen. Door van een afstand te kijken en de lessen voor en na het
didactisch ontwerp te vergelijken, heb ik inzicht gekregen in mijn eigen handelen. Ik ben tot de
conclusie gekomen dat de lessen vóór het didactisch ontwerp leuk en interessant voor de leerlingen
waren alleen miste de nodige ondersteuning voor het juiste gebruik van vaktaal.
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Gerichtheid op bronnen
Het gebruiken van verschillende (vakdidactische) bronnen heeft mij door deze periode heen
geholpen om bewust te handelen. Ik keek er dan ook naar uit om het didactisch ontwerponderzoek
uit te voeren en te beschrijven. Ik weet dat mijn verantwoording gedegen is. Dit komt met name
omdat ik nog lerende ben en ik erachter wil komen wat goed werkt en wat niet. Het schrijven van
een verantwoording is een goed middel om te ontdekken waarom iets goed of slecht is gegaan. Dit
maakt mij een bewust handelend docent. Echter heeft dit ook zijn keerzijde. Ik ben namelijk ook
bewust van het feit dat lessen dag en nacht van elkaar kunnen verschillen. Dit betekent dat ik
flexibel om moet kunnen gaan met veranderingen en/of uitkomsten. Zodra ik dit ontdekte ben ik
voor mijn doen ‘losser’ gaan lesgeven. Ik heb onder andere de lesdoelen minder concreet en
minder uitgebreid beschreven. Ik merkte dat dit ruimte voor mezelf maar ook voor de leerling
creëerde. Met name omdat hierdoor het proces meer aandacht kreeg in plaats van het resultaat.
Tijdens het schrijven en uitvoeren van dit ontwerponderzoek ben ik teruggevallen in mijn oude
gedrag, namelijk alles willen verantwoorden. Ik merk dat ik nog steeds zoekende ben naar hoe ik
deze twee uiteindes het beste kan combineren. Een oplossing hiervoor kan zijn het concept
‘bronnen’ breder te zien dan literatuur. Leerlingen zijn ook vormen van bronnen en kunnen
vertellen waarom iets wel of niet werkt. Dit is terug te zien in evaluaties. Het zou echter ook een
plek in moeten nemen tijdens het geven van de lessen.
Gerichtheid op zeker weten
Ik heb gemerkt dat deze houding veel invloed heeft gehad op het onderzoeksproces. Met name
tijdens het schrijven van de methode paragraaf en de data-verzameling/analyse. Ik heb uren
gebogen gezeten over de manier waarop ik de leeropbrengsten kon meten. Elke keer als ik een
structuur had gevonden, bleef ik mezelf de vraagstellen: Meet ik wat ik wil meten? Het zeker willen
weten heeft mij soms ook tegengewerkt. Een didactisch ontwerponderzoek is een andere vorm dan
het schrijven van een scriptie, die niet gericht is op de praktijk. Dit betekent dat het ontwerp niet
alleen hoeft ingevuld te worden met harde feiten. Want het ontwerp en het onderzoek worden in
grote mate beïnvloed door de praktijkcontext.
Willen delen met anderen
Normaal gesproken voel ik mij aangetrokken tot zelfstandigheid. Dat wil zeggen zelfstandig werken
en samenwerken indien noodzakelijk. Ik heb ervoor gekozen om tijdens het ontwerpproces wel te
delen, omdat het probleem bij meerdere collega’s voorkwam. Samen met mijn vaksectie collega’s
ben ik opzoek gegaan naar de oorzaak van dit probleem. Zij hebben mij gewezen op de literatuur
van taalgericht vakonderwijs. Daarnaast heb ik door het delen van dit ontwerponderzoek veel
steun gehad aan mijn werkplekbegeleider Erik Beerling. Ook heb ik veel gedeeld met medestudent
Jacolien Hulshoff en mijn vriend Olaf de Vries. Beide hebben ervaring in het schrijven van een
onderzoek en hebben mij geholpen met logische vervolgstappen in het verslag. Tot slot heb ik mijn
proces gedeeld met mijn moeder Attie van den Berg. Zij is leek op het gebied van Maatschappijleer
echter heeft zij veel praktische ervaring in het NT2 onderwijs.
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Hoofdstuk 10. Bijlagen
Bijlage 1: Leerling enquête Kijkwijzer taalgericht vakonderwijs
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Bijlage 2: Docenten enquête Kijkwijzer taalgericht vakonderwijs

2. Waaraan merk je dat leerlingen Dagelijkse algemene taalvaardigheid
gebruiken?

Dat hoor je als ze praten

1

14.3%

Aan antwoorden op toetsen. Deze zijn vaak kort. En leerlingen gebruiken vaak DAT

1

14.3%

1

14.3%

1

14.3%

Beantwoorden van toetsvragen/uitleg in eigen woorden

1

14.3%

Ik merk dit te weinig

1

14.3%

als 'enzo, ofzo, idk'

Ik merk dit vooral bij de studenten die niet geleerd hebben maar wel hebben
opgelet tijdens de les, ze antwoorden bij toetsvragen wat ze nog weten niet wat ze
geleerd hebben.

Dit merk je in de gesprekvoering met de leerling. Daarnaast zie je het terug op de
tentamen die zij maken.
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Aan de manier waarop zij antwoord geven in de klas of een antwoord schriftelijk
b3schrijven.

3. Waaraan merk je dat leerlingen Cognitief academische taalvaardigheid
gebruiken?
Tijdens het beantwoorden van vragen op een schriftelijketoets

1

14.3%

Meerderheid van leerlingen proberen de begrippen wel te gebruiken, aan de

1

14.3%

Ik merk dit te weinig

1

14.3%

Beantwoording van toet vragen/uitleg in eigen woorden

1

14.3%

Tijdens presentaties. Leerlingen zijn geneigd op vaktaal te gebruiken zonder

1

14.3%

1

14.3%

omschrijving of opbouw van de tekst kan je opmaken dat ze de volledige betekenis
van het woord niet begrijpen.

precies de betekenis te weten

Wanneer studenten goed geleerd hebben, kunnen ze de begrippen op de juiste
manier uitleggen op de toets.

Dit zie je eveneens terug bij verwerkingsopdrachten en/of tentamens. De leerlingen
die ‘goed’ geleerd hebben hebben meer CAT.
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4. Welke interventies zet je in om het cognitief academische
taalvaardigheid te stimuleren/ondersteunen?
In de lessen gebruik ik vakbegrippen, maar versimpel dit dan direct. Vervolgens ga

1

14.3%

Op toetsen en in de klas alleen Cat geformuleerde begrippen goed keuren

1

14.3%

Ik gebruik in mijn lessen cognitief academische taalvaardigheid, ik versimpel het

1

14.3%

Begrippen leren, concepten aanleren, het gebruik van minimale

1

14.3%

Online tools, zoals lessonUp waarin ze begrippen moeten invullen, of gimkit hier

1

14.3%

1

14.3%

ik werk verder in deze termen. Op deze manier leg ik kort uit wat het betekent en
borduur hier op voort. Op deze manier krijgen zij meer kennis van deze begrippen.
De woordenschat van de leerling kan hierdoor uitbreiden. Het stimuleert op deze
manier de CAT van de leerling(en).

niet maar ontleed de woorden de leerlingen en blijf ze samen met hen gebruiken.

moeten ze het antwoord exact goed hebben om fictief geld te verdienen. De
vragen blijven zich herhalen tot je alles goed hebt. Dit werkt goed.

Lezen en uitleg met toepassing van begrippen

Werkvormen ter bevordering van begripskennis
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Bijlage 3: Opdrachtenboekje P2: waarom worden mensen
crimineel?

Naam:
Klas:
Datum:
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Inhoud
Inleiding ..................................................................................73
Opdracht 1: Spreekbeurt in een notendop. ............................75
Opdracht 2: Oorzaak en gevolg .............................................78
Opdracht 3: Mindmap maken .................................................80
Opdracht 4: Schrijfkader invullen ...........................................82
Opdracht 5: Vragenvuur .........................................................85

Inleiding
Voor je ligt het opdrachtenboekje van de les over paragraaf 2:
waarom worden mensen crimineel? Normaal gesproken bestaat
de les uit het behandelen van de belangrijk begrippen en het
maken van opdrachten. Deze les gaan we ook belangrijke
begrippen bespreken, alleen zijn de opdrachten iets anders dan
je gewend bent. In deze opdracht leer je ook hoe je de taal van
het vak maatschappijleer op de juiste manier aan leert. Want
om vaardig te worden in maatschappijleer zal je ook vaardig
moeten worden in de taal die erbij hoort.
Je leert in deze les:
• Wat persoonlijke en maatschappelijke oorzaken van
crimineel gedrag zijn
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• De begrippen waarmee je het verband tussen crimineel
gedrag en de oorzaken beschrijft.
• Hoe je een oorzaak-gevolg relatie in het thema
criminaliteit kunt beschrijven
• De geleerde begrippen op een juiste manier weten te
gebruiken tijdens het schrijven van een tekst.
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Opdracht 1: Spreekbeurt in een notendop.
Doel van de opdracht: Een spontaan gesprek door het houden van een korte
presentatie zonder veel voorbereiding en het gebruiken van bepaalde woorden.
Wat ga je doen?
Je houdt in tweetallen onvoorbereid een spreekbeurt van 1 à 2 minuten en
gebruikt daarbij woorden die je hebt genoteerd. De korte spreekbeurt gaat
over 4 afbeeldingen en de onderwerpen die daar op te zien zijn. Je hoeft
niet veel voor te bereiden. Het gaat vooral om een gesprek over de
onderwerpen die je tegenkomt in de afbeeldingen. De opdracht bestaat uit
2 rondes met elk 3 stappen.
Hoe ga je dat doen?
In tweetallen. Hierin zit een leerling A en leerling B. Je gaat elke stap bij
langs.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je eigen voorkennis. Als je de opdracht niet snapt vraag je de docent.
Hoe lang duurt de opdracht?
6 minuten per ronde dus in totaal Ronde
ongeveer 1
15 minuten.

Stap 1:

Je krijgt 3 minuten de tijd om individueel (leerling A en
B) minimaal 10 woorden te noteren die bij je opkomen
bij het zien van de 4 afbeeldingen.

Stap 2:

Daarna krijgt leerling A 1 à 2 minuten de tijd om en
logisch verhaal te maken waarin je zo veel mogelijk
woorden van je lijst de gebruikt. Leerling B kruist op
het blad van leerling A aan welke woorden A heeft
gebruikt.

Stap 3:

Na 1 à 2 minuten bespreekt B met A de woorden.
Daarbij ga je na welke woorden moeilijk makkelijk te
gebruiken waren (geef ze een kleurtje).

Ronde 2
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Stap 1:

Herhaal ronde 1, maar nu met B die een spreekbeurt
houdt en A die woorden aankruist.

Vier afbeeldingen

Afbeelding 1

Afbeelding 3

Afbeelding 2

Afbeelding 4

Woorden die bij je opkomen bij het zien van de
bovenstaande afbeeldingen.
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Opdracht 2: Oorzaak en gevolg
Doel van de opdracht: Bij maatschappijleer wordt vaak gevraagd of je een
oorzaak en gevolg verband kan uitleggen. Risicofactoren en maatschappelijke
omstandigheden hebben zo een verband in zich. Om deze verbanden in te zien
helpt het om jezelf wat zou er gebeuren vragen te stellen. In deze opdracht ga je
daarmee aan de slag.

Wat ga je doen?
Je gaat antwoord geven op twee wat zou er gebeuren vragen.
Hoe ga je dat doen?
Je kiest een vraag uit onderdeel A en een vraag uit onderdeel B. Je gaat
eerst individueel antwoord geven op de twee vragen. De antwoorden
schrijf je op het antwoordenblad. Daarna bespreek je de antwoorden met
je mede leerling.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je eigen voorkennis. Als je de opdracht niet snapt vraag je de docent.
Hoe lang duurt de opdracht?
3 minuten per vraag dus in totaal ongeveer 6 minuten.
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Onderdeel A:
Vraag 1: “Wat als je vrienden regelmatig een bushokje vernielen, ga je dan
misschien ook meedoen? Let uit waarom?”
Vraag 2: “Je staat in de kroeg met je vrienden en hebt een paar biertjes op.
Tijdens het uitgaan zoekt iemand ruzie met je beste vriend wat zou er gaan
gebeuren?”
Vraag 3: “Sommige kinderen hebben vaak ruzie op school. Zij lossen dit op door
veel de schelden en soms ook geweld te gebruiken. Wat hebben hun ouders
hiermee te maken?”

Vraag …:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Onderdeel B:
Vraag 1: “Wat zou er gebeuren als je in een stad woont waarin iedereen let op
wat je doet?”
Vraag 2: “Wat zou er gebeuren als je iets van plan bent om te stelen in een
drukke winkelstraat?”
Vraag 3: “Wat zou er gebeuren als je samen met je vrienden op een dorpsplein
een vuurtje wilt gaan stichten?”

Vraag …:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Opdracht 3: Mindmap maken
Doel van de opdracht: Het maken van een overzicht/netwerk van belangrijke
Wat ga je doen?
Je gaat een mindmap maken van de belangrijk begrippen uit paragraaf 2.
Hoe ga je dat doen?
In het midden zet je de vraag: Waarom worden mensen crimineel? neer.
Daarom heen zet je met de juiste verbanden de belangrijke begrippen
neer. Je doet dit individueel. Daarna bespreek je je mindmap met je mede
leerling.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je lesboek. Antwoorden de wat zou er gebeuren vragen.
Hoe lang duurt de opdracht?
10 minuten de tijd om de mindmap te maken en 5 minuten om te
begrippen.
bespreken.

Zet in het midden van de mindmap de vraag:
Waarom worden mensen crimineel?
Maak daarna met de onderstaande begrippen de
mindmap compleet.
Risicofactoren l maatschappelijke omstandigheden l groepsdruk
l slechte opvoeding l alcohol of drugs l spijbelen en schooluitval
l

biologische factoren l minder strenge normen l
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minder sociale controle l pakkans l grote stad plus per oorzaak
een concreet voorbeeld
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Opdracht 4: Schrijfkader invullen
Doel van de opdracht: antwoorden formuleren aan de hand van een schrijfkader
om een oorzaak en gevolg relatie te beschrijven.
Wat ga je doen?
Je gaat door het invullen van een schrijfkader oefenen met het
beantwoorden van 2 toet vragen.
Hoe ga je dat doen?
Je leest eerst de vraag en het schrijfkader. Daarna lees je het artikel. Je
moet in je antwoord gebruik maken van het schrijfkader.
Welke hulp mag je gebruiken?
Je lesboek, mindmap, antwoorden van wat zou er gebeuren vragen en de
docent.
Hoe lang duurt de opdracht?
5 minuten per vraag dus in totaal 10 minuten.
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Artikel 1: Feyenoord-fans misdragen zich

ROME – In het centrum van Rome zijn 33 supporters van Feyenoord opgepakt.
Ze zijn tussen de 20 en 28 jaar oud. Ze waren dronken en gooiden flessen naar
de politie. Bij de gevechten raakten tien agenten en drie supporters gewond. De
supporters zijn in Rome voor de wedstrijd tegen AS Roma in de Europa League.
Bron: nu.nl
Vraag 1: Risicofactoren kunnen crimineel gedrag versterken. Welk
risicofactor herken je in artikel 1? Neem de het schrijfkader over en geef
het antwoord.
Ik wil uitleggen hoe het komt
dat…………………………………………..………………..
Als…………………………………………….…………………dan……………………………
Door…………………………………………………………………….…………………………
Dit
veroorzaakt……………………………………………………………..…………………..
Holleeder: “Astrid is wappie”

AMSTERDAM – Sonja en Astrid Holleeder waren de afgelopen dagen in de rechtbank
getuige tegen hun broer, topcrimineel Willem. Astrid nam twee jaar lang alle gesprekken met
haar broer op. Holleeder wordt verdacht van zes moorden, waaronder ook de moord op
Sonja’s man, Cor van Hout. Voor Astrid staat vast dat haar broer psychisch gestoord is, net
als hun vader. “Alle mannen in mijn familie zijn verschrikkelijk, een ernstig gestoord zooitje.
Hij is ziek en er is geen medicijn voor, alleen de vier muren van een cel. Alleen als hij
levenslang krijgt, kan hij niet nog meer slachtoffers maken.” Volgens Holleeder zit het
anders. “Weet u wat het is?” zegt hij tegen de rechter, “Astrid heeft alles bij elkaar gelogen.
In de Jordaan zeggen we dan: ze heeft een spin in haar hoofd. Ze is wappie.”
Bron: de Volkskrant, Trouw
Vraag 2: Risicofactoren kunnen crimineel gedrag versterken. Welk
risicofactor herken je in artikel 2? Neem de het schrijfkader over en geef
het antwoord.

Ik wil uitleggen hoe het komt
dat…………………………………..…………………………..
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Als…………………………….……………………………dan…………………………………
…
Door……………………………………………….………………………………………………
…
Dan……………………………………………………………..…………………………………
…
Dit
veroorzaakt………………………………………………………….………………………..
.
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Opdracht 5: Vragenvuur
Doel van de opdracht: het schrijven van een tekst met belangrijke begrippen door in tweetallen te
overleggen.

Wat ga je doen?
Je gaat in tweetallen een tekst schrijven door te overleggen en gebruik te
maken van de belangrijke begrippen.
Hoe ga je dat doen?
Door vragen te stellen aan de docent over de tekst en door de antwoorden
op te schrijven kunnen jullie zelf een tekst gaan schrijven.
Welke hulp mag je gebruiken?
De antwoorden op jullie vragen, ook die van het andere groepje.
Hoe lang duurt de opdracht?
10 minuten vragenvuur
20 minuten tekst schrijven

Stap 1:

Jullie gaan in tweetallen om de beurt een vraag stellen
aan de docent. Jullie noteert alle informatie die je door
de vragen te weten komen op, dus ook de antwoorden
van de vraag van het andere groepje. LET OP: op het
bord staan belangrijke begrippen die jullie moeten
gebruiken in de tekst.
Denk aan de vraagwoorden:
Wie/wanneer/wat/waar/hoe/waarom

Stap 2:

Ieder tweetal gaat op basis van de verkregen
informatie ene tekst schrijven. De tekst moet er zo
komen uit te zien dat het in een krant zou kunnen
staan.

Stap 3:

Elk tweetal leest nu hun geschreven tekst voor. De
tweetallen geven elkaar feedback. Daarna wordt de
originele tekst voorgelezen en vergelijk je die met je
eigen tekst.
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Bijlage 4: Docentenhandleiding P2: waarom worden mensen
crimineel?

Docentenhandleiding
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Inleiding
Voor je ligt het opdrachtenboekje van de les over paragraaf 2: waarom worden mensen crimineel?
Normaal gesproken bestaat de les uit het behandelen van de belangrijk begrippen en het maken
van opdrachten. Deze les bestaat uit het behandelen van belangrijke begrippen en de taal die
daarbij hoort. De opdrachten maken vaktaal van maatschappijleer leerbaar. Want om vaardig te
worden in maatschappijleer zullen de leerlingen ook vaardig moeten worden in de taal die erbij
hoort.
Lesdoel op niveau van docent:
1. De leerling is in staat om de vaktermen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden van
crimineelgedrag op een juiste manier gebruiken tijdens het schrijven van een tekst
2.De leerling kan aan de hand van een minder concrete context het verband tussen crimineel
gedrag en risicofactoren, slechte opvoeding, groepsdruk, alcohol en drug, spijpelen of schooluitval
en biologische factoren (herkennen, begrijpen, integreren en toepassen).
3.De leerling kan aan de hand van een minder concrete context het verband tussen crimineel
gedrag en risicofactoren op een juiste manier gebruiken tijdens het schrijven van een tekst
(herkennen, begrijpen, integreren en toepassen)
Lesdoel op niveau van leerling:
•

Wat persoonlijke en maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag zijn

•

De begrippen waarmee je het verband tussen crimineel gedrag en de oorzaken beschrijft.

•

Hoe je een oorzaak-gevolg relatie in het thema criminaliteit kunt beschrijven

•

De geleerde begrippen op een juiste manier weten te gebruiken tijdens het schrijven van
een tekst.
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Opdracht 1: Spreekbeurt in een notendop.
Doel van de opdracht: Een spontaan gesprek door het houden van een korte presentatie zonder
veel voorbereiding en het gebruiken van bepaalde woorden.
Tijd vooraf: 5 minuten
Lestijd: 20 minuten
Nodig: een onderwerp, pen en papier.

Begeleidingsactiviteit: kies een onderwerp waar leerlingen 1 à 2 minuten over kunnen praten. De
leerlingen gaan eerst individueel 10 woorden opschrijven die zij bij het onderwerp vinden passen.
Als de leerlingen vastlopen is het aan de docent om de leerlingen te motiveren en stimuleren. De
leerlingen zijn voornamelijk aan het woord. In de nabespreking geven de leerlingen elkaar
feedback. De docent begeleidt dit proces door vragen te stellen.
In de opdracht Spreekbeurt in een notendop oefenen leerlingen door het geven van een korte
presentatie met gebruikmaking van bepaalde woorden (De Coole en Valk, 2017). Ook wordt de
voorkennis opgehaald en daarmee de beginsituatie van de leerling ingeschat. De opdracht is uit te
voeren zonder voorbereiding omdat het onderwerp voor leerlingen in een herkenbare context is te
plaatsen. Dit is een belangrijk gegeven om de overgang van DAT naar CAT de ondersteunen
(Gibbons, 2009).
Daarbij zorgt het gezamenlijke onderdeel ervoor dat leerlingen actief aan de slag gaan met de
genoteerde woorden en oefenen ze alvast met het formuleren van antwoorden. De stap waarin
leerlingen met elkaar in gesprek gaan over woorden die makkelijk/moeilijk te gebruiken waren
bevorderd het juist gebruiken van de begrippen (Hajer en Meestringa, 2015).
Deze nul-meeting meet de DAT onder de onderzochte leerlingen. De hypothese geldt: In concrete
contextsteun (foto) kunnen leerlingen met cognitief eenvoudige boodschappen de vragen
beantwoorden (Cummins, 1979). De foto is een advanced organizers (Ausubel, 1960) om aandacht
te trekken, motivatie te wekken en voorkennis te activeren.
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Opdracht 2: Oorzaak en gevolg
Doel van de opdracht: Bij maatschappijleer wordt vaak gevraagd of je een oorzaak en gevolg
verband kan uitleggen. Risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden hebben zo een
verband in zich. Om deze verbanden in te zien helpt het om jezelf wat zou er gebeuren vragen te
stellen. In deze opdracht ga je daarmee aan de slag.
Tijd vooraf: 5 minuten
Lestijd: 10 minuten
Nodig: leerlingen hebben een pen nodig
Begeleidingsactiviteit: laat de leerlingen een vraag uit onderdeel A en B kiezen. Nadat de leerlingen
hebben gekozen moeten ze zo volledig mogelijk antwoord proberen te formuleren. Als de leerlingen
klaar zijn, start de docent een onderwijsleergesprek waarin samen met de leerling gezocht wordt
welke gevolgen en oorzaken er achter liggen. In het bespreken van de antwoorden koppelt de
docent de antwoorden van de leerlingen aan de uitleg.
Verantwoording: Om de overgang van DAT naar CAT te ondersteunen is gekozen voor het
beantwoorden van ‘wat zou er gebeuren-vragen’. Hierdoor oefenen leerlingen met het de
vaardigheid om oorzaak-gevolgrelaties te kunnen in zien (Ruijs, 2019). De docent koppelt de
voorkennis van de leerlingen aan de vak-taaldoelen van de les.

Onderdeel A:
Vraag 1: “Wat als je vrienden regelmatig een bushokje vernielen, ga je dan misschien ook
meedoen? Let uit waarom?”
Eigen antwoord leerling
Vraag 2: “Je staat in de kroeg met je vrienden en hebt een paar biertjes op. Tijdens het uitgaan
zoekt iemand ruzie met je beste vriend wat zou er gaan gebeuren?”
Eigen antwoord leerling
Vraag 3: “Sommige kinderen hebben vaak ruzie op school. Zij lossen dit op door veel de schelden
en soms ook geweld te gebruiken. Wat hebben hun ouders hiermee te maken?”
Eigen antwoord leerling

Onderdeel B:
Vraag 1: “Wat zou er gebeuren als je in een stad woont waarin iedereen let op wat je doet?”
Eigen antwoord leerling
Vraag 2: “Wat zou er gebeuren als je iets van plan bent om te stelen in een drukke winkelstraat?”
Eigen antwoord leerling
Vraag 3: “Wat zou er gebeuren als je samen met je vrienden op een dorpsplein een vuurtje wilt
gaan stichten?”
Eigen antwoord leerling

90 | P a g i n a

Uitleg belangrijke begrippen
Doel: instructie geven bij de belangrijke begrippen
Tijd vooraf: n.v.t.
Lestijd: 10 minuten
Nodig: PowerPoint met uitleg en digibord
Begeleidingsactiviteit: De vaktermen risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden zijn
concepten die vragen om extra aandacht vanuit vakspecifieke taalvaardigheden (Ruijs, 2019). In
risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden zit een oorzaak-gevolg relatie. ‘Groepsdruk
heeft invloed op jongeren en veroorzaakt crimineelgedrag’ of ‘minder sociale controle maakt de
pakkans kleiner en veroorzaakt eerder crimineelgedrag’. Door aandacht te besteden aan deze
impliciete verbanden maak je het expliciet voor leerlingen en dus ook leerbaar.
Ook zijn de twee vaktermen concepten. Dit blijkt uit het hoge abstractie niveau. Om de begrippen
risicofactoren en maatschappelijke omstandigheden te begrijpen hebben leerlingen de volgende
begrippen nodig: groepsdruk, slechte opvoeding, alcohol of drugs, spijbelen en schooluitval,
biologische factoren, minder strenge normen, minders sociale controle, pakkans en grote stad. In
de uitleg is het dan ook belangrijk dat de docent de bijzaken met de hoofdzaken verbind (Ruijs,
2019).
De docent overlegt samen met de leerling over de betekenis van de begrippen. Dit is belangrijk om
een zo breed mogelijke context te bieden bij de begrippen. Daarnaast zal de docent leerlingen
vragen om eigen voorbeelden te geven bij de begrippen (Hajer en Meestringa, 2015).
-

Risicofactoren van crimineel gedrag: slechte opvoeding, groepsdruk, alcohol of drugs,

spijbelen en schooluitval en biologische factoren (invloed op).
-

Maatschappelijke omstandigheden: minder strenge normen, minder sociale controle,

pakkans en grote stad (versterkt).

Opdracht 3: Mindmap maken
Doel van de opdracht: Het maken van een overzicht/netwerk van belangrijke begrippen.
Tijd vooraf: 5 minuten
Lestijd: 15 minuten
Nodig: A3 papier, pen en stiften, digibord.
Begeleidingsactiviteit: Na de uitleg aan de hand van als-dan vragen wordt er aan de leerlingen
gevraagd op een mindmap te maken van de behandelde begrippen. Deze vorm van taalsteun helpt
leerlingen begrippen te conceptualiseren. Dit is nodig om onderlinge verbanden en hoofd-bijzaken
van elkaar weten te onderscheiden (Ruijs, 2019). Feedback in dit gedeelte bestaat voornamelijk
uit het controleren van de juiste verbindingen in de mindmaps.
In de mindmap moeten de leerlingen de volgende begrippen gebruiken: risicofactoren,
maatschappelijke omstandigheden, groepsdruk, slechte opvoeding, alcohol of drugs, spijbelen en
schooluitval, biologische factoren, minder strenge normen, minder sociale controle, pakkans, grote
stad (plus per oorzaak een concreet voorbeeld).
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Voorbeeld mindmap:
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Opdracht 4: Schrijfkader invullen
Voor het oefenen van: antwoorden formuleren aan de hand van een schrijfkader om een oorzaak
en gevolg relatie te beschrijven.
Tijd vooraf: 5 minuten
Lestijd: 15 minuten
Nodig: 2 schrijfkaders, 2 toets vragen op integreren niveau, 2 artikelen/bronnen.
Begeleidingsactiviteit: Na de uitleg die ondersteund is met als-dan redenatie vragen en mindmaps
krijgen de leerlingen een opdracht waarin ze oefenen met het schrijven van antwoorden met
behulp van een aantal sleutelwoorden en een schrijfkader. Schrijfopdrachten zijn vaak lastig voor
leerlingen. Het wordt nog ingewikkelder als zij vaktermen in de tekst moeten gebruiken. Dit
resulteert in korte antwoorden, met weinig samenhang en slechte zitten (Hajer en Meestringa,
2015).
Om dit probleem op te vangen is het verstandig om leerlingen te leren hoe je een antwoord
formuleert. Schrijfkaders zetten leerlingen aan om actief na te denken bij het verwoorden van
gedachten. Schrijfkaders zijn afhankelijk van de opbouw van de gemaakte tekst. Deze zijn de
onderscheiden verschillende genres. Het genre die bij de lesdoelen centraal staat is het schrijven
van een verklaring of beschrijving (Lewis en Wray, 1997). Het onderstaande schrijfkader wordt
gebruik tijdens het beantwoorden van twee toets vragen.
Schrijfkader voor een verklaring oftewel het beschrijven van een oorzakelijke relatie
+antwoordmodel:
Vraag 1: Risicofactoren kunnen crimineel gedrag versterken. Welk risicofactor herken je
in artikel 2? Neem de het schrijfkader over en geef het antwoord.
Ik wil uitleggen hoe het komt dat in het artikel groepsdruk een risicofactor is die crimineel
gedrag versterkt.
Als je vrienden in dit geval supporter crimineel gedrag vertonen (flesjes gooien), dan ga je zelf
ook sneller crimineel gedrag vertonen.
Door groepsdruk ben je beïnvloedbaar door je vrienden,
Dan is het moeilijk je daar tegen uit te spreken, omdat je bang bent dat je er anders niet bij hoort.
Dit veroorzaakt crimineel gedrag.
Ik wil uitleggen hoe het komt dat in het artikel alcohol en drugs gebruik crimineel gedrag
versterkt.
Als je onder invloed bent van alcohol of drugs, dan is de kans groter dat je over grenzen gaat.
Door alcohol of drugs gebruik doen mensen soms dingen die ze niet zouden doen als ze nuchter
zijn.
Dit veroorzaakt crimineel gedrag.

Vraag 2: Risicofactoren kunnen crimineel gedrag versterken. Welk risicofactor herken je
in artikel 2? Neem de het schrijfkader over en geef het antwoord.
Vraag 2: psychisch gestoord en slechte opvoeding
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Ik wil uitleggen hoe het komt dat in de bron of het artikel slechte opvoeding een risicofactor is
voor crimineel gedrag.
Als je opgroeit met oudere broers die in de criminaliteit zitten, dan loop je een groter risico om je
ook crimineel gedrag te vertonen.
Hierdoor heeft je omgeving (oudere broers of ouders) invloed op hoe je je gedraagt.
Dan is het moeilijk om de aangeleerde normen en waarden op een latere leeftijd af te leren.
Dit veroorzaakt crimineel gedrag.
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Opdracht 5: Vragenvuur
Voor het oefen van: het schrijven van een tekst met belangrijke begrippen door in tweetallen te
overleggen.
Tijd vooraf: 10 minuten
Lestijd: 20 minuten
Nodig: een tekst
Begeleidingsactiviteit: De leerlingen oefenen met het schrijven van een tekst door vragen te stellen
aan de docent waar het artikel over gaat en door in tweetallen te over leggen. Kies een tekst die de
leerlingen niet kennen. De tekst moet over een concrete gebeurtenis gaan. Een krantenartikel is
een goed voorbeeld (zie artikel: zorgwekkend probleem gedrag jongeren. De docent leest alleen de
titel van de tekst voor. Als er weinig vragen in leerlingen opkomen kan je ze vraagwoorden geven:
wat/wanneer/hoe/waarom/wie (De Coole en Valk, 2017). De leerlingen moeten gebruik maken van
de begrippen: risicofactoren, maatschappelijke omstandigheden schrijf deze op het bord.

Meer grip op crimineel gedrag van jongeren
AMSTERDAM - Elk jaar worden er zo’n 15.000 misdaden in Amsterdam gepleegd. De bewoners
lijden daar direct onder. Daarmee bedoeld men overvallen, woning inbraken en straat roven.
Afgelopen week is het 22ste schietincident in zuidoost Amsterdam van dit jaar geteld. Dit worden
ook wel hoge impact misdrijven genoemd.
De meeste van deze hoge impact misdrijven worden gepleegd door een beperkte groep van 600
jongeren. Dit zijn jongeren tussen de 18 en 26 jaar en worden de top 600 genoemd. Natuurlijk
wordt niet elk kind met probleem gedrag crimineel maar omgekeerd geldt wel dat de voortekenen
van crimineel gedrag al op jongeren leeftijd te zien zijn. De jongens groeien op in en de stad
Amsterdam waar mensen minder letten op wat ze uithalen. Voor deze jongens is naast opgroeien
in en crimineel milieu ook de pakkans kleiner, omdat niemand hen meer aanspreekt op fout
gedrag. Vanuit de wetenschap weten we dat met name jongetjes die opgroeien met criminele
oudere broer eerder in de criminaliteit terecht komt. Maar liefst 72%. In Amsterdam slaan de
wetenschap en de gemeente de handen in een om kinderen die op jonge leeftijd al zorgwekkend
probleem gedrag vertonen te helpen. Ze willen niet afwachten of dit gedrag op latere leeftijd
ontspoort tot spijbelen en criminaliteit.
Bron: NTR

95 | P a g i n a

Bijlage 5: Beeldmateriaal taalgerichte maatschappijleer lessen

Les 1: https://youtu.be/DTVYzQnzZf4
Les 2: https://youtu.be/gSTmksEWrfA
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