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Starter

Wat zie je hier?



Cursusopzet

• 8 mei
inleiding, taalgericht vakonderwijs, reken-inhoud

• Huiswerk
zelf uitproberen

• 5 juni
reflectie, voorbeelden van lesmateriaal
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Kennismaken

Aan welke opleiding geef je 
les? 

Rekenen, taal of een ander 
vak?

Bespreek met in kleine 
groep de stelling: Rekenen 
kan niet zonder (vak)taal.



Programma

Een van de aanleidingen: Lamavoc
Functies van taal
• Kenmerken van de taal van het rekenen
• Soorten taal in rekenonderwijs
Taal bij andere (vak)lessen: waarom en hoe?
• Rekenen taal en beroep



Language for mathematics in vocational contexts

Berufsfeldorientierter sprachlicher und mathematischer
Kompetenzerwerb in berufsvorbereitenden Klassen

Aandacht voor de taalrijke reken/wiskunde-aspecten van 
beroepstaken en burgerschapstaken van het vmbo/mbo



Project

Duitsland-Nederland-Zweden

Vmbo BB en MBO niveau2

Lesmateriaal 
- Grafieken
- Verhoudingen
- Procenten

Toetsen ook mondeling ->in  
praktijksetting

Nascholing



Functies van taal

Sociale functie: communiceren en samen 
leren

Individuele functie: denken 



Reken(wiskunde)taal

Elk schoolvak heeft zijn 
eigen taal.

De taal van rekenen-
wiskunde heeft specifieke 
kenmerken.



Tekstkenmerken

Verschillende verschijningsvormen
• Tekst 
• Symbolen:  +, =, %, m2

• Visuele representaties: grafiek, tabel, schema, .... 

Compact en onpersoonlijk:
• ‘Een percentage kan worden geschreven als een breuk.’

Logische relaties
• ‘Als je de ene factor verdubbelt en de andere halveert dan blijft het 

product gelijk’.

Woorden met specifieke (andere) betekenis bij rekenen
• Verhouding
• Oplossen



Soorten taal

Dagelijkse taal

Schooltaal

Vaktaal 
schoolvakken
beroepen



Activiteit:
Analyseer (in kleine groep) de taal in de 

opgaven op de handout



Bij welke school was de toename van het aantal leerlingen het 
grootst?



Gesprek met Jouad
O Waarom tel je juist op?
J Want ze vragen, bij welke school is de 

toename het grootst, dan ga je kijken, 
welk getal het grootst is, zeg maar.

O En weet je zeker dat dat wordt gevraagd?
J Ja.
O Begrijp je alle woorden? Wat betekent dan 

bijvoorbeeld toename?
J Eh, bij welke school ... eh ... waar is het 

grootst, zeg maar.
O Maar dat, hoe doe je dat? 
J Soms vergeet ik het. Maar bij deze vraag is 

het makkelijk, want je hoort al ‘het grootst’. 
Dan hoef je eigenlijk niet naar toename te 
kijken. Dan moet je kijken bij welke school is 
het grootst. Dus toename kun je eigenlijk 
weglaten en dan kun je het gewoon uitrekenen.



Vaktaal/schooltaal – Toename

Schooltaal geeft toegang tot specifieke vormen van 
denken, die nodig zijn om goed mee te komen in de 
vakken.

Het gaat niet alleen om (nieuwe) woorden maar ook om 
betekenis geven en vormen van redeneren. 

Schooltaal ‘bouwt’ verder op de basis aan dagelijkse taal.



Taal!

Problemen: voorstelbaar?

Oplossingen:
- Situatie verkennen: wie werkt in horeca? 

Hoe verdelen jullie de fooien?  (praten!)
- Naspelen
- Tekening of schema maken



Taal van verhoudingen

Welke begrippen, woorden, 
symbolen, uitdrukkingen 
voorbeelden spelen een 
rol?

verhouding
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…………

…………

…………



Geschreven taal
Lastig: combinatie tekst, grafieken, beeld, getallen.

Vaktaal: gemiddeld, notatie met symbolen x 1000, 
notatie grote getallen en kommagetallen, per, grafiek

Schooltaal: grafiek, legenda



Aanpak

Verken samen de context.

Laat de vragen weg en 
bespreek de situatie.

Verhelder lastige 
woorden/uitdrukkingen.

Stap dan over naar de  
vraag en de rekentaal.



Taal in de lessen

Taal is nodig om te kunnen begrijpen: 
– Geschreven taal  in methoden, websites, bord en 

toetsen
– Mondelinge taal: wat de leraar en de andere 

leerlingen zeggen

Taal is nodig om te kunnen praten en schrijven
– Praten: meedoen in de les o.a. vragen stellen, 

aanpak verwoorden
– Schrijven: notaties gebruiken, uitwerkingen 

opschrijven etc.



Aandacht voor taal op school

Vaktaal geeft toegang tot het vak

Dit geldt voor zowel het taal van het schoolvak als taal 
van het beroep

(Te veel) versimpeling is ongewenst

Vermijden van vaktaal leidt tot minder begrip 



Pauze
met broodjes



Rekenen, taal en beroep



DD maand JJJJ

ROC Nijmegen
binnen 

Lamavoc

Nus Sielcken



AUTOMOTIVE

LOGISTICS

&

Maintenance and repair
Three levels. Focus on level 2 (2 year course)
• Present conception amongst employers and trainers: 

Final skills do not meet present requirements.
• In near future conventional cars replaced by new 

technologies.

Warehouse employee
• Greatest threat is robotisation



Praten over het beroep

Bekijk het filmpje.

• welke beroepstaal
herken je?

• welke rekentaal komt
voor?

• http://www.filmmettaal.n
l/category/gesprekken-
over-het-vak/

http://www.filmmettaal.nl/category/gesprekken-over-het-vak/


(Reken)taal van en in het beroep

• Welke (reken) taal heeft een beroepsbeoefenaar nodig 
in verschillende beroepssituaties? op het gebied van:

Lezen
Luisteren
Spreken
Schrijven

• Wissel dit uit in kleine groepen voor jullie eigen 
opleidingen



Taalgericht lesgeven
De docent en het lesmateriaal



Rol van de docent: brug tussen dagelijkse taal en 
school- en vaktaal

(Vak)taaldoelen formuleren

Taalaanbod begrijpelijk maken: praten over de context

Taalproductie stimuleren: leerlingen laten praten 
(samenwerken) en schrijven

Taalsteun geven: feedback, schrijfkader, wooordenlijst,…



Voorbeelden van vaktaaldoelen

• De leerling kan oppervlaktematen (zoals cm2, m2 en ha) 
correct uitspreken

• De leerling kan uitleggen hoe je 25% van een bedrag
berekent en daarbij passende rekentaal gebruiken.



Verbanden
De taal van grafieken, diagrammen en 

tabellen



Voorbeeld scaffolding 2



Taal en rekenen

Bekijk samen de hand-out

Wat valt op?

- Is er sprake van 
vaktaaldoelen?

- Wordt er taalsteun 
gegeven?



Taal van grafieken, 
diagrammen tabellen

Deel 1
Praten over tabel,  
staafgrafiek en lijngrafiek
met een bekende
(beroeps)context

Deel 2
Verbinden van 
(lijn)grafieken en taal
• taal van grafieken
• contextttaal



taal en denken bij procenten



Taal van procenten

Deel 1
Procentenstrook en taal bij
procentenopgaven

Deel 2
Verschiilende soorten
procentopgaven



Taalgericht Rekenonderwijs

Rekenen kan niet zonder taal.

Leren door praten in plaats van leren door luisteren

Betekenis van context verkennen (praten over ….) 
voorafgaand aan de vraag

Vaktaaldoelen stellen en taalsteun bieden helpt bij het 
rekenen



afsluiting en vooruitblik



Voor de volgende keer 5 juni: de student centraal

Probeer iets uit in de les
- besteed aandacht aan de rekentaal
- laat lln praten of schrijven

- neem lln werk en opdrachten mee, eventueel ook
opnames (audio, video)

- uitwisselen ervaringen (tijdens bijeenkomst) 
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