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Starter



Cursusopzet

• 8 mei
inleiding, taalgericht vakonderwijs, reken-inhoud

• Huiswerk
zelf uitproberen

• 5 juni
reflectie, voorbeelden van lesmateriaal



Programma

1. Uitwisselen ervaringen 
2. Leerlingenwerk analyseren
3. Achtergrond: taalsteun
4. Taal en rekenen (Peter)
5. Procenten 

beroepssituaties
taal

6. Afsluiting en terugblik



uitwisselen ervaringen



Huiswerk

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) 



Wissel uit

- setting en onderwerp van de les
- taalaspecten (rekentaal/beroepstaal) – taaldoelen 
- lesactiviteiten en taalproductie (praten/schrijven)
- jouw rol als docent
- ervaringen en resultaten
- verbeterpunten



Analyseren
leerlingenwerk



Voorbeelden van 
leerlingenwerk

Bekijk de toets
• Maak zelf opgaven 2 en 3
• Waar verwacht je (talige) 

problemen?

Bekijk het lln werk op hand-outs
- Wat valt je op?
- Wat betekent dat voor de les?



Achtergrond 
taalontwikkelend werken in de rekenles



Taalontwikkelend lesgeven

- Context

- Interactie

- Taalsteun



Analyse en scaffolding

• Bepaal het rekendoel van de 
opgave

• Ga na welke denkstappen 
leerlingen maken 

• Ga na welke taal daarbij nodig 
is. 

• Ondersteun deze taal gericht 
met scaffolding (‘in de steigers 
zetten’). 

Scaffolding technieken:
• Herformuleer bijvoorbeeld leerlinguitingen (gesproken 

of geschreven)
• herinner leerlingen aan benodigde denkstappen of 

formuleringen
• vraag om verkeerde formuleringen te verbeteren (‘hoe 

kun je dat ook zeggen?’),
• herhaal goede voorbeelden of moedig leerlingen aan 

om zelfstandig denkstappen te verwoorden. 
• Bouw deze ondersteuning af naarmate die minder 

nodig is.



Voorbeelden taalsteun

verhouding

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Matchen
- plaatje-begrip
- grafiek-verhaal

Welke hoort er niet bij en waarom

Altijd – soms – nooit waar
10% korting is minder dan €10,- korting  



Rekenen en taal:
Verbanden en informatieve teksten



COE taal 2F

Tekst in alinea’s met 
meerkeuzevragen.

Zit er rekenen in taal?

Dolfijnen in de natuur zwemmen zo'n 50 tot 100 
kilometer per dag. Door hun mooi gestroomlijnde 
lichaam kunnen ze grote snelheden bereiken in het 
water. Ze kunnen duiken tot wel 200 meter diep. Een 
dolfijn kan tot 20 minuten zijn adem inhouden. Bijna 
90% van de tijd brengt een dolfijn onder water door. 
Samen jagen ze op vis, ontwikkelen ze vriendschappen 
en spelen ze met elkaar. 



Taal 2F



Tip 

Doe een beetje meer zoals 
taal:

Verken de situatie met 
elkaar.

Verhelder de lastige 
begrippen/woorden/zinnen.

Maak (vak)taaldoelen 
expliciet. Tip voor taaldocenten:

Wees niet bang om een beetje in het rekenen te duiken!

Dolfijnen in de natuur zwemmen zo'n 50 tot 100 
kilometer per dag. Door hun mooi gestroomlijnde 
lichaam kunnen ze grote snelheden bereiken in het 
water. Ze kunnen duiken tot wel 200 meter diep. Een 
dolfijn kan tot 20 minuten zijn adem inhouden. Bijna 
90% van de tijd brengt een dolfijn onder water door. 
Samen jagen ze op vis, ontwikkelen ze vriendschappen 
en spelen ze met elkaar. 



Taal en denken bij procenten



Analyse 
procentenopgave

• Bepaal het rekendoel van 
de opgave

• Ga na welke denkstappen 
leerlingen maken 

• Ga na welke taal daarbij 
nodig is. 

• Ondersteun deze taal 
gericht met scaffolding (‘in 
de steigers zetten’). 



Taal van procenten

Deel 1
Procentenstrook en taal bij
procentenopgaven

Deel 2
Verschiilende soorten
procentopgaven



afsluiting



Terugblik: 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
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