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Algemene introductie  

 

Het tweetalig onderwijs (TTO) in Nederland is al geruime tijd “hot”. Veel vakken, waaronder 

Aardrijkskunde, worden inmiddels aangeboden in de Engelse taal. Wat kun je als docent doen, om te 

voorkomen dat de leerlingen tijdens de Geography lessons toch nog even snel iets in hun  

moedertaal, het Nederlands, zeggen? Hoe stimuleer je ze om toch ècht zo veel mogelijk Engels te 

spreken? 

  

Dit PGO richt zich op de volgende onderzoeksvraag:  “Welke werkvormen bevorderen de interactie 

in het Engels tussen TTO-leerlingen onderling, en met de docent, tijdens het vak Aardrijkskunde?”. 

En is er onderzocht “Welke taken, instructies, en feedbackmanieren de aardrijkskunde docent 

hanteert om het (mondelinge) gebruik van Engels te faciliteren”.  De uitkomsten zijn vaak 

verrassend, soms juist heel logisch en in de lijn der verwachting.  Hoe dan ook:  dit onderzoek heeft 

geresulteerd in een rijke set aan praktische tips en werkvormen,  even kleurrijk als de wereld zelf, en 

zeer goed van toepassing tijdens het wereldvak Aardrijkskunde!  
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1 Inleiding  
 

1.1 TTO is hot: de theoretische inleiding op het onderzoeksprobleem  
 

Het tweetalig onderwijs (TTO) in Nederland is al geruime tijd “hot”. Sinds 1989 wordt er op steeds 

meer middelbare scholen onderwijs gegeven in het Engels. Inmiddels staat de teller reeds op 112 

scholen. De concurrentie neemt hiermee toe. En de kans én noodzaak op verdere professionalisering 

ook. Reden temeer om ons te verdiepen in het wel en 

wee van het zogenaamde “Content and Language 

Integrated Learning” (CLIL). En dan het liefst met volle 

aandacht voor het “wel”, in plaats van het “wee”. 

Want er gaat gelukkig heel veel goed. Toch zijn er ook 

aantal elementen die door TTO-vakdocenten in de 

lespraktijk als “uitdagend” gezien. Want, wát is toch de 

geheime sleutel om leerlingen, in hun communicatie 

tijdens de les, puur en alleen te laten spreken in de 

(voor hen uitdagende) tweede taal? En dan nog op 

zo´n manier dat het een werkelijke bijdrage levert aan 

het leerproces. “Welke werkvormen bevatten dé ideale 

elementen om de interactie in het Engels, tussen TTO-

leerlingen onderling, evenals die met de (vak)docent te 

bevorderen?”  Wat kan bv. een aardrijkskundedocent concreet doen om het gebruik van de Engelse 

taal te faciliteren? 

 
 

1.2 Taal is cruciaal: de theoretische achtergrond  
 

Het feit dat de wereld steeds verder globaliseert, maakt dat internationalisering, ook binnen de 

sector onderwijs, relevanter is dan nooit tevoren. Dit gegeven zal er absoluut toe hebben bijgedragen 

dat er inmiddels veel expertise beschikbaar is omtrent dit onderwerp. Vanuit Brussel worden doelen 

geformuleerd die betrekking hebben op het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het 

verkrijgen van een internationale oriëntatie (www.tweetaligonderwijs.nl) Het Europees Platform 

fungeert als is het landelijk coördinatiepunt voor tweetalig onderwijs, en ondersteunt de 

internationalisering binnen het TTO onderwijs in Nederland op velerlei wijzen. Het ondersteunen van 

onderzoek op het gebied van TTO is hiervan een voorbeeld.  

(http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?3)  

“As many CLIL teachers will testify, 
teaching a school subject through a 

second language brings with it a 
variety of challenges. How can subject 

teachers make sure that learners 
understand everything they need to 

know about the subject (…) ? 
 

 How can teachers help learners 
acquire not only the content of their 

subject but also de language they need 
to demonstrate their understanding of 

the content?”  
 

Rosy Tanner  (2010) 

http://www.tweetaligonderwijs.nl/
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Wetenschappelijk, alsmede meer praktijk gericht onderzoek, richt zich op een breed scala van 

thema´s betreffende het optimaliseren van de leeromgeving binnen de TTO-context. Academici 

hebben zich, vaak in  nauwe samenwerking met ervaren mensen uit de praktijk, gebogen over tal van 

subthema´s variërend  van “de wenselijkheid van taaldidactisch docentgedrag in TTO-lessen”, tot de 

“benodigde taaldidactische competenties van de vakdocenten”. Tal van onderzoeken bevestigen de 

cruciale rol die taal speelt. Oftewel; juiste inzet/gebruik van taal speelt dé sleutelrol!  

 
 

1.3 Onderzocht: Eerder gedaan onderzoek  
 

Onderzoekers, de meesten met ruime ervaring uit het veld, vormen een rijke bron van kennis. Zo 

beschrijven Dale, L., van der Es, W. and Tanner. R van het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen 

in het praktische handboek “CLIL-skills” (2010) oa. de relevantie van het activeren van voorkennis, 

het verzamelen van uitdagend materiaal voor gebruik tijdens de CLIL-les, het ontwerpen van 

activiteiten gericht op de interactie van  leerlingen met het aangeboden materiaal. Ook dragen zij 

zeer bruikbare methodes aan om de zogenaamde (mondelinge en schriftelijke) output van de 

leerlingen te stimuleren. Hierover meer in paragraaf 4.3.  

 

De Graaff, R.; Koopman, G.J.; Anikina, Y.; Westhoff, G.J. verwerken hun theoretische kennis ook in 

een praktisch getint artikel “An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language 

integrated learning” (2007). Na gedaan onderzoek constateren zij dat de docent een faciliterende rol 

kan en zelfs zou moeten spelen, opdat de output van de leerling verhoogt. Door de inzet van 

effectieve pedagogiek, kan de interactie in het Engels daadwerkelijk verbeteren. Ze dragen hiertoe 

een reeks manieren aan, variërend van het concreet vragen om reactie, het stimuleren van 

interactie, het gericht onderling laten communiceren van leerlingen, het gebruik van “target 

language” stimuleren, evenals het geven van feedback op het taalgebruik.  

 

Enkele elementen uit bovengenoemd artikel komen weer terug in een ander treffend artikel waarin 

Gerrit Jan Koopman en R. de Graaff onderzoeksresultaten presenteren omtrent de didactische 

gedragingen van docenten bij tweetalig onderwijs: “Didactische richtlijnen bij tweetalig onderwijs” 

(2006). De uitermate bruikbare tips die gegeven worden, zijn het resultaat van het nieuwe bewustzijn 

dat (…) er meer leerrendement te halen is uit het TTO wanneer de docent effectief gedrag vertoont 

met oog op de taalverwerving van zijn of haar leerlingen. Oftewel, van een oorspronkelijk idee dat 

immersion alleen wel voldoende is, wordt er nagedacht over een meer geïntegreerde aanpak van de 
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vakinhouden en taalverwerving.”  Vanuit dit besef is vervolgens onderzoek uitgevoerd naar  de 

kenmerken van effectief docentgedrag dat bijdraagt aan de taalontwikkeling en taalvaardigheid van 

de leerling. Want, wát houdt dit docentgedrag dan daadwerkelijk in? Het onderzoek, zoals 

uitgevoerd op drie scholen (welke onderdeel vormen van de CVO-groep Zuidoost Utrecht), heeft 

geresulteerd in zogenaamde “do-statements”, welke  verwoorden wat een TTO-docent concreet kan 

doen om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. (…) Ook hebben de betrokken TTO- en 

taaldidactici praktische tips toegevoegd voor gebruik in de klas. Uitkomsten van dit onderzoek 

worden nader toegelicht in paragraaf 3.2.2. 

 

Ook in de “Schijf van vijf voor het vreemde talen onderwijs” (Westhoff, 2008), wordt het 

docenthandelen onder de loep genomen. Dit resulteert in een zeer bruikbaar model dat op grond 

van de vakliteratuur vijf componenten onderscheidt in het taalleerproces in onderwijssituaties. Te 

weten: blootstelling aan input, inhoudsgerichte verwerking, vormgerichte verwerking, de rol van 

“pushed output”, en strategisch handelen (zie figuur 1). 

 

Figuur 1 -  Schijf van Vijf (Westhoff, 2008)  

 

 

 

 

Deze opzet is gebaseerd op de zogenaamde ‘output hypothese’ (Swain,  1985;  Swain & Lapkin, 1995) 

die stelt dat “als je leerlingen ‘dwingt’ zich in de vreemde taal te uiten, ontdekken ze vanzelf de (ook 

grammaticale en syntactische) leemten in hun kennis die hen verhinderen te zeggen wat ze willen 

uiten”. Want, hoewel  het in dit PGO  niet zozeer gaat om de taalverwerving an sich, maar om de 

vergroting van de inhoudsverwerking van het vak aardrijkskunde; het één kan absoluut niet zonder 

het ander.  
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1.4 Relevantie voor de docent én voor de school 
 

Het was in het najaar van 2005, dat ik in Guadalajara, Mexico, de intensieve de TEFL-opleiding 

volgde, met hierbij veel aandacht voor ESL-didactiek, voor beginnende & ervaren docenten. Dit alles 

om me voor te bereiden op een baan als docente Engels/History/Geography op de Bilingual Private 

School “Hamilton College”, gelegen in het prachtige Zapopan. Dat was voor mij dé kans om de 

activerende didactiek, toegespitst op het ESL-onderwijs, toe te passen in de lespraktijk. Dat was leuk 

en ging goed.  “¡Sí se puede!”, spaans voor “Yes, we can!” bleek gelukkig realiteit.  

 

Inmiddels –lesgevend als docente Geography, in de TTO-stream van een Middelbare school in 

Nieuwegein – lijkt het er op dat meer leerlingen geneigd zijn tóch soms iets “even” in hun eigen 

(Nederlandse) taal te zeggen. Het is niet al te vaak, maar toch. Ik zie het als een persoonlijke 

uitdaging – mijn “mission possible” om, als vakdocent, mijn leerlingen uit te dagen om toch zo veel 

mogelijk Engels te spreken.  

 

Door het evalueren van bepaalde CLIL-activiteiten, (o.b.v. literatuurstudie en interviews met experts 

op dit gebied) hoop ik als docent te groeien, en nog beter te weten welke methoden, welke aanpak 

geschikt is, om de leerlingen zoveel mogelijk Engels te laten spreken tijdens mijn lessen.  Ik voel me 

verantwoordelijk voor mijn eigen groei. Het toepassen van de juiste activeren didactiek kan ertoe 

bijdragen dan mijn lessen kwalitatief verbeteren. Dit is weer in het belang van het Anna van Rijn 

College. Wanneer (meer van) haar docente(n) weten wát een geschikte aanpak is om leerlingen 

(binnen de vakken uit het TTO-aanbod) te stimuleren in het Engels te communiceren, gaat de 

kwaliteit van het onderwijs (binnen de TTO tak) omhoog, en leren de leerlingen –als gevolg daarvan – 

meer bij!  

 

De relevantie van dit onderzoek betreft dus niet alleen mijn persoonlijke 

professionaliseringsbehoefte, maar dient ook een hoger doel: het verbeteren van het taaldidactisch 

docentgedrag in TTO-lessen (in dit geval Aardrijkskunde), dragen ertoe bij dat er beter kwalitatief 

onderwijs wordt aangeboden.  
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1.5 Vraagstelling  
 

Om te voorkomen dat dit PGO in de breedte blijft “hangen”, en er weinig ruimte over blijft voor de 

verdieping, kies ik er bewust voor om het onderwerp stevig af te bakenen. Er wordt hier slechts 

ingegaan op de activiteiten die zich richten de bevordering van de mondelinge output. Activiteiten 

gericht op het stimuleren van schriftelijke output worden hier buiten beschouwing gelaten. Ook is er 

voor gekozen om op zoek te gaan naar de “do´s” (bij wijze van “ideale”, “good-practice” TTO-

didactiek bij een niet-talen vak als aardrijkskunde), en dus geen specifieke aandacht te besteden aan 

de “don´t s”.   

 

Hoofdonderzoeksvraag: 

“Welke werkvormen bevorderen de interactie in het Engels tussen TTO-leerlingen onderling, en met 

de docent, tijdens het vak Aardrijkskunde?”.  

 

Subonderzoeksvraag: 

“Welke taken, instructies, en feedbackmanieren hanteert de aardrijkskunde docent, met het doel het 

(mondelinge) gebruik van Engels, te faciliteren?”  

 

 

1.6 Definitie variabelen en  context 
 

Alvorens dieper in te gaan op de gebruikte methode (zie Hoofdstuk 2) is het van belang duidelijk voor 

ogen te hebben wat termen als TTO, CLIL en output, nu werkelijk behelzen. Omwille van de 

leesbaarheid van dit artikel, is er voor gekozen om de termen in afgekorte versie te laten staan. Om 

begripsverwarring te voorkomen, wordt in tabel 1.1 weergeven wat er bedoeld wordt met de 

variabelen, onderdeel vormend van dit PGO. 
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Tabel 1.1 Definitie van de variabelen 

 
 
In paragraaf 1.4 werd al even aangestipt dat de context voor dit onderzoek gevormd wordt door de 

lespraktijk op een middelbare TTO-school, te Nieuwegein. Op dit college worden, in de onderbouw, 

de volgende vakken in het Engels aangeboden: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, 

Tekenen en Gymnastiek. Dit onderzoek zoomt nader in op lespraktijk bij het vak “Geography”, in 

leerjaar 1,2 en 3.  

 

 

 

  

Variabele Beschrijving 

BICS Basic Interpersonal Communicative Skills 

BITEP Bilingual and International Teacher 

CALP Cognitive Academic Language Proficiency 

CLIL Content Learning and Integrated Learning  

CLIL-education is a dual-focused educational approach in which an additional 
language is used for the learning and teaching of content and 
language with the objective of promoting both content and 
language mastery to predefined levels (source: Maljers, Marsh, 
Wolff, Genesee, Frigols-Martín, Mehisto, 2010)  

ESL English as a second Language  

PGO Praktijk Gericht Onderzoek 

TEFL Teaching English as a foreign Language  

TESOL Teaching English to Speakers of Other Languages 

TTO Tweetalig Onderwijs  

TTO-docent  Docent welke lesgeeft in het voortgezet onderwijs in Nederland, en 
zijn/haar vak aanbiedt in het Engels.  

TTO-leerlingen  Leerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nederland, welke een 
groot deel van hun curriculum volgen in het Engels.  
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2 Onderzoeksmethodologie  
 

2.1 Van respondenten tot  instrument 
 

Om de onderzoeksvraag, die oprees vanuit mijn eigen werkpraktijk, te kunnen beantwoorden, is het 

noodzakelijk om verschillende typen kennis te verzamelen, variërend van beschrijvende-, 

evaluatieve- én prescriptieve kennis. Niet alleen wetenschappelijke literatuur dient als bron van 

informatie. Juist de “praktijk zelf”, zoals gevormd door de aardrijkskunde lessen (in de onderbouw) 

vormen de input voor dit onderzoek.  

 

De (sub)onderzoeksvraag, roept om verschillende typen onderzoek. Zo dient er een combinatie te 

worden gemaakt van probleemsignalerend onderzoek (Wat is het probleem? Wat gaat er niet goed 

genoeg?), veranderingsgericht onderzoek (Hoe kan het beter?) en evaluatieonderzoek (Welke 

werkvormen zorgen voor het verkleinen van het probleem? Welke handelingen kan de docent 

Aardrijkskunde inzetten om het gebruik van de Engelse taal tijdens “Geo” te faciliteren? Wat zijn de 

voordelen, wat zijn de nadelen van de verschillende CLIL-activiteiten, hierbij oog hebbend voor juist 

de “good practice cases”)    

 

 

2.2 Vooronderzoek: de praktijk als input 
 

Al vóór het volgen van de IVLOS-opleiding borrelde de vraag “Hoe slaag ik er als docent nóg beter in 

om de leerlingen tijdens de geography-les puur en alleen Engels te laten spreken, zowel in de 

communicatie naar mij toe, als onderling, met mede-leerders?” zo nu en dan op in mijn hoofd. Graag 

puttend uit reeds bestaande kennis en ervaring, sprak ik met collegae uit de TTO-stream. Zij 

erkenden het probleem. Kant en klare oplossingen, of handig inzetbare instrumenten/methoden 

werden echter niet in overvloed aangereikt. Die kennis bezitten die collegae zonder twijfel, maar 

tijdsgebrek zorgt er voor dat kennisdeling er bij in schiet.  

Om in mijn eigen professionaliseringsdrang te stillen, ben ik gerelateerde literatuur gaan verzamelen, 

en al snel volgde het “Eureka!-moment”, toen ik stuitte op zéér nuttig materiaal, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen literatuur onderzoek vormde een eerste stap op weg naar 

het antwoord van mijn onderzoeksvraag; experts op het (taal)gebied, met ruime ervaring in het veld, 

voorzagen me van inzichten, nodig voor het opzetten van het uiteindelijke onderzoek.   
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2.3 Ontwikkeld materiaal  verder ontwikkeld  
 

De bestaande literatuur op het thema is rijk en divers.  Verschillende onderzoekers beschrijven de 

ontwikkelingen binnen het TTO-onderwijs vanuit diverse perspectieven. Academici laten het niet 

alleen bij beschrijven; tal van onderzoekers geven (op basis van hun bevindingen) uiterst bruikbare 

voorschriften, en tips om het probleem (leerlingen binnen TTO onderwijs spreken te veel 

Nederlands) te minimaliseren. Het zijn met name G.J. Koopman en R. Tanner (IVLOS, UU) die de 

theorie direct weten te verbinden aan de praktijk. Zij hebben, evenals Westhoff (IVLOS, UU), 

materiaal van groot nut ontwikkeld, voor docenten in het Nederlandse tweetalige onderwijs. Dit PGO 

streeft er naar om uit de rijke set aan theorieën, visies, en methodes, juist de meest praktische tips 

en bruikbare werkvormen te filteren. Daarnaast zal bestaand materiaal, gericht op ándere vakken 

dan aardrijkskunde, worden omgezet naar nieuw materiaal, specifiek inzetbaar tijdens de 

aardrijkskunde les (zie H.4 en bijlagen).  

 

Beginnende én meer ervaren docenten hebben behoefte aan verbetering, en dit PGO zou hiertoe 

een concrete bijdrage aan kunnen leveren: in één artikel veel bruikbare tips & aanbevelingen bij 

elkaar, gericht op het bevorderen van “oral output” van aardrijkskunde-leerlingen, opdat collega 

docenten kunnen leren van anderen.  

 

2.4 Onderzoeksaanpak 
 

De onderzoeksvraag “Welke werkvormen bevorderen de interactie in het Engels tussen TTO-

leerlingen onderling, en met de docent, tijdens het vak Aardrijkskunde?” behoeft een 

onderzoeksdesign dat kwalitatief van aard is. Om de uitvoerbaarheid van het onderzoek te 

waarborgen, gelden de volgende afbakeningen:  

 

 Het onderzoek richt zich op specifieke werkvormen & concrete handelingen van de docent 

(taken, instructies, feedback) die gericht zijn op het bevorderen de interactie in het Engels, 

tussen TTO-leerlingen onderling, en met de docent.  

 De werkvormen dienen inzetbaar te zijn tijdens het de les Aardrijkskunde.  

 De werkvormen dienen ter facilitering van de “oral output”. Activiteiten/didactische 

werkvormen gericht op “written output” worden hier buiten beschouwing gelaten.  
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2.5 Analysemethode en verantwoording  
 

Om een betrouwbare kijk te verkrijgen op de werkelijke lespraktijk, binnen het TTO-aardrijkskunde 

lespraktijk, is het wenselijk om het fenomeen (hier: werkvormen ter bevordering van de oral output 

van leerlingen) vanuit 3 perspectieven te bekijken. Deze aanpak, wordt triangulatie genoemd:  

 

“Triangulation is the application and combination of several research methodologies in the study 

of the same phenomenom” (Denzin, 1997).  

 

Harmen Schaap onderscheidt, bij de behandeling van Praktijk Gericht Onderzoek (hoorcollege, 11-04-

2011, IVLOS, UU) verschillende soorten triangulatie, variërend van datatriangulatie tot member-

check triangulatie. Ook noemt hij de “Methodological Triangulation”. Deze vorm van triangulatie lijkt 

binnen dit PGO het beste van toepassing, omdat dit het mogelijk maakt om de lespraktijk te belicht 

vanuit de volgende drie perspectieven:  

 

 

     1: Theorie / literatuurstudie (H5)     

                     

 

 

 

 

 

 

 

2:(les) Observaties uit de praktijk (H3)                                3:  Interviews (H3) 

 

Het eerste methode, literatuurstudie (#1), is gedaan tijdens de initiële fase van het PGO zelf. Al snel 

bleek dat er al veel bekend is over het onderwerp, en heb ik verschillenden boeken en artikelen 

gelezen om meer over het onderwerp te leren. Experts met rijke ervaring delen hun kennis op papier 

met beginnende docenten (zoals ik) die dankbaar gebruik maken van de reeds aanwezige kennis / 

theorieën. De uitdaging zat het in het selecteren van juist díe elementen, welke specifiek gericht zijn 

op mijn eigen werkpraktijk. De uiteindelijke link met de theorie zal aan bod komen in H5. 
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De observaties uit de lespraktijk (#2) vormen een concrete basis van waaruit de onderzoeksvraag 

oprees, en een constante bron van informatie. De eerste observaties gaan terug tot 2005 (toen ik als 

docente begon in Mexico), en lopen door tot op de dag van vandaag. Ze vormen dé bron van 

informatie. Laten zien welke werkvormen daadwerkelijk wérken, opdat de interactie in het Engels, 

tussen TTO-leerlingen onderling, zo optimaal mogelijk is. Resultaten in deze worden opgenomen in 

H3.  

 

Een derde aanvulling, nodig om het fenomeen vanuit een ander perspectief te bestuderen, wordt 

gevormd door ongestructureerde interviews (#3). Deze bieden immers voldoende ruimte om 

elementen aan bod te laten komen buiten het bestaande (door de theorie gevoede) kader. Zo wordt 

het perspectief van de ondervraagden optimaal benut. Er mogen immers nieuwe, waardevolle 

elementen worden toegevoegd, en wordt de horizon van de interviewer/onderzoeker verbreed. En 

het voorkomt dat de interviewer (door de aanwezige voorkennis) de geïnterviewde (onbewust) 

beïnvloedt. Een aantal kernwoorden, modellen werden gebruikt bij het interview (zie bijlage II) om te 

voorkomen dat het interview te ver zou afdwalen van de kern.   

 

Overigens zal ook bínnen dit onderzoekselement “triangulatie” worden toegepast, aangezien zowel 

leerlingen, docenten, als experts op het thema zullen worden gehoord. De bevindingen zullen 

eveneens in H3 worden beschreven.  
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3 Onderzoeksresultaten  
 

Een PGO zou geen PGO zijn zonder de geleerde 

lessen uit de praktijk. In dit hoofdstuk zullen 

daarom de tips worden gepresenteerd, welke 

direct zijn gedestilleerd uit zowel mijn eigen 

(internationaal getinte) lespraktijk, én die zoals 

aangegeven in de interviews (met respectievelijk 

leerlingen, TTO- geo-docent, én CLIL-expert(s), 

verbonden aan de Universiteit Utrecht.  

 

3.1 De internationale lespraktijk  
 

De intensieve ITTO-training bereidde ons - een 

internationale groep startende docenten -  met 

name op voor het lesgeven binnen het ESL-

lespraktijk. Penny Ur (1996) bleek al snel een 

“goede bekende” voor ons allen, en in no-time 

stonden we voor de klas. Met talloze tips in het 

achterhoofd: “Watch your Teacher Talking 

Time!”, “Let them talk!”, en “Make it fun & interactive!”, gingen we aan de slag.   

 

Het doel was, ook toen al, gericht op het vergroten van de output van de “learners”. Output kan 

binnen deze context worden gezien als “the production of language and content in the target 

language. Output can be linguistic (e.g. presentation, answer to a question, lab-report,  e-mail) or 

non-linguistic (model, painting, sculpture, cartoon), formal or informal.” (Tanner, 2010).    

 

Bijna twee jaar voor, of beter, ín de Mexicaanse klas (ik loop in de praktijk meer rond dan dat ik voor 

het bord sta) hebben me het volgende geleerd:  

 

1) Zorg voor creatieve & interactieve opdrachten, opdat de leerder gestimuleerd raakt veel te 

spreken over het onderwerp. “Het zien van geschreven woorden, helpt de ESL-learner. Veel 

learners zijn visual-learners, dus het is handig om creatieve opdrachten te doen die de ESL-

learner ondersteuning bieden in hun leerproces & student talking time maximaliseren!” 

(fragment uit Assessment #1 “Focus on the leaner”, door H. de Jong, 2005).   

“Ik zie mijzelf nog staan: 
gehuld in blauw uniform, het Hamilton-College 
Logo op de linkerborst geborduurd, klaar om de 

Mexicaanse leerlingen (oa. aardrijkskunde) les te 
geven 

..… in het Engels. 
Als beginnend docent binnen het ESL-onderwijs sta 

je voor een pittige uitdaging, want…  
welke werkvormen zet je nu toch in om de 

leerlingen tijdens de les zoveel mogelijk engels 
te laten spreken? Wat kun je concreet doen? 
Welke activiteiten helpen je dichter naar dit 

doel?  
Ik keek een rondje door de nieuwe klas, en zag 

Yuritzi:  
met haar diepbruine ogen, verlegen wegkijkend 
naar van die wel erg Europees lijkende Miss de 
Jong. Zou zij écht alleen maar Engels spreken?”.  

 
(logboekfragment H. de Jong, 2005) 
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2) Lever voldoende (aan het vak gerelateerde) vocabulaire aan: “Before the teacher actually 

gets prepared to start teaching these productive (speaking & writing) skills, he should be well 

aware of the fact that a whole range of different sub- skills exist. In order to be able to 

communicate orally, a learner must be trained in many skills: not only pronunciation is 

important, knowledge of vocabulary (…) needs to be expanded, in order to be able to form 

correct sentences. (…) When the learner is training these communicative skills, it is of 

incredible importance that the teacher provides the necessary resources to facilitate the 

learning process”. (fragment uit Assessment #3 “The language skills in the EFL learning 

context”, door H. de Jong, 2005). Dit is geheel in overeenstemming met Peregoy and Boyle 

(1997), die stellen dat “it is important to provide abundant exposure to functional, 

meaningful uses of both oral and written language for all learners.”  

3) Laat álle leerlingen zich veiligvoelen, en laat ze ook allemaal aan bod komen. “Another 

strategy a teacher could follow while teaching conversation classes is ‘turn taking’, to make 

sure all students have enough student-talking-time. Shy learners should be encouraged to 

talk. A way to do that, is to set an atmosphere that is friendly, and safe. Encourage other 

students to help the ‘shy leaner’, and make sure to use ‘open’ questions, so that the learners 

are ‘forced’ (although in a friendly way) to talk. Make them aware of strategies as ‘trying to 

explain a situation in a different way’ (when the vocabulary is a limiting factor)” (fragment uit 

Assessment #3 “The language skills in the EFL learning context”, door H. de Jong, 2005). In de 

praktijk wissel ik verschillende methodes af: soms gooi ik een dobbelsteen, om beurten te 

verdelen, soms draai ik (random) “teamcards” om (“lootje trekken”), een andere keer kies ik 

een willekeurig kenmerk van hun “expertcard” (bv. Green, Asia, odd number) etc.  

4) Nodig de leerlingen uit om elkaar te helpen, om te voorkomen dat de docent al het werk 

voor hen doet. “(…) Let the students do (most of) the work (thus the thinking!). They will help 

each other out. Just provide clear, but not too clear, instructions. Make sure you find activities 

that force the students (with their different backgrounds, skills, levels etc.) to interact.” 

(fragment uit Assessment #4 “Lessons from the classroom” door H. de Jong, 2005). Ik werkte 

vaak in de volgende volgorde: eerst “check in duo´s”, dan bij voor- en achterburen, om pas 

daarna (indien nodig, en na een bepaalde tijd) de hulp van de docent in te roepen.  

 
 

3.2 De huidige praktijk: teaching Geography 
 

Hoewel mijn baan als startend docente op het Hamilton College (werkzaam binnen een ESL-context) 

anders van aard was als mijn huidige (werkend binnen de TTO-stream) heb ik veel van de in Mexico 
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opgedane ervaringen in kunnen zetten tijdens de aardrijkskunde lessen. Toch bleek het noodzakelijk 

om een aantal zaken specifieker in acht te nemen, om activerende werkvormen expliciet toe te 

spitsen op de aardrijkskunde lespraktijk. Dit alles om mn. de interactie tussen de leerlingen te 

bevorderen. Ik ben eigenlijk constant lerende, om mijn repertoire aan taken, instructies en manieren 

tot het geven van feedback uit te breiden. De manieren me -in deze periode van mijn leerproces- het 

beste helpen bij het faciliteren van de mondeling taalgebruik van mijn leerlingen, zijn:  

1) Bied de stof op een interessante manier aan: “The two main ideas behind CLIL materials are 

that the approach is topic focused and that students learn the language through the content. 

When the content is interesting and relevant to their other studies, students may be more 

motivated than when the focus is on the nuts and bolts of the language (i.e. grammar). 

(Adrian Tennant, 2011, www.onestopenglish.com)  

2) Sluit aan bij reeds aanwezige kennis: “The second idea is that, by using topics that they are 

familiar with and, if possible, that they have recently studied in their mother tongue, students 

will be able to learn more as they will already know a lot of the content and context. This 

familiarity enables them to pay attention to details that they would otherwise miss.” (Adrian 

Tennant, 2011) 

3) Maak de activiteiten “rijk” en betekenisvol: “CLIL also promotes a holistic approach to 

teaching and learning. Rather than starting with the small and building to the large, it works 

the other way around. This ‘top-down’ approach, using existing knowledge, contextual clues 

and overall meaning is almost certainly faster and probably a more useful way of learning, 

than a ‘bottom-up’ approach.” (Adrian Tennant, 2011) 

4) Benut de (ICT) mogelijkheden. Daar waar ik binnen de Mexicaanse context m.n. aangewezen 

was op het bord, pen & papier, en de (les)boeken, kan ik nu eindeloos putten uit educatief 

materiaal, zoals aangeboden via Internet. Het gaat hier niet alleen om de inzet van video-

fragmenten (via Youtube, of DVD), maar juist ook om het gebruiken van relevante 

onderdelen uit het onderwijsmateriaal, beschikbaar gesteld door  meer ervaren 

(aardrijkskunde) docenten. Juist op internet zijn talloze (op geografie toegespitstse) 

activiteiten te vinden, die gericht zijn op het vergroten van de (mondelinge) output van de 

leerders.  

5) Daag de leerlingen voldoende uit. Kies het juiste (cognitieve) niveau voor de leerlingen, 

zodat ze het tempo kunnen volgen, maar ook voldoende uitdaging zien in hun gestelde 

taken. Het is, volgens het sociaal-constructivistische denken van Vygotsky en Piaget, 

wenselijk dat de leerling in staat wordt gesteld om de stap te maken van verwerking op de 

inhoud, naar verwerking op de vorm, naar uiteindelijke output-produktie. (uit: Schijf van vijf, 
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Westhoff, 2008). Het spreekt voor zich dat de gestelde taken ook uitvoerbaar dienen te zijn 

binnen de gestelde tijd. Alleen dan zullen de leerlingen gemotiveerd zijn om enthousiast aan 

de slag te gaan. Dit enthousiasme – in zijn algemeenheid -  draagt (al dan niet indirect) bij het 

vergroten van de actieve (mondelinge) bijdrage van de leerling zelf.  

 

3.3 De praktijk spreekt 

 
Tijd om de krachten, gericht op de praktijk, te bundelen. Immers: samen leer je meer.  Om deze 

reden is het woord nu aan anderen, om samen te komen tot een zo groot mogelijke leeropbrengst. 

Zowel leerlingen, als collega-docenten zijn gevraagd om hun visie met mij (ook leerder!) te delen. In 

deze paragraaf wordt de uitkomst gepresenteerd van gesprekken die gevoerd werden met (en 

tussen) leerlingen, docenten, en komen experts aan bod.  

 
 

3.4 Leerlingen aan het woord   
 

Dat leerlingen een geheel eigen perspectief op de zaak hebben, eigen voorkeuren hebben, en 

uiteenlopende activiteiten / aspecten van belang achten, blijkt al snel, wanneer de leerlingen de 

volgende vraag wordt voorgelegd:  

 
“Which activities will make you communicate in English, during your (geo) lesson? “  
 
Leerlingen uit 2TH  (Tweetalig Havo) schreven activiteiten op (anoniem, op een leeg A4tje) die eerder 

al in de les aan bod waren geweest, maar waren ook vrij om zelf wat te verzinnen (hier aangegeven 

met *). Hieronder een greep uit de gegeven opties. De opties die door de leerlingen werden 

genoemd, bleken in te delen in vier typen aandachtspunten of werkvormen. De eerst genoemden 

zijn met name gericht op samenwerking. Het tweede type betreft activiteiten die uitvoerbaar zijn op 

individueel niveau. Bij de volgende twee typen is er speciale aandacht voor de gebruikte taal 

(moedertaal of Engelse taal), waarbij onderdeel D hieraan belonen/straffen koppelt.   

 
A) Activiteiten, primair gericht op samenwerken:  

 “work together while doing activities” 

  “take part in a role play”  

  “take part in a group-discussion”  

 “in a group, made by ourselves, explain things to each other” * 
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  “discuss the outcome of an icebreaker with each other” * 

 
Wat opvalt is dat de leerlingen bijna zonder uitzondering, direct en spontaan groepsactiviteiten 

noemen. Kennelijk zijn ze goed doordrongen van het feit dat samenwérken, ook samen práten 

inhoudt, en dus ook communiceren in het Engels.  

 

Een tweede type opmerkingen, zoals geopperd door de leerlingen uit die groep, heeft betrekking op 

activiteiten die niet speciaal om groepsverband vragen. Ze zijn ook uitvoerbaar door docent en één 

leerling.  

 
B)  Activiteiten, uitvoerbaar op individueel niveau:  

 “start class with an icebreaker”  

  “have a little conversation about the topic”  

 “play games where you need English words” 

 “doing research & making a presentation”  

 
Opmerkingen die niet vallen binnen de categorie activiteit, maar wel een “maatregel” vormen, zijn:  
 

C) Specifieke aandacht voor de taal zelf:  

 “work together, and then one says: talk English! and the rest will remember, and do so”  

 
D) Maatregelen gericht op straffen & belonen bij taal (gebruik):  

 “punish students who don´t talk Dutch” (give them a low mark)  

 “reward (or something) for very good English”  

 

Alleen al het feit dat we dit onderwerp “communiceren in het Engels” bij tijd en wijle concreet 

benoemen en bespreken, lijkt op te leveren dat de leerlingen hier wat serieuzer mee omgaan. 

Opvallend, voor mij als docent van deze groep, is bovendien dat ze nu (meer dan rond Kerst, toen ik 

ze een soortgelijke vraag voorlegde) ook serieuzere activiteiten noemen als onderzoek doen en 

resultaten presenteren. Een paar maanden geleden noemden ze nl. vooral (allerlei varianten op) 

“fun-activities”, en hadden toen minder oog voor het aspect samenwerken, en het pure spreken.   

 

Leerlingen uit leerjaar 3 werd een soortgelijke vraag voorgelegd;  
 
“In welke klasse-situaties, tijdens Geo, raak je extra gemotiveerd om (puur & alleen) Engels te 
spreken?” 
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Voor ik ze deze vraag voorlegde, lichtte ik kort toe welk onderzoek ik aan het uitvoeren ben. Bewust 

noemde ik geen onderzoeksresultaten, zoals gevonden in de literatuur. Ik wilde dat de leerlingen, 

tijdens de eerste ronde A, zo “blank” mogelijk waren, en niet beïnvloed werden door de do´s en 

don´ts, zoals benoemd door de experts.  

 

Bij die eerste ronde A, vulden de leerlingen (werkend in groepjes van 4) een zogenaamde “placemat”  

in. Fase A1 bestond uit het brainstormen, en het invullen van hun eigen ideeën, in hun (persoonlijke) 

deel van de placemat. Dit is bewust zo gedaan om de leerlingen (als docent met voorkennis) niet te 

beïnvloeden. In Fase A2 was er ruimte voor overleg, en vulden de leerlingen vervolgens hun 

overeenkomstige “tips” in op het midden van het vel.  

 

Hier een greep uit de opinies van de leerlingen uit 3TG (Tweetalig Gymnasium):   

 

A)  Activiteiten, primair gericht op samenwerken:  

 “De gelegenheid krijgen om te communiceren met je partners en leraren” 

 “Als de leerling zich veilig voelt!” 

 “Activiteiten in combinatie met  sancties” (als je activiteiten doet ben je soms afgeleid van 

het Engels, maar met de sanctie regel: 3x Nederlands is rode kaart, werkt het wel weer, 

en raak je extra gemotiveerd) 

 “Ik ben gemotiveerd om Engels te praten als je moet discussiëren met een groep over een 

onderwerp dat me aanspreekt” 

 
B) Activiteiten, uitvoerbaar op individueel niveau:  

 “Ik ben gemotiveerd om Engels te spreken als ik in de Engelse les zit, maar ook daar 

buiten. Dat komt omdat ik het goed wil leren, want daarom zit ik op het TTO”  

 

C) Specifieke aandacht voor de taal zelf:  

 “Naast iemand zitten die ook Engels spreekt” 

 “Als ik met de leraar praat” 

 “Wanneer iemand in het Engels tegen me praat”  

 “Nederlandse vraag = nederlands antwoord, Engelse vraag = Engels antwoord”  

 “Wanneer je persoonlijk wordt aangesproken op het niet-Engels praten” 

 “Wanneer ik het gevoel heb dat ik mijn Engels in die les echt kan verbeteren: als de leraar 

ook goed Engels spreekt, en mij nieuwe woorden leert door bv. vertalingen” 

 “Ik vind het leuk als een leraar af en toe op het niveau van “ons” met ons praat” 
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 “Met leraren praten over iets anders dan de lesstof, zodat je een gesprek leert voeren”  

 

D) Maatregelen gericht op belonen & straffen bij taal (gebruik):  

 “Je zou een leerling kunnen belonen als hij wel Engels spreekt met zoiets als snoep, of een 

leerling kunnen straffen als hij het een aantal keer niet heeft gedaan” 

 “complimentjes” 

 “G´s en A´s staan natuurlijk leuk op je rapport”  

 “Het loont om te oefenen voor later”  

 “Tegoed-punten” als je Engels spreekt. Dat je meer mag met tegoed punten” 

 “Als docent écht let op je taalgebruik” 

 “Leraar loopt rond, en luistert mee”  

 “Strenge leraar”  

 “Straf motiveert om Engels te praten”  

 “Onvoldoende oral exam”  

 “Als je effort-cijfer onvoldoende is op je rapport”  

  “Ik raak gemotiveerd om Engels te spreken wanneer je na 3x  nederlands praten een 

rode kaart krijgt, want dat wil je liever niet” 

 “Het 3x waarschuwen en dan eruit sturen werkt goed” 

 “Heel goed idee: per periode een cijfer voor Engels spreken tijdens de les”  

 “Nederlands praten is liedje zingen voor de klas”  

 

Na een korte terugkoppeling deelde ik wat onderzoeksresultaten met de leerlingen. Na het geven 

van deze “voorkennis” liet ik ze wederom, groepsgewijs, ideeën noteren. Ditmaal gericht op meer 

specifieke activiteiten. De vraag luidde immers: “noteer activiteiten waarbij je gemotiveerd raakt om 

in het Engels te communiceren”. Hieronder de resultaten:  

 

A) Activiteiten, primair gericht op samenwerken:  

 “Geografie-Debat (1 les Voorbereiding in computerlokaal. Les 2: iedereen neemt plaats in 

een grote kring, evt. verdeeld in partijen. Tijdens debat moet iedereen aan bod komen, en 

er is iemand die het debat leidt)” 

 “Spel (in een groepje), waarbij je vertelt over jezelf, of over een onderwerp dat je in de les 

hebt behandeld”  

 “Mini-presentaties houden in groepen (in het Engels) over de behandelde onderwerpen”  

 “Discussies (evt. over onderwerpen uit de Icebreakers)” 
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B) Activiteiten, uitvoerbaar op individueel niveau:  

 “Veel vragen stellen aan de leerlingen” 

 “onderzoek(je) doen over actueel onderwerp”  

 “Werken met voorwerpen”  

 “Testjes doen tijdens activiteitendagen” 

 “Excursie over het geografische onderwerp (bv. dijken), en luisteren naar een specialist 

die er iets over kan vertellen”.  

 

De uitkomsten van de leerlingen zijn in deze paragraaf “sec” overgenomen, om niets van hun 

openheid, eerlijkheid en directheid te verliezen. Juist om die reden was gekozen voor een open 

aanpak. Het enige wat gedaan is, is de uitkomsten classificeren, om het overzicht te vergroten. Dit is 

pas gedaan tijdens de analytische fase van de data, nadat alle uitkomsten (uit de literatuur, het veld -

leerlingen en docenten) binnen waren. Toen bleek dat bij alle stakeholders eenzelfde indeling kon 

worden gemaakt.  

 

Al bovenstaande punten in ogenschouw nemend, blijkt al gauw dat het al dan niet Engels spreken 

binnen de les niet zozeer gelieerd is aan het vak, maar eerder aan het docent-handelen. Om te weten 

te komen welke verschillen in aanpak er zijn tussen docenten, uit verschillende vakgebieden, zullen 

in de volgende paragraaf, de visies van twee collegae gepresenteerd worden. Ook die resultaten zijn 

op eenwijze geanalyseerd: kijkend naar overeenkomsten (Wat wordt vaker genoemd als werkvorm 

die werkt?) en verschillen (Welke overzichtelijke klassen kunnen er worden herkend?).  

 
 

3.5 Docent aan zet 
 

Dient een docent Aardrijkskunde (lesgevend in het tweetalig onderwijs) nu zoveel andere tactieken 

in te zetten, in vergelijking tot een docent Engels? Wat bevordert in de ogen van de leerlingen, de 

interactie in het Engels tussen TTO-leerlingen onderling, en met de docent? Wat is hun gouden tip? 

Wat werkt er volgens hen? Om te zien welke methodes er nog meer succesvol zijn, sprak ik (middels 

een ongestructureerd interview) met TTO-collegae F. Griffin (docent Engels  & Aardrijkskunde) én 

met L. Kerseboom (eerstegraads docente Engels). 
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De tips en aanbevelingen van docenten op een rijtje:  

 

 Geef de leerders voldoende bedenktijd. Het is van groot belang dat de leerlingen eerst de 

tijd wordt geboden om zelf rustig na te denken. Vervolgens mogen ze overleggen met hun 

partner, om zo samen een antwoord te formuleren.  

 Laat iedereen aan bod komen (óók de verlegen leerling!). Het geven van die bedenktijd 

biedt de minder assertieve leerling ook meer uitnodiging om mee te denken / doen.  

 Zorg voor een veilige sfeer. Zodat ook de meer verlegen leerlingen zich in het Engels 

“durven” te uiten. De reactie van de groep op een individu is ongelofelijk belangrijk. Ook hier 

weer is de bedenktijd cruciaal.  

 Visuele ondersteuning bij nieuw vocabulaire. dit met als doel dat de leerlingen de nieuwe 

woorden beter tot zich kunnen nemen.  

 Scaffolding. Biedt de leerlingen voldoende structuur & bouwstenen aan, opdat ze zelf de 

volgende (leer)stap kunnen zetten.  

 Bewust gebruik van taal. “I paraphrase all the time”, leg alles constant op zoveel mogelijk 

verschillende manieren uit. Op  het bord noteer ik woorden/synoniemen. Ook werk ik met 

activiteiten als “gap-fill” activities. Dit zijn invuloefeningen waarbij de leerlingen ontbrekende 

informatie in moet vullen. Het gaat hier veelal om het invullen van feitenkennis. 

 Aandacht voor oral output in het Engels. Wanneer de leerlingen (per ongeluk?) toch 

Nederlands spreken, is het wenselijk ze hier concreet op te wijzen, en ze op vriendelijke wijze 

te stimuleren Engels te spreken. “I know you can do it in English!”  

 Gebruik van “speaking excercise”. Ontwerp een opdracht waarbij de leerlingen gestimuleerd 

worden om te spreken over een (aardrijkskundig) onderwerp.  

 Oranje kaart. Geen rode kaart (eruit sturen, en nakomen), en geen gele kaart (buiten het 

lokaal afkoelen), maar een oranje kaart (om aan te geven dat er een zogenaamde taal-

overtreding is gemaakt).  

 Laat leerlingen in groepen (met overeenkomstig taal-niveau) werken. De leerlingen voelen 

zich dan niet onzeker, maar juist veilig. Raken zelfs extra gemotiveerd om samen in gesprek 

te raken.  

 Werk met expert-teams. Verdeel de stof tussen de leerlingen, zodat ze gedwongen worden 

om informatie uit te wisselen, en zo met elkaar over de stof te spreken.   

 Inzet van “Secret Student”. Bepaal als docent, vóór de les begint, welke individuele leerling 

die les geobserveerd gaat worden op het gebruik van taal. Deel de klas bij aanvang van de les 

mee dat er één iemand (stiekem) zal worden geobserveerd door de docent. Geef aan het 
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eind van die les (in gedachten) die leerling een punt: Een nul voor het meermalen bezigen 

van de Nederlandse taal. Eén punt  wanneer er amper Nederlands is gesproken. Twee 

punten bij 100% Engels! Wanneer de desbetreffende leerling één of 2 punten heeft 

gescoord, wordt bij aanvang van de nieuwe les onthuld wie die “Secret Student” was.  

 Selecteer op niveau. Nodig alleen leerlingen uit om deel te nemen aan de TTO-stream 

wanneer het niveau ruim voldoende is. Het is nu eenmaal een grotere uitdaging om een vak 

te volgen in een Tweede Taal.  

 Leef je in in de leerling. Besef hoe het zou zijn als je een ingewikkelde lap tekst in het Frans 

voor je neus krijgt. Hoe voel je je dan? Hoe pak je het aan? Zou je een woordenboek 

gebruiken? Hoeveel extra tijd heb je nodig om te lezen om alles te begrijpen?  

 

 

3.6 Experts in de klas  
 

De leerlingen en collegae deelden hun praktische tips -voor gebruik in de (aardrijkskunde) klas- met 

me, die veelal uit de hoek van het constructivisme komen. Samenwerken vormt een veelgenoemd 

element, welke output-bevorderend werkt. In het “Handboek vakdidactiek aardrijkskunde” geven 

experts aanvullende hints:  

 

In het Handboek Vakdidactiek Aardrijkskunde (Centrum voor Educatieve Geografie / 

www.vakdidactiekaardrijkskunde.nl) stellen Van den Berg et al (2009) stellen (op p.53)  dat “leren is 

een actief en constructief proces waarbij mensen met hulp van elkaar naar betekenis zoeken. 

Wanneer we daarvan uitgaan, stelt dat eisen aan de manier van lesgeven.” Ze beschrijven vervolgens 

enkele kenmerken van het lesgeven volgens een constructivistische didactiek.  

 
Een aantal kenmerken die met name relevant zijn binnen het TTO-aardrijkskunde onderwijs zijn:  
 

 gebruik primaire bronnen waarmee leerlingen zelf informatie kunnen verwerven en 

verwerken.  

 gebruik cognitieve termen om een taak in te leiden en te beschrijven (classificeer, analyseer, 

voorspel etc.)  

 moedig leerlingen aan om met elkaar en met de leraar te spreken over betekenissen.  

 stimuleer leerlingen in een onderzoekende houding door zelf doordachte, open vragen te 

stellen en leerlingen te vragen dat ook te doen.  

 probeer door te vragen op de eerste reacties van leerlingen.  
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 confronteer leerlingen met ervaringen die tegenstrijdig zijn ten opzicht van hun 

aanvankelijke ideeën en moedig discussie daarover aan.  

 geef denktijd na het stellen van vragen.  

 geef leerlingen de tijd om verbanden te leggen en metaforen te bedenken.  

 

Enfin, een breed scala aan praktijk gerichte tips blijkt voorhanden. Vanuit verschillende 

perspectieven is getracht de kijken naar een situatie, en hoe deze te optimaliseren. In het volgende 

hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten, zoals hierboven beschreven, gekoppeld aan de 

literatuur. Hoofdstuk 5 zullen dan de uiteindelijke conclusies worden gepresenteerd, en zullen 

aanbevelingen worden gedaan.  
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4 De praktijk en theorie gekoppeld  
 

4.1 Ebbens´sleutelfactoren  
 

In de vakliteratuur is het oa. Ebbens (2009) die in “Effectief leren” antwoord geeft op de vragen 

welke oprezen vanuit mijn eigen lespraktijk. Want, hoe motiveer je leerlingen hardop in het Engels te 

spreken, opdat de docent kan monitoren hoe het leerproces verloopt? Hij benadrukt in dit kader het 

belang van de kwaliteit van directe instructie, en noemt in dit kader 6 verschillende elementen die, 

mits tijdens lesvoorbereiding én les zelf goed toegepast, de kans op een effectieve les vergroten.  

 

4.2 Output wordt zichtbaar 
 
Hoewel alle onderdelen hun kracht kennen, zijn het met name de 2 factoren “Zichtbaarheid” en 

“Motivatie” die van toepassing zijn op de geformuleerde onderzoeksvraag binnen dit PGO. Om 

leerlingen effectief te laten leren is het van belang te weten hoé leerders leren, en te weten welke 

voorkennis (zowel qua inhoudelijke kennis als woordenschat) er al aanwezig is bij de leerling. Om dit 

te kunnen inschatten, is het essentieel dat de leerling zijn/haar denken zichtbaar maakt. “Het is 

belangrijk dat de docent mogelijkheden creëert om deze leerprocessen van leerlingen zichtbaar en/of 

hoorbaar te maken. Pas dan kan hij adequaat inspelen op het leren van de leerling, en dat bijstellen 

of verfijnen via gerichte  feedback.” (Ebbens, 2009). Output (geschreven en gesproken) biedt een 

concrete mogelijkheid voor de docent om in te schatten of, en zoja en welke mate, de lesstof wordt 

beheerst en verwerkt.  
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Figuur 2: Zes sleutelbegrippen bij het vormgeven van effectief leren  

 
 

Door het ontwerpen en uitvoeren van activiteiten die de leerlingen uitnodigen te hardop spreken 

(met elkaar en de docent) kan de docent de verschillende denkstappen daadwerkelijk “zien/horen” 

en zodoende bijstellen. “Dit vraagt om gebruik van functionele (samen)werk vormen en een 

adequate techniek van het stellen van vragen. Als leerlingen zelfstandig werken zal de docent zich een 

beeld moeten vormen van de voortgang van alle leerlingen door regelmatig rond te lopen en met de 

leerlingen mee te kijken. Dan kan de docent zijn instructie of individuele hulp aanpassen aan het 

niveau en de manier van werken van de leerlingen.” (p.28, Effectief Leren).  

Niet alleen het “hardop uitspreken” vormt een manier voor de docent om na te gaan of de 

belangrijkste begrippen of vaardigheden zijn overgekomen, ook het geven van voldoende bedenktijd 

alvorens het antwoord (de denkstap) uit te spreken, is hier van groot belang (Ebbens 2009, p.48). 

Rentrop, J. (2011) benadrukte dit eveneens.  

 

4.3 Motiveren doet spreken  
 

Het tweede aspect “Motivatie” werkt Ebbens nader uit, en onderscheidt hiertoe “6 factoren die 

direct en merkbaar invloed hebben op de motivatie van leerlingen binnen de directe instructie”. Deze 

sluiten deels aan bij de hierboven genoemde sleutelbegrippen.  
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Wanneer we het hebben over zichtbaarheid, 

verdient het ook de aanbeveling om deze motivatie 

van  de leerlingen zichtbaar en helder in beeld te 

krijgen. Dat kan, bv. door het (informeel) spreken 

met de leerlingen, echt en oprecht in contact te zijn 

met ze. Want, zodra de leerlingen het gevoel hebben 

dat hun mening (juist met betrekking tot deze 6 

cruciale elementen) er werkelijk toe doet, groeit hun 

motivatie. Ze zullen meer inzet tonen, en – dankzij 

de positieve interactie  tussen docent en leerling – 

een hoger leerrendement halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Leerling heeft baat bij gepraat!   
 

Over taal gesproken: Woolfolk benoemt in haar werk “Psychology in Education” (2008) zowel Piaget 

als Vygotsky, en benadrukt in het tweede hoofdstuk “Vygotsky´s Sociocultural Perspective” het 

belang van taal. Dan blijkt al snel dat Vygotsky, meer nog dan Piaget, de nadruk legt op de rol van 

“leren & taal” binnen de cognitieve ontwikkeling van het kind.   

 

Er wordt gesteld dat het “hardop tegen jezelf spreken” de leerder helpt om hun denkpatronen te 

reguleren. Om deze reden is het zinvol om dit niet alleen toe te staan, maar juist aan te moedigen 

onder leerlingen. Dit is opvallend, aangezien veel docenten juist zeer regelmatig vragen om complete 

stilte. Wanneer leerlingen bezig zijn met het uitvoeren van een lastige taak, maakt deze stilte (of 

beter: het gebrek aan overlegmogelijkheden) dit de uitvoer ervan juist lastiger.  

 

Dat het hier om vak- en onderwerp gerelateerde taal dient te gaan behoeft geen verdere uitleg. Wat 

wel benadrukt dient te worden is het feit dat de taken, waarvoor de leerling wordt gesteld op het 

niveau van “the magic middle” liggen. Oftewel,  aansluiten bij de “Zone of proximal development: 

 
6 factoren van invloed op de  
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the teaching space between the boring and the 

impossible (…) In that space scaffolding from the 

teacher or peer can support learning”.  

 

Piaget “believed that the main goal of education 

should be to help children learn how to learn”. Om te 

leren hoe zij leren, is het aandachtig luisteren naar ze, 

van groot nut, opdat de docent kan zien hoe de 

leerling zijn/haar probleem oplost. Ook dit benadrukt 

de grote rol en het belang van taal. Hoewel hier geen 

specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen onderwijsleerprocessen binnen het reguliere onderwijs, 

of binnen onderwijs waar leerlingen werken in hun tweede taal, wordt het  

 

“Vygotsky believed that cognitive development occurs through the child´s conversations and 

interactions with more capable members of the culture – adults or more able peers. These people 

serve as guides and teachers, providing the information and support necessary for the child to grow 

intellectually (…) Jerome Bruner called this adult assistance scaffolding. The term aptly suggests that 

children use this help for support while they build a firm understanding that will eventually allow 

them to solve the problems on their own”. (p.61, Woolfolk)  

 

De docent kan deze “support” aanbieden in de vorm van: clues, reminders, encouragement, breaking 

the problem into steps, providing an example, or anything else that allows the individual to grow in 

independence as a learner.  

 

4.5 Tanners Tip´s  
 

Ook Tanner (2010) onderschrijft het belang van “scaffolding” in haar praktische docenten-guide 

“CLIL-skills”.  Het boek barst letterlijk uit zijn voegen van de handige tips, en waardevolle activiteiten. 

Een aantal  tips die worden aangedragen zijn:  

 
 Minder (of juist meer) clues aandragen  

 Taken minder (of juist) meer uitdagend maken  

 Draag een woordenlijst aan die de leerders voorzien van extra vocabulaire 

 Moedig de leerling aan om “visuals” te gebruiken 

 De docent dient aandacht te besteden aan “scaffolding”  

 

“Thinking depends on speech, on the 
means of thinking, and on the child´s 

socio-cultural experience (…)  
Vygotsky believed that language in the 

form of (private) speech guides 
cognitive development.”  

 
Anita Woolfolk (2008) 
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 Stimuleer de leerlingen in de loop van hun schoolcarrière steeds meer om academisch 

taalgebruik te bezigen.  

 Door simpelweg stil te staan bij het element “taal”, zullen de leerders beter presteren qua leer- 

en vakinhoud, en zal hun begrip van het onderwerp zich verder  verdiepen.  

 Moedig de leerders aan om te spreken!  

 Laat de leerders samen de ware betekenis van een onderwerp bediscussiëren.  

 Werken in duo´s en groepjes, bieden effectieve mogelijkheden voor leerders om hun taal te 

gebruiken ,  en biedt ze meer mogelijkheden om te spreken dan in een (meer klassieke) klasse-

situatie. Door de interactie en het ontvangen van feedback van andere, zullen leerders 

ontdekken hoe (in)correct hun kennis op inhoud en taal zelf zijn.  

 Zorg dat de leerders samen communiceren!  

 
Dergelijke tips kunnen worden omgezet in talloze activiteiten. Hieronder worden twee 

werkvormen uitgelicht, welke passen in de school van het sociaal constructivisme. De leerlingen 

bezitten  immers ieder wat  losse onderdelen (van de kennis/informatie), en dienen deze op een 

logische manier samen te voegen, om zo te komen tot een groter geheel.  

 
“Information gap activities”  

Activiteiten waarbij de leerder met een partner of een klein groepje informatie krijgt, die de 

andere (van dat duo of groepje) niet hebben. De leerders moeten nu komen tot interactie, om 

kennis uit te wisselen, en samen tot een oplossing te komen. Er kan hier gedacht worden aan 

invul-oefeningen, waarbij de in te vullen informatie betrekking heeft op feiten, persoonlijke 

informatie, of opinievorming.  

 

“Speaking cards”  

Een groep leerders (van 3 tot 4 leerlingen) krijgt een set kaarten met specifieke vakgerelateerde 

“Fat questions” (=inzichtvragen) die ze dienen te bespreken:  

 

1) Which different types of volcanoes do exist?  

2) Why is it, that we can observe different shapes of volcanoes on earth?  

3) Where can you find, which type of volcanoes? Why can you find these types over there?   

4) etc.  
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Om te zorgen dat ze tot een onderzoekend gesprekje komen, kunnen de docenten de leerders 

begeleiden in het groepsgesprek. Er dient hierbij te worden voldaan aan een aantal spel- of 

gespreksregels:  

 

 Iedereen dient  de kans krijgen om te spreken.  

 Elk lid van de groep dient te worden gevraagd:  

-Wat denk jij? 

-Waarom denk je dat? 

 Kijk en luister naar de persoon die aan het woord is. 

 Respecteer elkaars mening. 

 Na de discussie dient de groep tot een eenduidig antwoord te komen, en deze goed te 

kunnen formuleren en beargumenteren.  

 

Meer werkvormen zijn opgenomen in Bijlage II.   
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5 Samenvatting, aanbevelingen en conclusie 
 

5.1 De aanleiding en aanpak samengevat    
 

Het tweetalig onderwijs (TTO) in Nederland is al geruime tijd “hot”. Er is de laatste jaren steeds meer 

vraag naar (voortgezet) onderwijs aangeboden in de Engelse taal. De concurrentie neemt toe, en 

hiermee de noodzaak tot verhoging van de kwaliteit van vakken zoals aangeboden in de zogenaamde 

“TTO-stream” van Middelbare scholen. Er is al veel ervaring met het aanbieden van vakken in de 

Engelse taal, en veel gaat goed. Maar het kan nóg beter. Naast deze maatschappelijke aanleiding, 

vormde ook mijn persoonlijke professionaliseringsbehoefte reden tot het uitvoeren van een Praktijk 

Gericht Onderzoek naar dit thema: ik wilde immers graag te weten komen  hoe je als (beginnend) 

vakdocent Aardrijkskunde, je leerlingen (nog beter!) kunt stimuleren in het vergroten van hun 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Wat kun je als docent doen, om te voorkomen dat de 

leerlingen “toch nog even snel” iets in het Nederlands zeggen? Hoe stimuleer je ze om toch echt zo 

veel mogelijk Engels te spreken? 

  

Dit PGO richtte zich dan ook op de volgende onderzoeksvraag:  “Welke werkvormen bevorderen de 

interactie in het Engels tussen TTO-leerlingen onderling, en met de docent, tijdens het vak 

Aardrijkskunde?”. En is er onderzocht “Welke taken, instructies, en feedbackmanieren de 

aardrijkskunde docent hanteert om het (mondelinge) gebruik van Engels te faciliteren”.  

 

Ter beantwoording van de (sub)onderzoeksvraag is een combinatie gemaakt van 

probleemsignalerend onderzoek (Wat gaat er momenteel niet goed genoeg)?, veranderingsgericht 

onderzoek (Hoe kan het beter?) en evaluatieonderzoek (Welke handelingen kan de docent 

Aardrijkskunde het beste inzetten?). Ook is er sterk afgebakend: het onderzoek richt zich op 

specifieke werkvormen & concrete handelingen van de docent, dienen inzetbaar te zijn tijdens het de 

les Aardrijkskunde, en dienen specifiek ter facilitering van de “mondelinge output”. Methodologische 

Triangulatie is toegepast, om de lespraktijk vanuit de volgende drie perspectieven te onderzoeken: 

(1) Theorie / literatuurstudie, (2) Observaties uit de (inter) nationale lespraktijk en (3) 

ongestructureerde interviews (met zowel leerlingen als docenten).  
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5.2 Aanbevelingen 
 

Dit onderzoek leverde een rijke waaier aan aandachtspunten en werkvormen op welke de 

mondelinge interactie (in het Engels) bevorderen tússen en mét aardrijkskunde-leerlingen. Nadere 

analyse van dit brede en kleurrijke palet aan resultaten, leert dat de (door leerlinge, docenten én 

wetenschappers) genoemde punten, telkens weer terug te brengen zijn tot vier verschillende typen 

aandachtspunten bij het ontwerken en uitvoeren van taken/instructies of feedbackmanieren.  

 

De uitkomsten resulteerden in vier hoofdtypen aanbevelingen:  

 

A) Algemene aandachtspunten:  

 Geef de leerders voldoende bedenktijd!  

 Geef leerlingen de tijd om verbanden te leggen en metaforen te bedenken.  

 Laat iedereen aan bod komen (óók de verlegen leerling!). 

 Zorg voor een veilige sfeer.  

 Leef je in in de leerling.  

 Bied de stof op een interessante manier aan. 

 Sluit aan bij reeds aanwezige kennis. 

 Benut de (ICT) mogelijkheden. 

 Daag de leerlingen voldoende uit. 

 

B) Bied werkvormen aan waarbij de leerlingen samenwerken:  

 Werk met expert-teams (elke leerling “adopteert” een specifiek deel van de stof, en deelt die 

met de rest van de groep). 

 Maak groepen en selecteer leerlingen hierbij op cognitief niveau. 

 Laat leerlingen in groepen (met overeenkomstig taalniveau) werken.  

 Nodig de leerlingen uit om elkaar te helpen.  

 Confronteer leerlingen met ervaringen die tegenstrijdig zijn ten opzicht van hun aanvankelijke 

ideeën en moedig discussie daarover aan.  

 

C) Besteed specifieke aandacht voor het element “taal”:  

 Maak bewust gebruik van taal & mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.  

 Bied visuele ondersteuning bij nieuwe vocabulaire.  

 Lever voldoende (aan het vak gerelateerde) vocabulaire aan. 
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 Maak gebruik van “Scaffolding” (bied concrete ondersteuning, lever bouwstenen aan, opdat de 

leerling zelf de brug bouwt, en van A naar B komt) 

 Maak gebruik van spreekvaardigheidoefeningen, óók bij vakken als aardrijkskunde.  

 Zorg voor creatieve & interactieve opdrachten, opdat de leerder gestimuleerd raakt veel te 

spreken over het onderwerp, en zo zijn/haar gedachtes zichtbaar maakt.  

 Probeer door te vragen op de eerste reacties van leerlingen.  

 Moedig leerlingen aan om met elkaar én met de leraar te spreken over betekenissen.  

 Stimuleer leerlingen in een onderzoekende houding door zelf doordachte, open vragen te stellen 

en leerlingen te vragen dat ook te doen. 

 

D) Maatregelen gericht op het corrigeren en belonen:  

 Maak gebruik van de prikkelende methode “Secret Student” (Iedere les observeert/beoordeelt 

de docent een leerling op zijn taalgebruik, zonder vooraf te melden wie dat is. De volgende les 

wordt (bij voldoende score) bekend gemaakt wie die Secret Student was).   

 Oranje kaart (om aan te geven dat er een taalovertreding is gemaakt).  

 Rode kaart (na een vast te stellen aantal waarschuwingen).  

 Rapportpunt geven voor het taalgebruik (in plaats van een score, als 

goed/voldoende/onvoldoende).  

 

5.3 Conclusie     
 

Na analyse van de resultaten valt direct op dat leerlingen, docenten en wetenschappers – binnen de 

4 hoofdtypen aanbevelingen- elk een eigen accent lijken te leggen, wanneer het gaat om de vraag 

welke werkvormen de interactie in het Engels tijdens het vak Aardrijkskunde bevorderend werken:  

 

Leerlingen zelf noemen zonder uitzondering steevast maatregelen gericht op het corrigeren &  

belonen, direct gekoppeld aan hun taalgebruik. De maatregel die het meeste opviel bleek: “het 

uitdelen van een rode kaart” voor het spreken van Engels. Deze is als maatregel is extreem, niet 

positief, en wordt derhalve zelden toegepast. Toch heeft deze op leerlingen een grote impact, en 

hoewel men zou verwachten dat deze impact negatief is, noemen de leerlingen het zelf een 

effectieve maatregel. Ze laten het bij die docent wel uit hun hoofd om iets in het Nederlands te 

zeggen tijdens de les!  
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Docenten, op hun beurt, leggen de nadruk juist vaker op algemene aandachtspunten, en noemen 

met name werkvormen die specifiek gericht zijn op samenwerken. Niet voor niets zijn er talloze 

werkvormen ontwikkeld, die de leerling stimuleren in het samenwerken, overleggen, en dus samen 

“spreken”! Veel docenten zijn het er over eens: samenwerken aan taal is cruciaal!  

 

Na bestudering van wetenschappelijk uitgevoerd onderzoek kan de conclusie worden getrokken  dat 

met name de elementen motivatie en het zichtbaar maken van de output/leeropbrengsten, door 

middel van gesproken taal elementair zijn bij het bevorderen de interactie in het Engels tussen TTO-

leerlingen onderling, en met de docent. Volgens Ebbens (2009) dient er voldoende aandacht te 

bestaan deze gesproken output, omdat het een concrete mogelijkheid voor de docent biedt om in te 

schatten of, en zoja en welke mate, de lesstof wordt beheerst en verwerkt. Door het ontwerpen en 

uitvoeren van activiteiten die de leerlingen uitnodigen te hardop spreken (met elkaar en de docent) 

kan de docent de verschillende denkstappen daadwerkelijk “zien/horen” en zodoende bijstellen. Ook 

Woolfolk (2010) beaamt dit: hardop spreken over de lesstof, bij voorkeur in groepen -volgens de 

sociaal constructivistische aanpak van Vygotsky- dient door docenten te worden gestimuleerd! Dit is 

opvallend, omdat veel docenten veelal vaak (en soms te lang) om stilte vragen. Niet alleen het 

“hardop uitspreken” vormt een manier voor de docent om na te gaan of de belangrijkste begrippen 

of vaardigheden zijn overgekomen, ook het geven van voldoende bedenktijd alvorens het antwoord 

(de denkstap) uit te spreken, is hier van groot belang (Ebbens 2009). Het komt in de praktijk voor dat 

docenten té snel een beurt geven, terwijl leerlingen nog bezig zijn hun antwoord te definiëren in de 

voor hen, tweede en dus uitdagende taal. Rentrop (2011) benadrukte dit eveneens.  
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Bijlage I 
 
Samenvatting van H4 “Output” & meest praktische werkvormen, te gebruiken bij vakken in het 
TTO.  
 
Uit: CLIL Skills. 2010. Dale, L., van der Es, W. and Tanner. R. Expertisecentrum Moderne Vreemde 
Talen, ICLON, Universiteit Leiden. 
 
Tweetalig onderwijs (TTO) or Content and Language Integrated Learning (CLIL) is well established in 
the Netherlands. More than a hundred schools offer their learners the opportunity to participate in a 
bilingual VWO-stream. (…) Much progress has been made since 1989, when TTO started on a very 
small scale. The Netherlands now harbors an established network of schools, coordinated by the 
European Platform.  
 
As many CLIL teachers will testify, teaching a school subject through a second language brings with it 
a variety of challenges. How can subject teachers make sure that learners understand everything 
they need to know about the subject (…) ? How can teachers help learners acquire not only the 
content of their subject but also de language they need to demonstrate their understanding of the 
content?  
  
 
The handbook (…) covers six major CLIL skills. Chapter 1 covers the importance of activating what 
learners already know (…). Ch.2 deals with the selecting challenging material for CLIL classes, and 
Ch.3 goes on to show how teachers can set tasks that encourage learners to interact with the 
materials. Ch.4 explores ways of encouraging learners to speak and write about a subject in the 
English language. In Ch.5, assessing learners and providing feedback are highlighted, and Ch.6 
demonstrates ways of setting up cross-curricular projects to encourage transferable language skills.  
 
Ch.4:  
summary  
intro 
lead-in 
case-study 
background  
applications for CLIL 
conclusion / summary  
 
output = the production of language and content in the target language. Output can be linguistic (e.g. 
presentation, answer to a question, lab-report,  e-mail) or non-linguistic (model, painting, sculpture, 
cartoon), formal or informal.   
 
In CLIL the production of output is vital for learners to process and deepen their understanding of 
content and their ability to use language effectively. This Chapter covers different types of output as 
well as their ways for teachers to encourage interaction and output.  
 
p.111 Case-study (Biology: T encourages learners to produce spoken & non-linguistic output. The 
content aims are that learners can demonstrate their understanding of homeostasis):  
Learners work in groups of four, are given colored Lego-bricks & horses. Bricks represent food 
entering the body, and the horses the messengers the body sends to different organs. Each learner 
plays a role (e.g. stomach, blood etc.) Learners are asked to use the bricks to demonstrate and 
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explain to each other how the body maintains its blood sugar levels. They first had to practice in their 
groups, and then present the process to the class.   
 
Plus:  

 makes topic less abstract for learners  
 it will help the learners remember the process more easily  
 describing the process to fellow-learners aloud will help them to (self)-correct their 

explanations, either in terms of language or in terms of content.  
 it gives the T the opportunity to give the learners feedback.  

 
Conclusion: Activities which make learners explain what they are doing help them learn both content 
and language.  
 
(p. 113) 4.5.1 Types of output  
Output can be linguistic or non-linguistic, formal of informal, spoken or written, and individual, pair 
or groupwork. Some example of activities that encourage output are: a geography teacher asking 
learners ot draw a map, a debate, a teacher having an informal chat in class about an exchange, a 
teacher asking learners to write a report/essay.  
 
Examples of informal and formal spoken output:  
 individual, pair or group presentations 
 a conversation with friends 
 a chat with exchange students 
 a debate 
 an elevator pitch 
 a discussion 
 a description of a picture 
 an explanation of a problem 
 a role-play 
 a radio or television show 
 a speech 
 an interview  
 a film  
 
Example of non-linguistic output & written output (p. 113)  
 
(p.114) 4.5.2 Why output important to CLIL 
In order to become effective users of a language, learners need opportunities to try out newly-
learned language forms of subject-specific vocabulary. Encouraging learners to produce spoken or 
written output helps them to use language: to think through ideas, to express ideas, to share 
knowledge, to give feedback, review ideas, to adapt and refine ideas and to negotiate solutions. 
Producing output should be an interactive process in which learners are gently pushed to try out, 
correct and improve what they say. (…)  
 
Having to work at getting their meaning across helps learners both to better understand what they 
are trying to say better and to improve their language skills. This process is important for learners to 
become better language learners. Output is also important for content, as asking learners to explain 
or formulate their ideas to help them check their understanding. Gaps in their understanding 
become clear to them, and to the teacher when they explain things to themselves.  
 
(p.115) There are many different reasons why learners may not speak English (…)  
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 it feels unnatural to them to use English all the time  
 their vocabulary is too limited to complete specific tasks 
 it´s easier to say something in their first language 
 teachers allow them to use their first language 
 learners do not actually need to speak English to complete a task 
 learners do not feel skilled or confident enough to speak 
 learners feel embarrassed speaking English with peers  
 learners do not need to talk to each other in order to carry out the task 

 
 
(p. 115) 4.5.4 Cummins´Quadrants and encouraging speaking and writing in CLIL 
 

Quadrant 1  
 
Output supported with lots of visuals and day to 
day language.  
 
Geography: climates 
 
Learners write descriptions of different climates 
under a map showing weather symbols. 
 
 
Learners give a powerpoint presentation with 
pictures of a continent and describe the climate.  
 

Quadrant 2 
 
Output with little context, which can be produced without 
much effort, using day-to-day language. 
 
Geography: climates 
 
Learners describe different climates in a short text with 
no illustrations. Readers have to name the country that 
matches the description. 
 
Learners give a short presentation about the climate of a 
country; without any illustrations. Listeners have to guess 
which country is being described.  

Quadrant 3  
 
Output is supported with a lot of context but the 
activities need deeper thinking and more 
abstract language  
 
Geography: climates 
 
Learners compare climate graphs of different 
countries and present their comparison to the 
class.  
 
Learners write a text comparing climate graphs 
of different countries. Readers choose which 
country they would most like to live in.  
 

Quadrant 4 
 
Output with very little or no context; activities need 
deeper thinking and abstract language.  
 
  
Geography: climates 
 
Learners write an essay comparing and contrasting the 
climate in sex European countries.  
 
 
Learners participate in a debate about climate change 
arguing for or against government intervention.  

 
Q 1+3: a lot of context  
Q 2+4: little context   
Q 1+4: BICS 
Q 3+4: CALP 
 
p.117  Learning activities to encourage speaking (or writing) 
<zelf ontworpen door H. de Jong>  
 divide the countries in Europe into EU members, and non-members 
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 Participate in a debate on the location of Nuclear Power Station (and link it to the current events 
in Japan, Fukushima)  

 Show a map of the fault plates, and give a short presentation about it  
 etc.  
 
p.117 The mode continuum  
Gibbons (2002) (…) shows that cognitive development and language learning go hand in hand.  
This is useful for CLIL teachers because it shows how language is used in different contexts.  
(from informal (spoken) language to formal (written) language.  
 
Het doel is de leerlingen uit te dagen om van BICS (year 1) naar CALP (Year 3) te komen, and meer 
academische taalgebruik te gaan gebruiken.   
 
p.118 How can teachers guide their learners to produce more CALP?  
 
Learners have 2 needs:  

1) show what they know about the subject (with or without language) 
2) they need to be pushed to develop their language skills (and use more complex language) 

 
Hoe doe je dat? 
 Minder of meer clues aandragen  
 Taken minder of meer uitdagend maken  
 Provide a list of words/phrases that the learners can use in a task  
 Encourage them to use visuals 
 Teacher should give language scaffolding  
 Help students by providing them with academic language (when they have to perform a cognitive 

more demanding task 
 BY PAYING ATTENTION TO LANGUAGE, learners perform better at the content level, and 

understanding of the subject deepens, because the development of language and ideas is 
interdependent both in the learners´first ánd second language.  

 
p. 119 Application for CLIL-Teaching speaking  
 
Encourage learners to speak in CLIL lessons!  
 
Negotiation of meaning during spoken interaction  
 
Group & pair work can create effective opportunities for learners to use language as learners have 
more opportunities to speak than in a whole class setting. (…) By interacting and receiving feedback 
from others, learners will discover the appropriateness and correctness of their content and 
language.  
 
Make sure the learners communicate!  
 
p. 121 Information gap activities  
 
Another way of encouraging effective interaction for learning is by using information gap activities. 
These are activities in which each learner in a pair or group has information the other learners do not 
have. The learners then interact with each other, in order to share their information and find out 
what they can from the others, for example to solve a problem or make decisions (Neu & Reeser, 
1997).  
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Different types:  
 factual information gap activities  
 personal information gap activities  
 opinion information gap activities 

 
p.121 Exploratory talk  
 
“Barnes (1992) distinguishes between presentational talk and exploratory talk. In presentational talk, 
learners mainly focus on language and the manner in which a speech in delivered and received. In 
exploratory talk, learners are encouraged to exchange ideas in a critical but constructive way”  
 
Kortom: Zorg er voor dat leerlingen zich er niet met een ja/nee vanaf maken, en hun ideeën 
expliciteren.  
 
bv. (vertaald naar een AK-les, door H. de Jong) Speaking cards / a Group of learners is given a set of 
cards with subject spicific “fat” questions they need to discuss in their Group (of 3 to 4 students).  
 

5) Which different types of volcanoes do exist?  
6) Why is it, that we can observe different shapes of volcanoes on earth?  
7) Where can you find, which type of volcanoes? Why can you find these types over there?   
8) etc.  

 
In encouraging exploratory talk, teachers can guide learners towards good quality group talk. It is 
advisable to set up ground rules:  
 
 everyone should have the chance to talk 
 each member of the group should be asked:  

- what do you think? 

- why do you think that? 
  look and listen to the person talking  
 show respect for other people´s suggestions 
 after talking the group should reach agreement and formulate their arguments 
 
p.123 Effective speaking tasks  
 
“Learners are encouraged to produce a great deal of spoken language output when the speaking 
activities are set up in such a way that “learners talk a lot, participation is even, motivation is high 
and language is at an acceptable level” (Ur, 1996)  
 
How to make the speaking activities more effective?  

1) create a safe environment 
2) choose the topic carefully (interesting? learners are more motivated!) 
3) plan and structure interaction well (give clear instructions, be specific, give them preparation 

time!)  
4) use a no-hands rule, and give learners time to Think, Pair, Share (give learners time to think 

of an answer individually, then to discuss their answers in pairs. Teacher then selects who´s 
going to give the answer (Noot door H. de Jong: HIER ZOU JE BV DE DOBBELSTEEN KUNNEN 
LATEN KIEZEN!, ZODAT NIET ALLEEN DE VOLUNTEERS, MET HUN VINGERS IN DE LUCHT, AAN 
HET WOORD ZIJN!) 
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p.123 Effective questioning  
“Fat questions require answers with more than 5 words, and thus will generate more complex 
language and content output” (e.g. Why is solar energy a good or a bad thing?)  

“Fat, (…) open questions, are designed to check and support leaners´understanding of the text.”  
 
vb. toegepast op AK-lessen:  
(skinny): What is another words for lava flow? (give a synonym! subject specific vocab) 
(fat): Why do economically low developed countries encounter problems in taking part in the 
World Trade?  
(fat): What do you think the effect might be of investing more money in the education sector in a 
country like Bangladesh? 

 
p.124 Suggestions for effective questioning  

 
1) prepare questions that get learners thinking in advance  
2) start an activity, a task or a lesson with a controversial question 
3) stimulate higher order thinking skills (ask different kinds of q´s, and fat questions) 
4) ask learners to produce their own questions 
5) play the devil´s advocate  

 
p.125 Tips for teachers on encouraging speaking English at CLIL schools  
 
school policy:  
 learners who speak English all the time, will get bonus points. Those who don´t, will get a 

yellow card. 5 yellow cards, come to school with parents for a talk with CLIL coordinator.  
 Leaner talks English? Come to whiteboard, and talk English for a minute (Noot de H. de Jong: 

HEB IK AL GEPROBEERD, MOET IK NU CONSEQUENT VOLHOUDEN, EN TEGEN ENKELE 
LEERLINGEN HEB IK AL MOETEN ZEGGEN DAT ALS ZE “UIT ZIJN OP EEN MINUUTJE OF 
“FAME”, ZE DIE ZEKER NIET KRIJGEN ;-)  

 Student talks English? Wear a silly hat!  
 at ANNA VAN RIJN: INVOEREN IN MAGISTER, EFFORT TO SPEAK ENGLISH! Dit is niet zo´n 

directe methode, de leerling voelt nl. niet direct de consequentie!  
 
Role of the teacher:  
 Teacher is a role model (so talk english all the time!)  
 Teacher can give rewards for speaking English all the time (e.g. listen to song, or watch 

Youtube video, or even DVD) in oplopende graad.  
 Explicitly discuss leaners´use of English (and investigate the reasons!)  

 
Activating:  
 provide useful phrases (on wall, or paper, or cards) 
 give learners thinking/planning/preparation time 
 select an activities that fits the ability of the learners 
 have a short chat at the start of the class about a news item 
 ask learners to give an example before they start on a task 
 tell the learners what the aim is of that particular CLIL-lesson 
 design/incorporate language assignments (plays, short stories) 
 make glossary/word file (Noot door H. de Jong: IK DOE DE WORDBANK OP POWERPOINTS, EN 

LAAT DEZE DOOR DE LEERLINGEN TIJDENS DE LES DESGEWENST AANVULLEN OP HET BORD). 
use the new words in the next lesson!  

 be explicit about language expectations when you set a task (for example, use these words, 
ask only open questions, use the word “because” 5 times)  
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Group work:  
 use pair work, and set learners tasks that include an information gap 
 during group work, give learners a monitoring role.  
 give them speaking homework (ask learners to prepare a 1 minute talk for the following 

lesson!)  
 record pair/group work on a mobile, and analyse this.  

 
Praise and penalties:  
 give L a lot of encouragement and praise them when they use English.  
 give L a free 10 for one of their tests (if they don´t participate / speak Dutch, they lose half a 

point)  
 Fine 5 eurocents (at the end: donate money to charity, or buy something nice)  
 give an extra mark for good participation or a good contribution in English. Include this mark 

in a test.  
 
Assessment:  

o assess learner work on both content and English, so that they feel credited.  
 
Projects:  

o Work with the English teacher on a cross-curricular project (make sure that a substancial part 
of the mark is for English)  

 
p. 127 Scaffolding spoken output  
 
“A production scaffold is a task where learners produce or create something new to show their 
understanding. A production scaffold requires higher level thinking than a reception or 
transformation scaffold. To help learners move smoothly from BICS to CALP and thus become more 
autonomous learners, teachers can support them by using production scaffolds. These can help 
learners organise and structure their thoughts and language.”  
 
Example: Speaking frames for Geography  
 
A geo teacher asks learners to work in pairs. The Ls are asked to study a map of Europe and arrange 
countries on a time line, according to which to which country will be the first to be affected by the 
rising sea level.  
 
2010  2030 2040 2050  etc. 
 
Content aim = to show understanding of rising sea level 
Language aim = learn to use subject specific terminology  
 
L´s are given an Atlas to do this assignment.  
T provides the L´s with the following substitution tables:  
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Table 1:  

 
 
The 
country 

most 
 
 
 
 
least 

affected 
by the 
rise of 
the sea 
level will 
be 

 
 
------- 

 
 
because 
it 

 
 
is 

high 
 
 
 
 
low 

above 
 
 
 
 
below 

 
 
the sea 
level 

 
 
Table 2:  

------ will be the  first 
second 
third 
fourth 
fifth 

 
 
country to  

be affected by 
suffer from 
see the effects of  
be flooded 
because of  

 
 
the sea level rise  

 
p.129 Production scaffolds for geography  
 
Example of a worksheet “cause and effect” of an earthquake (original idea by Annelet Lykles and 
Menno Ruppert) 
 
Instructions:  
A cause is something that makes something else happen. Of 2 related events, it is the event that 
happens first. To determine the cause, as yourself the question Why did it happen? 
 
An effect is what happens as a result of the cause. Of 2 related events, it is the event that happens 
second or last. To determine the effect, as yourself the question What happened? 
 
Exercise 1: phrases  

a. match the sentences and phrases in a column A with the right endings in column B 
b. mark the cause (red) and the effect (blue) using to different coloured pens 
c. draw a circle around the different words, used to express a cause and effect relationship 

 

Column A Column B 

1. The new trains have more powerful engines is due to acid rain. 

2. The air rises and cools so there isn´t enough food for the people.  

3. The traffic was very heavy and  this is caused by too many greenhouse gases in the 
athmosphere. 

4. Many species of the wildlife are becoming 
extinct 

because the rainforests are being destroyed. 

5. This year´s crop was destroyed by the bad 
weather 

They are, therefore, faster.  

6. The temperature is rising steadily.  as a consequence the rock erodes at the bottom. 

7. The waves bash against the rock and This causes the water vapour to condense into water 
droplets. 

8. Since the volcano emits so much ash and 
poisonous gas,  

because of the melting ice caps.  

9. The sea level is rising  as a result I arrived very late.  

10. The fact that the rivers are polluted and trees 
are dying 

people have to be evacuated really quickly.  
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p. 130 Example frame for agreeing and disagreeing  
 

 
The following speaking frame provides learners with useful phrases for asking or giving opinions and 

agreeing or disagreeing with their opponents in a debate. 
 

Useful phrases to express agreement  
 

o I think we should (e.g. buy a car which runs on vegetable oil)  
o I believe that (e.g. smoking) should be outlawed 
o In my opinion….. 
o I feel that it´s the right thing to do.  
o … 

 

Useful phrases to express disagreement  
 

o I don´t quite agree 
o I don´t see it that way 
o That´s not how I see it 
o I would disagree with that 
o I couldn´t disagree with you more 
o … 

 

Useful phrases to ask for opinion 
 

o What do you think? 
o What´s your opinion? 
o What are your ideas? 
o Do you have any thoughts on that? 
o How do you feel about that?  
o … 
o  

 
p.131 Differences between speaking and writing for CLIL 
 
Spoken language:  
- is less formal  
- less structured 
- sentences are often incomplete 
- there is a lot of repetition 
- learners receive immediate feedback (in face-to-face communication), so they can change or adapt 
their ideas on the spot. 



 
 

46 
 

Bijlage II – Ongestructureerde PGO-interviews, door H. de Jong   
 

A - Enquête (obv. TTO docentenenquête uit Didactische richtlijnen (GJ Koopman))  
 
Een goede TTO docent: (indien JA geantwoord, gelieve aan te geven HOE doel bereikt wordt?) 
 
1. is in staat om de inhouden van zijn/haar vak effectief in het Engels aan bod te laten komen.   

 
2. is in staat om de ontwikkeling van de Engelse taal van zijn leerlingen te bevorderen 

 
3. besteedt tijdens de voorbereiding van zijn lessen aandacht aan het te verwachten taalniveau van zijn/haar leerlingen 

 
4. zoekt bij de voorbereiding van zijn/haar les naar mogelijkheden om het taalniveau van het lesmateriaal af te stemmen op het niveau van zijn/haar leerlingen 

 
5. past zijn eigen niveau van het Engels tijdens zijn vaklessen aan aan dat van zijn/haar leerlingen 

 
6. zorgt ervoor dat er constant Engels wordt gesproken in zijn/haar lessen 

 
7. laat leerlingen woordenlijsten aanleggen voor zijn/haar vak 

 
8. geeft Nederlandse vertaling van kernbegrippen van zijn/haar vak 

 
9. verbetert schriftelijke taalfouten in het gemaakte werk van zijn/haar leerlingen 

 
10. geeft feedback op mondeling taalgebruik van zijn/haar leerlingen in de les 

 
11. corrigeert regelmatig de uitspraak van zijn/haar leerlingen in de les 

 
12. creëert een veilige sfeer in zijn/haar les waar leerlingen fouten in het Engels mogen maken 

 
13. wijst zijn/haar leerlingen regelmatig op hoe je dingen in het Engels zegt 

 
14. overlegt regelmatig met de docent(en) Engels over de taalvorderingen van zijn/haar leerlingen 

 
15. docent zorgt er voor dat zijn/haar leerlingen in groepen praten in het Engels over vakinhouden 
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16. zorgt er voor dat zijn/haar leerlingen regelmatig stukjes schrijven over vakinhouden 
 

17. leert leerlingen strategieën om effectief om te gaan met moeilijk toegankelijke teksten 
 

18. bevordert het gebruik van woordenboeken bij zijn/haar leerlingen 
 

19. stimuleert leerlingen omschrijvingen in het Engels te gebruiken wanneer zij bepaalde woorden of begrippen niet weten 
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B – CLIL Essentials  
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C – CLIL in the Classroom  
 

 
 

 
 
 
 
 

Bron: 
http://mag.digitalpc.co.uk/Olive/ODE/ELGAZETTE/LandingPage/LandingPage.aspx?href=RUxHQVBENC8yMDEwLzA1LzAx&pageno=MTQ.&entity=QXIwMTQwMQ..&view=Z

W50aXR5 

 
Teaching tips: how to use CLIL in the classroom /   www.clilconsortium.jyu.fi   
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D  - Bron: Schijf van 5, Westhoff (2008) 
 
 

 


