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Instrumenten doeltaal is voertaal                         
Veel docenten nemen zich na de zomervakantie weer voor om meer met de doeltaal te 
doen tijdens de les om vervolgens voor de herfstvakantie te verzuchten dat het weer niet 
echt van de grond is gekomen. Redenen zijn vaak: ‘de leerlingen zijn het niet gewend en 
vinden het moeilijk’, ‘hoe leg ik grammatica uit in de doeltaal?’, ik hou het zelf niet vol, 
etc.  Dit is jammer temeer daar iedereen beseft dat het doeltaalgebruik zowel receptief 
als productief een enorme effect heeft op het taalleerrendement.  
Hieronder vind je een aantal instrumenten die je kunnen hel[pen om de doeltaal sterker 
in te zetten in de lessen. 
 

De “Doeltaal – voertaal ladder"    
Erik Kwakernaak onderscheidt een aantal fasen in de les waarin je de doeltaal kunt 
inzetten: 

 
KLASSIKALE FASEN: 
1. Klasse instructies al vanaf het begin zoveel mogelijk in de doeltaal (klassetaal 
ontwikkelen) 
2. Behandeling van (vragen bij) lees- en luisterteksten (goedkeuring, correctieve feedback) 
3. Teruggeven van overhoring of proefwerk 
4. Praatjes over zaken rond het schoolwerk (weer, datum , vrije tijd, weekend of vakanties, 
baantjes e.d., actualiteiten binnen en buiten school ) 
5. Grammatica-uitleg 
6. Klassikale en individuele verboden, waarschuwingen, strafdreigingen, eruit sturen e.d. 
 
ZELFWERKZAAMHEIDSFASEN 
7. Standaardinstructies en individuele hulp, zoals: "Nee, daar moet je de hele zin 
gebruiken" e.d. 
8. Positieve feedback, zoals: "Ja, nu zie ik dat je dit beter begrepen hebt" e.d., 
vermaningen en waarschuwingen. 
 
VOOR EN NA DE EIGENLIJKE LES IN HET LOKAAL 
9. Leerlingen begroeten en van hen afscheid nemen 
10. Praatjes en sociale contacten met leerlingen 
11. Afspraken met individuele leerlingen over het vak (proefwerk inhalen, gesprekje plannen 
e.d.) 
12. Afspraken met individuele leerlingen rond wangedrag 
 
BUITEN HET LOKAAL 
13. Leerlingen op de gang en elders in en buiten school begroeten en toespreken 
14. Vakmatig contact met collega's van de taal (bijv. op sectievergaderingen) 
15. Vakmatig contact met collega's (bijv. in pauzes) 
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Bron: Erik Kwakernaak en studenten Levende Talen magazine 2007/2 

 

En nu de leerling nog: 
 
Een leerling zal in een onderwijssituatie niet uit zichzelf kiezen om de doeltaal als 
voertaal te gebruiken. Om dit als docent wél te stimuleren zijn er meerdere 
mogelijkheden: je kunt als docent ervoor zorgen dat de onderwijssituatie meer gaat 
lijken op een natuurlijke taalleersituatie en dat op die manier voor de leerling een 
noodzaak wordt gecreëerd om de taal te gebruiken. Dit kan bij voorbeeld door middel 
van internationaliseringsactiviteiten, de inzet van native speakers in de les of het 
nabootsen van een natuurlijke situatie, b.v. in de vorm van een taaldorp. Omdat de 
reguliere onderwijssituatie over het algemeen echter nogal verschilt van de natuurlijke 
taalleersituatie kunnen bovengenoemde activiteiten meestal maar moeilijk een 
structurele plek in de mvt-lessen veroveren. Het is daarom noodzakelijk om ook in de 
reguliere lessen mogelijkheden te verzinnen om de leerling in de vreemde taal aan de 
praat te krijgen.  
Een paar handige instrumenten hiervoor zijn: 

 
• Het spel en de knikkers… 
De docent spreekt met zijn klas af om het komende half uur (de komende lessen) alleen 
nog maar de doeltaal te gebruiken. Als stimulans deelt hij knikkers uit aan zijn 
leerlingen (bij voorbeeld 10 p.p.). Tijdens het afgesproken half uur mogen de leerlingen 
alleen in de doeltaal praten, ook onderling. Betrappen ze elkaar erop dat iemand in het 
Nederlands praat moet degene een knikker inleveren bij de docent. De knikker kan 
worden terugverdiend door niet opnieuw de fout in te gaan. Ook leerlingen die zich 
tijdens het hele half uur aan de afspraak houden worden beloond met een extra knikker 
aan het einde van de les. Dit principe kan tijdens een heel schooljaar worden 
toegepast. Leerlingen moeten zien te voorkomen dat ze zonder knikkers komen te 
zitten, doel is om er zoveel mogelijk van te verzamelen.  
 
• De taalpolitie 
Bij groepsactiviteiten in de mvt-les wordt door de docent vaak de opdracht gegeven dat  
de communicatie binnen de groep in de vreemde taal moet gebeuren. Controle op de 
naleving van deze voorgave is vaak moeilijk te realiseren wil de docent niet constant als 
een politieagent optreden. Een handige mogelijkheid om dit te voorkomen is om de 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van de doeltaal in de groep bij de leerlingen zelf 
neer te leggen: Binnen de groep wordt één leerling aangewezen om als ‘taalpolitie’ op 
te treden. Hij/zij gaat het gebruik van de doeltaal bewaken en desgewenst bijhouden op 
een formulier dat aan het einde van de activiteit ingeleverd moet worden bij de docent. 
 
• Around the clock 
Het gebruik van de doeltaal in de hele les verplicht te stellen voor de leerling is juist 
voor beginners in de vreemde taal niet aan te raden omdat het gebrek aan 
communicatiemogelijkheden alleen maar frustreert. Communicatie wordt op die manier 
zelf tegengewerkt. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid om bepaalde delen van de 
les aan te wijzen als doeltaalperiodes, bij voorbeeld de eerste en laatste 5 minuten of 
midden in de les een keertje 10 minuten tijdens het zelfstandig werken. Omdat zo een 
periode overzichtelijk is, wordt het voor leerlingen beter behapbaar. Het spelelement 
kan versterkt worden door het toepassen van beloning (zie ‘Het spel en de knikkers’ 
hierboven), controle kan worden neergelegd bij de ‘taalpolitie’.  
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• Kapstokken op het bord 
 
Vaak gaat de docent enthousiast van start met het gebruik van de doeltaal maar na 
enkele minuten stokt het omdat de gezichten van de leerlingen aangeven dat ze de 
docent niet meer kunnen volgen. De docent doet vervolgens verwoede pogingen om 
zijn zin of het moeilijke woord op een andere manier te omschrijven. Maar helaas de 
leerling is afgehaakt.  
      Waarom maken we het onszelf en de leerling zo moeilijk? Het kan heel goed helpen 
wanneer je het doeltaal gebruik voorbereid en alvast wat sleutelwoorden met de 
Nederlandse vertaling op het bord schrijft. Dit kan ook heel goed tijdens het gebruik van  
de doeltaal. Neem er de tijd voor.  De leerling hoeft dan niet te raden naar de betekenis. 
Daar komt bij dat door naar het bord te verwijzen de leerling het gesproken moeilijke 
woord verbindt met het geschreven woord. Hierdoor slijpt het ook nog eens beter in en 
de leerling raakt niet ‘uit contact’. 
 
• ‘Willkommen in der Bundesrepublik Deutschland’ 
De aankleding van het lokaal kan een leerling helpen om beter om te schakelen naar de 
mvt-les. Hiernaast kan de leeromgeving ook een belangrijke rol spelen in het gebruik 
van de doeltaal als klassentaal. Chunks van klassentaal (‘Could you close the door, 
please.’, ‘Darf ich auf die Toilette?’) kunnen bij voorbeeld aan de muren worden 
opgehangen. Deze visuele ondersteuning maakt het voor de leerling makkelijker om in 
de betreffende situatie hierop terug te vallen. 
 
• 5-minuten activiteiten 
Veel docenten maken hier al gebruik van: ‘5-minuten-activiteiten’ aan het begin of aan 
het einde van les. Dit zijn doeltaalversterkers bij uitsteek omdat de combinatie van de 
korte duur en het spelelement zeer drempelverlagend werken. Er is veel bestelbare 
literatuur en websites te vinden met voorbeelden van 5-minuten-activiteiten. 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


