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• Krijg je niet goed hoogte van wat een leerling nu echt 
begrijpt?
• Lijken leerlingen niet echt na te denken over de stof, maar 

vooral de ‘vragen bij de tekst te maken’?
• Ze maken de opgaven best goed, maar of ze nu echt inzicht 

hebben in de stof…
• Wil je echt horen hoe de leerling over het onderwerp 

denkt?

à taaldenkgesprekken zijn een krachtig middel 
om de kwaliteit van interactie te versterken
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Plan

• Taaldenkgesprekken: 
• wat zijn dat?
• waarom zijn ze belangrijk?

• Taaldenkgesprekken bij het vak NL:
• hoe?
• wat vraagt dat van de docent?

• Taaldenkgesprekken bij ieder vak:
• hoe zou jij dat doen?
• wat heb je daarvoor nodig?
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Hoe leren we taal?

In sociale interactie

met rijk taalaanbod

en uitgedaagde taalproductie

‘leergesprek’ = controlegesprek

à taaldenkgesprekken

Hoe leren we (taal)?

behoefte aan 

communicatie



Wat is een taaldenkgesprek?

Een activiteit waarin leerlingen worden uitgedaagd om
actief mee te doen, mee te denken, mee te praten

taalverwerving

ontwikkeling
van

denken & taal

taalleermechanisme

inzicht & diepe kennis

redeneren



Taal- en denkruimte

Uitgebreide productie door de leerling op eigen initiatief

= creatief, actief huidige kennis inzetten

De leerling merkt op wat hij nog niet weet

De leerling let op het taalaanbod

Zo ontdekt hij wat hij nodig heeft
= toevoegen aan kennis

taalleer-mechanisme

ruimte

scheppen

+ inhoudelijk

uitdagen
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Met taaldenkgesprekken…

• stel je de algehele taalontwikkeling 
in dienst van het leren: taalrijke lessen

• zorg je voor taal en leren vanuit 
de eigenheid van ieder vak en de vakdidactiek

• kunnen alle vakdocenten 
daar verantwoordelijkheid voor nemen

à concrete invulling van taalbeleid, 
gericht op kwalitatief goede interactie
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Kenmerken van taaldenkgesprekken

Een taaldenkgesprek…
• daagt leerlingen uit om zelf actief na te denken: 

redeneren, vergelijken, oorzaak-gevolg, enz. 
(HOTS)

• laat leerlingen hun ideeën onder woorden 
brengen en uitwisselen

• laat leerlingen op elkaar reageren en ideeën 
verder uitbouwen
exploratory talk = verkennen & ontdekken
(niet alleen cumulative talk – ideeën stapelen)
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Tornado over Eindhoven
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Veiligheid 
& werksfeer

Focus
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Communicatie Motivatie

gaat niet om vorm 
of correctheid,

gaat om inhoud, 
om ideeën



Testvragen en denkvragen

Stel je voor: je komt 

thuis en er is geen 

stroom. Wat nu?

Al dat afval op straat, 
bah! Hoe kunnen we 

dat oplossen?

Wat gebeurt er als het 
een week achter elkaar 

sneeuwt?

Wat zie je op de 
afbeelding?

Hoe heet de 

baas van een 

dorp of st
ad?

Wat is de 

hoofdstad 

van 

Nederland?

Wat zijn 
zoogdieren?

Wat heb je nodig om 
pannenkoeken te 

bakken?
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Denkvragen: taaldenkgesprekken 
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taaldenk-
gesprek

Al dat afval op straat, 
bah! Hoe kunnen we 

dat oplossen?

Stel je voor: je komt 

thuis en er is geen 

stroom. Wat nu?

Wat gebeurt er als het 
een week achter elkaar 

sneeuwt?



Krachtige kwesties…
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…wakkeren het denken aan

• sluiten aan bij het onderwerp / tekst / thema
• maar zijn geen controle van begrip of kennis
• laten leerlingen vérder denken: relatie leggen met 

eigen ervaringen, opvattingen, oplossingen, …



Ontwerp taaldenkgesprekken Nederlands 
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Taaldenkgesprekken bij literaire teksten 
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Tussentijdse feedback

Transcriptie via e-mail met opmerkingen en kleine 
aanpassingen voor de volgende les. 

Cumulatieve talk -> exploratory talk 

Taaldenkgesprek 

Tweetalgesprek -> groepsgesprek
Rapporteren -> delen 

Laatste vraag -> samen invullen 

Antwoorden  -> eerste ideeën 



Taaldenkgesprekken bij literaire teksten 
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Taaldenkgesprekken tijdens de lessen Nederlands 
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Taaldenkgesprekken tijdens de lessen Nederlands 
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Opbrengsten taaldenkgesprekken bij literaire teksten 
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Mooie 

dialogen over 

het verhaal… 

Leerlingen werden nieuwsgierig 

Er werd gepraat over 
de lesinhoud! 

Leerlingen leren 
reflecterend lezen en 

worden aan het 
denken gezet. 



Ervaringen leerlingen kader leerjaar 1 Munnikenheide College  
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Juffrouw, de hoofdstukken 
die we vandaag gaan lezen 
heb ik thuis al gelezen. Ik 

was zo nieuwsgierig….

Het is gelukt om weer 
eens een heel boek te 

lezen. 

Door het 
taaldenkgesprek 
kon ik tijdens het 
lezen mezelf nog 
beter inleven in 
de situatie van 

Floortje. 



Taaldenkgesprekken bij ieder vak

• Hoe zou jij dat doen?
• Wat heb je daarvoor nodig?
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