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Goede voorbereiding is het halve werk

Een methode zorgt ervoor dat de teamleden 

van een school op een hoog niveau kunnen 

instappen bij hun voorbereiding en presentatie 

van de lessen. Taal actief is samengesteld door 

een deskundig team van auteurs. De lessen 

worden uitgebreid getoetst in de praktijk op 

de werkbaarheid. De taalspecialisten zien erop 

toe dat het aanbod voldoet aan alle kerndoelen 

die bij taal horen. Bovendien zorgen zij voor 

een evenwichtige verdeling van de leerstof 

over alle leerjaren, en voor de samenhang 

van de leerlijnen binnen de methode. Zo 

draagt de methode bij aan de kwaliteit van het 

taalonderwijs.

De crux van het onderwijzen zit echter vaak 

in de vertaalslag maken van het aanbod uit de 

methode én de voorkennis en betrokkenheid 

die de kinderen hebben bij het onderwerp. 

Deze interventie van de leerkracht maakt het 

onderwijs persoonlijk, levendig, inspirerend en 

kindnabij.

De handleiding van Taal actief ondersteunt 

de leerkracht met de inhoud en de 

organisatie van de lessen. Naast inhoudelijke 

achtergrondinformatie geeft de handleiding 

veel praktische suggesties hoe de lessen 

vorm gegeven kunnen worden. Er wordt niet 

aangegeven hoe het moet, maar hoe het 

onderwijs kan. Uiteindelijk beslist de leerkracht 

hoe het onderwijs werkelijk zal verlopen. De 

methode blijft een steun in de rug om de 

grote lijn in de gaten te houden: komt alles in 

voldoende mate en binnen de beschikbare tijd 

aan bod.  

De noodzaak van een goede instructie

Taal actief hecht veel waarde aan een goede 

instructie. Dat zijn de aanwijzingen die een 

leerkracht aan de kinderen meegeeft

- voor het begrijpen van het leerdoel;

- het maken van de opdrachten;

-  het nagaan of de resultaten op een goede 

manier zijn bereikt.

De leerkracht biedt instructie in principe aan 

de hele groep aan, volgens het model van een 

interactief leergesprek.

Introductie

Naar aanleiding van een scène uit het 

ankerverhaal wordt de aanleiding tot het 

leerdoel ingeleid. Het verhaal is in de hele 

groep bekend zodat alle kinderen hierover hun 

gedachten kunnen uitwisselen. Hierna wordt 

afstand genomen van het verhaal, en wordt 

aansluiting gezocht bij de voorkennis of de 

persoonlijke betrokkenheid van de kinderen 

bij het onderwerp. De leerkracht sluit de 

introductie af met het verwoorden van het 

leerdoel.

Instructie

In de instructiefase stelt de leerkracht het 

leerdoel aan de orde aan de hand van enkele 

concrete voorbeelden. Daarna vraagt hij aan 

de kinderen herkenning in de vorm van andere 

voorbeelden of in de aanpak van de opdracht: 

hoe zou jij dat doen? De kinderen horen hier 

van elkaar de verschillende aanpakken. De 

leerkracht vat de essenties van de antwoorden 

samen en geeft aan hoe de kinderen met de 

verworven inzichten de opdracht kunnen maken. 

Verlengde instructie

Kinderen die daaraan behoefte hebben, krijgen 

verlengde instructie volgens het model van 

directe instructie. In kleinere leerstappen 

wordt het doel toegelicht, waar mogelijk met 

concretere hulpmiddelen. Vaak wordt daarna de 

verlengde instructie voortgezet met begeleide 

oefening van de opdracht, totdat alle kinderen 

zelfstandig de taak kunnen afmaken. 

Goede instructie bij taal zorgt voor resultaat
door Geert Peeters, onderwijsbegeleider en conceptauteur van Taal actief



Taal actief 3 | Handig bij |  Mijn Malmberg

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 2 van 3

√

Zo is de leerkracht nog beter in staat om in 

een kleine groep specifieker in te gaan op de 

belemmerende factoren in het leerproces van 

de kinderen.  

Preteaching

Voor kinderen die al voor aanvang van een 

thema de basisinstructie in de groep niet goed 

kunnen volgen, stelt Taal actief preteaching 

voor. Hierbij komt het thema van het 

ankerverhaal aan de orde en wordt ingegaan op 

enkele kernwoorden uit het verhaal. Zo kunnen 

deze kinderen vanaf het begin goed meedoen 

aan de klassikale en groepsinstructies.

Leidraad voor een goede instructie  

Om te kunnen zien of u als leerkracht voldoet 

aan de criteria voor een goede instructie is een 

zelfevaluatielijst opgesteld. Deze lijst kunt u 

bij de voorbereiding of evaluatie van uw lessen 

leggen om te beoordelen welke aspecten meer 

aandacht behoeven. In de praktijk blijkt dat 

het scherp formuleren van het leerdoel aan het 

begin van de les op een begrijpelijke manier 

voor de kinderen vaak beter kan.

Zelfevaluatielijst

Instructiefase Handeling √

Voorinstructie U organiseert voor taalzwakke kinderen wekelijks een preteaching-les.

Introductie U sluit aan bij een deel van het ankerverhaal.

U geeft een samenvatting van voorafgaande leerstof.

U legt de samenhang uit met een vorig leerdoel.

U haalt de nodige voorkennis op.

U motiveert de kinderen tot het werken aan het leerdoel.

U sluit de inleiding af met een duidelijke verwoording van het leerdoel.

Instructie U geeft een overzicht van de lestaken.

U differentieert in uitleg naar instructiebehoefte van de kinderen.

U geeft een voorbeeld over de aanpak van het leerdoel.

U gebruikt concrete hulpmiddelen bij de uitleg.

U vraagt naar de aanpak van de kinderen.

U verwoordt de aanpak van de kinderen.

U vraagt naar meer voorbeelden bij het leerdoel.

U zorgt voor veel interactie.

U laat de kinderen naar elkaar luisteren en op elkaar reageren.

U geeft gelegenheid tot vragen stellen.

U houdt de instructie kort en strak bij het leerdoel.

U geeft duidelijke instructie voor de uitvoering van de werktaken.
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√
Instructiefase Handeling √

Verlengde 
instructie

U stelt het leerdoel opnieuw aan de orde.

U maakt het leerdoel kleiner en concreter.

U legt het leerdoel uit in kleinere stappen.

U gebruikt concrete hulpmiddelen bij de uitleg.

U doet voor hoe het leerdoel begrepen moet worden.

U laat de kinderen nadoen wat u hebt voorgedaan.

U verwoordt met de kinderen hoe ze het leerdoel moeten aanpakken.

Begeleide 
oefening

U legt uit hoe de opdracht heeft te maken met het leerdoel.

U maakt samen met de kinderen de eerste opdracht.

U vraagt uitleg aan de kinderen over de aanpak van de opdracht.

U geeft de laatste aanwijzing over verdere uitvoering van de opdracht.

U gaat in op het probleem dat bij een kind is blijven voortbestaan.

U geeft zolang begeleiding als elk kind nodig heeft.

U geeft voldoende structuur om de opdracht zelfstandig te maken.

U bakent de opdracht af binnen de haalbaarheid van beschikbare tijd.

Zelfstandig 
werken

U sluit de inhoud van opdrachten nauw aan bij de instructie.

U laat de inhoud van de opdrachten aansluiten bij het leerniveau van de 
kinderen.

U maakt heldere afspraken over het zelfstandig uitvoeren van de 
opdrachten.

U geeft begeleiding aan kinderen waar dat nodig is.

U laat de kinderen samen werken en samen helpen waar dat wenselijk is.

Nabespreking U gaat met de kinderen na wat er van het leerdoel is bereikt.

U bespreekt de manier waarop er aan het leerdoel is gewerkt.

U vraagt naar voorbeelden wat goed is gegaan, en naar een aandachtspunt 
voor verbetering.

U geeft complimenten voor de successen die er behaald zijn.

U sluit de les af met een persoonlijke terugblik op de resultaten en de 
werkwijze.


