
Taalcoach
Wat was de aanleiding?
• ISK-leerlingen hadden moeite om de instructie 

bij de praktijklessen te begrijpen.

Wat was de doelstelling?
§ Leerlingen die nieuwkomer zijn extra 

taalondersteuning bieden bij praktijkvakken 
om doorstroom of de kans op werk te 
vergroten.

Wat was de doelgroep?
§ Leerlingen van de Internationale Schakelklas, 

nieuwkomers in Nederland met het advies 
praktijkonderwijs.

Wat hebben we ontwikkeld om de doelen te 
bereiken?
§ Toegepast Taalgericht Vak Onderwijs. TVO.

Welk effect zagen we bij leerlingen?
§ De “vaktaal” wordt als minder abstract ervaren. 

De ll. kunnen wat sneller de transitie maken van 
theorie naar praktijk.

Welk effect zagen we bij docenten?
§ Een andere meer beeldende manier van 

uitleggen. Voorgesprek met de taalcoach, welke 
vaktaal gaat gebruikt worden.

Welk effect zagen we bij ouders? 
§ Niet of nauwelijks gezien.

Wat willen we behouden?
§ De extra aandacht voor de vaktaal

Wat willen we afschaffen?
§ Minder instructie tijdens de les maar meer 

voorafgaand aan de les.

Wat willen we aanpassen?
§ Nog meer de opbouw en de combinatie van 

visueel ( plaatjes), gesprokentekst naar 
geschreven tekst.

§ De vaktaal meer en meer onderdeel maken 
van het algemeen taalgebruik.

Wat adviseren we andere scholen?
§ Ga ervan uit dat elke tekst die een leerling 

voor zich krijgt obstakels kan bevatten.
§ Voorbeeld Horecatekst: ‘de kok bereidt een 

kip”.
§ De leerling raakt in verwarring. Je kan toch 

niet op een kip rijden!!!!
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Speciale doelgroep
• Wat is de doelgroep?
§ Leerlingen van de Internationale 

Schakelklas, nieuwkomers in 
Nederland met het advies 
praktijkonderwijs.

§ Wat was de aanleiding?
•ISK-leerlingen hadden moeite om de 

instructie bij de praktijklessen te 
begrijpen.
• Wat is de doelstelling?
§ Leerlingen, nieuwkomers, extra 

taalondersteuning bieden bij 
praktijkvakken om doorstroom of de 
kans op werk te vergroten.

• Leerlingen met een 
praktijkschooladvies hebben een IQ 
tussen de 55 en de 80.

• Hebben moeite met leren in het 
algemeen en taal aanleren in het 
bijzonder.

• Praktijklessen, horeca, techniek 
dienstverlening en welzijn.

• Vakspecifieke termen.
• Aanleren werknemersvaardigheden.
• Na twee jaar intensief taalonderwijs 

stroomt de leerling in, in het regulier 
praktijkonderwijs of uit naar het MBO 
(entree) of gaat werken.



Eoh nekerps ew negnilreel naa?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

Hoe spreken we leerlingen aan?

http://brewminate.com/why-being-bilingual-helps-keep-your-brain-fit/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Hoe worden we begrepen?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY

http://flickr.com/photos/jurgenappelo/5201250095
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Belangrijk; de wil om te leren, te 
begrijpen  en begrepen te worden.
• Infantilio: Au pair -

YouTube
• Zo moet het dus niet!

https://www.youtube.com/watch?v=nwG0yj01nQk

