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2. Doel van het onderzoek 
Deze pilotstudie is het eerste deel van een 

promotieonderzoek waarin zal worden nagegaan of de 

taalgerichtheid van de lessen van techniek-docenten in het 

mbo door middel van een professionaliseringstraject 

toeneemt. 

 

Onderzoeksvraag:  
Op welke wijze stimuleren techniekdocenten in het mbo de 

taalvaardigheid van studenten tijdens de vaklessen?    

 

Doel:       
Het ontwikkelen van instrumenten gericht op: 

(1) het interactiegedrag van docenten in              

      kaart te brengen;  

(2) het vaststellen van het cognitief niveau van       

      leerdoelen en taaluitingen. 

 

4. Resultaten 
De docentprotretten geven de samenhang tussen de 

verschillende instrumenten helder weer. Er ontstaat zo een 

holistisch beeld van het taalbewustzijn en de 

taalgerichtheid van lespraktijk van techniekdocenten. 

 

Er is consensus over de werkbaarheid van de 

coderingssystematiek. De betrouwbaarheid moet via 

Cohens Kappa nog nader bepaald worden. 

 

                        

3. Methode van onderzoek 
Participanten 

Drie techniekdocenten van de hbo-opleiding mechatronica. 

 

Instrumenten 

1. Interview: opvattingen van docenten over taalgericht 

vakonderwijs 

2. Leerdoelen: cognitief niveau van de leeractiviteiten 

3. Lesobservaties: interactiegedrag van docenten 

4. Video-stimulated interview: algemene taalgerichtheid 

van de les en interactiegedrag van de docent 

 

Analysekader 

1. De aard van het interactiegedrag van de docent is in 

kaart gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Vragen zijn in werkwoorden gecategoriseerd en daarna 

geclassificeerd in de Taxonomie van Bloom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Inleiding 
• Ieder vakgebied heeft zijn eigen taalfuncties en taalstructuren (Freebody, Maton & Martin, 2008). 

• Zittende leraren hebben niet geleerd hoe zij aandacht voor kennis- en taalontwikkeling kunnen combineren  (Elbers, 2012). 

• Betekenisvolle interactie nodigt studenten uit zelf actief (vak)taal te gebruiken. 
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Voorbeeld docentportret 
Docent 2 is een beginnende docent met slechts 3 maanden onderwijservaring. 

Zij verzorgt het vak toegepaste wiskunde binnen de opleiding mechatronica. 

Deze docent is zich niet bewust van de rol die taal speelt binnen de opleiding 

of binnen het vak dat zij verzorgt. Zij geeft dan ook aan dat studenten voor het 

volgen van haar vak niet over een bepaalde taalvaardigheid hoeven te 

beschikken. Een enkele keer doet zij wel een uitspraak over de rol van taal 

binnen haar lessen. Zo geeft zij bijvoorbeeld aan dat studenten een bepaalde 

taalvaardigheid nodig hebben om bij context sommen de juiste informatie uit de 

tekst te halen. Docent 2 geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor de 

taalvaardigheid van haar studenten. Zij zegt dat daar andere vakken voor zijn. 

Tijdens het interview heeft de docent aangegeven dat het bij haar past als ze 

samen met de studenten naar een oplossing zoekt. Deze manier van werken is 

te herkennen in haar les: docent 2 gebruikt diverse interactiestrategieën om 

studenten in de dialoog te betrekken en actief taal te laten gebruiken.  
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