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Lessenserie hefbomen en katrollen 

 

Fragment 5: Ontwerpvoorstel maken 

 

Cognitieve taalfuncties uitlokken  

In een zaakvakles streeft de leerkracht bepaalde kennisdoelen na. Hij zal zijn vragen op 
deze doelen afstemmen. In dit geval wil de leerkracht de leerlingen een ophaalbrug laten 
maken die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Met de vragen die de leerkracht stelt, lokt hij 
het maken van redenaties, en de taal die daarbij hoort, uit. Zo vraagt de leerkracht: ‘Waarom 
moet de brug open kunnen?’ (Antwoord leerling: 'Omdat de boten er ook nog langs eh 
doorheen moeten').  
 
Het vragen naar argumenten (bijvoorbeeld welk materiaal is het beste voor een brug en 
waarom) en het redeneren daarover stimuleert leerlingen om cognitieve taalfuncties te 
gebruiken. Cognitieve taalfuncties geven de relatie tussen taal en denken aan.*   
Als leerlingen dergelijke vragen beantwoorden moeten ze een ingewikkeld denkproces onder 
woorden brengen. Bovendien hoort daar vaak tamelijk complex taalgebruik bij. Je ziet in het 
fragment bijvoorbeeld dat één van de leerlingen nog moeite heeft met uitleggen waarom een 
plank wel/niet stevig genoeg is: ‘Planken, ja, dan krakt ie. Als je met een fiets erop staat….’.  
 
Wanneer leerlingen zelf niet in hele zinnen antwoorden, kan de leerkracht de leerlingen 
feedback geven op hun taalgebruik en de leerlingen een model bieden in grammaticaal 
correcte zinnen. Bijvoorbeeld: ‘Ja, inderdaad, dus een plank is niet stevig genoeg want als je 
er met je fiets op staat krakt hij door.'.  
 
Als de leerkracht alert is op het gebruik van de verschillende taalfuncties en de bijbehorende 
taal kan hij dit in zijn eigen taal verwerken (modeling) en leerlingen door bepaalde vragen 
(bijvoorbeeld Waarom…? Hoe…? Wat gebeurt er als….) uit te lokken ze ook te gebruiken.  
 
* cognitieve taalfuncties: 
Rapporteren (benoemen, beschrijven, vergelijken),redeneren (chronologisch ordenen, 
concluderen, verwoorden van middel-doelrelatie (instrumentele relatie), verwoorden van 
oorzaak-gevolgrelatie of probleem oplossen)), projecteren of fantaseren. 

 

 


