ONDERZOEK

Techniek als
taaivoertuig
'Een goede leerkracht iaat taal in alle vakken terugkomen. Taal is
geen vak op zich!' Veel leraren vinden het integreren van taal- en
techniekonderwijs een goed idee. Maar doen ze dat ook in de
praktijk?

nderwijs in wetenschap en techniek komt
maar moeizaam van de grond. Basisscholen
hebben er vaak geen tijd voor - basisvaardigheden gaan voor - en ze zien het als 'iets dat
erbij komt'. Een oplossing is het samenvoegen van
de taal- en techniekles. In-een onderzoek van de
Saxion Hogeschool laten 69 leraren in de middenen bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8)
zien hoe zij het techniekonderwijs in hun groepen
vormgeven en hoe zij denken over het integreren van
taal- en techniekonderwijs.
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Idealiter levert integratie van taal- en techniekonderwijs winst op: er komt meer tijd beschikbaar voor de
techniekles en het taalonderwijs wordt betekenisvol.
Door taalvaardigheden toe te passen
tijdens de techniekles, krijgt het oefenen opeens écht betekenis. Leerlingen
schrijven over iets wat ze ontdekt
hebben, discussiëren en argumenteren
met klasgenoten over verschillende uitkomsten en presenteren hun
bevindingen. Spreken, luisteren en
schrijven, de productieve taalvaardigheden waar vaak minder tijd voor
is tijdens de taalles, komen meer
aan bod. De onderwijstijd wordt
efficiënter besteed: je kunt een aantal oefeningen in de
taalmethode overslaan, omdat je die vaardigheden al
tijdens de vakles hebt toegepast.

Zo wordt taal
extra productief
ingezet
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Je kunt als leraar de taalvaardigheid van leerlingen
tijdens een vakles stimuleren. Als ze bijvoorbeeld een
tekst moeten lezen over magneten kun je de strategieën
voor begrijpend lezen uitleggen en/of verder inslijpen.
Taalzwakke leerlingen kun je extra hulp bieden om de
leerdoelen techniek te behalen. Een geringe woordenschat (denk aan de schooltaal- en vaktaalwoorden in
de methodes) en een zwakke vaardigheid in begrijpend
lezen maken de opdracht voor sommige leerlingen
moeilijker. Toch kunnen ze voldoende inzicht en denkvermogen hebben om de taak te maken. Het is dan aan
jou om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Zoals een leraar in het onderzoek stelde: 'Laat kinderen
met technisch inzicht wel de kans krijgen om zich te
ontplooien, ook al zijn ze taalzwak.' Door gerichte
inzet van talige instructies en activiteiten stimuleer je
de taal- én denkontwikkeling. Leerlingen leren hoe ze
door middel van gesprekken en lees- en schrijfactiviteiten hun kennis en inzicht kunnen verbeteren.
Er is sprake van een win-winsituatie: taal wordt een
'voertuig van ontwikkeling'.
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Hoe ziet de gemiddelde techniekles er eigenlijk uit?
Van de ondervraagde leraren gebruikt 81,2 % een
methode voor de techniekles: 26, l % Leefwereld, 26, l
% Naut, de overige leerkrachten gebruiken (ook)
bouwmaterialen (blokken, Lego, enz.), constructiematerialen (K'nex, Meccano), leskisten en Techniektorens.
Een kleine minderheid gebruikt een bronnenboek.

tekst Martijn

Laat ze allemaal de kans krijgen om verder te komen.

De techniekles is duidelijk geen prioriteit in de klas.
Circa een kwart van de ondervraagde leraren besteedt er
tussen een halfuur en een uur per maand aan, iets minder dan de helft (42%) haalt niet meer dan een half uur.
Zoals een leraar het zegt: 'Ik blijf worstelen met de invoering van techniekonderwijs omdat het lesprogramma
al behoorlijk gevuld is met vakken als verkeer, Engels,
sociale vaardigheidstraining en ga zo maar door'.
Opvallend is ook dat bijna driekwart van de leraren
geen nascholing of coaching heeft gehad op het gebied
van techniekonderwijs.
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Gevraagd in hoeverre ze aandacht besteden aan taal
in de techniekles antwoorden de meeste ondervraagde
leraren dat ze vooral aandacht besteden aan woordenschat (uitleg van begrippen) en begrijpend lezen (tekst
bespreken en strategieën leren toepassen). Dit zijn
taaidomeinen die ook in de reguliere taal- en leeslessen
veel aan bod komen. Spreken en schrijven, de onderschoven kindjes in het taalonderwijs, komen dus ook
bij techniek maar mondjesmaat aan de orde.
Dat is een gemiste kans. Temeer omdat een meerderheid van de leraren wel positief staat tegenover het
integreren van taal- en techniekonderwijs, getuige de
reacties: 'Prima alternatief, beide zijn van belang!' 'Ik
heb die combinatie nog niet zo expliciet gemaakt, maar
ik zie daar best mogelijkheden!' Of zelfs: 'Het een kan
niet zonder het ander.' Sommige leerkrachten waren
wat voorzichtiger: 'Het is wel een doe-vak, dus geen
lappen tekst.' Enkelen reageerden negatief: 'Niet meer

van maken dan dat het is, taal komt voornamelijk bij
taal aan bod' en 'Dit heeft wat mij betreft geen specifieke prioriteit. Bij onze schoolbevolking is dat zelfs
helemaal niet nodig.'
De reacties van leraren in het onderzoek geven ook
oplossingen aan. 'Bij nieuwe dingen komen vanzelfsprekend nieuwe woorden en begrippen aan bod, maar
op een natuurlijke en ontspannen manier.' 'Begrijpend
lezen en de strategieën worden met name in de zaakvakken daadwerkelijk toegepast. De leerlingen moeten
zich hiervan bewust zijn en de zaakvakteksten ook als
zodanig benaderen.' Een enkeling wijst ook op valkuilen: 'Natuurlijk kun je de teksten van technieklessen goed gebruiken voor taallessen (begrijpend lezen,
zinsontleding etc.) maar er gaat veel tijd in zitten om
dat uit te zoeken.'
Die tijd kan het waard zijn. Zeker nu ook vanuit
de Inspectie van het Onderwijs meer aandacht is
voor minder vanzelfsprekende domeinen als spreken
en schrijven. Die focus vanuit de overheid op deze
vaardigheden zal ook de aandacht bij scholen doen
schuiven. Wat scholen nu nodig hebben, is een handreiking hoe zij geïntegreerd taal- en techniekonderwijs
kunnen vormgeven. Taal kan dan echt als middel
worden ingezet om de hogere cognitieve vaardigheden
te ondersteunen. Een mooie kans om onderzoekers en
leerkrachten samen een effectieve didactiek hiervoor te
laten ontwerpen en onderzoeken. •
Meer info: Martine Gijsel, associate lector
taaldidactiek, m. a. r.gijsel@saxion. nl.
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