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AANLEIDING
Ezelsbruggetjes à focus op resultaten in plaats van de analyse

regels

Taalregels, taalwerkelijkheid en taalgevoel
Vakspecifieke regels in plaats van taalbewustzijn
“Jan brak de vaas.”
Ø Wie of wat + persoonsvorm = onderwerp
Ø Wat brak? De vaas = onderwerp
Ø Wie brak? Jan = onderwerp

“Ik wacht op de bus.”
Ø Ich warte auf dem Bus. [Ik wacht bovenop de bus.]
Ø Ich warte auf den Bus. [Ik wacht op de bus (bij de bushalte).]

gevoel

werkelijkheid

OVERZICHT PROMOTIETRAJECT
• (I) stand van zaken docenten à welke concepten per taal, dwarsverbanden?

• (II) Stand van zaken leerlingen à welke kennis zetten ze in? Transfer?

• (III) Taalcontrastieve analyse à Cross-Linguistic Awareness Program (CLAP)

• (IV) Ontwikkeling meetinstrument à taalvaardigheid en bewustzijn apart te meten?

• (V) Cross-Linguistic Awareness Program (CLAP) à Nederlands

INLEIDING
Doelen grammaticaonderwijs
Ondersteuning andere…
A) …taalvaardigheden, maar:
ü leerlingen gaan niet beter schrijven door traditioneel grammaticaonderwijs
ü elke vorm van empirisch bewijs voor deze ondersteunende rol ontbreekt
B) ...talen, maar met betrekking tot traditioneel grammaticaonderwijs:
ü per vak verschillende termen
ü concepten niet op hetzelfde moment (soms zelfs niet in hetzelfde leerjaar) aangeboden
ü de didactische aanpak verschilt per vak
Traditioneel grammaticaonderwijs à sterke (inter-)nationale kritiek

INLEIDING
Mogelijke oplossing?
Bewuste taalvaardigheid als doel: niet ‘het goede antwoord’, maar de redenering die daaraan voorafgaat.
Contextrijke visie op grammatica!
Visie op bewuste taalvaardigheid
à “een vaardigheid die steunt op kennis en inzicht in taal en taalgebruik”
à “een verhoogd bewustzijn van en gevoeligheid voor de vormen en functies van taal”
à Expliciete kennis om reeds aanwezige impliciete kennis te onderbouwen. Taaloverstijgende mogelijkheden!

Expliciete kennis van de overeenkomsten en verschillen tussen talen vergroot de gevoeligheid voor de vormen en functies van
taal!

INLEIDING
Een betekenisvollere invulling = positieve transfer?
- Andere taalvaardigheden:

Myhill et al. (2012) geïntegreerd grammaticaonderwijs à
schrijfvaardigheid en metalinguïstische kennis.

Schrijfvaardigheidslessen gefocust op de effecten van grammaticale keuzes en het construeren van betekenis.

- Andere talen:

McManus en Marsden (2017) alternatieve invulling van het grammaticaonderwijs à
snelheid en nauwkeurigheid van lees- en luistervaardigheid in de tweede taal.

Grammaticaonderwijs waarin een expliciete koppeling werd gelegd tussen grammaticale structuren in het Engels (L1) en het Frans (L2)

UITGANGSPUNTEN
à balans verschuiven van feitenkennis naar inzicht, begrip en toepassing
à stimuleren grammaticaal redeneren en reflectief denken
à expliciete kennis aanbieden om reeds aanwezige impliciete kennis te onderbouwen
à grammaticale analyse begint met het zien van delen en samenhang, dus pas aan het eind van de redenering
tijd/aandacht voor grammaticale begrippen

Belangrijker dan het vinden van het ‘goede antwoord’ wordt de redenering die tot dat ‘goede’ antwoord leidt, waarbij
leerlingen leren dat er soms meer goede antwoorden zijn, en dat de context bepaalt welke van die goede antwoorden
het optimale antwoord is.
Mogelijk kan grammaticaonderwijs zo wél een positieve bijdrage leveren aan bewuste taalvaardigheid in het Nederlands
én de moderne vreemde talen.

ONTLEEDOPGAVEN
Wat is de bedoeling?
Vorm van structuuranalyse, waarbij de zin in zinsdelen moet worden verdeeld.

Kritiek
à De ezelsbruggetjes zijn gericht op het benoemingsresultaat i.p.v. de manipulatie zelf
“Taalanalyse is in de kern een rommelig probleem: er is lang niet altijd een eenduidig antwoord […] en het is op voorhand
onduidelijk welke informatie aan het vinden van de oplossing bijdraagt”
à Het oefen- en toetsmateriaal bevat slechts zinnen die met behulp van ezelsbruggetjes correct ontleed kunnen worden.
Sla echter maar eens een willekeurige roman open….
à Het grammaticale inzicht van leerlingen gaat niet veel verder dan het kunnen benoemen van een zinsdeel

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
(GRAMMATICALITY JUDGEMENT TASKS)
Wat is de bedoeling?
Beoordelen of de voorgelegde (on-)grammaticale zinnen welgevormd zijn of niet (R. Ellis, 1991)
aan de hand van de volgende stappen:
1. snappen wat er staat, semantic processing (doorgronden)
2. vaststellen of er iets (on-)grammaticaal is, noticing (verwonderen)
3. Bepalen waarom het (on-)grammaticaal is + eventueel de overtreden regel benoemen, reflecting (reflecteren)

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
1.

De koningin heeft zijn trouwe onderdanen toegesproken.

2.

Het instituut biedt zijn leden vele voordelen.

3.

Mijn neefje heeft jarenlang op het hoogste niveau gevoetbald.

4.

(De docente vraagt zich af) of ze zullen allemaal slagen.

5.

(We horen net) dat we nog niet naar huis mogen gaan.

6.

Rob is de enige van alle docenten die niet aan de stakingen meedoen.

7.

De foutief geparkeerde auto stond al een week voor onze deur.

8.

Ik zou later graag een internationale, bekende artiest zijn!

9.

De katten werden een leuk trucje geleerd door mijn broer.

10. Dat is het paard met wie ik bijna al mijn wedstrijden rijd.

doorgronden

verwonderen

reflecteren
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GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
Ø De koningin heeft zijn trouwe onderdanen toegesproken.
Grammaticale functie, voornaamwoorden à bezittelijk

doorgronden

Ø (De docente vraagt zich af) of ze zullen allemaal slagen.
Woordvolgorde, bijzin à V2-regel ten onrechte toegepast
Ø Rob is de enige van alle docenten die niet aan de stakingen meedoen.
Congruentie, wat is hier het onderwerp?

verwonderen

Ø De katten werden een leuk trucje geleerd door mijn broer.
Congruentie, wat is hier het onderwerp?
Ø Dat is het paard met wie ik bijna al mijn wedstrijden rijd.
Congruentie, verwijzing naar een dier i.p.v. een mens

reflecteren

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
1.

*De docent schrok van de bijzonder slechte gemaakte toets.

A) Leg uit waarom deze zin grammaticaal incorrect is.
B) Kopieer en verbeter de zin & zet de verbeterde fout IN HOOFDLETTERS in jouw zin.
2.

doorgronden

*Hij heeft het onmiddellijk aan ze moeder gevraagd.

A) Leg uit waarom deze zin grammaticaal incorrect is.

verwonderen

B) Kopieer en verbeter de zin & zet de verbeterde fout IN HOOFDLETTERS in jouw zin.
3.

*Het zand die op het strand lag, was wit.

A) Leg uit waarom deze zin grammaticaal incorrect is.
B) Kopieer en verbeter de zin & zet de verbeterde fout IN HOOFDLETTERS in jouw zin.

reflecteren

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
A) Leg uit waarom deze zin grammaticaal incorrect is.
B) Kopieer en verbeter de zin & zet de verbeterde fout IN HOOFDLETTERS in jouw zin.
*De docent schrok van de bijzonder slechte gemaakte toets.
A) Deze zin is grammaticaal incorrect omdat de regels met betrekking tot congruentie niet goed zijn
toegepast. Slecht geeft in deze zin als bijwoord extra informatie over het bijvoeglijk naamwoord
gemaakte en niet over toets. Het krijgt hier ten onrechte een extra -e alsof het zelf ook een bijvoeglijk
naamwoord is en dus is er sprake van incongruentie.
B) De docent schrok van de bijzonder SLECHT gemaakte toets.
*Hij heeft het onmiddellijk aan ze moeder gevraagd.
A) Deze zin is grammaticaal incorrect omdat de regels met betrekking tot grammaticale relaties niet
goed zijn toegepast. De naamval van het voornaamwoord klopt niet. Ze wordt hier gebruikt om
bezittelijkheid uit te drukken en dat kan niet met deze vorm.
B) Hij heeft het onmiddellijk aan ZIJN/Z’N moeder gevraagd.
*Het zand die op het strand lag, was wit.
A) Deze zin is grammaticaal incorrect omdat de regels met betrekking tot congruentie niet goed zijn
toegepast. Het zand is enkelvoudig, onzijdig en bepaald. Het betrekkelijk voornaamwoord die voldoet
niet aan die eisen en dus is er sprake van incongruentie.
B) Het zand DAT op het strand lag, was wit.

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
1. Kleur alle afbeeldingen rood die volgens jou een incorrecte interpretatie van onderstaande
zin weergeven.

doorgronden

verwonderen

reflecteren

Ze kijkt naar de hond met één oog.
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1. Kleur alle afbeeldingen rood die volgens jou een incorrecte interpretatie van onderstaande zin weergeven.

Ze kijkt naar de hond met één oog.

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
2. Geef voor afbeelding één en twee afzonderlijk aan waarom dit volgens jou een
correcte/incorrecte interpretatie van de zin is. Kopieer onderstaande zinnen en vul aan:
Afbeelding 1 is (correct/incorrect), omdat
Afbeelding 2 is (correct/incorrect), omdat

doorgronden

verwonderen

reflecteren

Ze kijkt naar de hond met één oog.

GRAMMATICALITEITSBEOORDELINGEN
2. Geef voor afbeelding één en twee afzonderlijk aan waarom dit volgens jou een correcte/incorrecte interpretatie
van de zin is.
Afbeelding 1 is (correct/incorrect), omdat met één oog hierin geïnterpreteerd wordt als bijvoeglijke bepaling bij de
hond (de hond heeft één oog, het meisje kijkt met twee ogen). Je kunt deze interpretatie ook formuleren als “Ze kijkt
naar de hond die slechts één oog heeft”.
Afbeelding 2 is (correct/incorrect), omdat met één oog hierin geïnterpreteerd wordt als bijwoordelijke bepaling bij de
persoonsvorm kijken. De handeling wordt uitgevoerd door het meisje (Het meisje kijkt met één oog, de hond heeft twee
ogen). Je kunt deze interpretatie ook formuleren als “Met behulp van één oog kijkt het meisje naar de hond”.
Ze kijkt naar de hond met één oog.
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