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Expliciete grammatica-instructie 
Aandacht wordt bewust gelegd op een bepaalde grammaticale constructie 
Vaak geïsoleerd van een communicatieve activiteit
Gecombineerd met (re)productieve opdrachten en meta-linguïstische informatie 

Impliciete (grammatica) instructie 
Geïntegreerd in communicatieve activiteiten 
Trekt kort en doelgericht de aandacht naar grammaticale vormen die in de taalproductie 
aanwezig zijn
Vrije taalproductie wordt aangemoedigd 

(Housen en Pierrard, 2005)

Rol van Grammatica-instructie



Expliciete Grammatica-instructie

Present Continuous
Verb+ing

(Re)productieve 
opdrachten 



Impliciete(re) Grammatica-instructie

Vertellen wat je aan het 
doen bent 
I am talking

What are these people
doing? 



• Expliciete grammatica-instructie is effectief voor accuraat gebruik van grammaticale 
structuren. (Norris & Ortega, 2000; De Graaff & Housen, 2009; Spada & Tomita 2010; Goo, Granena, Yucel & 
Novella, 2015) 

• Impliciete vormen van instructie blijken effectiever dan expliciete grammatica-instructie als 
de data bestaat uit vrije taalproductie (Kang, Sok & Han, 2018) 

Onderzoek naar Expliciete VS Impliciete 
Grammatica-instructie



Accuraat taalgebruik wordt gezien als het minst voorspellende eenheid van vooruitgang in taalontwikkeling met 
veel variatie over tijd (vooral bij de beginnende taalniveaus) 
(Verspoor, Lowie, & Van Dijk, 2008; Verspoor, Schmid, & Xu, 2012, Caspi, 2010)

CAFFA  =  Complexity Accuracy Fluency Functional Adequacy

(Kuiken & Vedder, 2022). 

Probleem met accuraat taalgebruik 



“Tegenwoordig is dat volgens mijn 
ruwe schatting – op basis van de 
gebruikelijke onderbouwleergangen 
– zo’n twintig tot veertig procent.”

(Kwakernaak, 2020, p. 26).

Zie literatuurlijst voor meer onderzoeken. 

Rol van Grammatica-instructie

Reading
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Listening
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Grammar
37%

Teachers’ (N=8) estimated percentage of time spent 
on classroom activities. Piggott, 2019



• Mijn werkplekbegeleider vond het belangrijk om het meest te focussen op de grammatica door de achterstanden 
gecreëerd door COVID-19.

• Ik moest veel grammatica behandelen in de lessen waardoor ik weinig tijd overhield voor communicatieve 
opdrachten. 

• Ik was gevraagd om bijlessen te geven. Tijdens deze lessen behandelde ik vooral grammatica. Ik legde dan de 
regels uit en deed extra opdrachten met de leerlingen.

• In de vlog opdracht konden de leerlingen nagenoeg foutloos ‘to be going to’ gebruiken.  Maar ik moest dit 
onderdeel in de les ook behandelen en het resultaat was dat leerlingen het nu moeilijk vonden en hier fouten in 
gingen maken. 

Rol van Grammatica-instructie
Stageverslagen leraren in opleiding 
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!Er komen vakvernieuwingen aan! 

Kerndoelen voor de onderbouw: 

Vertrouwd raken met klank, strategieën aanleren voor woordenschat uitbreiding en informatie verwerking, 
informatie zoeken uit bronnen, standaard gesprekken voeren, informeel contact onderhouden, leren over de rol van 
het Engels bij internationale contacten. 

Streefniveaus per vaardigheid ERK: 

Schrijfvaardigheid: B1 niveau (havo) B2 niveau (vwo)  

Kennen en Kunnen (Engels)



B1 ERK niveau (havo) schrijfvaardigheid

Woordenschat, Grammaticale correctheid, Samenhang, Afstemming taalgebruik, Productiestrategieën 

Grammaticale correctheid:
Je maakt met een redelijke mate van nauwkeurigheid gebruik van een aantal veelgebruikte zinnen en patronen die 
bekend zijn van meer voorspelbare situaties

Kennen en Kunnen (Engels)
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• Reden 1: Overtuigingen over rol grammatica in taalverwerving (e.g.: Graus & Coppen, 2016) 

• Reden 2: Les methodes (e.g.: West & Verspoor, 2016; De Bot & Maljers, 2009; Ur, 2017; Maijala & Tammenga-
Helmantel, 2017) 

• Reden 3: Praktische realiteit onderwijs; meetbaar en zichtbaar (e.g.: Richards & Rodgers, 2014)

Waarom dan grammatica?
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Uitkomsten onderzoek Piggott 2019: 

• Expliciete (grammatica) instructie is voornamelijk effectief voor accuraat (geschreven) taalgebruik en 
gebruik maken van verschillende soorten vervoegingen (in spreken). 

• Impliciete instructie is effectief voor de ontwikkeling van leesvaardigheid, langere teksten schrijven, 
vloeiender spreken, en initiële lexicale diversiteit, gebruik van chunks. 

Kostbare lestijd aan besteden?



Leerling 1
My room is upstairs and it is very big. 
I have on my walls pictures. I have 4 
windows in my room. I have a bed, 
wardrobe and a desk. My bed is 
under my window, my wardrobe is in 
front of the door and my desk is 
under my window. My clothes are in 
my wardrobe. My favourite thing in 
my room is my desk. I don’t like my 
wardrobe, it is to small. My father 
and mother clean my room, when 
they working. writing you back?

Leerling 2
I'm from Holland and the city where I live 
is XXX. My room is upstairs in my house. 
The size of my room is not very big but also 
not small, It's normal. There is one window 
in my room and on the wall is a mirror and 
a plank with souvenirs. My clothes hanging 
in my wadrobe. The favourite thing in my 
room is my bed. My mother clean my 
room. I don't know when she make my 
room clean but I think on wednesday. I 
have a whoseband and candle, in front off 
the candle some pictures. from a friend I 
have a small, small book with some friends 
quotes. they is on the lamp.



The icing on the cake 

(in plaats van het beslag)

GRAMMAR IS LIKE



Bedankt!
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