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Inclusief, activerend en taalgericht onderwijs  

Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged 

assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are learning, write reflectively about it, relate it to past 

experiences, and apply it to their daily lives. They must make what they learn part of themselves. (Chickering&Gamson, 1987) 

 

  

 

 

Model Invalshoek Basiswerk 

Universal Design for 
Learning 

Verzorgen van 
inclusief onderwijs 

Burgstahler & 
Corry, 2008 

Taalgericht vakonderwijs 
Taalontwikkelend lesgeven 

Ontwikkelen van 
taalcompetenties 

Hajer en 
Meestringa, 2011 
Van der Westen, 
2010 

Visible learning Verhogen van 
leerrendement 

Hattie, 2012 

Zelfdeterminatietheorie  
(Basic Needs theory) 

Stimuleren van 
motivatie 

Deci & Ryan, 2000 
Stroet, 
Opdenacker & 
Minnaert, 2013 

  

Belang van activeren op een rijtje: 

- studenten onthouden meer van de leerstof 

wanneer ze er actief mee omgaan; 

- activerende momenten verhogen de aandacht van 

de studenten opnieuw waardoor het leereffect 

verhoogt; 

- via activerende werkvormen kan de docent nagaan 

in hoeverre de studenten de behandelde leerstof al 

begrepen hebben; 

- activerende momenten leiden tot diepe verwerking 

van de leerstof. (uit Coertjens, Lardon & 

Vanthournout, 2009) 

http://www.ap.be/
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Context 

 expliciet koppelen van leerinhoud 

aan voorkennis,  leefwereld en 

beroepscontext 

 variatie in leermiddelen (tekst en 

media) 

 actief inzetten van voorkennis 

 … 

Interactie 

 in gesprek 
 aandacht voor 

verwerkingsopdrachten 
 samenwerking met peers 
 actief taalgebruik stimuleren 
 … 

 

Steun 

 demonstreer en geef voorbeelden 
 aandacht voor leerstrategieën 
 steun bij teksten en opdrachten 

 monitoren en feedback geven 
 … 
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DIGITALE TOOLS1 OM STUDENTEN OOK IN GROTE GROEP ACTIEF AAN DE SLAG TE KRIJGEN 

http://www.woordwolk.nl/ 
 

 
 

 

Voorkennis activeren door te 
noteren wat je al weet over thema 

 
http://www.wordle.net/  

 

Voorkennis activeren door te 
noteren wat je al weet over thema 

https://nl.padlet.com 
 

 
  

 

Gedeeld bord waarop studenten 
(anoniem) vragen kunnen 
beantwoorden 

https://www.mentimeter.com/  
 

 
 

 

Meningen/antwoorden van een 
groep omzetten in data, in real 
time 

https://www.polleverywhere.com/  

 
 

 

Meningen/antwoorden van een 
groep omzetten in data, in real 
time (respons in web of PP).  

https://getkahoot.com/ 

   

 

Je creëert “quizjes” om kennis bij 
studenten kennis te toetsen of 
discussies of peilingen te houden. 
In de quizversie kunnen studenten 
ook punten verdienen + maakt een 
ranking. 

http://www.socrative.com/  
 

 
 

 

Socrative laat toe studenten te 
betrekken en te toetsen terwijl je 
lesgeeft. Je krijgt een beeld van 
het beheersingsniveau in de les. 

                                                           
1 Veel digitale tools zijn beperkt gratis bruikbaar, bv. voor 25 tot 50 respondenten. Laat studenten in grote groep dan ook in 
groepjes hun antwoorden ingeven. Hiervoor laat je hen eerst individueel nadenken, vervolgens overleggen en dan pas een 
antwoord insturen (Think-Pair-Share). Om ze echt allemaal te laten antwoorden kun je gebruikmaken van gekleurde 
stemkaartjes. 

http://www.woordwolk.nl/
http://www.wordle.net/
https://nl.padlet.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://getkahoot.com/
http://www.socrative.com/
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WERKVORMEN OM STUDENTEN IN KLEINERE2 EN MIDDELGROTE GROEP ACTIEF AAN DE SLAG TE KRIJGEN 

Groepswerk  
Je kunt variëren door te werken met parallel groepswerk 
(alle groepjes werken aan dezelfde opdracht) of 
complementair groepswerk (groepjes werken aan een 
verschillende (deel)opdracht en bij de nabespreking 
wordt het tot één geheel gebundeld). Bewaak dat 
iedereen bijdraagt aan het groepswerk. Zorg voor een 
positieve interafhankelijkheid tussen de groepsleden, ze 
moeten elkaar nodig hebben om te leren.  
 

 
Jigsaw  
Deze methode combineert parallel en complementair groepswerk. 
Een opdracht wordt verdeeld in een aantal thema’s. Er worden 
complementaire groepjes gemaakt die elk 1 thema bestuderen. In 
een tweede fase worden de groepjes heterogeen gemengd en zit er 
van elk thema 1 expert in elk groepje. De volledige opdracht wordt 
in deze groep doorlopen en elke expert leert zijn groepsleden iets 
over het eigen thema. 
 

 
Onderwijsleergesprek  
Door middel van vraag en antwoord bouw je samen met de studenten de redenering op, in plaats van de 
redenering uit te leggen. Zorg ervoor dat iedereen aan bod komt, vraag naar achterliggende 
redeneringen, stel bijvragen. 
 

 
Discussie 
Studenten leren hun standpunt beargumenteren en leren debatteren. Zoek 
een controversiële stelling waarbij zowel voor- als tegenstanders zijn of wijs 
meningen toe. Bewaak wel dat alle studenten aan bod komen (laat bv. met de 
klok mee elke student in een groepje een argument formuleren) 

 
 
Labo  
De lesgever doet een handeling voor in een traag tempo en 
verwoordt wat hij doet. Indien mogelijk kunnen studenten 
daarna zelf aan de slag gaan in een labo of een experiment. 
Ook kunnen zij in eerste instantie aan elkaar demonstreren. 
Het zelf uitleggen van de handeling maakt dat de handeling 
beter zal verankerd worden en ook de taalvaardigheid en 
woordenschatkennis van studenten wordt getraind. 
 

  

                                                           
2 groepen minder dan 60 studenten 
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WERKVORMEN OM STUDENTEN IN GROTE (EN OOK KLEINERE) GROEP ACTIEF AAN DE SLAG TE KRIJGEN 

 
Demonstratie 
De lesgever doet een handeling voor in een traag tempo en verwoordt 
wat hij doet. Indien mogelijk kunnen studenten daarna zelf aan de slag 
gaan in een labo of een experiment. Ook kunnen zij in eerste instantie 
aan elkaar demonstreren.  
Het zelf uitleggen van de handeling maakt dat de handeling beter zal 
verankerd worden en ook de taalvaardigheid en woordenschatkennis 
van studenten wordt getraind. 
 
 

 

 
Zoemsessie 
Geef korte groepsopdrachten (2 tot 5 minuten) aan groepjes van 2 - 4 studenten. 
Laat enkele studenten aan het woord met hun oplossing. Je bewaakt de kwaliteit 
van de antwoorden door samen te vatten, door te vragen, te parafraseren, aan te 
vullen en er fouten uit te halen. Laat studenten zoveel mogelijk zelf verwoorden, dit 
helpt hen actief de leerstof te verwerken. Weet een student de oplossing niet, vraag 
dan eerst of er andere studenten zijn die het wel weten of kunnen aanvullen. 
 

 
Think-pair-share 
Laat studenten eerst individueel nadenken over een probleem/opdracht (think). 
Daarna leggen ze hun bevindingen samen per 2, vullen ze aan of trachten ze elkaar 
te overtuigen (pair). Vervolgens komen enkele groepjes aan bod in de nabespreking 
(share). Bij deze werkvorm verwacht je dat studenten niet enkel nadenken over 
hun antwoord, maar dit ook structureren en zo goed mogelijk verwoorden naar 
anderen. Voorzie hiervoor indien nodig houvast en taalsteun (bv. voorbeelden, 
schema’s, schrijfkaders). Om interactie volop uit te lokken, kan je werken met 
tijdsafbakening voor het pairen: elke student krijgt 1 of 2 minuten tijd om zijn idee 
te bespreken (zo komt elke student ook daadwerkelijk aan bod). 
 
 

 
Think-write-pair-share 
Laat studenten eerst individueel nadenken over een probleem/opdracht (think). Laat hen hun bedenkingen 
neerschrijven (write). Daarna leggen ze hun bevindingen samen per 2, vullen aan of trachten elkaar te overtuigen 
(pair). Vervolgens komen enkele groepjes aan bod in de nabespreking (share). Bij deze werkvorm verwacht je dat 
studenten niet enkel nadenken over hun antwoord, maar dit ook structureren en zo goed mogelijk verwoorden naar 
anderen. Je kan hier variaties op maken door te werken met een tijdsafbakening waarin het “pairen” gebeurt: elke 
student krijgt 1 of 2 minuten tijd om zijn idee te bespreken (zo komt elke student ook daadwerkelijk aan bod). 
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Quick Write 
Op gezette tijdstippen kan je de les kort pauzeren en aan studenten vragen om 
schriftelijk na te denken waarover ze aan het leren zijn, een antwoord op een vraag 
te bedenken of het stukje theorie samen te vatten. Deze techniek kan ingezet 
worden om studenten kort over hun eigen doorlopen proces te laten nadenken (bv. 
bij vaardigheidslessen). Terugkoppelen in groep of per twee kan, maar is niet altijd 
noodzakelijk. Je kan ook verwijzen naar de cursus voor extra informatie of 
antwoorden. Deze techniek ondersteunt leerstrategieën en stimuleert kritische 
reflectie en zelfevaluatie. Het schrijven activeert bovendien de verwerking van de 
inhouden.  
 

 
Quick Draw 
Laat studenten hun begrip van een abstract gegeven in een tekening weergeven. Een grondig begrip van een nieuw 
concept vraagt heel wat diepgaande analysevermogens. Het kunnen synthetiseren van deze analyse in een tekening 
steunt het diepgaand leren. Laat studenten na het tekenen aan een buur/kleine groep/op het smartboard presenteren. 
 

Stemmen 
Studenten laten stemmen (met stembakjes, kleurkaartjes, whiteboardjes,…) verhoogt actieve participatie en meer 
betrokkenheid dan bij handen opsteken. Iedereen doet mee. Het meest effectief is wanneer eerst gestemd wordt, 
studenten vervolgens in paren of kleine groepjes hun antwoord bespreken en motiveren en er vervolgens opnieuw 
gestemd wordt. In de tweede stemronde verhoogt het aantal juiste antwoorden (studenten hebben elkaar in eigen 
woorden kunnen overtuigen). Voor het stemmen begint kunnen studenten even ‘quick-writen’ of alvast even in think-
pair uitwisseling gaan. Zorg ervoor dat foute antwoorden na stemronde 1 niet zomaar verbeterd worden. Laat 
studenten hun motivering toelichten, laat studenten in discussie gaan, zodat ze zelf tot nieuwe besluiten kunnen 
komen (door tweede stemronde). Als studenten daarna nog  foute aannames blijven vasthouden, kun je best overgaan 
naar het opnieuw uitleggen (reteach). 
Vormen:  

- Akkoord / niet akkoord 
- Waar / Niet waar / Waar met nuancering / onmogelijk te bepalen 
- Multiple choice antwoorden A / B / C / D 
- Beperkte antwoordkaartjes bv. feit / mening of wetgevende / uitvoerende / rechterlijke macht 

 

Geleid college 
Na een lezing van 20-30 minuten krijgen studenten 5 minuten tijd om 
hun notities aan te vullen, de lezing te reconstrueren per twee of in 
groepjes hun nota’s verder aan te passen. 
Ook bij een wat actiever hoorcollege is het een goed idee om af en toe 
(mini)pauzes (2 à 5 min.) in te bouwen zodat studenten de behandelde 
leerstof kunnen verwerken en herformuleren (in eigen woorden). Je 
dient hen hierin wel te begeleiden en aan te moedigen (overleg met je 

buur, vul je nota’s aan, duid moeilijke woorden in je cursus aan en bekijk of je ze aan het einde van de les begrijpt, vul je 
woordregister aan, vul het sleutelschema aan, noteer resterende vragen) – zodat het geen losse, verloren 
babbelmomentjes worden. 
 
Voorbeeld: Heb je net 10 minuten hoorcollege over een nieuw begrip gegeven? Leg de les even stil en vraag de 
studenten om een definitie op te schrijven, om een verband met vorige lessen te noteren of een verband met de 
omgeving rondom hen. Dit is meteen een goede oefening voor het examen. 
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Feedback college 
Studenten nemen vooraf de leerstof door, lossen een aantal vragen vooraf op 
en kennen de structuur van de inhoud. Na een lezing van 20 minuten, wordt 
een studiesessie van 20 minuten ingebouwd, waarbij studenten in kleine 
groepjes werken aan vragen (opgesteld door lesgever of verzameld bij 
studenten) rond de inhoud. 
. 
 

 
Debatcarrousel 
Geef studenten een uitdagende vraag. Laat hen hun mening/antwoord noteren en dit antwoord motiveren. Laat 
iedereen zijn papier doorschuiven naar rechts. Elke student noteert na het lezen van het antwoord een bevestigend 
argument. De papieren worden opnieuw doorgeschoven. Elke student leest nu de 2 ingevulde hokjes en noteert een 
contra-argument. Laat nogmaals doorschuiven. De laatste student leest wat in de 3 hokjes werd ingevuld en vermeld nu 
nog zijn eigen mening/antwoord en zijn motivatie. Het document gaat nu terug naar de originele student. Een aantal 
voor- en tegens kunnen nu gedeeld worden in de groep. 
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Woordregister – woordenlijst – woorddossier  
Een woorddossier aanleggen helpt bij de verwerving van woordenschat. De techniek 
werkt bij vreemde talen, maar ook voor vakjargon of academische woordenschat. Als 
docent kan je zelf een woordenlijst opnemen achteraan in de cursus of zichtbaar maken 
in de cursus (bv. kernwoorden in de kantlijn plaatsen of vetjes drukken). Je kan studenten 
stimuleren om zelf lijsten aan te leggen en onderling uit te wisselen. Daar bestaan 
toegankelijke apps voor. Afhankelijk van de context kan je hier zelfs een opdracht van 

maken, die bijvoorbeeld kadert in permanente evaluatie en waar eventueel een cijfer op staat. 
 
Moedig studenten aan om de 
woordverklaringen steeds in de context van de 
cursus te plaatsen en verbanden te leggen 
met andere woorden. Het toepassen en 
verklaren van de kernbegrippen zijn 
belangrijke vaardigheden voor het examen. 
Je kan werken met voorbeelden 
(taalsteun) als je merkt dat studenten het 
moeilijk hebben om goede definities of 
verklaringen te geven.   
 
Voorbeeld: Wil je graag dat studenten een stuk 
cursus lezen vóór de les? Geef hen een gerichte 
leesopdracht door de moeilijke woorden 
uit de tekst te laten halen en te verklaren. 
Studenten komen zo beter voorbereid naar de 
les en kunnen eventuele tekorten (ongekende woorden) vooraf bijwerken. 
 
Gratis online tools: quizlet.com, teach2000, wrts.nl, woordapp van de British Council … 
 

Gerichte leesopdracht 
Het expliciet koppelen van (nieuwe) leerinhouden aan voorkennis, leefwereld of beroepswereld, bevordert de 
kenniswerving. Informatie zoeken over een bepaald onderwerp (boek, website, kranten, de cursus…) kan hierbij helpen. 
Studenten gaan immers actief aan de slag met het onderwerp. 
 
Zorg er wel voor dat studenten een gericht leesdoel krijgen. Gewoon ‘informatie zoeken’ is een te vage opdracht. 
Voorbeelden: 
Zoek drie krantenartikels waarin het effect van… duidelijk is.  
Maak een schema van de voor- en nadelen van … (als voorbereiding op een 
debat in de les) 
Zoek twee opiniestukken met tegenstrijdige meningen over een bepaald 
onderwerp. 
Lees de website en zoek informatie die afwijkt van de cursus 
 
Bij de start of op het einde van de les kan tijd gemaakt worden om even in 
te gaan op de leeservaringen, klassikaal of in kleine groepjes.  
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Sleutelschema’s  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sleutelschema’s 
voorzien tijdens een 

hoorcollege geeft studenten een model om accurate en complete nota’s te nemen of cursussen/handboeken gericht te 
lezen en actief te verwerken.  Je kan in het voorbeeld hierboven ook abstracter werken door bv. studenten te laten 
stilstaan bij de effecten van een aantal geschiedkundige voorvallen op het leven van vandaag.  
 
Sleutelschema’s bieden ondersteuning bij woordenschat- en kennisverwerving en sluiten aan bij gangbare 
leerstrategieën zoals schema’s maken. Je kan variëren in moeilijkheidsgraad: opdracht geven om zelf een schema te 
maken en te delen met andere studenten of een bestaand schema invullen. Gesprekken over de inhoud of de vorm van 
een schema kunnen tot interessante inzichten leiden. 
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Vragen stellen 
 Stel een vraag of geef een opdracht waarover studenten kort moeten 

nadenken. Laat hen het antwoord voor zichzelf noteren. 
 Ga vervolgens rond in de aula (eventueel met microfoon) en laat 

verschillende studenten antwoorden. Gebruik hun antwoorden om je leerstof 
aan op te hangen.  

 Let er op om verschillende studenten te laten antwoorden (zie hoger).  
 Reageer constructief op gegeven antwoorden, ook al zijn ze niet helemaal (of niet) correct. Verbeter foute 

aannames. Zorg ervoor dat studenten zich richten op begripsvorming, meer dan op juist of fout antwoorden. 
 Vraag door, laat de student het antwoord verder uitbreiden of op een andere manier verwoorden, vraag een 

voorbeeld. Op deze manier werk je taalontwikkelend aan het goed gebruiken van vakjargon, maar ook aan het 
leren gestructureerd antwoord geven op gestelde vragen (wat alvast een goede voorbereiding is op het examen).  

 Stimuleer studenten om in eigen woorden te formuleren wat ze geleerd hebben, leer hen academisch (dus met 
het juiste jargon) parafraseren. 

 Herformuleer het antwoord als dat nodig is of laat een andere student het nog eens formuleren. 
Je kan studenten hun antwoord eerst even met hun buur laten bespreken. 
 
Tip: hebben je studenten spreekangst? Laat hen bij de start van het college een nummertje noteren en onthouden. 
Vervolgens geven ze de nummers aan jou af. Nadat je een vraag hebt gesteld of opdracht hebt gegeven, trek je een 
nummertje uit de stapel vooraan. Deze student moet antwoorden. Hebben de studenten in een groepje samengewerkt, 
dan kunnen ze afspreken om in elkaars plaats te antwoorden. Deze techniek heeft bij studenten wat tijd nodig om te 
wennen, maar werkt goed om ze te activeren. 
 

 
Nieuwsgierigheid opwekken 
Gebruik bij de start van de les een ‘binnenkomer’. Prikkel de 
nieuwsgierigheid van de student: sluit aan bij de voorkennis, gebruik een 
stelling, een probleem, een sprekend voorbeeld (uit de actualiteit, uit hun 
leefwereld), een demonstratie, een filmfragment, een item uit de 
actualiteit … 

 
 

 
Activeer voorkennis 
Vraag bij het begin van de les wat studenten onthouden hebben uit de vorige les of wat ze al weten over het nieuwe 
onderwerp. Laat hen dit luidop verwoorden (actieve verwerking). Laat eventueel eerst noteren, bevraag verschillende 
studenten, laat elkaar aanvullen. Vul dan zelf verder aan, zodat de voorkennis echt opgefrist wordt. (Vermijd uiteraard 

de hele vorige les te herhalen). Bij een nieuw thema kun 
je voorkennis oproepen aan de hand van een brainstorm 
(woordspin, woordparachute), elektronische post-its, een 
video-fragment, audiocast, … Laat studenten ook 
nadenken over de relevantie van dit (nieuwe) thema, 
voor hun opleiding, beroep of voor dit 
opleidingsonderdeel. 

 

 

 


