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Wat is Doeltaalgebruik?



Doeltaalstellingen

1. Doeltaalinzet leidt tot taalverwerving
2. Doeltaal = Voertaal in het merendeel van de 

lessen Frans/Spaans/Duits in Nederland
3. Doeltaalgebruik = de doeltaal is het 

belangrijkste communicatiemiddel in de klas
4. Ik beheers het gebruik van de doeltaal goed



De vergrotende en overtreffende trap
Le comparatif et le superlatif



De vergrotende en overtreffende trap
Le comparatif et le superlatif

De vergrotende/overtreffende trap maak je in het Frans als volgt: 
- Groot = grand
- Groter dan = plus grand que
- De grootste = le plus grand
- Even groot als = aussi grand que
- Minder groot dan = moins grand que

Let op: de vergrotende en overtreffende trap gebruikt het bijvoeglijke naamwoorden. 
Bijvoeglijke naamwoorden schikken zich in het Frans naar het geslacht van het 
bijbehorende zelfstandig naamwoord. 

Dus:
Mijn auto is groter dan de auto van je vader. 
Ma voiture est plus grande que la voiture de ton père. 

De talen zijn de  interessantste vakken op school. 
Les langues sont les matières les plus intéressantes à l’école.



Neem over en vul in:

1. Mon voisin est … (charmanter dan) mon père.

2. Cédric a les parents … (aardigste) du quartier.

3. Ma maison est … (minder klein dan) ta maison.

4. Mon nouvel ordinateur est … (sneller dan) mon dernier.

5. Tes lunettes de soleil sont ... (even mooi als) celles de 
Jennifer Lopez.

6. …… 



Wat ging hier niet goed?

Kenmerken van ‘goed’ doeltaalgebruik



Doeltaal-Leertaal betekent: een functioneel 
taalbad, doeltaalgebruik met als doel: taal leren



Doeltaal-Leertaal, waar gaat het om?

• Heeft het zin om de doeltaal te spreken in de MVT-les?
• Doeltaalgebruik, wat is dat, hoe werkt het?
• Is het realiseerbaar docenten middels verantwoorde intensieve 

training doeltaaldidactiek te leren inzetten?

Theorie
Praktijk



6 Hoofdcriteria binnen 
Doeltaal-Leertaal





Onderzoeksresultaten



Prestaties op vaardigheden
Controlegroep vs Interventiegroep
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Andere onderzoeksresultaten

• Een observatie-instrument

• Intensieve training van docenten is effectief 
Leren kost wel een tijd

• Rol van collega’s en materiaal voor deelnemers

• Sterkere doeltaaldocenten = Betere prestaties 
Grote rol voor routines



Zelf oefenen met Doeltaal

Sorry, m’n spullen liggen nog in mijn kluisje...

Hou kun je van deze situatie een leerzame maken?

- Bereid je voor
- Laat mij iets leren en een klasgenoot die naast me staat 
- Wat zeg je als ik weer terug de klas in kom?



Doeltaalstellingen - encore

1. Doeltaalinzet leidt tot taalverwerving
2. Doeltaal = Voertaal in het merendeel van de 

lessen Frans/Spaans/Duits in Nederland
3. Doeltaalgebruik = de doeltaal is het 

belangrijkste communicatiemiddel in de klas
4. Ik beheers het gebruik van de doeltaal goed



Podcasts van Tussenuur met Noordhoff en 
Taal gewoon doen:
www.noordhoff.nl/podcast
www.taalgewoondoen.nl
Beide te beluisteren via Soundcloud en Spotify

www.doeltaal-leertaal.nl/achtergrondinformatie

http://www.noordhoff.nl/podcast
http://www.taalgewoondoen.nl/


Tot slot

Vragen
Gesprek

Ideeën
Feedback

Leuks
Kritisch’s

Anderszins 


