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1. Voorwoord 
 

In 2010 heeft het Expertisecentrum mvt (ICLON, Universiteit Leiden) subsidie van OCW 
gekregen om activiteiten uit te voeren ten behoeve van de ondersteuning van de 
implementatie van de kennisbasis Engels op de pabo.  De kennisbasis Engels, die eind 
2010 was opgeleverd, was echter nog niet officieel vastgesteld. Het was nog onduidelijk 
wat landelijk mocht worden verwacht van een beginnende basisschooldocent op het 
gebied van kennis van de Engelse taal en vakdidactiek Engels. In afwachting van 
verdere verankering diende de kennisbasis Engels dus vooral als inspiratiebron voor de 
curriculumontwikkeling van individuele pabo’s. 

Op advies van de koepelorganisatie van de pabo’s (LOBO) en de projectleiding van de 
pabo-kennisbasis, heeft het Expertisecentrum mvt drie pabo’s benaderd die al ver waren 
met de implementatie van de kennisbasis Engels. Deze drie pabo’s (Hogeschool 
Windesheim, Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Rotterdam) hebben een 
pioniersfunctie: hun curricula kunnen worden gezien als mogelijke uitwerkingen van de 
kennisbasis. Ze werken ook samen met het Europees Platform aan de 
professionalisering van leerkrachten op het gebied van vroeg vreemde talenonderwijs 
(vvto) Engels en bieden speciale minorprogramma’s rond vvto Engels.  

Met deskundigen uit deze pabo’s heeft het Expertisecentrum mvt in 2011 en 2012 
publicaties opgesteld en instrumenten ontwikkeld. In het bijzonder is de CLIL Toolkit 
voor het basisonderwijs het resultaat van een samenwerkingsproject tussen het 
Expertisecentrum mvt en docenten Engels van de pabo van de Christelijke Hogeschool 
Ede.  CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een didactische benadering 
waarbij het vakinhoudelijk onderwijs gekoppeld wordt aan het onderwijs Engels. CLIL 
wordt in Nederland in het voortgezet onderwijs toegepast, op scholen voor tweetalig 
onderwijs (tto), en is ook geschikt voor het basisonderwijs.  

Het basisonderwijs onderscheidt zich echter fundamenteel van tweetalig onderwijs. Het 
basisonderwijs bestaat uit gemêleerd samengestelde groepen. Leraren in het 
basisonderwijs zijn gewend om met diversiteit om te gaan, maar minder om Engels als 
voertaal te hanteren bij een vakles. Deze publicatie reikt daarom een didactische 
handreiking aan die tegemoet komt aan deze beide gegevens. Tevens sluit het aan bij 
actuele ontwikkelingen in het basisonderwijs waar leerlingen steeds meer onderzoekend 
en samenwerkend leren en daarop reflecteren. 
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De CLIL Toolkit  bestaat uit verschillende onderdelen, die pabostudenten en 
leerkrachten basisonderwijs ondersteunen bij het werken met CLIL in de eigen lessen 
Engels. De toolkit bevat  

- achtergrondinformatie over CLIL 

- uitleg over de theoretische modellen die in de initiële training en de nascholing van de 
Christelijke Hogeschool Ede wordt gebruikt  

- de elementen van een CLIL-les, geïllustreerd met videofragmenten van lessituaties   

- formulieren voor lesobservatie en lesplanning  

- ingevulde lesplannen 

- praktische suggesties voor de toepassing van CLIL op de basisschool 

- een begrippenlijst 

- een literatuurlijst 

De auteurs van de CLIL Toolkit hebben ruime ervaring in het Nederlandse 
basisonderwijs en op de pabo. Het basisonderwijs is uniek in de manier waarop er 
gewerkt wordt en in de diversiteit die leerlingen kenmerkt. Het is bovendien sterk in 
ontwikkeling: concepten als opbrengstgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, 
ervaringsgericht onderwijs zijn naast de meer traditionele programmagerichte aanpak 
komen te staan. Een model van elders, zoals CLIL, zal dus altijd getoetst moeten 
worden aan enerzijds de haalbaarheid en anderzijds de relevantie in het geheel van de 
schoolontwikkeling. 

Het concept dat in de CLIL Toolkit wordt gepresenteerd kan in verschillende schooltypes 
worden geïntegreerd en door verschillende types leraren worden gehanteerd. Daarbij 
wordt rekening gehouden met het feit dat het leren van Engels nu niet bepaald een 
prioriteit is in de meeste basisscholen. Toch lijkt juist dit laatste punt sterk te kenteren. 
De auteurs hopen daarom ook dat CLIL Toolkit leerkrachten kan stimuleren na te 
denken over wegen om Engels een andere plaats in het basisonderwijs toe te kennen. 
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2. Ontwikkelingen rond Engels in het basisonderwijs 
 

2.1 Engels, een kernvak in het schoolcurriculum 
Engels als Vreemde Taal is sinds 1986 verplicht in het basisonderwijs voor groep 7 en 8. 
Engels behoort, samen met Nederlands en rekenen/wiskunde, tot de drie kernvakken die alle 
leerlingen vanaf het basisonderwijs tot het verlaten van de middelbare school moeten blijven 
volgen.  
 
De sterke positie van Engels in het onderwijscurriculum is natuurlijk te verklaren door allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals: 

- de positie van Engels als wereldtaal 
- de toegenomen mobiliteit: onze grenzen vervagen en wij passeren die grenzen letterlijk 

en figuurlijk bijna dagelijks.  
- het feit dat Nederland als exportland sterk afhankelijk is van communicatie in andere 

talen.  
 
2.2 Vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels 
Taalbeleid op Europees niveau onderstreept het belang van vroeg beginnen met vreemde 
talenonderwijs: stimuleer het leren van tenminste twee vreemde talen vanaf jonge leeftijd, was 
een van de conclusies van de Europese Raad in Barcelona (2002).  
In Europa beginnen veel landen eerder dan Nederland met het onderwijs Engels als vreemde 
taal. Koploper Spanje is hiervan een goed voorbeeld.  
 
Nederland, dat zich van oudsher nogal laat voorstaan op de kennis van vreemde talen, komt 
echter maar langzaam in beweging. De roep om vroege meertaligheid een kans te geven begint 
uiteindelijk ook in Nederland te klinken. In Rotterdam sloeg een aantal jaar geleden een groot 
schoolbestuur (BOOR, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) de handen ineen en bood aan 
een grote groep scholen de kans om met hulp van native speakers (moedertaalsprekers) 
Engels in te voeren vanaf groep 1, via EarlyBird. Een groot succes dat navolging krijgt in heel 
Nederland.  
 
In Nederland is het Europees Platform belast met de uitvoering van de afspraken die in 2002 in 
Barcelona zijn gemaakt. Zo verstrekt het Europees Platform een subsidie aan alle basisscholen 
die Engels op jonge leeftijd willen introduceren. Daarvan kunnen leerkrachten zich laten scholen 
en kunnen materialen aangeschaft worden. Een toenemend aantal basisscholen (ca. 590 
scholen, zie de site van het Europees Platform) biedt inmiddels ook Engels aan in de 
onderbouw. 
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Deze scholen willen steeds vaker voldoen aan kwaliteitseisen en laten zich daarom kwalificeren 
als erkend aanbieder van vroeg Engels. In Nederland bestaan momenteel twee instellingen die 
deze kwaliteitsimpuls vorm geven door middel van een keurmerk: Early Bird en TalenT. De 
keurmerken zijn beide gebaseerd op landelijk erkende standaarden voor vvto. Zowel Early Bird 
als TalenT werken samen met wetenschappers die door onderzoek steeds meer kennis 
proberen te vergaren waarop didactiek kan worden gebaseerd. Het Ministerie van Onderwijs 
subsidieert onderzoek naar effectiviteit van vvto in het Nederlands basisonderwijs, zoals 
bijvoorbeeld via het FLiPP project (2010-2012) en eerder via de onderzoeken van Goorhuis en 
de Bot (2005a, 2005b, 2010). 
 
 
2.3 Waar staat CLIL voor? 
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een manier van onderwijs waarin 
het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt. De oorsprong van 
deze didactiek ligt in het ‘immersieonderwijs’ dat in de jaren zeventig in Canada populair werd. 
Immersie betekent onderdompeling. In het immersieonderwijs worden leerlingen op school 
ondergedompeld in een vreemde taal: bij volledige immersie wordt 50 tot 100% van de lessen in 
een vreemde taal gegeven, bij gedeeltelijke immersie ongeveer 50% van de lessen. Het idee 
erachter is natuurlijk dat wanneer kinderen rekenen en geschiedenis in een vreemde taal volgen, 
ze niet alleen leren rekenen of kennis vergaren over het verleden, maar tegelijkertijd ook de 
vreemde taal leren.   
 
De term CLIL is pas vanaf de jaren negentig in gebruik. Het is een Europese term die past in 
het beleid van de Europese Unie waarin het beheersen van verschillende talen (multilingualism) 
wordt gestimuleerd. In Europa en in Nederland bestaat al decennialang het tweetalig onderwijs 
(tto), van oudsher vooral in grensgebieden of op internationale scholen.  
 
Ook in het taalonderwijs Nederlands speelt het integreren van vakinhoud en taalonderwijs een 
steeds grotere rol. Door de toename van leerlingen in basis- en middelbaar onderwijs die een 
andere taal dan het Nederlands als moedertaal hebben, en daardoor een taalachterstand 
hebben in vergelijking met moedertaalsprekers, is het belangrijk in zaakvakken ook aandacht 
aan taal te besteden. Dit geldt ook voor leerlingen die vanwege andere redenen een 
taalachterstand hebben opgelopen. In de vakdidactiek Nederlands staat deze benadering 
bekend als taalgericht vakonderwijs. Dit is de Nederlandse variant van CLIL (Hajer & 
Meestringa, 2009). 
 
 
2.4 CLIL en Tweetalig Onderwijs (TTO) 
In Nederland wordt CLIL al decennia toegepast binnen het tweetalig voortgezet onderwijs (tto). 
Sinds 1989 ontwikkelt het aantal tto-scholen zich snel, tot momenteel 112. Hoewel de meeste 
van deze scholen tto op havo en vwo niveau aanbieden, zijn er ook tweetalige vmbo’s. De 
hoofddoelen van het tto-onderwijs kunnen als volgt worden samengevat: 
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a. een betere vaardigheid in de Engelse taal; 
b. een betere voorbereiding en oriëntatie op een meer internationale maatschappij; 
c. een voorbereiding op opleiding of studie in het buitenland. 

Voor tto heeft het Europees Platform standaarden ontwikkeld, die anders zijn voor havo-vwo en 
vmbo. Algemene uitgangspunten zijn dat de docenten (waaronder native speakers) een 
speciale tto-opleiding hebben gehad en dat het Nederlands niet ten koste moet gaan van het 
Engels. 
 
2.5 CLIL in voortgezet en basisonderwijs 
Wat kunnen we leren van de praktijk van het tto voor het basisonderwijs? Bij CLIL worden 
taalonderwijs en vakinhoud geïntegreerd: een aantal lessen wordt in de vreemde taal gegeven 
waarbij vakdoelen leidend zijn. Het Engels is de voertaal en wordt zo impliciet en expliciet 
geoefend. CLIL onderscheidt zich dus doordat de lessen gestuurd worden door de vakinhoud 
en de leraar tijdens de vaklessen het taalverwervingsproces van de leerlingen bewust 
ondersteunt en stuurt (Bodde & Schokkenbroek, 2011). Omdat uit onderzoek tot nu toe blijkt dat 
de Nederlandse taal geen schade ondervindt van de verhoogde input van Engels, lijkt CLIL een 
efficiënte manier om binnen dezelfde roosteruren, meerdere doelen te behalen. 
 
De CLIL-aanpak helpt om de beschikbare tijd voor Engels op school te verruimen zonder veel 
tijd voor andere vakken in te leveren. Voor basisschoolleerkrachten, die in de regel alle lessen 
voor een bepaalde groep verzorgen, is het organisatorisch eenvoudiger dan voor docenten in 
het voortgezet onderwijs om CLIL toe te passen. Basisschooldocenten kunnen flexibeler werken, 
ze kunnen n de loop van het schooljaar besluiten welke onderwerpen zich het beste lenen voor 
CLIL. Inhoud (content) kan op basisscholen ook gemakkelijker in vakoverstijgende projecten 
worden aangeboden, omdat  alle onderdelen van het curriculum meestal door één docent (of 
twee docenten met een duobaan) worden aangeboden.  
 
2.6 Kenmerken van CLIL en taalgericht vakonderwijs 
Door op gezette tijden één of meer schoolvakken in het Engels aan te bieden, via CLIL, wordt 
de vreemde taal als middel ingezet. Deze benadering vraagt een aangepaste aanpak ten 
opzicht van methode-gestuurd vreemdetalenonderwijs.  
 
Belangrijk in het CLIL-onderwijs en in taalgericht vakonderwijs is dat de lessen contextrijk zijn, 
er veel interactie in de les is en de nodige taalhulp geboden wordt.   
 
Het zorgen voor context in de les kan heel gemakkelijk met behulp van visueel materiaal, zoals 
foto’s, plaatjes, videofragmenten en voorwerpen. Dergelijk visueel materiaal is zo belangrijk 
omdat leerlingen dan direct de link kunnen leggen tussen de talige input die ze krijgen en wat ze 
zien. In een aardrijkskundeles in het Engels waarin een wereldbol gebruikt wordt, zullen 
leerlingen eerder het Engelse woord ‘globe’ oppikken, dan wanneer de wereldbol in de kast 
staat. Sommige lesonderwerpen lenen zich natuurlijk gemakkelijker voor het gebruiken van 
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visuele ondersteuning dan andere. De gymles bijvoorbeeld is bij uitstek zeer contextrijk: de kast, 
de bal en de lijn zijn allemaal direct aan te wijzen. 
 
Behalve door afbeeldingen en voorwerpen kan de docent in en door zijn eigen taalgebruik veel 
verduidelijken. Gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal spreken boekdelen bij het uitleggen van 
woorden. Verder is het omschrijven van begrippen in eenvoudige zinnen iets wat de docent veel 
zal moeten doen. 
 
2.7 Hoeveel tijd voor CLIL? 
De randvoorwaarden voor het geven van Engels in het basisonderwijs zijn anders dan in het 

voortgezet onderwijs. Scholen mogen maximaal 15% van de lessen in het Engels geven. Dat is 

anders dan in ‘immersieonderwijs’ (50%, zie § 1.3). 

 

Tijd is echter een belangrijke factor. Hoe langer en intensiever je in contact komt met de 

vreemde taal en gestimuleerd wordt om die te gebruiken, hoe beter je prestaties. Dit betekent 

ook dat het voor het leren van Engels, net als voor het leren van Nederlands, van groot belang 

is de tijd die eraan wordt besteed buiten schooltijd. Door games in het Engels te spelen, door 

Engels te horen op tv en door naar Engelse muziek te luisteren leren kinderen veel op een 

manier die lijkt op de taalverwerving in hun moedertaal. Ze leren dan “incidenteel”, zoals 

taalwetenschappers zeggen.  

 
2.8 Buitenschools Engels leren 
Er zijn natuurlijk grote verschillen in de hoeveelheid tijd die kinderen thuis met Engels bezig zijn 
en hierdoor ontstaan verschillen in de klas. Leerkrachten kunnen deze verschillen in kaart 
brengen, bijvoorbeeld via een vragenlijst onder ouders en/of leerlingen, en zo de tijd die op 
school aan Engels wordt besteed nog effectiever maken. Het is zeker aannemelijk dat de jeugd 
in Nederland en in de Scandinavische landen het Engels beter beheerst dan in de rest van 
Europa niet alleen vanwege de verwantschap tussen het Engels en hun moedertaal, maar 
vooral vanwege de ruimere mogelijkheden om met Engels in contact te komen buiten schooltijd. 
Dat zou voor een deel ook kunnen verklaren waarom leerlingen op reformatorische scholen, die 
gemiddeld betere resultaten hebben op het vo-eindexamen dan het landelijk gemiddelde, voor 
Engels juist slechter scoren dan gemiddeld. 
 
2.9 CLIL in het basisonderwijs: de onderbouw 
Op verschillende vvto-scholen wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden. Wanneer Engels 
gedurende een aantal momenten in de week de instructietaal is, worden kinderen aan veel input 
blootgesteld. Ze spelen, zingen en leren in de Engelse taal. Met name bij de jonge kinderen 
worden leerthema’s en ontwikkelingsgebieden automatisch in de lessen Engels geïntegreerd. 
Het jonge kind leert immers nog holistisch. De omringende wereld wordt verkend en in die 
wereld wordt geleerd. Dit gebeurt zowel in de moedertaal als in de vreemde taal. De leerkracht 
die zich gespecialiseerd heeft in vvto-didactiek weet dat hij/zij, mits duidelijk gescheiden door 
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herkenbare rituelen of attributen, beide talen naast elkaar kan hanteren om leerdoelen te 
bereiken. Hierdoor ontstaat bij het jonge kind op een natuurlijke wijze CLIL-onderwijs. Gymmen 
in het Engels, zingen in het Engels, voorlezen in het Engels, alle activiteiten dragen bij tot het 
ontdekken van de wereld en het ontwikkelen van het kind zelf.  
 
 
2.10 CLIL in het basisonderwijs: de midden- en bovenbouw 
Oudere kinderen hebben net als het jongere kind een grote behoefte aan authentieke, “echte” 
leersituaties. Naarmate de leerling ouder wordt krijgen aspecten van de taal zoals lezen en 
schrijven steeds meer een plek in het onderwijs en de hoeveelheid taalproductie neemt toe. Dit 
is een reden voor veel leerkrachten om een methode te gaan gebruiken waarin een duidelijke 
leerlijn voor Engels wordt aangereikt. De ervaring leert echter dat leerlingen de soms wat 
gekunstelde, en na enige tijd voorspelbare activiteiten minder aantrekkelijk gaan vinden. Het 
“echte” communiceren en de noodzaak om de vreemde taal te gebruiken ontbreekt hier vaak. 
De motivatie en inzet van leerlingen neemt mede hierdoor af, terwijl deze juist van belang zijn 
bij het leren van een vreemde taal. Het is dus van belang om te zoeken naar leersituaties die de 
inzet van leerlingen stimuleren en zo hun motivatie om te leren vergroten. CLIL kan hier een 
bijdrage aan leveren, mits zo georganiseerd wordt dat de leerling ongeacht zijn/haar talenten 
kan participeren. Zelfs de basisschoolleraar die gewend is te werken met diversiteit in groepen 
zal een handreiking nodig hebben om zich hiermee te kunnen redden. De rol van de leraar, de 
rol van het vak, de rol van het Engels en de rol van de leerling dienen dan nader doordacht te 
worden. In deze CLIL Toolkit worden ideeën en suggesties gepresenteerd om de toepassing 
van CLIL in de klas te ondersteunen .  
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3. Theoretische achtergronden  
Hieronder wordt gepresenteerd wat uit onderzoek bekend is over leren, motivatie en 
autonomie van de taalleerder aan de ene kant en over voorwaarden voor succesvolle 
taalverwerving aan de andere kant. Deze elementen liggen ten grondslag aan het 
didactisch model voor CLIL dat apart in deze CLIL Toolkit wordt gepresenteerd. 
 
Vooraf merken wij op dat CLIL vanuit dit perspectief mogelijk is voor leerlingen vanaf 4 
jaar. De randvoorwaarden beslaan vooral het leraargedrag. Leerlingen helpen autonome 
leerders te worden betekent zeker niet dat de leraar de verantwoordelijkheid overdraagt, 
of dat er chaos en rumoer moeten zijn. De leraar moet in staat zijn om docentgerichte 
lessen gaandeweg te veranderen in lessen waar de leerlingen leren, gecoacht door hun 
leraar. Pas als de leraar bereid is om wisselende rollen (trainer, coach, teamspeler) in te 
nemen zal het de leerling kunnen lukken om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit 
proces mag en zal tijd vragen. 
 
Hieronder worden eerst de voorwaarden voor succesvol leren geschetst (2.1). Daarna 
worden de principes van learner autonomy (autonoom leren) toegelicht, die in een 
klassensituatie zijn ontwikkeld (Dam, 1995) en vervolgens op werkzaamheid zijn 
onderzocht door diverse wetenschappers (2.2). Voor een samenvatting van de 
voorwaarden voor succesvolle taalverwerving, zoals bekend uit onderzoek, verwijzen we 
naar de taalleerprincipes van de “schijf van vijf” (Westhoff, 2008) (2.3).  
 
 
3.1 Voorwaarden voor succesvol leren 
Welke factoren helpen alle leerlingen in de groep, ondanks hun onderlinge verschillen in 
leerstijlen, talenten en niveau, om een hoger leerrendement te bereiken? Enkele 
randvoorwaarden zijn dat alle leerlingen: 

a. gemotiveerd zijn om te leren 
b. de leerstof kunnen hanteren 
c. zich betrokken en verantwoordelijk weten 
d. resultaten behalen  

  
Deze vier punten worden hieronder kort toegelicht. 
 
a. Gemotiveerd zijn om te leren 
Er is veel uit onderzoek bekend over motivatie bij het leren van een vreemde taal bij 
adolescenten en volwassenen, maar er is relatief weinig onderzoek naar motivatie van 
kinderen verricht (Brumen, 2011). Ervaringen in de klas en de rol van de docent lijken 
belangrijker te zijn bij jonge kinderen dan bij oudere kinderen in de basisschoolleeftijd 
(Nikolov, 1999). Oudere kinderen geven vaker aan Engels ook om externe redenen te 
willen leren. Uit onderzoek naar oudere taalleerders (jongeren en volwassenen, zie o.a. 

http://www.gerardwesthoff.nl/downloads/nabmvt-Een%20schijf%20van%20vijf%20voor%20het%20vreemdetalenonderwijs.pdf
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Csizér & Dornyei, 2005a, 2005b) is bekend dat om motivatie vast te houden bij het leren 
van een vreemde taal, het belangrijk is dat de leerder persoonlijk betrokken is bij de 
inhoud en het resultaat en dat hij zich competent en veilig voelt. Daarnaast is een zekere 
groeiende mate van autonomie belangrijk (Little, 2007). 
 
b. De leerstof kunnen hanteren 
Om de leerstof te kunnen hanteren moeten leerlingen het aanbod in de vreemde taal 
grotendeels kunnen begrijpen: het aanbod moet echter ook nieuwe elementen bevatten, 
die net iets boven het niveau van de leerling liggen (Westhoff, 2008). De leerling voelt 
zich dan uitgedaagd om tot begrip te komen of tot het toepassen van de taal in een 
opdracht of taak. 
 
c. Zich betrokken en verantwoordelijk voelen 
Betrokkenheid is een bekend gegeven in het onderwijs. Leerkrachten sluiten graag aan 
bij de belevingswereld van kinderen en menen zo de aandacht langere tijd vast te 
kunnen houden. Verantwoordelijkheid voelen is een veel minder gebruikt instrument. 
Hoe maak je een leerling (mede)verantwoordelijk voor resultaten en leerprocessen? Ten 
eerste moet een leerling weten wat de leerdoelen zijn en via welke weg die behaald 
kunnen worden. Daarnaast moet de leerling de leerdoelen ook zelf onderschrijven. Met 
andere woorden, wanneer een leerling beseft dat hij iets nog niet kan en de drempel 
naar “wel kunnen” over wil steken, zal hij zich medeverantwoordelijk voelen om een 
resultaat te bereiken. Dit is voor de meeste leerlingen een onbekend proces. Voor de 
meeste leraren trouwens ook. Daarvoor moet de leerkracht immers erkennen dat niet 
ieder kind op hetzelfde moment hetzelfde zal bereiken. Ook dient de leerkracht ruimte te 
bieden voor leerlingen om eigen leerdoelen te formuleren binnen de onderwijsinhoud. 
Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is het proces van terugblikken, reflecteren, evalueren 
en weer vooruitblikken, ondersteund door bijvoorbeeld een logboek, dossier of een 
portfolio. 
 
d. Resultaten behalen 
Resultaten behalen is een voorwaarde om motivatie en inzet te waarborgen. De docent 
kan ervoor kiezen om leerlingen te stimuleren inzicht te krijgen in de stappen die ze in 
hun leerproces maken. Het hierboven genoemde dossier of portfolio is een plek waar 
het proces en de resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het waarderen van 
resultaten door de leraar is hierbij ook van belang.  
 
 
3.2 Kenmerken van autonoom taalleren in de klas 
In het theoretisch model dat we hier voor CLIL presenteren gaan taalleerprincipes en 
leerpsychologische kennis hand in hand om de beste resultaten voor het lerende kind te 
bereiken. Autonoom leren is onder andere door Dam (1995) onderzocht. Volgens Dam 
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is leren het ontwikkelen van verbanden tussen wat de leerder al weet, en datgene wat 
voor het eerst aangeboden wordt. Deze verbanden kunnen alleen door de leerder zelf 
worden gelegd. Dam maakt vervolgens onderscheid tussen schoolkennis en 
actiekennis. Schoolkennis is theoretische kennis, die leerlingen opdoen door te 
luisteren, te lezen en te onthouden, actiekennis is kennis die leerlingen opdoen door iets 
met die kennis te doen. Pas wanneer kennis door een leerling niet alleen is geleerd, 
maar vooral is gebruikt, eigent de leerling zich deze kennis echt toe en zal deze een rol 
gaan spelen in zijn handelen.  
 
Al eerder had Holec (1981) geschreven over autonoom taalleren. In het bijzonder 
onderscheidt Holec de volgende kenmerken van leerlingen in een leeromgeving die 
autonoom leren bevordert: 
 

1. Zij spreken zoveel mogelijk in de doeltaal, ook al zal (vooral in het begin) de 
communicatie onderling veel sporen van het Nederlands vertonen.  

2. De vak- en taaldoelen die in een leerinhoud centraal staan, worden door 
leerlingen “vertaald”, aangepast en genoteerd als persoonlijke doelen. De 
doelen worden met elkaar besproken en geëvalueerd. Ook denken de 
leerlingen er over na wat voor soort activiteiten daarbij helpen. De jongere 
leerlingen worden zo betrokken bij het maken en het bedenken van materialen 
voor bijvoorbeeld taalspelletjes. Het proces van het maken is een manier om de 
woordenschat al onder de knie te krijgen, het spelen zelf helpt om zich 
standaardzinnetjes (de zogenaamde chunks, bijvoorbeeld: now you, it’s your 
turn, you play, my turn, could you please ... etc.) eigen te maken, die ook weer 
in andere situaties te gebruiken zijn.  

3. De leerlingen werken aan persoonlijke doelen, maar deze worden steeds 
behaald tijdens projectwerk in kleine groepen. De groepjes  werken daarin  
met elkaar samen om leerinhouden te verwerken, te presenteren en te 
evalueren. Hierdoor ontstaat een doorlopend proces van (gezamenlijke) 
reflectie. 

4. Leerlingen zijn steeds, net als de leraar, op zoek naar geschikte activiteiten 
om toe te passen in het project waarin vak en taal worden geleerd. Leerlingen 
overleggen hierover in de doeltaal met elkaar en met de leraar. 

5. Oudere leerlingen leggen zelf een dossier aan van al hun doelen, reflecties en 
werk, zoals geleerde woorden en structuren en vakkennis. Jongere leerlingen 
houden andere vormen van dossiers bij. Leerlingen presenteren de resultaten 
mondeling of schriftelijk, onder andere via social media en websites. Zij leren 
wel vanaf het begin na te denken over wat zij leren, hoe dat gelukt is en wat ze 
nu kunnen. 

6. Alle leerlingen worden regelmatig betrokken bij gesprekken over leerresultaten. 
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Het is de taak van de leraar om leerlingen steeds te blijven vertellen: wat hij/zij moet 
doen, met welke bedoeling, welke resultaten de leerkracht verwacht  (Dam, 2011). Het 
schema hieronder geeft de samenwerking tussen leerkracht en leerling weer en het 
proces waar leraar en leerling samen in werken.  
 

 
 
Figuur 1: Developing Learner Autonomy - A Simplified Model. Source: Dam, L. (2011). Developing learner 
autonomy with school kids: principles, practices, results In D. Gardner (Ed.), Fostering autonomy in 
language learning (p 41) Gaziantep: Zirve University.  

 
 
 
3.3 Voorwaarden voor succesvolle taalverwering: de ‘schijf van vijf’ 
 
De ‘schijf van vijf’ is een metafoor die Gerard Westhoff heeft bedacht om de 
voorwaarden voor succesvolle taalverwerving, zoals bekend uit onderzoek naar tweede 
taalverwerving, samen te vatten (Westhoff, 2008). Het gaat om vijf aspecten, die ook  
integraal zijn opgenomen binnen de stappen van het CLIL-model dat apart in de CLIL 
Toolkit  wordt gepresenteerd. Belangrijk hierbij is dat de vijf componenten van de ‘schijf 
van vijf’ niet gezien moeten worden als noodzakelijk op elkaar volgende fases in een les. 
De vijf aspecten worden hieronder kort samengevat. 
 
Input 
Om een vreemde taal te kunnen leren, moet je die veel kunnen horen en lezen. De input 
moet rijk, gevarieerd zijn: van liedjes tot strips, van verhalen tot moppen of 
reclameteksten. Leerlingen moeten wat ze horen of lezen grotendeels al kunnen 
begrijpen: het aanbod moet echter ook nieuwe elementen bevatten, die net iets boven 

http://www.gerardwesthoff.nl/downloads/nabmvt-Een%20schijf%20van%20vijf%20voor%20het%20vreemdetalenonderwijs.pdf
http://www.gerardwesthoff.nl/downloads/nabmvt-Een%20schijf%20van%20vijf%20voor%20het%20vreemdetalenonderwijs.pdf
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het niveau van de leerling liggen. In de vakliteratuur zegt men dat de input van “n + 1” 
niveau moet zijn. 
 
Verwerking op inhoud 
Leerlingen moeten actief bezig zijn met de betekenis van nieuwe woorden en zinnen. 
De leerkracht moet via leeractiviteiten en werkvormen die veel mentale activiteit 
oproepen ervoor zorgen dat leerlingen begrijpen wat het nieuw taalmateriaal betekent. 
Uit onderzoek weten we dat hierdoor woorden beter worden onthouden.  
 
Verwerking op vorm 
Met ‘vorm’ worden de zogenaamde ‘formele’ aspecten van de taal bedoeld: de 
grammatica, maar ook de schrijfwijze (spelling) en uitspraak. De rol en nut van 
grammaticaonderwijs is in de literatuur lang omstreden geweest. Uit onderzoek blijkt met 
name bij oudere leerlingen het resultaat sterk te verbeteren wanneer ze ook gerichte 
grammatica-instructie krijgen. Voor de basisschoolleerling kunnen we vooralsnog het 
accent leggen op de inhoud, maar verwijzing naar regels (vooral frequente, eenvoudige 
grammaticale verschijnselen) kan gaandeweg het leerproces wel versnellen en 
verbeteren. 
 
Output 
Wat ook de taalverwerving bevordert, is dat leerlingen in omstandigheden worden 
gebracht waarin ze in de vreemde taal moeten spreken of schrijven, het liefst in 
speelse en authentieke situaties, om echte communicatie mogelijk te maken. Men 
spreekt dan van pushed output. Door te proberen te praten, ontdekt de leerling zelf waar 
hij problemen mee heeft. De leraar helpt door taalhulp te bieden en feedback te geven 
op fouten. 
 
Strategisch handelen 
Leerlingen kunnen de lacunes in hun kennis van de vreemde talen compenseren door 
gebruik te maken van strategieën. Met receptieve strategieën (zoals de betekenis van 
onbekende woorden proberen te raden) kunnen ze een tekst sneller begrijpen. Met 
productieve strategieën (zoals herhalen wat ze net hebben gehoord van de 
gesprekspartner, of wijzen naar iets) kunnen leerlingen communiceren ook als ze 
bepaalde woorden of zinnen nog niet hebben geleerd. Door strategieën te gebruiken 
leren leerlingen sneller nieuwe woorden en zinnen. 
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4. Bouwstenen voor CLIL 
 
Om CLIL als concept in de basisschool te introduceren is een didactisch model 
nodig dat de noodzakelijke randvoorwaarden vertaalt in praktijkstappen. De 
randvoorwaarden die in hoofdstuk 3 (Theoretische achtergronden) worden 
genoemd zijn:  
 
a. gemotiveerd zijn om te leren 
b. de leerstof kunnen hanteren 
c. zich betrokken en verantwoordelijk weten 
d. resultaten behalen  
 
De onderstaande stappen bieden een handreiking naar zelfstandig werken, en 
kunnen gefaseerd ingevoerd worden. Zodoende kunnen leerkrachten in de 
onder-, midden- en bovenbouw gebruikmaken van deze bouwstenen. Hieronder 
is de leercirkel afgebeeld met de stappen die het proces van ontwerpen van 
lessen en het lesgeven ondersteunen; op deze manier creëert de leerkracht een 
leeromgeving die het leerproces van de leerlingen bevordert. Deze stappen in de 
leercirkel worden hieronder nader toegelicht en geillustreerd met 
videofragmenten van lesssituaties uit verschillende leerjaren. 
 

 
Illustratie gebaseerd op Legenhausen. L. (2003) "Second language acquisition in an autonomous 
learning environment", in: Little, D. / Ridley, J. / Ushioda. E. (eds.). Learner Autonomy in the 
Foreign Language Classroom. Dublin: Authentik; pp. 65-77. 
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De stappen om CLIL-lessen te ontwikkelen zijn: 

 Introduceren en voorkennis mobiliseren 

 Vaststellen product/procesdoelen 

 Tweede taalinput en bronverwijzing 

 Plannen en onderhandelen 

 Besluitvorming 

 Verwerking 

 Evaluatie 
 
De stappen zijn elk van toepassing op het proces van geïntegreerd vak- en 
taalonderwijs. Stap drie is ingedeeld vanuit de verschillende componenten in het 
taalverwervingsproces zoals die zijn beschreven in de “schijf van vijf”. Iedere stap geeft 
meer inzicht in de mogelijke praktische werkvormen, de rol van de leraar1 en het daarbij 
passende didactisch handelen en tenslotte de activiteiten die we leerlingen zien doen. 
 
 
 
 

 
Stap 1 – Introduceren en voorkennis mobiliseren: 
De leerlingen nemen kennis van het vakthema. De leerlingen zijn gemotiveerd om nieuwe 
vakinhouden te koppelen aan bestaande kennis. De leerlingen zijn zich bewust van eerder 
verworven taal. 

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Spreek wanneer mogelijk 
Engels 

 Illustreer je taal met beelden 
en gebaren. 

 Lok voorkennis uit door 
prikkelende vragen te 
stellen. 

 Stel korte vragen die vaak 
gesloten zijn ( yes, no; 
or…or). 

 Sluit aan bij de actualiteit of 
het (leer/vak)thema. 

 

 De leerling kijkt en 
associeert.  

 De leerling benoemt eerder 
verworven (talige) 
voorkennis. [ 

 De leerling neemt deel aan 
het klassengesprek of de 
activiteit 

 De leerling is gemotiveerd en 
voelt zich veilig. 

 Klassengesprek naar 
aanleiding van visueel 
materiaal.  

 Video 

 Authentiek materiaal 

 Drama 

                                                 
1 De leraar neemt bewust op bepaalde momenten een andere rol in om de leerlingen hun 
verantwoordelijkheid en aandeel in het proces over te dragen. Deze verschuivende rollen passen bij 
ontwikkelingsgericht onderwijs en coöperatief werken. We onderscheiden de volgende rollen: Trainer: 
instructie- en docentrol. Coach: begeleidersrol. Spelverdeler: procesbewaker. Medespeler: onderdeel van en 
gelijkwaardig in het proces. 
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Stap 2 – Vaststellen product/procesdoelen: 
Taal en vakdoelen specificeren: De leerlingen kennen de taal-en vakdoelen. De leerlingen vertalen 
de doelen naar persoonlijke leerdoelen. 

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Beschrijf impliciet of expliciet 
de vakdoelen. 

 Presenteer impliciet of 
expliciet de taaldoelen. 

 Stimuleer het vaststellen of 
ontdekken van 
persoonlijke leerdoelen. 

 Bied  een (vorm van) portfolio 
aan. 

 De leerling wordt zich bewust 
van de nieuwe 
vakinhouden en doelen 

 De leerling ziet en hoort de 
nieuwe taaldoelen.  

 De leerling wordt zich bewust 
van de eigen leerdoelen. 

 De leerling hanteert een 
(vorm van) portfolio. 

 De leerling beschrijft (zo 
mogelijk) de eigen 
leerdoelen 

 Klassengesprek 

 Leergesprek 

 Verteltechnieken 

 Voorlezen 

 Drama 

 Portfolio 
 

Stap 3 -Tweede taalinput en bronverwijzing: Organiseren van de leerinhoud: de vak-en 
taalleerinhouden worden aangeboden.  
Taalinput: De leerlingen verwerven taal door luisteren- en/of lezen waarbij zij luister- en 
leesstrategieën toepassen. 

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Spreek consequent de 
doeltaal.  

 Bied veelvuldig 
luistermateriaal aan 
ondersteund door visueel 
materiaal.  

 Bied rijke schriftelijke – of 
digitale informatiebronnen 
aan. 

 Bied taalaanbod aan dat de 
aansluit bij de leefwereld 
van de leerling. 

 Bied werkvormen aan met 
als doel herhaling van de 
vocabulaire en de 
structuren.  

 Selecteer taalaanbod dat net 
boven het niveau van de 
leerling ligt. Pas het zo 
nodig vooraf aan. 

 Hanteer lees- en 
luisterstrategieën.  

 

 De leerling kijkt. 

 De leerling associeert en 
raadt de betekenis van het 
taalaanbod.  

 De leerling luistert en/of 
leest. 

 De leerling participeert in 
activiteiten die hem de 
nieuwe taal laten 
begrijpen, toepassen of 
herhalen 

 De leerling begrijpt eerst 
globaal en later meer 
details. 

 (Prenten)boek  

 Video  

 Digitale beelden 

 TPR 

 Lied en rijm 

 Begrijpend lezen 
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Stap 4-5: Werken in groepjes 
4. Plannen en onderhandelen 
5. Besluitvorming 
De leerlingen verdelen taken 
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun deeltaak 
Dec leerlingen verwerken vakkennis in de doeltaal 
De leerlingen maken zich taaldoelen eigen door de leerinhouden te verwerken 
De leerlingen presenteren en delen vakkennis in de doeltaal 

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Ontwerp activiteiten die bij de 
doelgroep passen.  

 Spreek Engels.  

 Beheers de vaktermen of 
school je bij.  

 Maak gebruik van taken die 
groepsgewijs of 
individueel worden 
uitgevoerd.  

 Begeleid zelfstandig werken. 

 Houd rekening met 
meervoudige intelligenties. 

 Begeleid, train en coach 
afwisselend: wissel 
bewust van rol.   

 Reik informatiebronnen aan 
in de doeltaal. 

 Werk vanuit de vakdoelen  

 De leerling verwerkt 
zelfstandig de aangereikte 
informatiebronnen  

 De leerling werkt samen.  

 De leerling overlegt in de 
doeltaal. 

 De leerling, (onder)zoekt, 
selecteert, ordent, maakt 
en presenteert. 
[M2U01450.mov; hele 
filmpje] 

 De leerling hanteert diverse 
media. 

 De leerling presenteert de 
opgedane kennis in de 
doeltaal. screenshots 
wingerd 

 Projectmatig werken aan 
verschillende opdrachten 
uit een vakgebied door 
groepen. 

 Thematiserend werken 
waarin verschillende 
vakken en 
ontwikkelingsgebieden 
worden betrokken in een 
onderzoeksopdracht. 

 Hoekenwerk. 

 Samenwerkend leren. 

 Onderzoekend leren. 

 Presenteren. 

 Onderhandelen. 

 Informatie verzamelen en 
selecteren. 

 Informatie verwerken in 
creatieve uitingsvormen. 

Stap 6: verwerken 
De leerlingen verwerken vakkennis in de doeltaal 
De leerlingen maken zich taaldoelen eigen door de leerinhouden te verwerken 
De leerlingen presenteren en delen vakkennis in de doeltaal 

Stap 6a: verwerking op inhoud. 
De leerlingen begrijpen de vakinhoud. De leerlingen verwerken de vakinhoud in de doeltaal. 

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Geef steun bij het begrijpen 
van de vreemde taal. 

 Bied betekenisvolle taken 
aan die de leerling helpen 
de input om te kunnen 
zetten in intake 

 Reik levensechte taken 
waardoor de leerling 
geholpen wordt om de 

 De leerling voert taken uit die 
betekenisvol zijn. 

 De leerling voert opdrachten 
uit die motiverend zijn 

 De leerling hanteert de taal 
om de opdracht te kunnen 
uitvoeren 

 De leerling stelt nieuwe 
persoonlijke doelen vast. 

 Matching excercise  

 Ordenen 

 Kennis delen 

 Groepswerk 

 Hoekenwerk 

 (Digitale) presentatievormen 

 Opzoekopdrachten 

 TPR 

 Beweging 
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nieuwe taal op te slaan in 
het lange termijn 
geheugen. 

 Stimuleer leerlingen hun 
persoonlijke resultaten in 
een (vorm van) portfolio te 
verwerken. 

 Beoordeel het 
ontwikkelingsproces, de 
vakdoelen, de taaldoelen 
en de attitude. 

 Formuleer nieuwe doelen. 

 Stel met de groep vast welke 
kennis beheerst wordt  

 Lied/rijm 

 Portfoliowerk. 

 Creatieve- of digitale 
presentatievorm. 

 Evaluatie en reflectie. 

 Plenaire terugblik. 

 Peer assessment. 

 Taalarme toetsvormen 
(matching / matrix / 
schema's / True-False 
stellingen / etc. 

 

Stap 6b: Verwerking op vorm. 
De leerlingen ontdekken de woordvolgorde en taalkenmerken in de doeltaal. 

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Maak de leerling impliciet en 
expliciet opmerkzaam op 
structuren en kenmerken. 

 Toon begrip voor het feit dat 
leerlingen (veel) fouten 
maken: je richt je op de 
inhoud van wat leerlingen 
zeggen en niet op de 
(taal)correctheid. 

 Bied een grote hoeveelheid 
input aan. 

 Stimuleer peer feedback. 

 Geef waar nodig de regel. 

 Geef voorbeelden van 
correct taalgebruik. 

 Corrigeer door gebruik te 
maken van een gebaar en 
vervolgens correctie via 
peer feed back, correcte 
herhaling of interventie via 
bv intonatie of expressie 
die correctie uitlokt.  

 
 
 
 
 
 

 De leerling bouwt een 
bewustzijn voor vorm op 
Door de herhaalde 
ervaring met kenmerken 
bij het verwerken van input 
vormt hij hypothesen over 
de 'regel'matigheid van 
combinaties van woorden.

 Ontdekken en bespreken van 
vormkenmerken in het 
taalaanbod. 

 Oefenen van 
vormkenmerken. 

 Mondelinge “ drills”. 

 Communicatieve 
structuuroefeningen. 

 Zoek- en ordenopdrachten. 

 Rijmen en nazeggen. 

 Zingen 
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Stap 6c: Productie van taaloutput. 
De leerlingen gebruiken de vreemde taal als communicatiemiddel in meer of minder vrije situaties.

Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Organiseer activiteiten 
waarin taalproductie wordt 
gestimuleerd 

 Waardeer taaluitingen door 
die positief te benaderen. 

 Maak veel gebruik van 
herhalingsactiviteiten.  

 Geef met mate correctieve 
feedback door bijv. correct 
te herhalen 

 Biedt gesloten 
oefenactiviteiten aan vóór 
open activiteiten. 

 Biedt “chunks ” aan 

 Zorg dat het spreken in 
“echte” communicatieve 
situaties kan 
plaatsvinden . 

 Zorg voor een variatie aan 
organisatievormen waarin 
de taal kan worden 
geoefend. 

 Zorg voor een veilige sfeer 

 Wees je bewust van het 
belang van taalproductie 
voor de leeropbrengst .  

 Geef ruimte voor schriftelijke 
output vanaf groep 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De leerling uit zich in de 
doeltaal. 

 De leerling kan gebruik 
maken van 
voorbeeldzinnen en- 
woorden. 

 De leerling voelt zich veilig 
genoeg om ook fouten te 
maken. 

 De leerling zingt en speelt in 
en met de doeltaal.  

 De leerling spreekt woorden 
en zinnen in de doeltaal uit 

 De leerling spreekt woorden 
en zinnen in de doeltaal 
veelvuldig na. 

 De leerling doet gaandeweg 
spontanere taaluitingen 

 Gesloten dialogen 

 TPR activiteiten 

 Open rollenspel 

 Lied en rijm 

 Taalspel 

 (Digitale) presentatievormen 

 Drama 

 Groepsgesprek 

 Naspreekoefeningen  
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Stap 6d: strategisch handelen.  
De leerlingen leren strategieën die hen helpen receptieve- en productieve hiaten in hun kennis te 
compenseren en aan te vullen. 
Wat doet de leraar? Wat doet de leerling? Werkvormen/activiteiten: 

 Stel altijd een of meer 
richtvragen voorafgaand 
aan het luisteren. 

 Stel eerst globale richtvragen 
en later pas detailvragen. 

 Laat de leerlingen meerdere 
keren naar een tekst 
luisteren met steeds 
nieuwe (uitdagende) 
richtvragen. 

 Zorg dat er voor het 
beantwoorden van de 
richtvragen niet veel 
schrijf- en leeswerk nodig 
is: aankruisen, of kiezen is 
beter.  

 Stimuleer raden en 
associëren vanuit de 
context 

 Reik altijd visueel materiaal 
aan. 

 Reflecteer ter plekke op de 
input en pas zo nodig 
gelijk aan. 

 Stimuleer het gebruik van 
woordenboeken. 

 Laat de leerlingen gebruik 
maken van zgn. “fillers ”. 

 Laat woorden omschrijven of 
uitbeelden om zo uit de 
weg te gaan wat men niet 
weet. 

 Gebruik zg. “prompts”. 

 Gebruik verklarende vragen 

 Laat gebruik maken van 
gebaren en visuals. 

 

 De leerling raadt naar 
betekenissen vanuit de 
context. 

 De leerling weet dat hij niet 
alle details hoeft te 
begrijpen.  

 De leerling gebruikt visuele 
ondersteuning om begrip 
te koppelen aan 
taaluitingen. 

 De leerling koppelt 
schriftbeeld pas na het 
luisteren aan het 
klankbeeld. 

 De leerling ontwikkelt 
vrijmoedigheid in spreken.

 Luisteren met visuele 
ondersteuning en zonder 
tekst. 

 Luisteren met 
luisteropdrachten die 
vooraf worden aangereikt.

 Luisteren minimaal twee keer 
herhalen. 

 Luisteren en lezen volgen 
pas na luisteren naar 
betekenis. 

 Luisteropdrachten richten 
zich op begrip, niet op 
schrijven of woorden 
onthouden. 
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5. Lesplanningsformulier 
 
Het onderstaande overzicht kan worden gebruikt om de CLIL-les(sen) op te zetten. De kopjes in de linkerkolom zijn een weergave 
van de kenmerken voor de CLIL-les(sen). De tweede kolom bevat een korte toelichting op de kenmerken. De derde kolom bevat 
ruimte om uw les vorm te geven. Voorbeelden van een ingevulde mal voor onder-, midden-, en bovenbouw zijn in andere bijlagen 
opgenomen. 
 
 
 
 

Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Doelgroep 
 
 

  

Voorkennis Engels  
 
 

Beschrijf de 
voorkennis Engels van 
de doelgroep 

 

Vak 
 
 

  

Voorkennis vak Beschrijf de 
voorkennis van de 
doelgroep omtrent het 
betreffende vak 
 

 

Kerndoel vakinhoud Beschrijf op welk 
kerndoel de vakinhoud 
is gericht 
 

 

Vakdoelstellingen 
 
 

  

Kerndoel vreemde taal Beschrijf op welk 
EIBO kerndoel de 
taalinhoud is gericht 
(zie voor een overzicht 
van de kerndoelen 
http://tule.slo.nl/Engels
/F-KDEngels.html) 

 

 1
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Taal doelen  
 
(bijvoorbeeld can-do 
statements, zie 
Taalprofielen 
http://www.erk.nl/docent/
niveaubeschrijvingen/htt
p___www.nabmvt.pdf/ ) 

Woordenschat 
Chunks 
Grammaticale 
constructies 
(woordvorming, 
woordverbuiging, 
zinsbouw) 
Luistervaardigheid 
Leesvaardigheid 
Spreekvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
 

  
 
 
 

Thema 
 
 

Noem het thema 
waarbinnen gewerkt 
en geleerd wordt 

 

Korte samenvatting 
lesinhoud 

Beschrijf kort de 
inhoud en het verloop 
van de les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef aan welke onderdelen uit de leercirkel zijn in de les/reeks vertegenwoordigd is (zie deel 4 ‘Bouwstenen voor CLIL’ voor nadere toelichting) en 
welke rol je als leerkracht inneemt (Trainer; Coach; Spelverdeler; Medespeler1) 
Stap 1: 
Introductie & 
voorkennis 
mobiliseren (rol 
leerkracht: ...) 
 

 

Stappen leercirkel  - 
rollen leerkracht: 

Stap 2:  

                                                 
1 De hier genoemde rollen duiden op verschuivende verantwoordelijkheden in het leerproces. De leraar neemt bewust op bepaalde momenten een andere rol in om de leerlingen hun 
verantwoordelijkheid en aandeel in het proces over te dragen. Deze verschuivende rollen passen bij Ontwikkelingsgericht onderwijs en Coöperatief werken. De korte uitleg van de 
rollen is als volgt: Trainer: instructie- en docentrol. Coach: begeleidersrol. Spelverdeler: procesbewaker. Medespeler: onderdeel van en gelijkwaardig in het proces.  

 2

http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/http___www.nabmvt.pdf/
http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/http___www.nabmvt.pdf/
http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/http___www.nabmvt.pdf/
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Vaststellen 
product/procesdoelen 
(rol leerkracht: ...) 
 
Stap 3: 
Organiseren van 
taalinput & 
bronverwijzing (rol 
leerkracht: ...) 

 

Stap 4: 
Plannen en 
onderhandelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

 

Stap 5: 
Besluitvorming 
 Taken verdelen 
(rol leerkracht: ...) 
 Verantwoorden 
(rol leerkracht: ...) 
 

 

Stap 6: 
Verwerken/ 
Onderzoeken (rol 
leerkracht: ...) 
Vastleggen (rol 
leerkracht: ...) 
Publiceren & 
presenteren (rol 
leerkracht: ...) 
 

 

-Stap 7: 
Evaluatie (rol 
leerkracht: ...)  
- Productdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
- Procesdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

 

Interactie leerling - - Hoe worden 
leerlingen 
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

leerkracht gestimuleerd te 
reageren in de 
doeltaal? 
 
- Kunnen leerlingen 
op elkaar reageren in 
de doeltaal? 

 
Leermaterialen leerling Geef aan welke 

leermaterialen voor de 
lessen gebruikt 
worden 
 

 

Verwerkingsmaterialen 
leerling 

Geef aan welke 
verwerkingsmaterialen 
voor de lessen 
gebruikt worden 
 

 

Materialen voor 
leerkracht 

Geef aan welke 
materialen de 
leerkracht inzet voor 
de lessen 
 

 

Ruimte voor verschillen Geef aan hoe de 
individuele leerling 
zijn/haar eigen 
leerdoelen kan 
behalen en evalueren

 

Veilige leeromgeving Geef aan hoe je stress 
voorkomt tijdens de 
lessen 
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6. Lesplanningsformulier - voorbeeld onderbouw 
 
Het ingevulde lesplan hieronder dient als voorbeeld van een CLIL les. De kopjes in de linkerkolom zijn een weergave van de 
kenmerken voor CLIL les(sen). De tweede kolom bevat een korte toelichting op de kenmerken. De derde kolom bevat een korte 
omschrijving van de lesinvulling. 
 
 
 
 

Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Doelgroep 
 
 

 Groep 1 en 2. Leeftijden 4 t/m 6 jaar. 

Voorkennis Engels  
 
 

Beschrijf de 
voorkennis Engels van 
de doelgroep 

De kinderen uit deze groep zijn starters. Een enkele leerling herkent het Engels van de televisie en computergames.  

Vak 
 
 

Noem het vak of de 
vakken die aan bod 
komen 

Beeldende vorming, voorbereidend rekenen en muziek.  

Voorkennis vak Beschrijf de 
voorkennis van de 
doelgroep omtrent het 
betreffende vak 
 

Deze vakken worden regelmatig in beide groepen aangeboden.  

Kerndoel vakinhoud Beschrijf op welk 
kerndoel de vakinhoud 
is gericht 
 

Beeldende vorming: 
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit 
te drukken en om er mee te communiceren. 
 
 
(Voorbereidend) rekenen: 
Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te 
geven.  
(In deze les is dat ordenen) 
 
De kinderen kunnen voorwerpen, aansluitend bij het thema, sorteren op kamer: keuken, badkamer, slaapkamer, woonkamer.  
 
Muziek: 
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit 
te drukken en om er mee te communiceren. 
 
 
 

Vak doelstellingen Beschrijf wat de Beeldende vorming: 

 3
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

 
 

leerling aan het eind 
van de les(sen) heeft 
geleerd, ontdekt, 
ervaren, geoefend 

 De kinderen kunnen hun familie tekenen. De kinderen kunnen een huis gezamenlijk voorzien van kamers en bewoners door 
gebruik van krijt, papier en vouwtechnieken In de tekening herkennen zij hun familieleden: vader, moeder, broer, zus 
 
(Voorbereidend) rekenen: 
Aan het einde van de les kunnen de kinderen voorwerpen sorteren op basis van verschillende kamers in het huis. 
 
Muziek 
De kunnen de liedjes “We are a family” en “Here is my house” zingen. 

Kerndoel vreemde taal Beschrijf op welk 
EIBO kerndoel de 
taalinhoud is gericht 
(zie voor een overzicht 
van de kerndoelen 
http://tule.slo.nl/Engels
/F-KDEngels.html) 

Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken teksten. 
Kerndoel 14: De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen 
een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 

Taal doelen  
 
(bijvoorbeeld can-do 
statements, zie 
Taalprofielen, 
http://www.erk.nl/docent/
niveaubeschrijvingen/htt
p___www.nabmvt.pdf/ ) 

Woordenschat 
Chunks 
Grammaticale 
constructies 
(woordvorming, 
woordverbuiging, 
zinsbouw) 
Luistervaardigheid 
Leesvaardigheid 
Spreekvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
 

 De kinderen worden enthousiast gemaakt voor het vak Engels en durven Engels te spreken (spreekvaardigheid) en 
luisteren (luistervaardigheid). 

 De kinderen vergroten hun woordenschat. Ze kunnen hun familieleden benoemen in het Engels: dad, mom, brother, 
sister.  

 De kinderen kunnen de verschillende kamers in en om het huis herkennen en benoemen. Zoals: bedroom, bathroom, 
kitchen, garden and living room. 

 De kinderen kunnen voorwerpen benoemen die in de ruimtes van het huis kenmerkend zijn: bed, table, chair, bath, 
tree, sink.  

 

Thema 
 
 

Noem het thema 
waarbinnen gewerkt 
en geleerd wordt 
 

My family’s house 
 
 

Korte samenvatting 
lesinhoud 

Beschrijf kort de 
inhoud en het verloop 
van de les 

Het thema beslaat 3 lessen. In de eerste les wordt een (poppen)huis getoond en benoemd, maken de kinderen een tekening 
van de mensen in hun familie. Naar aanleiding van de tekening worden de namen van familie leden geïntroduceerd. We 
luisteren en zingen “We are a family”( details zie onderaan formulier)Daarna wordt het poppenhuis gebruikt om de namen van 
kamers van het huis in het Engels aan te bieden. Ook worden aan de kinderen voorwerpen gepresenteerd die bij bepaalde 
kamers horen en de kinderen moeten die koppelen aan de goede kamer. We luisteren en  zingen het  lied:  “Here is my house”In 
de tweede les herhalen de kinderen de namen van mensen in hun familie aan de hand van de tekeningen, die in de klas 
hangen. We zingen het lied “ We are a family” Met het poppenhuis en de voorwerpen worden de namen van familieleden en 
kamers van het huis herhaald. De namen van deze voorwerpen worden ook in het Engels aangeboden, maar leerlingen moeten 
die vooral receptief leren. Het lied “Here’s my house” wordt beluisterd. De namen van familieleden en van de kamers van het 
huis moeten ook productief worden geoefend. Hierbij spelen we met flashcards, raadspel, en de liedjes. De liedjes worden door 
de week heen geregeld gezongen. Het poppenhuis staat in de Engelse hoek en de tekeningen van ieders familie hangen in de 
klas. In de derde les gaan de groepjes gezamenlijk een huis inrichten op het platte vlak en ontwerpen ze een familie die erin 
woont. De groep stelt de familie aan de klas voor en toont het huis in een korte presentatie. 
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Geef aan welke stappen uit de leercirkel in de les/reeks vertegenwoordigd zijn (zie deel 4 ‘Bouwen aan CLIL’ voor nadere toelichting) en welke rol je als 
leerkracht inneemt (Trainer; Coach; Spelverdeler; Medespeler1) 
Stap 1 
 Introductie & 
voorkennis 
mobiliseren (rol 
leerkracht: ...) 
 

 De leraar toont een plaat van een huis en benoemt het. “This is a house” en toont de mensen die er wonen. “This is John” This 
is John’s mum and here is his dad” Look there is Anne, his little sister. She is a baby” 
Kinderen maken vervolgens een tekening van hun familieleden en hun huis 
 
Rollen:  
trainer 
coach 

Stap 2 
Vaststellen en delen 
(product/proces) 
doelen (rol 
leerkrach2t: ...) 
 

De leraar stelt de volgende doelen vast en betrekt waar mogelijk de leerlingen bij de doelen om ze bewust te maken van wat ze 
leren. Gezien de leeftijd van de leerlingen zal dit in het Nederlands gebeuren vooraf of terugblikkend op een les. De leraar heeft 
dan geen kenmerkend kledingstuk of teken meer aan of op dat door de leerlingen met Engels spreken geassocieerd wordt. 

 Woorden van voorwerpen en kamers presenteren, benoemen en  koppelen 
 familieleden tekenen en benoemen ( mum, dad, brother, sister, baby) 
 namen familieleden, voorwerpen en kamers in het Engels aanbieden  en reproduceren 
 verschillende soorten vragen receptief aanbieden (“Where shall we put the bed?” “Where is dad?” “Who is he/she?”) 

This is…Here is…he is, it is, she is 
 de leerlingen maken gezamenlijk een huis en richten dat in en laten het bewonen door een denkbeeldige familie 
 de groep verdeelt taken, overlegt, maakt het huis, en toont  het product aan de klas, hierbij kan Engels worden 

gesproken waar mogelijk. Onderlinge communicatie zal in het Engels zijn. De leerkracht spreekt en instrueert in het 
Engels 

 
Rol leerkracht: :trainer, coach 

Stap 3 
Organiseren van 
taalinput & 
bronverwijzing (rol 
leerkracht: ...) 

 De kinderen luisteren naar de input van de leerkracht die met plaatmateriaal en een poppenhuis het huis en de bewoners 
introduceert 
De leerlingen luisteren naar de liedjes en zingen ze zelf. 
 
Coach / trainer 

Stap 4 
Plannen en 
onderhandelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

Deze stap komt aan bod wanneer de leerlingen als groep een creatief product gaan maken. 
 
Rol leerkracht: coach, spelverdeler 

Stappen  leercirkel - 
rollen leerkracht: 

Stap 5 
Besluitvorming 
Taken verdelen (rol 
leerkracht: ...) 

Deze stap komt aan bod wanneer de leerlingen als groep een creatief product gaan maken en het eens moeten worden over 
taakverdeling, en inhoud. 
 
Rol leerkracht: coach, spelverdeler 

                                                 
1De hier genoemde rollen duiden op verschuivende verantwoordelijkheden in het leerproces. De leraar neemt bewust op bepaalde momenten een andere rol in om de leerlingen 
hun verantwoordelijkheid en aandeel in het proces over te dragen. Deze verschuivende rollen passen bij Ontwikkelingsgericht onderwijs en Coöperatief werken. De korte uitleg 
van de rollen is als volgt: Trainer: instructie- en docentrol. Coach: begeleidersrol. Spelverdeler: procesbewaker. Medespeler: onderdeel van en gelijkwaardig in het proces. 
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Verantwoorden (rol 
leerkracht: ...) 
Stap 6 
Verwerken 
Onderzoeken (rol 
leerkracht: ...) 
Vastleggen (rol 
leerkracht: ...) 
Publiceren & 
presenteren (rol 
leerkracht: ...) 

In stap 6 komt,  gezien de leeftijd van de leerlingen,  verwerken veel klassikaal aan bod: kinderen plaatsen voorwerpen in de 
goede kamer; kinderen  herhalen en consolideren woorden.  
 
 
Vastleggen, publiceren en presenteren krijgt vorm door een groepsopdracht waarin kinderen gezamenlijk een huis met 
bijbehorende familie knutselen:   
 
Publiceren & presenteren komt aan bod wanneer de groepjes hun huis met bewoners aan de klas presenteren en benoemen 
wat zij in het Engels hebben geleerd 
 
Rol leerkracht:  trainer, coach, spelverdeler 
 

-Stap 7 
Evaluatie (rol 
leerkracht: ...) 
  
- Productdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
  
- Procesdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

De evaluatie door de leerkracht vind plaats door na iedere presentatie  te benoemen wat de groep heeft gedaan,. Ook kan de 
leerkracht benoemen welke woorden of zinnen nog verbeterd kunnen worden en die eventueel gelijk met de hele groep te 
herhalen. De leerkracht kan er voor kiezen om de presentaties niet achter elkaar te houden gezien de spanningsboog en zo een 
aantal korte momenten hiervoor te gebruiken door de week heen. Er kan reflectie ontstaan door de leerlingen wanneer de 
leerkracht aspecten als inzet, samenwerken, taken verdelen betrekt bij de evaluatie.  
 
Een foto van ieder groepshuis kan in het dossier van de leerling komen waarna de leerkracht er een waardering bij schrijft 

Interactie leerling -
leerkracht 

- Hoe worden 
leerlingen 
gestimuleerd te 
reageren in de 
doeltaal? 
 
- Kunnen leerlingen 
op elkaar reageren in 
de doeltaal? 

 

Door vragen te beantwoorden 
Door te zingen 
 
 
 
 
Kinderen reageren waarschijnlijk nog niet op elkaar. 
 
 

Leermaterialen leerling Geef aan welke 
leermaterialen voor de 
lessen gebruikt 
worden 
 

 Poppenhuis  
 Tekenmateriaal 
 Voorwerpen uit het huis 

 

Verwerkingsmaterialen 
leerling 

Geef aan welke 
verwerkingsmaterialen 
voor de lessen 
gebruikt worden 
 

 Poppenhuis  
 Tekenmateriaal 
 Voorwerpen uit het huis  
 Een groot voorgeknipt huis van papier.  
 Restjes papier en vouwbladen 
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Toelichting Oms nning chrijving / lespla

 
Materialen voor 
leerkracht 

Geef aan welke 
materialen de 
leerkracht inzet voor 
de lessen 
 

 Poppenhuis  
 Tekeningen van kinderen 
 Kleuters leren zingend Engels, Pauline Hendriks, Prisma  ISBN: 9789049104337. Lied: “We are a family” en “Here’s 

my house” 
 Voorwerpen uit het huis 

Veilige leeromgeving Geef aan hoe je stress 
voorkomt tijdens de 
lessen 

 Naspreken 
 Herhalen 
 Complimenten geven 
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7. Lesplanningsformulier – voorbeeld middenbouw 
 
Auteurs: Jan Willem Chevalking, Tine Stegenga 
Redactie: Alessandra Corda, Eke Krijnen, Wibo van der Es 
2012 
Expertisecentrum mvt, Leiden 
  
Een digitale versie van deze publicatie is beschikbaar via de website van het 
Expertisecentrum mvt, http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl  
 
 
 

 
Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van toepassing: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 
3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
 
Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te 
maken, zolang de auteurs vermeld worden als makers van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en 
afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. 
 
Tekeningen: University of Victoria Language Teaching Clip Art Gallery (http://hcmc.uvic.ca/clipart). 
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7. Lesplanningsformulier - voorbeeld middenbouw 
 
Het ingevulde lesplan hieronder dient als voorbeeld van een CLIL les. De kopjes in de linkerkolom zijn een weergave van de 
kenmerken voor CLIL les(sen). De tweede kolom bevat een korte toelichting op de kenmerken. De derde kolom bevat een korte 
omschrijving van de lesinvulling. 
 
In het lesplan hieronder worden mogelijkheden gepresenteerd voor het invullen van een lessenserie rond het thema ‘The Farm’. Het 
lesplan is bewust niet in detail uitgewerkt, zodat de leerkracht naargelang de situatie en de voorkennis van de leerlingen het plan 
verder kan invullen. 
 
 
 
 
 

Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Doelgroep 
 
 

 Groep 3 en 4. Leeftijden 6 t/m 8 jaar. 
 

Voorkennis Engels  
 
 

Beschrijf de 
voorkennis Engels van 
de doelgroep 

De kinderen uit deze groep zijn starters, omdat ze in de kleutergroepen nog geen Engels hebben gehad. Enkele herkennen het 
Engels van de televisie en computergames, of door Engels sprekende vrienden/kennissen. 

Vak 
 
 

Noem het vak of de 
vakken die aan bod 
komen 

Natuur en muziek  

Voorkennis vak Beschrijf de 
voorkennis van de 
doelgroep omtrent het 
betreffende vak 
 

Natuur wordt in groep 3 en 4 thematisch aangeboden.  
Muziek wordt gegeven vanaf de kleutergroepen, in groep 1 en 2 zijn zangspel en zingen met bewegen aan bod geweest.  

Kerndoel vakinhoud Beschrijf op welk 
kerndoel de vakinhoud 
is gericht 
 

Natuur 
Kerndoel 40 (oriëntatie op jezelf en de wereld – natuur en techniek). De leerlingen leren in de eigen omgeving veel 
voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
 
Muziek: 
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit 
te drukken en om er mee te communiceren. 
 

 1



Chevalking, J.W. & Stegenga, T. (2012) CLIL Toolkit voor het basisonderwijs  
7. Lesplanningsformulier - voorbeeld middenbouw  
Redactie: Corda, A., Krijnen, E., Es, van der, W. 
Downloadadres: http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl  

  
 
 
 

Toelichting Omschrijving / lesplanning 

 
Vak doelstellingen 
 
 

Beschrijf wat de 
leerling aan het eind 
van de les(sen) heeft 
geleerd, ontdekt, 
ervaren, geoefend 

Natuuronderwijs: 
Aan het einde van de lessenserie van 3 lessen kunnen de kinderen minimaal 6 boerderijdieren opnoemen. De kinderen leren 
welke dieren er op de boerderij leven en wat hun functie is. De leerlingen weten de werkzaamheden en activiteiten die op een 
boerderij plaatsvinden.  
 
Muziek: 
Aan het einde van de les kunnen de kinderen het lied ‘Old McDonald had a farm’ zelf zingen. 

Kerndoel vreemde taal Beschrijf op welk EIBO
kerndoel de taalinhoud 
is gericht (zie voor een 
overzicht van de 
kerndoelen 
http://tule.slo.nl/Engels
/F-KDEngels.html) 

 Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken teksten. 
Kerndoel 14: De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen 
een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 

Taal doelen  
 
(bijvoorbeeld can-do 
statements, zie 
Taalprofielen  
http://www.erk.nl/docent/
niveaubeschrijvingen/htt
p___www.nabmvt.pdf/ ) 

Woordenschat 
Chunks 
Grammaticale 
constructies 
(Woordvorming, 
woordverbuiging, 
zinsbouw) 
Luistervaardigheid 
Leesvaardigheid 
Spreekvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
 

Natuuronderwijs: 
Aan het einde van de lessenserie kennen de kinderen 6 boerderijdieren en kunnen ze benoemen en uitspreken in het Engels. In 
groep 4 wordt dit uitgebreid met 6 producten van de boerderij. 
 
Muziek: 
De kinderen kunnen het lied ‘Old McDonald had a farm’ zingen. 
 

Thema 
 
 

Noem het thema 
waarbinnen gewerkt 
en geleerd wordt 

The farm  

Korte samenvatting 
lesinhoud 

Beschrijf kort de 
inhoud en het verloop 
van de les 

Met behulp van spelmateriaal, prentenboeken, en liedjes wordt de Engelse woordenschat uitgebreid. Er wordt een lied 
aangeleerd, een collage gemaakt en er is een excursie naar een kinderboerderij (groep 3) en een kaasboerderij (groep 4). 
 

Geef aan welke onderdelen uit de leercirkel zijn in de les/reeks vertegenwoordigd is (zie deel 4 ‘Bouwen aan CLIL’ voor nadere toelichting) en welke rol 
je als leerkracht inneemt (Trainer; Coach; Spelverdeler; Medespeler)1 

Onderdeel/delen 
leercirkel VT - rollen 
leerkracht: Stap 1 

 Introductie & 
Bij aanvang van de lessenserie wordt gepeild welke woorden in het thema leerlingen al (her)kennen in het Engels.  Deze 
woorden worden genoteerd door de leerkracht om in te zetten gedurende de lessen.  Bij elke les wordt het thema ingeleid aan 

                                                 
1 De hier genoemde rollen duiden op verschuivende verantwoordelijkheden in het leerproces. De leraar neemt bewust op bepaalde momenten een andere rol in om de leerlingen hun 
verantwoordelijkheid en aandeel in het proces over te dragen. Deze verschuivende rollen passen bij Ontwikkelingsgericht onderwijs en Coöperatief werken. De korte uitleg van de 
rollen is als volgt: Trainer: instructie- en docentrol. Coach: begeleidersrol. Spelverdeler: procesbewaker. Medespeler: onderdeel van en gelijkwaardig in het proces. 
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

voorkennis mobiliseren 
(rol leerkracht: ...) 
 

de hand van het een filmpje of een prentenboek. Hierdoor wordt gemotiveerd, input gegeven, herhaald. De aangeboden 
woordenschat (zoals: cow, sheep, cat, pig, chicken, horse, hey, farm, shed, stable) worden gedurende de verschillende lessen 
herhaald (consolidatie) en verder aangevuld.  
 
Rol: De leerkracht speelt hierin een leidende rol: trainer 

Stap 2: 
Vaststellen 
product/procesdoelen 
(rol leerkracht: ...) 
 

Na het activeren van de voorkennis ontdekken leerlingen wat geleerd zal worden in deze lessen. Ze mogen leerwensen 
inbrengen. In hun dossier Engels beschrijven leerlingen hun voorkennis, geïllustreerd met plaatjes ( groep 3)of een vertaling 
( groep 4) . Zij beschrijven in het dossier hun leerdoelen. De leerkracht heeft de leerdoelen vooraf opgesteld en tijdens de lessen 
wordt gekeken of deze doelen worden behaald of uitgebreid kunnen worden. De leerkracht speelt hierin een leidende rol door 
woordenschat aan te reiken.  
 
Rol: trainer, coach.  

Stap 3: 
Organiseren van 
taalinput & 
bronverwijzing (rol 
leerkracht: ...) 

De leerkracht maakt gebruik van een afwisselend arsenaal aan input ( zie onderaan dit lesplan voor details): prentenboeken, 
liedjes, spel. De woorden die in de input voorkomen worden voorgezegd, herhaald, mee-gezegd, en door middel van lied en 
spelvormen geproduceerd. Flashcards worden ingezet om open taalproductie uit te lokken. De prentenboeken kunnen aan 
groepjes worden uitgereikt tijdens de volgende stappen als bron. Leerlingen kunnen ook eigen bronnen ( =input) mee naar 
school nemen of laten zien/horen. 
 
Rol: trainer 

Plannen en 
onderhandelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

Deze stap komt aan bod wanneer in groepswerk een collage wordt gemaakt. Voertaal Nederlands 
 
Rol: coach, spelverdeler 

Besluitvorming 
Taken verdelen (rol 
leerkracht: ...) 
Verantwoorden (rol 
leerkracht: ...) 
 

Zowel de leerkracht als de kinderen hebben hierin een rol. De kinderen maken samen een collage en hokken met dieren. Zij 
presenteren aan de rest van de groep hun boerderij en wie er wonen. Zij beschrijven wat er gebeurt. Dit kan door gebruik te 
maken van diverse werkvormen. De woorden kunnen door groep 4 genoteerd worden. Groep 3 en 4 kunnen delen van de 
presentatie in het Engels doen. Taken worden hierop verdeeld. Kinderen die woorden kunnen en willen zeggen, kinderen die 
tekenen, plakken, lied zingen. 
 
 Rol: coach, spelverdeler 

Verwerken 
Onderzoeken (rol 
leerkracht: ...) 
Vastleggen (rol 
leerkracht: ...) 
Publiceren & 
presenteren (rol 
leerkracht: ...) 
 

Verwerken: Dit komt in alle drie de lessen voor. De kinderen maken een collage, oefenen, zoeken informatie,  De kinderen 
hebben hierin een beslissende rol en de leerkracht een begeleidende rol. 
 
Presenteren: Dit kan gedurende de  drie lessen voorkomen. Leerlingen vertellen dan hoe zij als groep vorderen bij het maken 
van  de hokken,  de weide, het huis en hoe die zijn gevuld en ingedeeld. Aan het eind komt de presentatie van de gehele 
boerderij met dieren en gekozen werkvormen die de groep heeft voorbereid. 
 
Rol: trainer, coach, spelverdeler. 

- Evaluatie (rol 
leerkracht: ...) 
  

Dit vindt plaats aan het einde van de lessenserie 
 De kinderen kunnen evalueren hun leerproces. De leerkracht beoordeelt of zowel de taaldoelen als vakdoelen zijn behaald. In 
het dossier wordt een foto geplakt van de collage, leerlingen noteren de geleerde woorden ( groep 4) groep 3 omcirkelt of tekent 
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

- Productdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
  
- Procesdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

de voorwerpen die ze nu in het Engels kennen. Zij beoordelen zichzelf op vooraf afgesproken punten op een vast formulier. 
Hierin worden tekeningen, cirkels en  smileys gebruikt om waarderingen te markeren. 
 
 
Rol leerkracht: Trainer, Coach 

Interactie leerling -
leerkracht 

- Hoe worden 
leerlingen 
gestimuleerd te 
reageren in de 
doeltaal? 
 
- Kunnen leerlingen op 
elkaar reageren in de 
doeltaal? 

 

De kinderen reageren spelenderwijs op elkaar in de tweede taal, door dieren en dingen van de boerderij te benoemen in de 
introductie en in het spel. Hierbij worden de volgende didactische interventies gebruikt: 

 Naast gesloten ook open vragen stellen. Vragen stellen waar het antwoord al in is gezegd (is this a pig or a sheep?). 
  Prentenboek na de input fase ( zonder onderbrekingen) vervolgens ook interactief gebruiken en als naspreek- en 

invul oefening 
 Zingen, naspreken,  
 Spelen met gesloten taalproductie 
 Uitlokken open taalproductie 
 Aansluiting bij de belevingswereld 
 Positieve feedback en complimenten 

 
 

Leermaterialen leerling Geef aan welke 
leermaterialen voor de 
lessen gebruikt 
worden 
 

 Spelmateriaal (boerderijdieren en blokken) 
 Blokjes als afrastering van het weiland om te visualiseren 

 

Verwerkingsmaterialen 
leerling 

Geef aan welke 
verwerkingsmaterialen 
voor de lessen 
gebruikt worden 
 

 Werkblad van ‘kaas tot melk’ 
 Informatieboekjes over thema  
 Papier, tekenmateriaal, (prenten)boeken 

Materialen voor 
leerkracht 

Geef aan welke 
materialen de 
leerkracht inzet voor 
de lessen 
 

 Prentenboeken 
 Old Mac Donald had a farm, kingsize book with holes, Child’s play LTD. Swindon, www.childs-play.com;- ISBN  

9870859536370 
 It’s so unfair, Thomson, Andersen Press London. ISBN: 139781842705940 
 A day on the farm ( +dvd) ISBN 9781405329616; discover more serie, www.dk.com 
 Farm animals: touch and learn ISBN 9781741815009; www.hinklerbooks.com 
 Spot goes to the farm 

Lied 
 “Old Mac Donald” van youtube (http://www.youtube.com/watch?v=hDt_MhIKpLM ) 
 Easy English Songs met CD en werkbladen, Jorg Meier; Schoolsupport, ISBN9076233969 

Spel: 
 Zoeken van een dier m.b.v. het noemen van een dier op steeds luidere toon naarmate de persoon het dier nadert. 
 Baby Flashcards Animals Uhsborne Publishing LTD. London; www.usborne.com ISBN 9780746077382 

http://www.youtube.com/watch?v=hDt_MhIKpLM
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Materialen 
 Plaatjes dieren op digibord (12 dieren en boerderijproducten). 
 Leskist kaas maken 
 Lidl boerderijkoekjes 
 Youtube Filmpje kaas maken en filmpje “de kip en het ei”/ 
  Fototoestel 

 
Veilige leeromgeving Geef aan hoe je stress 

voorkomt tijdens de 
lessen 
 

 Veilige leeromgeving  
 Succes ervaringen  
 Naspreken  
 Herhaling 
 Visueel maken 
 Gesloten en minder open vragen stellen 
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8. Lesplanningsformulier – Voorbeelden bovenbouw 
 
Auteurs: Jan Willem Chevalking, Tine Stegenga 
Redactie: Alessandra Corda, Eke Krijnen, Wibo van der Es 
2012 
Expertisecentrum mvt, Leiden 
  
 
Een digitale versie van deze publicatie is beschikbaar via de website van het 
Expertisecentrum mvt, http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl  
 
 

 
Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van toepassing: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 
3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
 
Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te 
maken, zolang de auteurs vermeld worden als makers van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en 
afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.  
 
Tekeningen: University of Victoria Language Teaching Clip Art Gallery (http://hcmc.uvic.ca/clipart). 
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8. Lesplanningsformulier – voorbeelden bovenbouw  
 
De ingevulde lesplannen hieronder dienen als voorbeeld van CLIL-lessen in de bovenbouw. De kopjes in de linkerkolom zijn een 
weergave van de kenmerken voor CLIL lessen. De tweede kolom bevat een korte toelichting op de kenmerken. De derde kolom 
bevat een korte omschrijving van de lesinvulling. 
 
8.1 Lesplanningsformulier bovenbouw: groep 7  
 
 
 
 

Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Doelgroep 
 

 Groep 7 

Voorkennis Engels  
 
 

Beschrijf de voorkennis 
Engels van de doelgroep 

 Leerlingen maken in groep 7 voor het eerst kennis met het vak Engels via de methode ‘Hello World’.  
 Ze kennen diverse ‘losse’ Engelse woorden, geleerd via tv-programma’s, games en vanuit de  omgeving.  
 

Vak 
 

 Aardrijkskunde  

Voorkennis vak Beschrijf de voorkennis 
van de doelgroep omtrent 
het betreffende vak 
 

 Leerlingen kennen de topografie van Europa.  
 Door vakanties in de betreffende landen is er al enige voorkennis 
 De kinderen hebben in groep 6 de basisvaardigheden geleerd om kaarten te kunnen lezen 
 De leerlingen hebben in groep 6 de belangrijkste elementen uit het Nederlandse landschap gezien en benoemd  
 

Kerndoel vakinhoud Beschrijf op welk kerndoel 
de vakinhoud is gericht 
 

Kerndoel 47: 
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en 
buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en 
levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie 
 
Kerndoel 50: 
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld 
en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 
 

Vak doelstellingen 
 
 

Beschrijf wat de leerling 
aan het eind van de 
les(sen) heeft geleerd, 
ontdekt, ervaren, geoefend

De kinderen leren de verschillen tussen de drie landen te benoemen op het gebied van: 
 Taal 
 Middelen van bestaan 
 Landschap 
 Klimaat  

 

 1
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Kerndoel vreemde taal Beschrijf op welk EIBO 
kerndoel de taalinhoud is 
gericht (zie voor een 
overzicht van de 
kerndoelen 
http://tule.slo.nl/Engels/F-
KDEngels.html) 

Kerndoel 13 
Leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. 
Kerndoel 14 
Laatste deel doel: de leerlingen ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in het Engels. 
Kerndoel 15 
De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden. 
Kerndoel 16 
De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijze van Engels woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 
 

Taal doelen  
 
(bijvoorbeeld can-do 
statements, zie 
Taalprofielen, 
http://www.nabmvt.nl/public
aties/00012/ , blz 16-17) 

Woordenschat 
Chunks 
Grammaticale constructies 
(Woordvorming, 
woordverbuiging, 
zinsbouw) 
Luistervaardigheid 
Leesvaardigheid 
Spreekvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 
 

 Leerlingen kennen 10 woorden a.h.v. ingevulde en besproken woordweb 
 Leerlingen oefenen in het luisteren naar een Engels filmpje en proberen woorden te herkennen (luistervragen)  
 De leerling kunnen één vraag, zowel mondeling als schriftelijk formuleren in het Engels (met multiple choice 
antwoorden) 
 De leerlingen kunnen een Engelse vraag lezen een beantwoorden 

Thema 
 
 

Noem het thema 
waarbinnen gewerkt en 
geleerd wordt 
 

Onze buren (over de buurlanden om ons heen)  

Korte samenvatting 
lesinhoud 

Beschrijf kort de inhoud en 
het verloop van de les 

Zie leercirkel onderdelen 
 
 

Geef aan welke onderdelen uit de leercirkel zijn in de les/reeks vertegenwoordigd is (zie hoofdstuk 4 voor  nadere toelichting) en welke rol je als leerkracht 
inneemt (Trainer; Coach; Spelverdeler; Medespeler)1 

Onderdeel/delen 
leercirkel VT - rollen 
leerkracht: Stap 1 

Introductie & voorkennis 
mobiliseren (rol 
leerkracht: ...) 
 

 Project wordt gestart met een klassikale introductie. Juf/meester start de les in het Engels.  
 Joke (mopje in het Engels over Belgen) : what happens when a belgian eats a fly? than he has more brains in his 

stomach then in his head!  
 Youtube: filmpjes touristische informatie over de drie landen. (in het Engels, zonder ondertitels)  
http://www.youtube.com/watch?v=zgfJn_V8sWw ;  
http://www.youtube.com/watch?v=_Cs_hSBsMm0 
http://www.youtube.com/watch?v=uthMgWMeKZ4 
 
 Woordweb + Engelse woorden (genoemd door kinderen bijv. country, language, weather, tourist, travel, city, town, 

                                                 
1 De hier genoemde rollen duiden op verschuivende verantwoordelijkheden in het leerproces. De leraar neemt bewust op bepaalde momenten een andere rol in om de leerlingen hun 
verantwoordelijkheid en aandeel in het proces over te dragen. Deze verschuivende rollen passen bij Ontwikkelingsgericht onderwijs en Coöperatief werken. De korte uitleg van de 
rollen is als volgt: Trainer: instructie- en docentrol. Coach: begeleidersrol. Spelverdeler: procesbewaker. Medespeler: onderdeel van en gelijkwaardig in het proces. 

 2

http://www.youtube.com/watch?v=zgfJn_V8sWw
http://www.youtube.com/watch?v=_Cs_hSBsMm0
http://www.youtube.com/watch?v=uthMgWMeKZ4


Chevalking, J.W. & Stegenga, T. (2012) CLIL Toolkit voor het basisonderwijs  
8. Lesplanningsformulier - Voorbeeld bovenbouw 
Redactie: Corda, A., Krijnen, E., Es, van der, W. 
Downloadadres: http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl  
  

 
 
 
 

Toelichting Omschrijving / lesplanning 

sight seeing. capital, transportation) 
 
Rol leerkracht: Trainer 
 

Stap 2 
Vaststellen 
product/procesdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

Leerkracht legt aan de hand van de powerpoint uit wat de leerlingen de komende weken gaan doen. Hierbij komen de te nemen 
stappen en doelen in beeld. 
 

Verwerking 
- leerlingen gaan een werkstuk maken (dia 4) 
- leerlingen gaan vraagkaartjes maken (dia 5 ) 
- leerlingen participeren aan de quiz (dia 6) 
Doelen: 
1. je weet welke buurlanden wij hebben. 
2. je weet welke talen er worden gesproken in de buurlanden 
3. je leert tenminste 10 woorden die te maken hebben met de leefomgeving/landschap van ‘onze buren’. (genoemd door 

kinderen bijv. country, language, weather, tourist, travel, city, town, sight seeing capital, transportation) 
4. je bedenkt een eigen onderzoeksvraag die je stelt in de Engelse taal. Je geeft ook antwoord in het Engels (MC)  

 
Rol leerkracht: Trainer, Coach, Spelverdeler 
 

Stap 3 
Organiseren van taalinput 
& bronverwijzing (rol 
leerkracht: ...) 

Leerlingen luisteren naar de introductie van juf/meester.  
 
Leerlingen maken woordweb, leerkracht komt hier gedurende het project meerdere malen op terug door nog eens te vragen 
welke woorden ze nog weten.  
 
Met behulp van leerkracht, internet en woordenboeken gaan kinderen proberen Engelse woorden op te schrijven bij het 
woordweb.  
 
Rol leerkracht: Trainer, Coach 
 

Stap 4 
Plannen en onderhandelen 
(rol leerkracht: ...) 
 

Leerlingen krijgen van leerkracht planning voor 3 weken (dia 8 & 9)  
 
Rol leerkracht: Coach, Spelverdeler 

Stap 5 
Besluitvorming 
Taken verdelen (rol 
leerkracht: ...) 
Verantwoorden (rol 
leerkracht: ...) 
 

Leerlingen worden door leerkracht ingedeeld in groepjes van 3 kinderen en verdelen zelf onderwerpen en taken (dia 4 & 5). Ze 
moeten de rolverdeling op een briefje kenbaar maken bij de leerkracht.  
 
Rol leerkracht: Spelverdeler, Coach 

Stap 6 
Verwerken 

Leerlingen gaan individueel aan de slag, lezen eerst teksten (dia 8 & 9) gaan dan verworven informatie op (klad) papier zetten. 
De kladversie wordt op de computer verwerkt tot een goedlopende tekst, waarbij steeds de onderzoeksvraag wordt 

 3
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

Onderzoeken (rol  
leerkracht: ...) 
Vastleggen (rol 
leerkracht: ...) 
Publiceren & presenteren 
(rol leerkracht: ...) 
 

opgeschreven. De extra onderzoeksvraag wordt in het Engels opgeschreven en beantwoord aan de hand van multiple choice-
antwoorden. Als laatste zoeken ze hier ook passende plaatjes bij. De plaatjes worden voorzien van bijschriften in het Engels.  
 
In de derde week schrijven de kinderen de onderzoeksvragen van hun land op vraagkaartjes. Ook lezen ze elkaars geprinte 
werkstuk. Zo verwerven ze informatie van de andere twee landen. Door met elkaar de vraagkaartjes in spelvorm door te nemen 
bereiden ze zich voor op de quiz + toetsmoment.  
 
Als afsluiting wordt er ook in de derde week een spel gespeeld (soort ganzenbord) + een toets met daarop een selectie van de 
onderzoeksvragen. In de toets worden ook de 10 Engelse woorden getoetst.  
 
Rol leerkracht: Coach, Spelverdeler 
 
 

 Stap 7 
Evaluatie (rol 
leerkracht: ...) 
  
- Productdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
  
- Procesdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
 

Middels een kringgesprek wordt het project geëvalueerd, leerlingen worden gestimuleerd om Engelse woorden/zinnen te 
gebruiken. Belangrijk tijdens dit gesprek is wat de leerlingen van het eerste CLIL-project vonden, gericht op het gebruik van de 
Engelse taal tijdens een aardrijkskunde project. 
 
 
Leerlingen hebben bij de start van het project twee beoordelingsformulieren gehad, een voor de algemene doelen en een voor 
de doelen op taalgebied Engels . Deze worden in hun dossier bewaard. 
 
Rol leerkracht: Coach 

Interactie leerling -
leerkracht 

- Hoe worden leerlingen 
gestimuleerd te reageren 
in de doeltaal? 
 
- Kunnen leerlingen op 
elkaar reageren in de 
doeltaal? 

 

Leerlingen worden vooral uitgedaagd in de interactie tussen leerkracht en leerling, leerkracht probeert tijdens project ook de 
interactie tussen leerlingen onderling te stimuleren. 

Leermaterialen leerling Geef aan welke 
leermaterialen voor de 
lessen gebruikt worden 
 

Uitgewerkt opdrachtenblad 
Aardrijkskundeboek (GEOBAS) en informatieboeken de verschillende landen  

Verwerkingsmaterialen 
leerling 

Geef aan welke 
verwerkingsmaterialen 
voor de lessen gebruikt 
worden 
 

Maken van een werkstuk met onderzoeksvragen: Word op de pc 
Vraagkaartjes en spelbordmateriaal  

Materialen voor 
leerkracht 

Geef aan welke materialen 
de leerkracht inzet voor de 
lessen 

Uitgewerkte powerpoint, projecthoek met allerlei boeken en reisgidsen.  
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Toelichting Omschrijving / lesplanning 

 
Veilige leeromgeving Geef aan hoe je stress 

voorkomt tijdens de lessen
 

Door leerlingen goed te volgen tijdens het project, worden ze gestimuleerd en waar nodig bijgestuurd. Elke leerling heeft vooraf 
voldoende informatie ontvangen (teksten, uit het GEOBAS boek + uitgewerkte opdracht, beoordelingsformulieren) hierdoor weet 
hij wat er van hem verwacht wordt. 

 
 
8.2 Lesplanningsformulier bovenbouw: groep 8 
 Toelichting Omschrijving / lesplanning 
Doelgroep: .... Groep 8 

Taalniveau Engels 
(ERK): 

.... A1 

Voorkennis Engels 
doelgroep: 

Beschrijf de voorkennis 
Engels van de doelgroep 

 Leerlingen hebben in groep 7 voor het eerst kennis gemaakt met het vak Engels via de methode ‘Hello World’.  
 In groep 8 hebben leerlingen woorden en uitdrukkingen geleerd die te maken hebben met eten en drinken, ze durven 

deze uit te spreken, kunnen anderen vragen wat ze graag eten en wat niet, weten hoe ze iets kunnen bestellen. 
 

Vak: .... Geschiedenis 

Voorkennis vak: Beschrijf de voorkennis 
van de doelgroep omtrent 
het betreffende vak 

De leerlingen hebben in groep 7 al een project gehad over de Tweede Wereldoorlog. 
Hier kwamen de volgende onderwerpen aan bod:  

 Start van de oorlog: meidagen van 1940 
 Leven tijdens de oorlog 
 Jodenvervolging en Anne Frank  
 Adolf Hitler/Duitsland 
 Verzet en onderduiken 
 De bevrijding (Airborne Arnhem, D-Day) 

Per groepje kunnen ze kiezen uit de volgende eindproducten (4 per groepje):  
 Verhaal 
 Stripverhaal 
 Tekening(en) met omschrijvingen 
 Maquette met omschrijvingen 
 Werkstuk 
 Lied 
 Gedicht 
 Klein spelletje (kwartet bijv.)  

Dit project is afgesloten met een quiz en een toets. 
Kerndoel vakinhoud: Beschrijf op welk kerndoel 

de vakinhoud is gericht 
Kerndoel 51 
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
Kerndoel 52 
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de Tweede Wereldoorlog. 
Kerndoel 53 
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De leerlingen leren over belangrijke historische gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. 

Vak doelstellingen:   Leerlingen weten wat het doel van de Slag om Arnhem was. 
 Leerlingen weten hoe Nederland in de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk bevrijd is. 

Kerndoel vreemde taal: Beschrijf op welk EIBO2 
kerndoel de taalinhoud is 
gericht  

Kerndoel 13 
Leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. 
Kerndoel 14 
Laatste deel doel: de leerlingen ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in het Engels. 
Kerndoel 15 
De leerlingen leren de schrijfwijze over enkele eenvoudige woorden. 
Kerndoel 16 
De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijze van Engels woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 
 

Taal doelen 
(bijvoorbeeld can-do 
statements): 

Woordenschat 
Chunks 
Grammaticale constructies
Luistervaardigheid 
Leesvaardigheid 
Spreekvaardigheid 
Schrijfvaardigheid 

 Leerlingen kennen tenminste 10 Engelse woorden die met de oorlog te maken hebben en durven deze uit te spreken. 
 Leerlingen oefenen in het luisteren naar een Engels gesproken tekst en proberen woorden te herkennen. 
 Leerlingen kunnen Engelse woorden benoemen met de zin:” this is..” 
 ze leren hierbij onderscheid te maken tussen ‘a en an’, vb. this is an airplane, this is a soldier. 
 Leerlingen oefenen met het schrijven van een stukje eenvoudige Engelse tekst gebruik makend van een Engels 

woordenboek. 

Thema: .... Victory & Freedom (WOII) 

Korte samenvatting 
lesinhoud: 

.... Naar aanleiding van een beeldmateriaal over WO2 leren de kinderen gaan de leerlingen zelfstandig met de gestelde taal-en 
vakdoelen aan het werk door opdrachten te maken en die aan de klas te presenteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdeel/delen 
leercirkel VT - rollen 
leerkracht: 

Geef aan welke onderdelen uit de leercirkel zijn in de les/reeks vertegenwoordigd is (zie bijlage 1 voor nadere toelichting) en welke rol je als leerkracht 
inneemt (Trainer, Coach, Spelverdeler, Medespeler)3: 

 Stap 1 
 Introductie & 
voorkennis 
mobiliseren (rol 
leerkracht: ...) 
 

 Project wordt gestart met kort filmpje http://www.airbornefeelings.nl/ 
 over de luchtlanding en herdenkingsmonumenten in de omgeving van de woonplaats. ( Ede/Bennekom)Leerlingen krijgen 
kijkopdracht: welke stukjes uit de film herken je, heb je weleens gezien, weet je waar dat is? Er wordt een nagesprek 
gevoerd over de kijkvragen en leerkracht vertelt dat we naar een documentaire gaan over de luchtlanding op de Ginkelse 
heide genaamd:  “a heath too far”.( dit betreft een excursie naar de bioscoop, maar dat kan ook anders worden 

                                                 
2Overzicht kerndoelen EIBO: http://tule.slo.nl/Engels/F-KDEngels.html 
3
De hier genoemde rollen duiden op verschuivende verantwoordelijkheden in het leerproces. De leraar neemt bewust op bepaalde momenten een andere rol in om de leerlingen hun 

verantwoordelijkheid en aandeel in het proces over te dragen. Deze verschuivende rollen passen bij Ontwikkelingsgericht onderwijs en Coöperatief werken. De korte uitleg van de 
rollen is als volgt: Trainer: instructie- en docentrol. Coach: begeleidersrol. Spelverdeler: procesbewaker. Medespeler: onderdeel van en gelijkwaardig in het proces. 
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georganiseerd) 
 Documentaire: er wordt uitgelegd wat ‘a heath too far’ in het Nederlands betekent. Kinderen krijgen een kijkvraag: probeer 

te ontdekken waarom deze titel is gekozen, terug in de klas wordt er een nagesprek gehouden waarin o.a. bovenstaande 
vraag wordt besproken. 

 Project wordt in de klas gestart -> leerkracht vertelt kort waar het project Victory & Freedom over gaat en kondigt een 
speciale gast aan. Het is iemand die Engels spreekt en leerlingen krijgen weer de opdracht om Engelse woorden te 
herkennen en te onthouden: leerkracht komt in de klas verkleed als een oud veteraan en vertelt een verhaal in het Engels, 
sluit af met de leerlingen succes te wensen met het project en hoopt nog van de leerlingen te horen. 

 Leerlingen maken samen met leerkracht een woordweb van alle woorden die ze inmiddels herkend en onthouden hebben -
> lk. schrijft woorden op het bord, kinderen schrijven ze over in hun logboek.. 

 Leerkracht vertelt een verhaal over hoe de bevrijding van Nederland tot stand is gekomen, hij kan hierbij een powerpoint 
presentatie inzetten. 

 
Rol leerkracht:  trainer bij  het aanbieden van informatie, coach bij het aanmoedigen om de leerlingen te laten spreken. 
 

 Stap 2 
Vaststellen 
product/procesdoelen 
(rol leerkracht: ...) 
 
 
 

Leerkracht legt aan de hand van de powerpoint uit wat de leerlingen de komende weken gaan doen. Hierbij komen de te nemen 
stappen en doelen in beeld. Doelen: 
1. Je weet waardoor operatie Market Garden mislukt is. 
2. Je weet (daardoor) wat de gevolgen waren voor een groot deel van ons land. 
3. Je kunt informerend schrijven over de bevrijding van Europa.  
4. Je leert minstens 10 Engelse woorden die te maken hebben met de oorlog.  
5. Je oefent met het schrijven van een Engelse tekst.  
6. Je presenteert een fotoshow, waarbij je gebruik maakt van Engelse woorden.   

De doelen proberen de leerlingen te behalen door aan de volgende opdrachten te werken in groepen: 
Verwerking 
- leerlingen gaan een forbidden newspaper maken 
- leerlingen gaan een slideshow maken  
- leerlingen gaan werken aan/maken een wall of remembrance 
- de leerlingen maken een stripverhaal in het Engels 
-  

Rol leerkracht : trainer-> geeft duidelijk aan wat er van de leerlingen verwacht wordt. 
 

 Stap 3: 
Organiseren van 
taalinput & 
bronverwijzing (rol 
leerkracht: ...) 
 
 

Leerlingen zien Engels beeldmateriaal (zowel tijdens documentaire als introductie in de klas). Leerlingen luisteren naar verhaal van 
de leerkracht in de rol van oud militairJohn Frost (verhaal, gesproken tekst). Leerlingen spreken Engelse woorden uit naar aanleiding 
van kijk- en luisteropdrachten.  
 
Leerlingen maken een woordweb, de leerkracht komt hier gedurende het project meerdere malen op terug door nog eens te vragen 
welke woorden ze nog weten. Leerkracht maakt het verschil tussen ‘a en an’ -gebruik hierbij duidelijk men oefent dit in. 
 
 
Met behulp van de leerkracht ,het  internet en woordenboeken gaan kinderen werken aan de inhoud van hun opdracht zoals 
hierboven beschreven. 
 
Rol leerkracht: Coach,  door zelf voorbeelden te geven en kinderen aan te moedigen zelf te spreken. 
 
 

 7
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 Stap 4: 

Plannen en 
onderhandelen  
 
  

Leerlingen worden door leerkracht ingedeeld in groepjes van 4 à 5 kinderen en verdelen zelf onderwerpen en taken . De leerlingen 
verdelen onderling taken en stellen deadlines vast. De voertaal zal bij voorkeur Engels zijn, maar de voorkennis zal maken dat dit met 
fouten gepaard gaat. 
 
Rol leerkracht:  coach of spelverdeler, door de ruimte te geven aan het onderhandelingsproces en de taakverdeling 

 Stap 5: 
 Besluitvorming ( rol 
leerkracht…) 
 
 

Leerlingen krijgen van de leerkracht een tijdpad voor 3 weken. 
Ze moeten de rolverdeling en de eerste opzet van de ontwerpen aan de leerkracht geven ter controle. 
 
De leerkracht is afwisselend trainer en coach 

 Stap 6: 
 
Verwerken, 
onderzoeken, 
vastleggen, publiceren 
en presenteren 
(rol leerkracht: ...) 
 
  

Leerlingen gaan individueel en in groepjes aan de slag, lezen eerst teksten gaan dan verworven informatie op papier zetten, zoeken 
hier ook passende plaatjes bij. Aan het eind van deze opdracht worden de individueel gemaakte pagina gebundeld tot een krant. 
 
Leerlingen maken met hun groepje een slideshow en verdelen taken wie wat gaat presenteren. Vervolgens houden de leerlingen een 
presentatie voor de klas, waarin ze de gebruikte Engelse woorden uitspreken. Ze wijzen het aan het zeggen this is…. Overige 
kinderen luisteren en geven achteraf tips en tops! 
 
Leerlingen werken individueel aan ‘the wall of remembrance’. Ze mogen kiezen uit het schrijven van een brief(je) aan John Frost, of 
het schrijven van een gedicht gebruik makend van de aangeleerde Engelse woorden of iets schrijven over een oorlogsmonument in 
onze buurt hierbij gebruiken ze plaatjes en Engelse woorden. 
 
Leerlingen ontwerpen en tekenen een stripverhaal dat verhalend en beeldend gebeurtenissen weergeeft waarover John Frost 
vertelde. 
 
Rol leerkracht:  coach, door  leerlingen  te stimuleren teksten goed te lezen, door t aanwijzingen te geven  om de producten zo goed 
en mooi mogelijk te maken en door het stellen van vragen  de organisatie van de presentatie op orde te krijgen. 

 -Stap 7: 
Evaluatie (rol 
leerkracht: ...) 
 
  
 
Productdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
Procesdoelen (rol 
leerkracht: ...) 
 
 

Middels een kringgesprek wordt het project geëvalueerd, leerlingen worden gestimuleerd om Engelse woorden/zinnen te gebruiken. 
Belangrijk tijdens dit gesprek is wat de leerlingen van de eerste CLIL project vonden, gericht op het gebruik van de Engelse taal 
tijdens een geschiedenis project. 
 
Rol leerkracht:  medespeler, hij laat leerlingen aan het woord maar geeft ook zelf aan wat hij gezien en gehoord heeft. 
 
Leerlingen hebben bij de start van het project twee beoordelingsformulieren gehad, een voor de algemene doelen en een voor de 
doelen op taalgebied. Zij vullen die voor zichzelf in en voegen dit toe aan hun logboek. De leerkracht stelt aan de hand van de 
presentatie en de doelen per leerling een beoordeling vast voor de product en procesdoelen 
 
Rol leerkracht: trainer,  beoordeelt  de leerlingen 

Interactie leerling ⇋ 
leerkracht 

- Hoe worden 
leerlingen 
gestimuleerd te 
reageren in de 
doeltaal? 
- Kunnen leerlingen  
op elkaar reageren in 
de T2? 

Leerlingen worden vooral uitgedaagd in de interactie tussen leerkracht en leerling, leerkracht probeert tijdens project ook de interactie 
tussen leerlingen onderling te stimuleren. 
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Leermaterialen leerling: Geef aan welke 
leermaterialen voor de 
lessen gebruikt 
worden 

Uitgewerkt opdrachtenboekje. 
Geschiedenisboeken en informatieboeken over de bevrijding, woordenboeken, internet.  

Verwerkingsmaterialen 
leerling: 

Geef aan welke 
verwerkingsmaterialen 
voor de lessen 
gebruikt worden 

Maken van een krant -> A3 formaat -> schrijven -> plaatjes printen 
Maken van een slideshow (ppt) 
Maken van een product voor de wall op remembrance -> papier ->schrijven 
Maken van een stripverhaal: papier, tekenen,schrijven 

Materialen voor 
leerkracht: 

Geef aan welke 
materialen de 
leerkracht inzet voor 
de lessen 

Uitgewerkte powerpoint, projecthoek met allerlei aanschouwelijke materialen, militaire kleding om te verkleden als soldaat, digibord, 
computers, geschiedenisboeken, krantenknipsels ed. uit de oorlogstijd. 

Veilige leeromgeving: Geef aan hoe je stress 
voorkomt tijdens de 
lessen 

Door leerlingen goed te volgen tijdens het project, worden ze gestimuleerd en waar nodig bijgestuurd. Elke leerling heeft vooraf 
voldoende informatie ontvangen (teksten, boekje met uitgewerkte opdrachten, beoordelingsformulieren) hierdoor weet hij wat er van 
hem verwacht wordt. Het spreken in de doeltaal mag gepaard gaan met fouten zolang de communicatie maar op gang blijft  
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9.  Lesobservatieformulier 
 
 
Auteurs: Jan Willem Chevalking, Tine Stegenga 
Redactie: Alessandra Corda, Eke Krijnen, Wibo van der Es 
2012 
Expertisecentrum mvt, Leiden 
  
 
Een digitale versie van deze publicatie is beschikbaar via de website van het 
Expertisecentrum mvt, http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl  
 
 
 

 
Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van toepassing: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 
3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
 
Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te 
maken, zolang de auteurs vermeld worden als makers van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en 
afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. 
 
Tekeningen: University of Victoria Language Teaching Clip Art Gallery (http://hcmc.uvic.ca/clipart). 
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 Lesobservatieformulier voor CLIL-lessen 
 
Het onderstaande overzicht kan worden gebruikt om na te gaan in hoeverre tijdens de 
les(sen) de beoogde doelen (vak en taal) verwezenlijkt worden. Als blijkt dat de 
les(sen)opzet niet voldoet, kan altijd worden teruggegaan naar de CLIL-bouwstenen. 
 
Naam Observator  

Naam School  

Groep  

  A. In te vullen voor de les, op basis van een lesplanformulier 
 

Lesinhoud 

Wat zijn de taaldoelen voor deze les?  

Wat zijn de vakdoelen voor deze les?  

Welke taaluitingen worden van leerlingen verwacht? 
(gesproken, geschreven) 

 

Welke didactische strategieën ten behoeve van 
taalverwervingsproces worden tijdens de les ingezet? 

 

Lesdoelen 
 

✓ / ✗ Suggesties 

Is er een expliciet verband tussen de gestelde taaldoelen 
Engels en de kerndoelen EIBO? 

  

Is er een expliciet verband tussen de gestelde vakdoelen 
en de kerndoelen voor dit vak? 

  

 
 B. In te vullen na de les, op basis van observatie 
 

Lesdoelen 
 

✓ / ✗ Suggesties 

Worden de taaldoelen in deze les verwezenlijkt?   

Worden de vakdoelen in deze les verwezenlijkt?   

Zijn de leerlingen zich bewust van de les- en leerdoelen?    

Communicatie  
 

  

Wordt er gebruik gemaakt van ‘teacher talk’? (instructie 
geven, directe vragen stellen, herfraseren van 
antwoorden, modelling, reageren) 

✓ / ✗ Suggesties 

Stimuleert de leerkracht de taalproductie in de vreemde 
taal? 

  

Biedt de lesorganisatie ruimte voor leerlingen om 
onderling vrij te communiceren in de (vreemde) taal? 

  

Is er ruimte voor individuele verschillen qua leerstijl, 
tempo en vaardigheid? 

  

Didactiek ✓ / ✗ Suggesties 

Verbindt de leerkracht voorkennis met vakinhoud?   

Verbindt de leerkracht voorkennis met taalinhoud?   
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Is er ruimte voor inbreng van leerlingen in taken en 
leerdoelen? 

  

Worden de leeropbrengsten expliciet gemaakt?   

Is er ruimte voor het inzetten van verschillende leerstijlen?   

Kunnen leerlingen van verschillende taalniveaus 
participeren? 

  

Is er sprake van kennisoverdracht tussen leerlingen 
onderling? 
(bijvoorbeeld: activiteiten rond ‘information gaps’: een 
groepje weet iets dat een ander groepje niet weet, en die 
kennis is nodig om een taak uit te voeren) 

  

Doet de lesopzet een beroep op het principe van ‘leren 
leren’? 

  

Materialen en middelen ✓ / ✗ Suggesties 

Is er sprake van natuurlijke taalinput (door middel van 
luisteren – ook naar de leerkracht -, lezen, video kijken, 
websites bezoeken)? 
 

  

Is er ruimte voor leerlingen om zelf taalinput/vakinhoud te 
verzamelen? 

  

Is er ruimte voor creatieve verwerking van de leerinhoud? 
(tekenen, drama, spel) 

  

Is er mogelijkheid voor het gebruik van verschillende 
media? 

  

Feedback leerkracht ✓ / ✗ Suggesties 

Hanteert de leerkracht het principe ‘fouten maken mag’? 
(zowel taalfouten als vakinhoudelijke fouten) 

   

Stimuleert de leerkracht op positieve wijze correct 
vreemde taal gebruik? 

  

Als de leerkracht feedback geeft, doet hij/zij dat middels 
motiverende strategieën als: herfraseren van antwoorden 
leerling (ook modelling of recasting genoemd) 
verduidelijkingsvragen stellen. 

  

Evaluatie ✓ / ✗ Suggesties 

Reflecteren de leerlingen op de (eigen) leerdoelen?   

Vindt er klassikale reflectie op de gestelde doelen plaats?   

 
Toetsing ✓ / ✗ Suggesties 

Vindt er (een vorm van) toetsing plaats? (kennistoets, 
beoordeling presentatie, peer feedback, portfolio) 

  

Is de toets formatief, dus bedoeld om inzicht te krijgen in 
de vorderingen van het kind en het kind feedback/advies 
te geven (dus niet om een oordeel of een cijfer te geven)?

  

Is de toets summatief, dus bedoeld om een oordeel of een 
cijfer te geven?  
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Een digitale versie van deze publicatie is beschikbaar via de website van het 
Expertisecentrum mvt, http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl  
 
 

 
Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van toepassing: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 
3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) 
 
Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te 
maken, zolang de auteurs vermeld worden als makers van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en 
afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. 
 
Tekeningen: University of Victoria Language Teaching Clip Art Gallery (http://hcmc.uvic.ca/clipart). 



Corda, A., Es, van der, W., Krijnen, E.. (2012) CLIL Toolkit voor het basisonderwijs  
10. Verder bouwen aan CLIL in de praktijk 
Redactie: Chevalking, J.W., Stegenga, T. 
Downloadadres: http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl   

 

 1

 
10. Verder bouwen aan CLIL in de praktijk  
 
 
Hieronder vind je praktische suggesties voor het toepassen van CLIL op school (1), 
antwoorden op veelgestelde vragen over CLIL (2) en een aantal handige links en 
bronnen (3). 
 
  
 
10.1 CLIL-activiteiten door het curriculum 
Naast het geven van een les Engels op vaste momenten, kunnen docenten ook op 
andere momenten op CLIL-activeiten inzetten. Welke lessen, welke momenten en welke 
activiteiten: daarvoor zijn geen vaste recepten. Ieder schoolteam zal andere keuzes 
maken, want de keuze hangt grotendeels af van ervaring en professionaliseringsniveau 
van leerkrachten die de CLIL-lessen in het Engels moeten verzorgen. Belangrijk in ieder 
geval zijn mogelijkheden voor herhaling en mogelijkheden voor de leerlingen om de taal 
te gebruiken, in gesproken of geschreven vorm. 

 
Hieronder een aantal praktische suggesties voor CLIL-activiteiten in het curriculum. 
Probeer dit soort activiteiten stapsgewijs in te voeren en zorg dat ze een vaste plaats 
krijgen in het curriculum 
 

 Laat kinderen regelmatig in het Engels liedjes zingen (zie onder 3. een lijst van 
bronnen en links).  

o In de onder- en middenbouw kun je liedjes in het Engels gebruiken om 
bepaalde momenten van de dag te markeren.  

o In de bovenbouw kunnen leerlingen in tweetallen of groepjes een liedje 
uitzoeken, instuderen en zingen voor de rest van de klas, volgens een 
rooster: dit kan dus een 5-minuten activiteit worden die iedere week 
plaatsvindt en waaraan alle kinderen aan deelnemen. 

o Doe een aantal liedjes in de musical in het Engels.  
Een hele schoolmusical in het Engels aanbieden is natuurlijk ook heel 
leuk en motiverend, maar ook erg inspannend en tijdrovend: er bestaat 
een grote kans dat zo’n activiteit slechts als eenmalig project kan worden 
uitgevoerd. Kies dan liever om de traditionele musical in het Nederlands 
uit te voeren, maar wel altijd met een of twee liedjes in het Engels. 
 
 

 Organiseer op een vaste dag (of dagen) in de week in de pauzes activiteiten in 
het Engels, zoals bijvoorbeeld: 

 
o Een lunch in het Engels  
o Spelletjes in het Engels op het schoolplein  
o Games in het Engels op de computer 
 

Ook wanneer de activiteiten niet direct zijn gekoppeld aan lesinhoud, maar aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het algemeen, passen ze in 
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het CLIL-onderwijs. Leerlingen worden zo immers gestimuleerd 
het Engels te gebruiken in een betekenisvolle context.  
 

 
 Stimuleer het gebruik van Engels in de klas  

o Begroet de leerlingen in het Engels (en laat ze terug groeten) 
o Geef complimentjes in het Engels 
o Geef regelmatig sommige instructies in het Engels  
o Doe regelmatig sommige verzoeken in het Engels (“Could you close the 

door, please?)  
o Hang in de bovenbouw posters op met woorden en zinnen in het Engels, 

die de leerlingen zelf gemaakt hebben.   
o Plak stickers met de woorden in het Engels op meubels en voorwerpen in 

het lokaal (op een stoel een sticker met ‘chair’ , op een bureautje een 
sticker met ‘ desk’ etc.) 

o Creëer een ‘Engelse zone’ in het klaslokaal (met slingers, vlaggen, etc), 
een bepaald gedeelte van het klaslokaal waar alleen Engels gesproken 
wordt. Plaats hier bijvoorbeeld de computer, de muziekinstallatie, de 
vissekom o.i.d. Of het nu tijdens de les Engels is of daarbuiten: in de 
Engelse zone praat men Engels (ook bezoekers!). 

 
 

Belangrijk bij al deze punten is dat de leerkracht structuur biedt: 
o Gebruik vaak dezelfde zinnen/chunks.  
o Hanteer in de onderbouw het principe tijd, plaats, persoon: koppel het 

gebruik van het Engels aan een bepaald moment op de dag, aan een 
bepaalde persoon en/of plaats. Bijvoorbeeld als de leerkracht zijn hoed 
op zet, wordt er Engels gesproken 

 
 Installeer een Engelstalige versie van Office en Windows op een aantal 

computers en laat kinderen in de bovenbouw hiermee werken. 
 
 Motiveer leerlingen in de midden- en bovenbouw door ze leerlingen producten in 

het Engels te laten maken i.p.v alleen taaloefeningen, zoals bijvoorbeeld een 
ansichtkaart, een poster, een toneelstukje of een presentatie 

 
 Werk aan receptieve vaardigheden in de midden- en bovenbouw, door leerlingen 

iets actief te laten maken of doen met behulp van Engelse instructies. 
Bijvoorbeeld het inelkaar zetten van een bouwpakket  met een schriftelijke 
handleiding in het Engels, of het uitvoeren van een experiment, met behulp van 
mondelinge instructies in het Engels van de leerkracht.  

 
 Laat leerlingen in de midden- en bovenbouw ‘easy readers’ lezen met geluid: op 

cd of mp3 wordt de tekst in het Engels voorgelezen, leerlingen lezen mee .Twee 
vliegen in één klap: de leerlingen werken zo aan luister – en leesvaardigheid. Dit 
kan individueel, in groepjes en ook klassikaal.  

 
 Reserveer voor leerlingen die al meer gewend zijn aan lezen in het Engels op 

vaste momenten tijd om ‘stil’ te lezen in ‘easy readers’. 
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 Reserveer telkens twee pagina’s in de schoolkrant voor stukjes in het Engels, 

gemaakt door de leerlingen. 
 

 Maak per klas een weblog waarin de ouders kunnen zien wat er bij Engels wordt 
gedaan. Hier kun je filmpjes van presentaties, liedjes en opdrachten plaatsen. 
Hierdoor wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd. 

 
 
10.2 Frequently Asked Questions over CLIL 
 
Heeft CLIL gevolgen voor het lestempo? 
Als je vaklessen in het Engels geeft, of het Engels gebruikt in projecten, bedenk erbij dat 
leerlingen in de regel meer tijd en ondersteuning nodig hebben om de inhoud te 
begrijpen. Dit betekent dat het lestempo omlaag moet. Dat is zeker het geval in de 
bovenbouw, als leerkrachten CLIL aanbieden in lessen die gekoppeld zijn aan 
vakinhoud, zoals in het tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs ook gebeurt.  

 
 

Moet je alles in het Nederlands en in het Engels aanbieden? 
Bij CLIL-lessen vragen leerkrachten zich af of ze de woorden en concepten die ze 
behandelen niet beter ook in het Nederlands aan kunnen bieden. Of de les eerst in het 
Nederlands en daarna in het Engels te geven, of andersom. Het voordeel is dat de 
leerkracht dan meer zekerheid heeft dat de leerlingen alles begrepen hebben. Het 
nadeel is dat je zo veel tijd besteedt aan een onderwerp. Dit kan gauw saai worden en 
minder motiverend. Hoe los je dit dilemma op?  
 
Denk hierbij aan de volgende twee aspecten: 

1) je kunt ervoor kiezen om in een Engelse CLIL-les onderwerpen, woorden en 
concepten die eerder in een Nederlandse les aan de orde zijn geweest opnieuw 
aan te bieden, en dan op een andere manier. Als de kinderen in groep 5 lessen 
in de schooltuin hebben gehad over plantengroei, kun je in groep 6 lesmateriaal 
bieden waarin die inhoud opnieuw aan bod komt, en dan weer met enkele 
nieuwe aspecten. Een van de adviezen voor goed taalonderwijs, is dat input net 
iets moeilijker moet zijn dan het niveau waar de leerling op zit, wil hij/zij verder 
leren: dus de taal moet wel veel bekende elementen bevatten, maar ook iets 
nieuws. Dit geld in het algemeen voor al het leren. 

2) Bedenk ook dat het niet erg is als leerlingen bepaalde woorden of concepten 
eerst in het Engels aangeboden krijgen. Ze zullen op andere manieren later – op 
school of buiten school – die woorden en concepten zeker tegenkomen en zelf 
het verband leggen met de Engelse woorden die ze hebben geleerd.  
 
 

Ik ben onzeker over mijn eigen Engels. Hoe kan ik dan toch bijdragen aan CLIL in de les?  
Om Engels te kunnen geven aan basisschoolkinderen, moeten de leerkrachten zelf 
natuurlijk ook over een redelijk taalvaardigheidsniveau in het Engels beschikken. Het 
gewenste niveau moet ongeveer overeenkomen met het niveau aan het einde van het 
voortgezet onderwijs.  
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Voor leerkrachten die willen werken aan hun eigen Engelse 
taalvaardigheid, is het belangrijk dat ze mogelijkheid krijgen zich na te scholen. Dit kan 
bijvoorbeeld  bij een aantal Hogescholen in Nederland, of in de Teacher Training van 
Pilgrims (zie links onderaan de pagina).  
 
Ook voor leerkrachten die niet zeker zijn van hun Engels zijn er mogelijkheden om toch 
te kunnen bijdragen aan CLIL, bijvoorbeeld door leerlingen Engelse 
(informatieve)boekjes te laten lezen,  Engelse games te laten spelen en door Engelse 
liedjes met hen te zingen.   
 
Wanneer op de school een native speaker is aangesteld, maak dan gebruik van 
zijn/haar taalvaardigheid in de doeltaal. Dit kan op verschillende manieren. 

 Leg hem/haar problemen voor die je tegenkomt in jouw Engelse lessen en vraag 
om advies 

 Spreek wanneer je kunt Engels met deze native speaker, in de koffiepauze, 
tijdens de lunch, etc.  

 Neem een kijkje in zijn/haar Engelse les. 
 
Ten slotte: laat je niet ontmoedigen. De didactische kwaliteit van Nederlandse leraren 
basisonderwijs kan veel compenseren wanneer de juiste werkvormen worden ingezet 
om doelen te behalen voor een diverse doelgroep. 
 
 
Ik heb te weinig tijd voor het Engels. Wat kan ik hier aan doen? 
Een aantal van de activiteiten die hierboven genoemd zijn, kunnen buiten de tijd die 
staat voor het onderwijs Engels uitgevoerd worden, zoals spelletjes in het Engels in de 
pauzes, het werken met Engelstalige programma’s op de computer, lunchen met de 
kinderen in de pauze en af en toe Engels zinnetjes in de les gebruiken. Maak veel 
gebruik van dit soort mogelijkheden, om tijd te winnen.  
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10.3 Nuttige bronnen en links 
In het boek Engels in het basisonderwijs door Marianne Bodde-Alderlieste en Joke 
Schokkenbroek (2010, Groningen: Noordhoff Uitgevers) vind je veel informatie over 
CLIL en het inzetten van CLIL in de verschillende vakken. Ook bevat het boek 
suggesties voor taalspelletjes en allerlei andere leuke en zinvolle lesactiviteiten gericht 
op het Engels.   
 
Het idee van een Engelse zone in de klas is afkomstig van basisschooldocent en 
onderzoeker Barbara Buchholz. In het boek Empirical perspectives on CLIL classroom 
discourse, samengesteld door Christiane Dalton-Puffer en Ute Smit (2007, Frankfurt Am 
Main: Peter lang) vind je het artikel van Buchholz en andere onderzoeken naar de 
interactie tussen docent en leerlingen in het CLIL-onderwijs.  
 
Op deze websites kun je Engelse liedjes voor kinderen vinden:  
http://www.digibordopschool.nl/pagina/engels  
http://wp.digischool.nl/engels/groep-78/ 
 
Op deze sites staan veel online Engelse spelletjes voor kinderen, voor de onderbouw en 
bovenbouw: 
http://mike.digischool.nl/ 
http://www.memoryspelen.nl/index.php?page=showcat&id=11 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/ 
http://www.ictgames.com/hickory4.html 
http://www.spellenvoorschool.nl/spelletjes/engels.html 
http://www.kleutertaal.nl/index.html?lmd=39583.611528 
http://isthisyourhandbag.blogspot.com/p/clil.html 
http://wp.digischool.nl/engels/groep-78/ 
 
Links met algemene CLIL-activiteiten: 
http://isthisyourhandbag.blogspot.com/p/clil.html 
 
Nascholingscurssussen voor docenten: 
Teacher Training van Pilgrim Language Courses: 
http://www.digibirdie.nl/Home  
Christelijke Hogeschool Ede: Keurmerk TalenT & scholing : 
http://www.che.nl/vroegengels 
 
 

http://www.digibordopschool.nl/pagina/engels
http://wp.digischool.nl/engels/groep-78/
http://mike.digischool.nl/
http://www.memoryspelen.nl/index.php?page=showcat&id=11
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/
http://www.ictgames.com/hickory4.html
http://www.spellenvoorschool.nl/spelletjes/engels.html
http://www.kleutertaal.nl/index.html?lmd=39583.611528
http://isthisyourhandbag.blogspot.com/p/clil.html
http://wp.digischool.nl/engels/groep-78/
http://isthisyourhandbag.blogspot.com/p/clil.html
http://www.digibirdie.nl/Home
http://www.che.nl/vroegengels
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11. Beoordeling en feedback in CLIL  
 
In het CLIL-onderwijs gaat het leren van vakinhoud en taal hand in hand. Bij de 
beoordeling van de prestaties van de leerlingen moet dus zowel naar vakinhoudelijke 
prestaties als taalvaardigheid Engels gekeken worden. Deze bijlage bevat informatie 
over hoe leerkrachten in het CLIL-onderwijs CLIL-prestaties kunnen beoordelen en 
feedback kunnen geven. Veel van deze informatie is gebaseerd op het hoofdstuk over 
assessment in het boek CLIL Skills, door Liz Dale, Wibo van der Es en Rosie Tanner, 
2011. 
 
 
11.1 Beoordeling van vakinhoud in CLIL 
 
Vakinhoudelijke prestaties van leerlingen in een CLIL-onderwijssituatie zouden ideaal 
gezien gelijk moeten zijn aan die van leerlingen die het vak in de moedertaal volgen. 
Maar het taalvaardigheidniveau Engels van de leerlingen is bij CLIL per definitie niet 
gelijk aan dat van leerlingen die bepaalde informatie in de moedertaal aangeboden 
krijgen.  
 
Hoe weet een docent nu of de leerling de vakinhoud voldoende beheerst, als hij of zij 
zich gebrekkig uitdrukt in het Engels? Om dit probleem te ondervangen, kan de leraar 
gebruik maken van taken of vragen die weinig Engelse taalvaardigheid van de leerlingen 
vragen. Voorbeelden hiervan zijn:  

  het laten maken van tekeningen, schema’s of diagrammen 
  het laten uitvoeren van handelingen (bijvoorbeeld om te controleren of leerlingen 

de werking van een apparaat hebben begrepen) 
  plaatjes in de juiste volgorde laten zetten (bijvoorbeeld om een verhaallijn te 

reconstrueren, of om de stappen van een proces of natuurlijke cyclus weer te 
geven) 

  bij een groep afbeeldingen de afbeelding die niet bij de verzameling hoort laten 
identificeren 

   
 
11.2 Beoordeling van taal én vakinhoud: rubrics. 
 
Een handige manier om taalvaardigheid en vakinhoud tegelijkertijd te beoordelen is het 
werken met rubrics. Een rubric is een beoordelingschema, waarin op de verticale as 
allerlei verschillende beoordelingscriteria zijn opgenomen, die horen bij een specifieke 
opdracht. Deze criteria kunnen de vakinhoud betreffen (feitenkennis, begrip en 
vaardigheden), de taalvaardigheid (vocabulaire, grammatica, fluency bij spreken, etc.) 
en ook op het proces van samenwerken of de reflectie op de doelen van de leerlingen. 
Op de horizontale as staat een normering: bijvoorbeeld met + en -, of een schaal met 3, 
2, 1 of nul punten. In het schema zijn beschrijvingen opgenomen van de criteria bij elk 
niveau.  
 
Hieronder staat een voorbeeld van een eenvoudige rubric bij een opdracht bij het maken 
van een poster over ‘ik en mijn familie’. Een rubric mag nooit los worden gezien van een 
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opdracht. Wat in de opdracht aan de leerlingen wordt gevraagd, komt ook terug als 
beoordelingscriterium in de rubric. Als de leerkracht de rubric van tevoren meegeeft aan 
de leerlingen, dan weten ze precies waarop ze worden beoordeeld. Een rubric kan ook 
gebruikt worden om leerlingen elkaar te laten beoordelen.  
 
 
Opdracht: Poster en presentatie “Ik en mijn familie” 
 
Deel A: poster maken 

- maak een poster over jezelf en je familie 
- plak 1 foto van jezelf 
- schrijf onder de foto in het Engels hoe je heet, hoe oud je bent en wat je leuk 

vindt 
- plak 1 foto met tenminste een persoon uit je familie (je mag zelf kiezen wie) 
- schrijf onder de foto in het Engels wie deze persoon is/deze personen zijn, en 

hoe ze heten 
- maak 1 tekening over mensen uit je familie (bijvoorbeeld over iets dat jullie 

gedaan hebben tijdens een vakantie, of een uitstapje) en plak de tekening op de 
poster 

- schrijf onder de foto in het Engels wat op de tekening te zien is (2 zinnen is 
genoeg) 

- plak nog 1 foto met nog iemand uit je familie, of je huisdier,  
- schrijf hieronder in het Engels wie de persoon/dier is, hoe die heet en hoe oud 

die is. 
 

Deel B: presentatie van de poster 

Je gaat je poster in het Engels presenteren aan je groepje: let op, je mag niet 
voorlezen wat je geschreven hebt, je moet iets korts in het Engels kunnen zeggen 
over de foto’s en de tekening 

Deel C: presentatie van de poster 

Je groep stelt jou vragen over je familie. Deze vragen zijn vooraf samen bedacht of 
door je leraar aangereikt. Je hebt de vragen daardoor kunnen oefenen. Iedere 
groepsgenoot stelt je nog een onverwachte vraag. Je docent en je groep kunnen nu 
je uitspraak en spreken beoordelen. Jijzelf natuurlijk ook 
 

 
Je groep stelt jou vragen over je familie. Deze vragen zijn vooraf samen bedacht of door 
je leraar aangereikt. Je hebt de vragen daardoor kunnen oefenen. Iedere groepsgenoot 
stelt je nog een onverwachte vraag. Je docent en je groep kunnen nu je uitspraak en 
spreken beoordelen. Jijzelf natuurlijk ook. 
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Rubric voor beoordeling posteropdracht ‘Ik en mijn familie’.  
 + 

 
 - 

Foto’s 3 foto’s, 1 van jezelf, 1 van 
familie, 1 van familielid of 
huisdier.  

1 of meer foto’s ontbreken 

Tekening De tekening gaat over 
mensen uit je familie 

De tekening gaat over iets 
anders 

Tekst Bij alle foto’s en tekening 
staat tekst, zoals 
aangegeven in de opdracht 

bij foto’s/tekening ontbreekt 
de tekst, of een deel van de 
gevraagde informatie 
ontbreekt 
 

Originaliteit De posters is verrassend, 
anders dan anders en ziet 
er bijzonder uit. 
 

De poster is niet zo 
origineel  

Algehele verzorging De poster ziet er keurig 
netjes uit. 

De poster is niet echt 
verzorgd 
 

Mondelinge presentatie 
poster 

Een vlotte presentatie, 
zonder voor te lezen 
 

Aarzelend presentatie, 
leerling moest de tekst 
voorlezen omdat hij 
bepaalde woorden niet 
meer wist 
 

Interview De vragen kunnen worden 
beantwoord op een vlotte 
manier. De vragen werden 
goed begrepen. 

De vragen konden nog niet 
zo goed beantwoord 
worden, de vragen werden 
wel begrepen. 

 
 
11.3 Voordelen van rubrics 
 
Het werken met rubrics heeft veel voordelen, zowel voor de docent als de leerling: 
 

 Een leerkracht moet goed nadenken over de criteria van beoordeling en waar 
een goed uitgevoerde opdracht aan moet voldoen.  

 Beoordeling is met behulp van rubrics inzichtelijk en redelijk objectief. 
 De verschillende aspecten van een opdracht kunnen worden beoordeeld, dus 

zowel taalvaardigheid als vakinhoud, als presentatie/lay-out.  
 De leerling weet precies wat er van hem/haar wordt verwacht. De leerling kan de 

rubric dus ook gebruiken voor zelfevaluatie of om elkaars werk te evalueren.  
 Rubrics zijn een handig hulpmiddel bij het geven van feedback. 

 
 
Op internet bestaan veel sites die tips geven voor het maken van rubrics. 
 
Nederlandstalige sites voor het maken van rubrics voor verschillende vakken: 
http://www.webquests.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=22 
http://www.slo.nl/downloads/rubricsals.pdf 
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11.4 Feedback op mondeling taalgebruik 
 
Bij mondeling taalgebruik kan het voor de docent lastig zijn te bepalen wanneer hij 
feedback moet geven en op welke manier. Soms is het beter leerlingen te laten praten, 
ook al maken ze fouten, en soms is het beter te corrigeren. Of de docent de uiting van 
de leerling moet verbeteren hangt onder andere af van hoe belangrijk de fout is die de 
leerling maakt, of het een fout is waardoor de uiting onbegrijpelijk wordt, of de leerling 
deze fout dikwijls maakt en of het gaat over een onderwerp dat al in de lessen aan de 
orde is gekomen.  
 
Wanneer de leerkracht besluit feedback te geven, kan dit op verschillende manieren. 
Hieronder staan ze op een rijtje.  
 

 Expliciete correctie. 
De leerkracht benoemt precies wat niet klopt aan de taaluiting. ‘It’s not “I not like 
pizza”, but you should say “I don’t like pizza’. 
 

 Recast.  
De leerkracht herhaalt de incorrecte uitspraak van de leerling in de correcte vorm. 
Leerling: ‘I not like pizza’. Leerkracht: ‘Oh, you don’t like pizza?’ 
 

 Verzoek om verduidelijking.  
Leerkracht vraagt leerling zijn uitspraak toe te lichten. ‘What do you mean by …?’ 
 

 Weglating. 
De leerkracht herhaalt de zin van de leerling maar laat een stilte vallen op de 
plek waar de fout zat. ‘I … like pizza?’ 
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12. Termen- en begrippenlijst 
 
Term Verklaring 
Authentiek taalmateriaal Levensecht taalmateriaal: lees- en luisterteksten die 

niet door de docent zijn samengesteld, maar die 
afkomstig zijn uit bepaalde bronnen in de vreemde 
taal: b.v.  tv-fragmenten, reclames, liedjes, berichten 
uit de krant, etc. 

Chunk Zinnetje bestaand uit een groepje woorden dat in een 
vaste combinatie gebruikt wordt en dat als geheel 
wordt geleerd:, ‘Nice to meet you’, ‘my name is …’ 
‘you play’, ‘my turn,’ ‘could you please …’ etc. 

CEFR Zie Europees Referentiekader 
CLIL Content and Language Integrated Learning: een 

manier van onderwijs waarin het doceren van 
vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd 
gebeurt. 

Doeltaal De tweede of vreemde taal die geleerd wordt. In een 
CLIL-situatie waarin het Engels de vreemde taal is, 
geldt het doeltaal=voertaalprincipe: het Engels is de 
taal die geleerd wordt (doeltaal) en de vakinhoud 
wordt ook gedoceerd in het Engels (voertaal), dus 
doeltaal is voertaal. 

Europees Referentiekader 
(ERK) 

Het Europees Referentiekader (in het Engels: 
Common European Framework of Reference – 
CEFR) is een beschrijving van taalcompetenties in de 
vreemde taal en onderscheidt  6 
taalvaardigheidsniveaus oplopend van laag naar 
hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. A is het niveau van 
een basisgebruiker van de taal, B van een 
onafhankelijk gebruiker en C  van een vaardig 
gebruiker van de taal. In het ERK worden 
verschillende deeltaalvaardigheden onderscheiden: 
leesvaardigheid, luistervaardigheid, 
spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en 
gespreksvaardigheid.  

Expliciete correctie De leerkracht benoemt precies wat niet klopt aan de 
taaluiting. ‘It’s not “I not like pizza”, but you should say 
“I don’t like pizza’. 

Fillers Tussenwoordjes in spreektaal, zonder een duidelijke 
betekenis. In het Nederlands bijvoorbeeld  ‘zeg maar’, 
‘ehm’, ‘dus’, ‘gewoon’. In het Engels: ‘’, ‘you know’ , 
‘well’. 

Holistisch leren Jonge kinderen leren met alle zintuigen, hun lichaam 
en hun hoofd. 

Immersieonderwijs Vorm van vreemdetaalonderwijs waarin leerlingen 
worden “ondergedompeld” in een vreemde taal: bij 
volledige immersie wordt 50 tot 100% van de lessen 
in een vreemde taal gegeven, bij gedeeltelijke 
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Term Verklaring 
immersie ongeveer 50% van de lessen. 

Input Taalaanbod waaraan een leerling blootgesteld wordt. 
Zoals het Engels van de leerkracht, het Engels op de 
televisie, Engelse liedjes, teksten op internet, 
reclame, etc. 

Leren leren Leren hoe je moet leren. Dit is een metacognitieve 
vaardigheid. Het leren toepassen van 
taalverwervingsstrategieën (zie strategieën) is een 
voorbeeld van ‘leren leren’.  

Native speaker Moedertaalspreker. Een native speaker van het 
Engels is iemand met het Engels als moedertaal 

Output 
     
 

Taaluitingen (gesproken of geschreven) die een 
leerder van een tweede/vreemde taal doet in deze 
taal. Alles wat leerlingen zeggen of schrijven in het 
Engels is output.  

Recast De leerkracht herhaalt de incorrecte uitspraak van de 
leerling in de correcte vorm. Leerling: ‘I not like pizza’. 
Leerkracht: ‘Oh, you don’t like pizza?’ 

Scaffolding Letterlijke vertaling: in de stijgers zetten. Manier van 
constructieve feedback geven op output van 
leerlingen, door bijv. vragen te stellen die ze in de 
juiste richting duwen, of door duidelijk gestructureerde 
opdrachten te geven, etc. 

Strategie 
(taalverwervingstrategie) 

Een plan dat een taalleerder inzet om het gebrek aan 
taalkennis te compenseren. 
Receptieve strategieën gebruikt een taalleerder bij het 
luisteren en lezen. Voorbeelden zijn de betekenis van 
onbekende woorden proberen te raden op basis van 
de context, of   voorkennis in te schakelen om het 
thema van een tekst te achterhalen. 
Productieve strategieën gebruikt een taalleerder bij 
spreken en schrijven. Voorbeelden zijn: gebruik van 
gebaren of omschrijvingen als men een bepaald 
woord niet kent, , gebruik van ‘fillers’ om tijd te winnen 
of (her)gebruik van woorden/zinnen die de 
gesprekspartner heeft gebruikt. . 

TPR Afkorting van total phyical response. 
Vreemdetalendidactiek waarbij beweging gekoppeld 
wordt aan taal: leerlingen reageren met bewegingen 
op de woorden die de leraar (of een leerling) zegt. 
Achterliggend idee is dat doordat leerlingen actief iets 
doen met de taal ze sneller/beter de taal leren.   

tto Tweetalig onderwijs: in het voorgezet onderwijs in 
Nederland, onderwijs waarbij maximaal 50% van de 
lessen in de vreemde taal (meestal Engels) wordt 
gegeven. 

vvto Vroeg vreemde talenonderwijs 
  


	CLIL Toolkit voor het Basisonderwijs_cover
	CLIL_Toolkit_totaal
	1. CLIL Toolkit voorwoord
	2. Clil Toolkit ontwikkelingen Engels in het bo
	3. CLIL Toolkit Theoretische achtergronden
	4  CLIL Toolkit Bouwstenen voor CLIL versie 3 juli
	5. CLIL Toolkit lesplanningsformulier
	6  CLIL Toolkit lesplanningsformulier_voorbeeld onderbouw
	7.CLIL Toolkit lesplanningsformulier_voorbeeld middenbouw
	8  CLIL Toolkit lesplanningsformulieren voorbeeld bovenbouw
	9. CLIL Toolkit lesobservatieformulier
	10. CLIL toolkit verder bouwen aan CLIL
	11. CLIL Toolkit Beoordeling en feedback
	12._CLIL_Toolkit_Termen-_en_begrijppenlijst[1]


