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Inleiding 
 

De toelatingseisen van de pabo-opleidingen zijn per 1 september 2015 aangescherpt. Vanaf deze 
datum moet een pabostudent met een havo- of mbo-4-diploma voldoen aan toelatingseisen op 
het gebied van de Mens en Wereld-vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). 
Kennis van deze vakken is van belang om aankomende leerkrachten in het basisonderwijs de 
benodigde “denk- en beoordelingskaders” te geven om de wereld om ons heen toegankelijk en 
begrijpelijk te maken voor basisschoolleerlingen (Toelatingstoets Pabo. Wat vinden aspirant 
pabostudenten moeilijk? Z.j.:3). 

Aspirant-pabostudenten kunnen zich via regionale ondersteuningstrajecten, via zelfstudie of 
door het volgen van keuzedelen voorbereiding pabo op het mbo voorbereiden op deze 
toelatingstoetsen. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl is leermateriaal 
beschikbaar, zowel voor gebruik binnen de trajecten als voor zelfstudie.  
 
Doel van de handreiking 
Het doel van deze handreiking is om docenten in de ondersteuningstrajecten en keuzedelen 
handvatten te geven om studenten beter toe te rusten voor de pabotoelatingstoetsen.  
Vooralsnog ligt de nadruk in de meeste ondersteuningstrajecten op verwerving van de 
vakinhoud. Naar verwachting zouden de ondersteuningstrajecten aan effectiviteit kunnen 
winnen door studenten strategieën mee te geven om de toetsvragen beter te begrijpen.  
 
De handreiking biedt docenten een praktische aanpak om binnen de verwerving van de 
vakinhoud te werken aan de ontwikkeling van effectieve leesstrategieën voor studie- en 
toetstaken en strategieën die leiden tot een effectievere toetsaanpak. Dit versterkt de 
(meta)cognitieve vaardigheden van de studenten. Het biedt aspirant-pabostudenten niet alleen 
een hogere kans op het behalen van de pabotoelatingstoets(en), maar vormt ook het fundament 
van bewuste bekwaamheid op het gebied van lees- en leerstrategieën. En dat geeft studenten 
grip op hun leerproces en verhoogt hun leervermogen. Iets dat ook in hun toekomstige hbo-
opleiding tot nut kan zijn.  
 
De handreiking geeft handvatten om de training in lees- en leerstrategieën te integreren in de 
verwerving van de vakinhoud. Het uiteindelijke doel van de handreiking is om bij te dragen aan 
het optimaal benutten van het potentieel aan aspirant-pabostudenten, uiteraard met behoud 
van de kwaliteitseisen.  
 
Voor wie is de handreiking bedoeld? 
De handreiking is bedoeld voor docenten van de regionale ondersteuningstrajecten. De aanpak 
kan ook ingezet worden in de keuzedelen voorbereiding op de pabo (of het hbo) en in de 
doorstroomcursus die aspirant-pabostudenten in een half jaar voorbereidt op de februari-
instroom.  
 
Leeswijzer 
In dit deel, deel 2, vindt u de handreiking zelf. In §2.1 staan tips hoe u studenten kunt leren 
omgaan met de toetscondities, de typen toetsvragen en de talige kenmerken van de vragen, in 
§2.2 een overzicht van geschikte werkvormen en de fasering daarin, in §2.3 de stapsgewijze 
expliciete benadering van de toetsopgaven en in §2.4 een globale uitwerking van de begeleiding 
van het studerend lezen van de leerstof. In § 2.5 wordt ingegaan op het werken met een 
woorddossier. 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
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Een verantwoording van de gemaakte keuzes voor de focus in en inrichting van de handreiking 
vindt u in het eerste deel, deel 1, het verantwoordingsdocument. Deze keuzes zijn gebaseerd op 
een analyse van de toetscondities en de voorbeeldtoelatingstoetsen, op desk research, het 
bijwonen van lessen en gesprekken met stakeholders en andere betrokkenen. 
 
Het volgende deel, deel 3, is een zelfstudieversie, bedoeld voor aspirant-pabostudenten die zich 
individueel voorbereiden op de toelatingstoetsen. Hierin wordt aan dezelfde doelen gewerkt als 
in de handreiking, maar de werkwijze en toelichting is nu aangepast aan de situatie van 
zelfstudie. Dit derde deel van het pakket is ook aanvullend bij het ondersteuningstraject of de 
keuzemodulen te gebruiken.  
 
 
Tot slot 
Ik dank in het bijzonder Jacqueline de Schutter en Jetske Woudstra van de MBO Raad voor de 
plezierige samenwerking en de inbreng van hun ervaringen en expertise. Mijn collega’s van De 
Haagse Hogeschool dank ik dat zij zich op een behoorlijk korte termijn konden en wilden 
vrijmaken om met mij te spreken. Dank ook aan de docenten bij wie ik een les mocht bijwonen: 
het observeren van de studenten tijdens deze lessen en de korte gesprekjes na de les hebben 
meer nog dan de desk research inzichtelijk gemaakt wat deze studenten nodig hebben. En tot 
slot dank aan de docenten die commentaar hebben geleverd op de eerste versie van de 
verantwoording en de handreiking. 
Ik hoop dat de aanwijzingen en tips hun weg vinden in de lessen, dat docenten ze met plezier 
toepassen en dat ze zullen bijdragen aan een goed leerresultaat.  
 
Ik ontvang graag reacties, vragen en (kritische) opmerkingen! Alles wat kan bijdragen aan een 
succesvolle toerusting van aspirant-pabostudenten en verbetering van de kwaliteit van de 
instroom is van harte welkom! 
 
Wilma van der Westen, 
senior adviseur Taalbeleid  
taalbeleidhogeronderwijs@gmail.com  
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Deel 2  Handreiking voor docenten 
 
Inleiding 
 
Het belangrijkste ingrediënt van deze handreiking voor docenten van de 
ondersteuningstrajecten en de keuzedelen is het stimuleren van de ontwikkeling van een 
effectieve taakaanpak bij studenten. De taken bestaan in dit geval uit het maken van de toets, 
het beantwoorden van afzonderlijke toetsopgaven en het bestuderen van de leerstof. Dat zijn 
talige taken, vandaar dat in alle facetten taalontwikkeling ingebed is. De handreiking 
concentreert zich vooral op het leren doorgronden van de toetsopgave. U leert de studenten 
een expliciete aanpak aan om een toetsopgave methodisch te benaderen. Expliciet omdat u de 
student steeds vraagt zijn denkwijze, handelwijze en argumentatie hardop te verwoorden. Op 
deze manier krijgt u als docent zicht op het proces en kunt u de student(en) begeleiden in het 
leren maken van een expliciete, grondige vraag- en antwoordanalyse. Door de studenten elkaars 
aanpak te laten vergelijken en de effectiviteit ervan te laten bespreken, ontwikkelen zij een 
effectieve taakaanpak. Door de verschillende stappen van de taakuitvoering expliciet te 
verwoorden als u de taak voordoet en studenten na afloop van een opdracht om (een paar) 
vragen te beantwoorden vraagt hun stappen te laten verwoorden, wordt gewerkt aan 
metacognitie en hiermee werkt u toe naar een bewuste bekwaamheid. 
 
In de handreiking vindt u de volgende onderdelen: 
 

§2.1 Tips voor de omgang met toetscondities, typen vragen en de talige kenmerken van 
opgaven 
In deze paragraaf vindt u diverse tips, onder andere om met studenten te bespreken hoe 
zij het best kunnen omgaan met de verschillende toetscondities, de typen vragen en om 
daarbij ook aandacht te hebben voor de talige kenmerken van de opgaven. 
 
§2.2 Overzicht van geschikte werkvormen en de fasering daarbinnen 
In deze paragraaf worden de werkvormen die in §2.3 gebruikt zijn, geïntroduceerd. Naast 
enkele algemene kenmerken wordt ingegaan op de volgorde waarin deze in de les(sen) 
het best aan bod kunnen komen.  
 
§2.3 Het stappenplan voor de benadering van toetsopgaven 
Voor de ontwikkeling van strategische leesvaardigheden (lezen en begrijpen van de 
toetsvragen van de pabotoelatingstoetsen) is een stappenplan ontwikkeld. In deze 
paragraaf wordt dit stappenplan voor het doorgronden van de toetsopgaven 
gepresenteerd.  
Het bijbehorende lesmateriaal vindt u in de bijlagen. Een digibord- of kopieerversie van 
het stappenplan is te vinden in bijlage 2 en de kernthema’s per vak (aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur & techniek) in de bijlagen 3 t/m 5.  
 
§2.4 Ontwikkeling van strategische leesvaardigheden (lezen en begrijpen van de 
leerstof) 
In deze paragraaf wordt ingegaan op een manier waarop u uw studenten kunt 
begeleiden in het ontwikkelen van strategische leesvaardigheden voor het lezen en 
begrijpen van de leerstof. 
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§2.5 Werken met een woorddossier 
Hier is uitgewerkt hoe u uw studenten kunt stimuleren en begeleiden in het ‘werken met 
een woorddossier’. Dat is een manier van werken om zowel de woordenschat te 
vergroten als het ontwikkelen van een houding en vaardigheid voor het leren van 
woorden, een strategie die misschien wel een van de belangrijkste taalleerstrategieën 
zou kunnen zijn. 

 
 
§2.1 Tips voor de omgang met toetscondities, typen toetsvragen en de talige 
kenmerken van de opgaven 
 
In deze paragraaf staan tips hoe u de studenten kunt leren omgaan met de verschillende 
kenmerken van de toelatingstoetsen. 
 
 
Toetscondities 
 
Tijd 

Voor het maken van de toets is anderhalf klokuur beschikbaar, met 60 opgaven dus gemiddeld 
anderhalve minuut per opgave. Studenten blijken echter ruim voldoende tijd te hebben voor de 
toets en vaak zelfs tijd over te houden. Toch slaagt een behoorlijk deel niet. Dat zou erop kunnen 
duiden dat deze studenten geen succesvolle taakaanpak hanteren, dat zij de zwaarte van de 
opgaven onderschatten en/of dat zij de vraag niet goed door hebben.  

Tip:  

Naast vakkennis is een effectieve taakaanpak van cruciaal belang voor het behalen van een goed 
resultaat op de toelatingstoets. Maak studenten ervan bewust dat de beschikbare tijd ruim 
voldoende is en laat ze van te voren nadenken hoe ze de tijd voor de toets het meest effectief 
kunnen inzetten.  

Geef hierbij de volgende suggesties mee: 

• Neem de tijd om de toetsvraag zorgvuldig te lezen en waar nodig volgens het 
stappenplan te analyseren.  

• Bepaal voor jezelf hoeveel tijd je gemiddeld per toetsvraag kan besteden. Houd daarbij 
voldoende tijd vrij om je antwoorden te controleren. Oefen dit bij tijdens het maken van 
de voorbeeldtoetsen. 

• Sla lastige vragen over en kom daar later op terug. 

• Houd bij het maken van een voorbeeldtoets bij hoelang je nodig hebt voor de 
beantwoording van de vragen. Knip de voorbeeldtoets op in blokjes van bijvoorbeeld vijf 
of tien vragen en houd daarvan de tijd bij.  
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Gefragmenteerde weergave: een opgave per scherm en per opgave een andere 
inhoud/vaardigheid  
De toetsen worden digitaal afgenomen met hiervoor ontwikkelde software. Elke toetsopgave 
verschijnt in een nieuw scherm en snijdt een nieuw onderwerp aan. Studenten moeten zich bij 
elke vraag verdiepen in een nieuw onderwerp. 

Tip: 

Laat studenten zich aanwennen om bij elke toetsopgave bewust na te denken bij welk 
kernthema de vraag hoort.  

 
Gebruik van pen en (klad)papier 
Tijdens de afname van de pabotoelatingstoetsen mag gebruik worden gemaakt van pen en 
(klad)papier. In de voorbereiding op de toets kunnen studenten hier gericht mee oefenen en 
ervaren op welke manier zij hier effectief gebruik van kunnen maken. 
Vooral bij vragen waarbij moet worden gerekend, en bij vragen met een zogenoemde dubbele 
vraagstelling kan het heel effectief zijn om aantekeningen te maken of de vraag om te zetten in 
een schema. Op de volgende pagina, bij de typen vragen, komt de dubbele vraagstelling terug. 
 
Tip:  
 
Stimuleer studenten om bij het maken van toetsvragen gebruik te maken van. Ga na afloop in 
gesprek over de functie van de aantekeningen en bespreek verschillende varianten. Ga met de 
hele groep hierover in gesprek en laat strategieën uitwisselen. 
 
Geen gebruik van een woordenboek 
Het niet mogen gebruiken van een woordenboek speelt studenten parten wanneer ze een 
bepaald woord in een vraag niet kennen. Ook hierbij is het van belang dat studenten zich dit 
realiseren bij de voorbereiding op de toets. 
 
Tip: 
 
Besteed in de lessen veel aandacht aan het vergroten van de woordenschat (laat ze een 
woorddossier bijhouden, zie §2.5). Zorg dat studenten zo veel mogelijk zelf de begrippen en de 
abstracte termen die in de leerdoelen en het lesmateriaal voorkomen, gebruiken. De begrippen 
uit de begrippenlijst per vak moeten in ieder geval worden beheerst, zorg dus dat u die ‘terug 
hoort’ in de vragen en antwoorden van de studenten tijdens de les. 
 
Besteed daarnaast aandacht aan strategieën om achter de betekenis van een woord te komen. 
Tijdens het maken van de toelatingstoets beperkt zich dit tot het afleiden van de betekenis uit 
de context van de vraag, dus uit de tekstuele en de visuele informatie die gegeven is. 
Afbeeldingen kunnen hierbij ook een rol spelen. 
 
 
 
 
Typen toetsvragen 
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De pabotoelatingstoetsen bestaan uit meerkeuzevragen met een drie- of viertal antwoordopties. 
De toetsen bevatten verschillende typen vragen. Verschillende typen toetsvragen vragen om een 
verschillende aanpak. 
  
Verschillende typen toetsvragen 
De opgaven zijn wisselend van aard voor wat betreft inhoud (of onderwerp), vaardigheid en 
aanwijzingen in de tekstuele of visuele informatie. De student moet dus per opgave zowel 
switchen in inhoud (onderwerp) als opnieuw de taakaanpak bepalen, waaronder ook het 
selecteren van de relevante en irrelevante aanwijzingen in de tekstuele én visuele informatie. 

 
Tip: 
 
Besteed aandacht aan verschillende typen toetsvragen, zoals vragen naar feiten of 
reproductievragen en inzichtvragen. Of een combinatie hiervan. Om studenten hier bewust van 
te maken is de tweede vraag bij stap 3 van het stappenplan (zie §2.3) van belang: wat moet je 
dan doen en wat moet je weten of kennen?  
Oefen het stappenplan met verschillende soorten toetsvragen zodat studenten de verschillende 
kenmerken van de opgaven gaan herkennen. 
 
Laat studenten bij elke vraag bepalen om wat het doel van de vraag is, met andere woorden 
welke kennis getoetst wordt en wat een student moet doen. Stap 1, 2 en 3 helpen de student 
om de vraag te analyseren en vast te stellen wat voor type vraag het is en welke kennis zij 
moeten inzetten.  

 
Dubbele vraagstelling 
Sommige toetsvragen hebben een zogenoemde dubbele vraagstelling. In zo’n vraag worden 
twee of meer vragen gecombineerd in het stramien van een meerkeuzevraag waarbij slechts één 
antwoordoptie de juiste is. Eigenlijk moet een student dan twee (of meer) vragen beantwoorden 
in één vraag. In de antwoordopties is dat dan zichtbaar in bijvoorbeeld (schematisch 
weergegeven) A+B; B+C; C+A; A+D. Dergelijke vragen worden door studenten vaak lastig 
gevonden.  
Laat studenten ervaren dat het maken van aantekeningen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
schema, kan helpen om de vraag te doorgronden. Dit kan goed bij een vraag als vraag 21 uit de 
voorbeeldtoets Natuur & Techniek van 2017, een voorbeeld van een ‘driedubbele’ vraagstelling: 
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 Neus Oog Oor  
Dier 1    
Dier 2    
Dier 3    

 
Tip: 
 
Besteed vooral extra aandacht aan toetsvragen met een dubbele vraagstelling. Laat dan 
zorgvuldig analyseren welke afzonderlijke vragen er precies worden gesteld, hoe je die voor 
jezelf schematisch kunt visualiseren en wat per vraag het juiste antwoord is.  
 
 
Gebruik van visuele en tekstuele informatie (de aanwijzingen in tekst en beeld) 
Een interessante vraag is waarom studenten tot een verkeerd antwoord komen. Gaan zij te snel 
af op enkele aanwijzingen in de vraag en de bijbehorende teksten/bronnen, in plaats van op alle, 
en baseren zij hun antwoord met veronachtzaming van een of meer cruciale aanwijzingen? Of 
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laten zij zich afleiden door de onnodige (irrelevante) informatie? Of geven zij snel een logisch 
lijkend antwoord en redeneren ze niet diep genoeg?  
 
Tip: 
 
Laat studenten bij de vraag benoemen welke informatie gegeven is en welke nodig is om tot het 
juiste antwoord te komen.  
 
 
Herkennen van irrelevante informatie 
In verschillende toetsopgaven is sprake van irrelevante informatie die een student als zodanig 
moet herkennen en moet scheiden van de relevante elementen. Hij moet de irrelevante 
informatie bij het bepalen van het juiste antwoord buiten beschouwing (durven) laten. Het 
element ‘durven’ is hierbij van belang. Daarvoor heeft de student een bepaalde grip op de vraag 
en op de stof nodig. Als hij niet goed is in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, een 
cognitieve vaardigheid, of zich daar onzeker over voelt, durft hij dat niet.  
Ging het er bij de vorige tip om dat de studenten gebruik leren maken van alle informatie die in 
de opgave gegeven wordt, nu gaat het er juist om dat zij de voor de beantwoording van de vraag 
irrelevante informatie als zodanig herkennen en buiten beschouwing laten. 
 
Tip: 
 
Maak studenten ervan bewust dat niet alle informatie in een toetsvraag altijd relevant is. 
Bespreek een aantal voorbeelden van opgaven waar sprake is van irrelevante informatie: welke 
informatie is irrelevant en waarom?  
Laat studenten vervolgens zelf op zoek gaan naar toetsvragen met irrelevante informatie en 
benoemen welke informatie dan precies irrelevant is en uitleggen waarom.  
 

Talige kenmerken van de opgaven 

 
De afstand tussen DAT en CAT 
In taalvaardigheidsonderwijs wordt een onderscheid in DAT en CAT gehanteerd. DAT staat voor 
de dagelijkse algemene taalvaardigheid, de dagelijkse taal, en CAT voor de cognitieve 
academische taalvaardigheid, die ook wel schooltaal wordt genoemd. De opgaven uit de 
pabotoelatingstoetsen bevatten voornamelijk CAT, de cognitieve academische taalvaardigheid.  
Tijdens een van de bijgewoonde lessen was goed te merken dat studenten vaak in spreektaal 
(DAT) een vraag stellen of antwoord geven op een vraag van de docent. Ze gebruikten ‘gewone’ 
woorden en nauwelijks abstracte woorden of vaktermen. De afstand tussen de taal die 
studenten gebruiken en de taal in de toetsopgaven is dan ook groot te noemen.  
Omdat er een verschil is tussen de receptieve woordenschat (de woorden die je begrijpt als je ze 
hoort of leest), en omdat die veel en veel groter is dan de productieve woordenschat (de 
woorden die je zelf gebruikt als je spreekt of schrijft), valt niet zonder meer te concluderen dat 
de opgaven daardoor onbegrijpelijk zijn. Wel is duidelijk dat een aanpak die de afstand tussen 
DAT en CAT verkleint, helpt om de toetsopgaven beter te doorzien en daarmee de kans verhoogt 
op het behalen van de toets. Wanneer woorden en vakterminologie zelf gebruikt worden, 
betekent dit dat de woorden op een dieper niveau verworven zijn.  
 
Tip: 
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Verklein de afstand tussen DAT en CAT door studenten te stimuleren en uit te dagen om de 
woorden en begrippen uit de leerstof en de opgaven zelf ook te gebruiken als ze een vraag 
stellen of een antwoord formuleren.  
Grijp momenten in de les aan om studenten uit te dagen om de woorden en begrippen te 
gebruiken uit de leerstof en uit de toetsopgaven. Wees alert op de omschrijvingen van 
studenten in spreektaal, waar een algemeen woord of een vakterm meer op zijn plaats is. Lok 
dat uit via vragen of vraag er expliciet om.  
 

“Je gebruikt een essentiële term nu niet. In de opgave staat die wel, het gaat om één 
woord. Welk woord is dat? Kijk eens in de opgave? Wie weet het?”.  
Door de laatste vraag betrek je de andere studenten erbij. Herhaal deze manier van 
reageren regelmatig, wanneer een van de studenten iets samenvat in spreektaal. Vraag 
dan bijvoorbeeld: “wie van jullie kan dat nog eens samenvatten, maar dan met de 
woorden uit het boek of uit de opgave?”.  

 
Zorg ervoor dat student de juiste woorden gebruiken: de juiste vaktermen en – begrippen en dat 
een samenvatting van een vraag of een tekstfragment (in eigen woorden) zowel nauwkeurig én 
volledig is. 
 
Leg ook de relatie met de toetsconditie dat gebruik van een woordenboek niet toegestaan is, en 
herhaal hierbij ook de betreffende tip van p. 7.  
 

Verwijswoorden in de vraag 

Verwijswoorden (zij, hij, het, die, dat, waarin, etc.) wijzen meestal terug op iets dat al eerder in 
de tekst aan bod is geweest. In een enkel geval verwijst een verwijswoord naar iets dat nog komt 
in de tekst. Om de vraag te doorzien, moeten studenten goed weten waarnaar het verwijswoord 
verwijst. 

Vraag waar nodig door.  
 
Een voorbeeld van de noodzaak om door te vragen is als u bijvoorbeeld vraag 20 van de 
voorbeeldtoets Natuur & Techniek van 2017 vraagt waarnaar het verwijswoord deze in de vraag 
verwijst, en het antwoord is “naar situatie 1 en 2”, vraagt u door: en wat is dan situatie 1? U laat 
de student in eigen woorden samenvatten wat situatie 1 en vervolgens situatie 2 dan precies is. 
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Tip: 

Laat studenten verwijswoorden in de opgaven onderstrepen en terugzoeken in de tekst waar het 
verwijswoord precies naar verwijst. Neem geen genoegen met een antwoord dat ‘uit het hoofd’ 
gegeven wordt, maar vraag om het betreffende woord (of woordgroep of soms een zin) aan te 
wijzen in de tekst die bij de vraag gegeven is. Dit is ook een goed moment om te letten op het 
gebruik van de juiste vaktermen. 

 

Synoniemen: in de vraag een ander woord dan in de bijbehorende tekst 

In de toetsen wordt geregeld in de bij de vraag behorende tekst (de tekstuele informatie) een 
ander woord (een synoniem) gebruikt van een woord uit de vraag. In de vraag staat dan 
bijvoorbeeld ‘genetische’ en in de bijbehorende tekst het synoniem ‘erfelijke’. 

 

Tip: 

Maak studenten attent op dit verschijnsel. In hun woorddossier kunnen studenten een lijst met 
synoniemen bijhouden.  
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Laat studenten de inhoudswoorden en kernwoorden in de vragen onderstrepen en het 
synoniem ervan opzoeken in de bijbehorende tekstuele informatie. 

Leg uit hoe belangrijk het is om deze woorden en begrippen en de bijbehorende synoniemen 
goed te kennen. Erfelijk is bijvoorbeeld een synoniem van genetisch, maar modificatie, mutatie 
en selectie zijn alle drie wel voorbeelden van veranderingsprocessen, de overkoepelende term, 
maar zijn geen synoniemen van elkaar.  

 
Woordenschat vergroten 
Algemeen wordt aangeraden om studenten woorden op te laten nemen in een eigen 
woordenlijst, een lijst waarin zij vaktaal en algemene zakelijke en abstracte woorden (de 
algemene academische woordenschat, mijn studenten noemen dat altijd ‘hbo-taal’) opnemen. In 
deze handreiking is gekozen voor ‘het werken met een woorddossier’, als een manier van 
werken waarmee een student niet alleen de benodigde woorden leert, maar ook leert om 
woorden te verwerven (zie ook deel 1, het verantwoordingsdocument). Hoe u studenten kunt 
laten werken met een woorddossier, is uitgewerkt in §2.5. 
 
Tip: 

Wijs studenten ook regelmatig op de begrippenlijsten per vak. Laat studenten eens in tweetallen 
de lijst doornemen en afstrepen welke woorden en termen al bekend zijn en bij welke zij nog 
vragen hebben. 
 
 
Aangrijpen van momenten om woorden te leren en te gebruiken 
In een van de bijgewoonde lessen zag ik een voorbeeld van een mooie aanleiding om een 
student uit te dagen om andere woorden dan de eigen woorden te gebruiken: de docent 
Aardrijkskunde vroeg aan de groep wie wist wat het verschil is tussen een sluis en een stuw. Een 
van de studenten nam hierop het woord en zei:  
 

“Dat weet ik niet, geloof ik. Wel een sluis. Een sluis is dat het water ergens in gaat, in een 
vak of een doos, zeg maar. Ik weet niet hoe dat heet. En een stuw? Ik weet het niet, 
eigenlijk.”  

 
De docent nam hierop het woord weer terug en legde uit wat een stuw en een sluis is. Je kan 
een dergelijk moment ook aangrijpen om de student uit te dagen om de woorden en begrippen 
die hierbij horen, te laten gebruiken door vragen te stellen en aanknopingspunten aan te 
reiken. Bijvoorbeeld:  
 

“Ja, je zegt dat je niet weet hoe zo’n vak of doos heet, maar volgens mij bedoel je een 
sluis. Dat heet nu een sluis. Je zegt dat er water ingaat. Waar gaat dat erin? Hoe dan? Dat 
gaat toch niet vanzelf? Waarvoor dient zo’n sluis dan?”.  
Als de student, eventueel in combinatie met antwoorden van andere studenten, tot een 
volledige beschrijving is gekomen, laat je de student de betekenis van sluis nog eens 
samenvatten: 
“Dus, vertel het nog eens? Wat is een sluis? Hoe ziet een sluis eruit? En wat is de 
functie?”.  
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Tip: 
 
Grijp momenten aan om studenten uit te dagen om de woorden en begrippen te gebruiken uit 
de leerstof en uit de toetsopgaven. Door dit via vragen uit te lokken of er expliciet om te vragen. 
Bijvoorbeeld: 
 

“Je zegt het nu zo <herhaal wat de student zegt> maar in de opgave wordt dat anders 
genoemd, in één woord. Welk woord? Kijk nog eens in de opgave. Wie weet het?”.  
 
Door de laatste vraag betrekt de docent de andere studenten erbij. Doe dat regelmatig, 
wanneer een van de studenten iets samenvat en spreektaal gebruikt, vraag dan:  
 
“wie van jullie kan dat nog eens samenvatten met gebruik van de woorden uit het boek / 
uit de opgave?”. 

 
U merkt, de interactie tussen docent en student(en) is van groot belang. Een goede activerende, 
aanjagende, uitdagende en stimulerende interactie brengt studenten aan het leren en 
nadenken. Stimuleer op dit soort momenten ook dat studenten de woorden opnemen in hun 
woorddossier.  
 
Ontbreken van algemene kennis 
Tot slot is er nog een algemene tip te geven over een verschijnsel dat menig betrokkene in de 
voorgesprekken noemde namelijk: een tekort aan algemene kennis (algemene ontwikkeling of 
kennis van de wereld). Door een tekort aan dergelijke kennis, ontbreekt een referentiekader 
waardoor opname van nieuwe stof bemoeilijkt wordt. Erover klagen helpt niet. Maar misschien 
vindt u mogelijkheden om de studenten te stimuleren verder te kijken dan wat ze tot nu toe 
gewend waren. Ik heb hier goede ervaringen mee. Na een excursie gingen studenten met hun 
eigen kinderen terug naar het kinderboekenmuseum, studenten die meegingen naar een 
theaterstuk, die heel actief en betrokken een debatbijeenkomst bijwoonden, etc. Natuurlijk krijg 
je niet elke student mee, maar het is de moeite waard om alles te proberen. 
 

Tip: 

Activeer voorkennis en maak die gemeenschappelijk bij elk nieuw onderwerp: wat weet de 
student al over het onderwerp? Welke ervaring heeft de student met het onderwerp? 

U kunt extra materiaal geven bij de lesinhoud en de student daarop te attenderen. Gaat de les 
over de Tweede Wereldoorlog, geef dan titels van relevante kinderboeken of jeugdliteratuur, of 
van speelfilms of documentaires. Attendeer op actuele televisieprogramma's of documentaires, 
met de mogelijkheid van Uitzending gemist op internet of terugkijkfunctie van tv kan de student 
uitgezonden programma's terugzien. De student verbreedt dan zijn kennis. Meer 
achtergrondkennis van het onderwerp betekent dat de leerling de teksten in leerboeken sneller 
doorziet en kan plaatsen.  

Wijs studenten op mogelijkheden als tentoonstellingen, musea, bezoeken van landschappen, 
bouw- of grondwerken. En leg daarbij de relatie met het toekomstig beroep: ook in het primair 
onderwijs wordt van een leerkracht verwacht dat hij ‘de wereld van de kinderen groter maakt’.  

 
§2.2  Overzicht van geschikte werkvormen en de fasering daarbinnen 
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In deze paragraaf worden de werkvormen kort gepresenteerd en aangegeven in welke volgorde 
(de fasering) die in de les(sen) het best aan de orde kunnen komen. In §2.3 worden deze 
werkvormen uitgewerkt aan de hand van het stappenplan om toetsopgaven systematisch te 
benaderen.  
 
Als algemeen advies voor de lessen geldt dat u de studenten zoveel als maar mogelijk actief aan 
het leren brengt: door opdrachten te geven die in twee- of drietallen worden uitgevoerd, door 
individuele opdrachten te geven, door een student voor de klas een opdracht uit te laten voeren 
en die na te bespreken of via een onderwijsleergesprek.  
 
De didactische aanpak die in deze handreiking wordt gehanteerd gaat uit van de volgende 
manieren van leren / werkvormen die in drie fases worden ingezet: 
 
 
     Fase 1 
 

Observerend leren of ‘modeling’ 
Observerend leren in het kader van de pabotoelatingstoetsen heeft betrekking op het 
observeren van de stapsgewijze benadering van een toetsopgave om tot het juiste 
antwoord te komen (zie §2.3) en op het observeren van de aanpak van het bestuderen 
van de leerstof ‘hardop denkend studerend lezen: structuur herkennen, vergelijken, 
benoemen, bepalen, selecteren en met elkaar in verband brengen (zie §2.4)’.  
In deze werkvorm doet u voor hoe u een toetsopgave benadert (of delen van de lesstof 
bestudeert) en welke strategieën u daarbij hanteert. U doet het voor de klas voor en 
benoemt expliciet wat u ziet of leest en wat u vervolgens denkt en doet (‘modeling’). De 
studenten observeren in deze fase. 
 
 
 
↓          ↓ 

   
 

Fase 2 
 
Samenwerkend leren 
Groepsopdracht in tweetallen 
In deze fase gaan de studenten zelf aan de slag. U geeft een taak en laat studenten de 
aanpak en de benodigde denkhandelingen of stappen onderling bespreken, elkaars 
aanpak vergelijken en het effect ervan benoemen. Zo leren ze van en met elkaar. 
 
Nabespreken van een taak die in groepen is uitgevoerd 
In eerste instantie wordt een taak die in twee- of drietallen is uitgevoerd alleen op de 
taakaanpak en de verantwoording daarvan nabesproken zonder in dit stadium in te gaan 
op het juiste antwoord. U vraagt steeds: wat heb je gedaan? Hoe heb je dat precies 
gedaan? Waar heb je dan op gelet? Waarom heb je het zo gedaan? Zo krijgen u en de 
studenten zelf inzicht in de achterliggende redenering die zij hanteren. 
Pas daarna, in tweede instantie, komt het juiste antwoord aan de orde en wordt er een 
verband gelegd met zowel de vakinhoud als de taakaanpak. 
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 ↓↑           ↓↑ 
 
     Fase 3: afwisselend  

        ↔ 
  

Onderwijsleergesprek  
 
Stel vragen aan de studenten 
(afwisselend aan alle of aan iemand in het 
bijzonder) over de taakaanpak. Stel de 
vragen uit het stappenplan en vraag 
steeds naar de verantwoording van de 
keuzes.  
 

Observerend leren of ‘modeling’ 
 
Laat een van de studenten een opgave 
stapsgewijs, hardop denkend, uitvoeren.  
 
Laat andere studenten feedback geven. 
 
Beperk de feedback in eerste instantie 
alleen tot de taakaanpak.  
 
Bespreek tot slot of het antwoord juist is 
en leg verbanden met de vakinhoud. 

 
Onderwijsleergesprek 
Een onderwijsleergesprek is een gestructureerd gesprek, waarbij u de studenten 
stapsgewijs en geleidelijk tot bepaalde kennis en inzichten brengt. Het wordt ook wel een 
socratisch gesprek of stapsgewijs geleid gesprek volgens de socratische methode 
genoemd. Socrates paste deze werkvorm toe om zijn leerlingen zelf tot inzicht in allerlei 
vraagstukken te laten komen (Geerligs & Van der Veen 2006:243). Een 
onderwijsleergesprek is een ideale werkvorm voor het aanleren van een bepaalde 
denkwijze of het duidelijk worden van een bepaalde (denk)structuur. Essentieel van deze 
gespreksvorm is dat het resultaat uit de student komt en de docent deze antwoorden 
door de open vraagstelling als het ware uitlokt.  

 

Tijdens een onderwijsleergesprek stelt de docent vooral open vragen en laat de 
studenten de antwoorden geven en zijn keuzes verantwoorden. U bent bij voorkeur 
minder aan het woord dan de studenten. Bij een goed onderwijsleergesprek hoor je als 
het ware ‘de hersenen van de groepsleden knarsen’. In een onderwijsleergesprek ligt de 
nadruk niet op de docent die doceert, maar op de student die actief leert en de docent 
die hem daartoe uitdaagt, daarin stimuleert en alleen waar en wanneer nodig bijstuurt of 
verder op weg helpt. U heeft de rol van gespreksleider en u introduceert het onderwerp 
(de taakaanpak) en de essentie ervan (het praten over de taakaanpak). De vragen 
appelleren aan het inzicht van de leerlingen. Door de probleem- of vraagstelling steeds 
verder toe te spitsen laat u de studenten hun taakaanpak systematisch uitvoeren en 
verwoorden. De studenten mogen op elkaars antwoorden reageren, maar het vraag- en 
antwoordkarakter moet wel behouden blijven. Zorg dat u niet degene bent die 
antwoorden geeft, of degene die het allemaal al weet en dat u niet vervalt in de rol van 
quizmaster. 

Vragen stellen aan studenten in een onderwijsleergesprek is één van de krachtigste 
middelen voor docenten om studenten aan het denken te zetten. De vraag kan vele 
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doelen dienen: de aandacht van de studenten ergens op te richten, studenten uitlokken 
om kennis te integreren, om hen uit te dagen om iets vanuit een andere invalshoek te 
bekijken of om hen aan te moedigen om vragen te stellen bij hun eigen of andermans 
mening of waarde. 

 
 
§2.3 Stappenplan voor de benadering van toetsopgaven 
 
Om te kunnen slagen voor de toelatingstoets is van doorslaggevend belang dat de student de 
toetsopgave doorgrondt: dat hij precies weet wat er wordt gevraagd, dat hij beseft welke 
aanwijzingen uit de opgave gebruikt moeten worden, en welke niet, dat hij weet wat hij moet 
doen (welke denkhandelingen hij moet uitvoeren, zoals met elkaar in verband brengen, met 
elkaar vergelijken, hoofd- en bijzaken onderscheiden, etc. ) en wat hij moet weten om tot het 
juiste antwoord te komen (welke kennis van het vak ingezet moet worden).  
Voor dit doel is dit stappenplan ontwikkeld. De strategische leesvaardigheid die ten grondslag 
ligt aan het goed begrijpen van de vraag wordt aan de hand van dit stappenplan aangereikt. De 
strategische leesvaardigheid (een talige vaardigheid) wordt samengenomen met ontwikkeling 
van een effectieve taakaanpak (een studievaardigheid) en de inzet van de vakinhoud of 
vakkennis. Gezamenlijk dragen deze aspecten bij aan de verhoging van het leervermogen. Het 
doel van deze benadering is om de studenten gericht te helpen met het lezen (doorgronden) van 
de toetsopgaven en het kiezen van de juiste antwoordoptie. Het stappenplan (zie p. 19 t/m 21) 
houdt rekening met de toetscondities, het type toetsvragen en de talige kenmerken van de 
opgaven (zie ook het verantwoordingsdocument).  
 
U hanteert in uw lessen een bepaalde fasering bestaande uit drie stadia die in een bepaalde 
volgorde worden toegepast: observerend leren, de taakuitvoering in tweetallen en plenaire 
bevraging of plenair ‘modelen’ door een student (zie §2.2). In de praktijk ziet dat er dan als volgt 
uit. 
 
In de eerste les begint u met een korte introductie: 
 

U vertelt aan de studenten dat ze een effectieve aanpak gaan leren voor het lezen en 
begrijpen van toetsvragen en het selecteren van het juiste antwoord. U legt uit dat deze 
aanpak niet alleen geschikt is voor de toelatingstoets, maar ook voor het bestuderen van 
de leerstof en dat deze ook van pas komt tijdens de hbo-opleiding. 

 
U legt uit dat er een verschil is tussen ‘gewoon’ lezen van de toetsvraag en de 
keuzeantwoorden en het systematisch analyseren en doorgronden van de vraag en de 
antwoorden. ‘Gewoon’ lezen is dan lezen en simpelweg ‘begrijpen wat er staat’. 
Analyseren en doorgronden van de vraag betekent dat je als student begrijpt wat de 
vraag precies is, wat er precies van je gevraagd wordt en welke (denk)handelingen je 
moet verrichten en welke kennis je moet inzetten om uit de antwoordopties de juiste te 
kiezen.  

 
Deze manier om de voorbeeldtoetsen en de vragen te analyseren levert studenten veel 
op: de student snapt beter hoe de toets in elkaar steekt en waar hij op moet letten bij 
het lezen van de toetsvragen en de antwoordopties.  
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U vertelt ook dat deze aanpak in het begin best wel wat tijd en inspanning kost, tijd die je 
niet hebt tijdens de toets. De aanpak van de toetsvragen die nu aangeleerd wordt, hoeft 
tijdens de toets niet zo uitgebreid toegepast te worden.  
Het doel is om een opgave methodisch te kunnen benaderen. Deze benadering helpt om 
niet in de valkuilen te trappen die vaak in de meerkeuzevraag zit opgesloten namelijk dat 
de vraag veel te simpel wordt opgevat.  

 
U behandelt deze les (en volgende lessen) een paar vragen die horen bij de stof die u die 
dag gaat behandelen. U begint met de werkvorm bij fase 1. In de eerste les kunt u van de 
drie opgaven die u geselecteerd hebt, er bijvoorbeeld twee plenair voordoen 
(‘modeling’) en één in tweetallen (fase 2) uitwerken. In een volgende les doet u er één 
plenair voor en laat u er twee in tweetallen uitwerken. In de derde les kunt u, afhankelijk 
van de voortgang, misschien één van de studenten een opgave laten voordoen. 

 
 
U begint vervolgens met de werkvormen en houdt rekening met de fasering. U kunt pas naar de 
volgende fase als er voldoende goede respons gekomen is.  
 
 
     Fase 1 
 

Observerend leren of ‘modeling’ 
 
 
U projecteert de opgave op het digibord en voert hardop sprekend de taakaanpak uit van 
deze opgave: u benoemt bij elke stap wat u doet en waarom u dat doet. Hardop 
denkend. 
U voert uit wat van de student tijdens de toets ook gevraagd wordt, u bent het levende 
voorbeeld (‘modeling’ ). 
 
Bijvoorbeeld: “Ik zie hier opgave <nummer>. Eerst ga ik stap 1 doen. Waar gaat deze 
opgave eigenlijk over? Ik pak het lijstje van de kernthema’s en dan kijk ik naar de titel en 
naar de plaatjes of foto’s. Ik zie dan <…> en <…>. Ja, de vraag gaat over <noem de naam 
van het kernthema>. Oké, dan ga ik nu naar stap 2, ik ga kijken uit welke bestanddelen de 
vraag bestaat. Ik zie een titel, de vraag, tekst en twee afbeeldingen. De titel is <noem 
titel>, en het kernthema was <noem kernthema>. Ik denk dat er gevraagd gaat worden 
naar …. Wat zou ik moeten doen? (…)”.  
 
 
 
↓          ↓ 

    
 
     Fase 2 
 
Samenwerkend leren 
 
Geef studenten een opgave en laat hen in tweetallen de stappen uitvoeren en aan elkaar 
verwoorden wat ze doen.  
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In de nabespreking bespreekt u eerst de aanpak na. U gaat dus in dit stadium niet in op 
het juiste antwoord. U vraagt steeds om de verantwoording van de stappen (de 
achterliggende redenering van de student).  
 
U kunt ook een groepje de gelegenheid geven om hun taakaanpak te presenteren aan de 
anderen. Zorg ervoor dat u (maar ook de studenten…) niet ingaat op het juiste antwoord. 
In het begin zijn de studenten alleen gericht op het antwoord.  
 
Vraag aan de klas of er een groep is die het anders heeft aangepakt. Laat de twee 
manieren vergelijken: eerst het verwoorden van de verschillen en dan bepalen welke de 
beste is, en waarom. 
 
Zorg dat student de juiste woorden gebruikt (let hierbij op het woordgebruik en de juiste 
vaktermen en –begrippen en: nauwkeurig en volledig).  
 
Pas als de aanpak besproken is, komt het juiste antwoord op de vraag aan bod en wordt 
waar nodig een verband gelegd met de vakinhoud die niet in de vraag gegeven was. 

 
 
 
 ↓↑           ↓↑ 
 
 
      Fase 3: afwisselend   
               ↔ 
 

Onderwijsleergesprek  
 
Stel vragen aan de studenten 
(afwisselend aan alle of aan iemand in het 
bijzonder) over de taakaanpak. Stel de 
vragen uit het stappenplan en vraag 
steeds naar de verantwoording van de 
keuzes: hoe ben je begonnen, wat was je 
eerste stap? Hoe heb je dat precies 
gedaan? Wat dacht je daarbij? Waar heb 
je op gelet? Waarom heb je dat zo 
gedaan? Wat is dan de volgende stap? 
Waarom? Wat ga je daarmee doen? Wat 
ga je daarna doen? Etc. 

Observerend leren of ‘modeling’ 
 
Laat een van de studenten een opgave 
stapsgewijs, hardop denkend, uitvoeren.  
 
Laat andere studenten feedback geven. 
 
Beperk de feedback in eerste instantie 
alleen tot de taakaanpak.  
 
Bespreek tot slot of het antwoord juist is 
en leg verbanden met de vakinhoud. 

 
 

Onderwijsleergesprek of één student de taakaanpak laten voordoen voor de klas 
Wanneer er in tweetallen al enige strategische leesvaardigheid en (meta)cognitie is 
opgebouwd en de aanpak bij de meeste groepen redelijk goed uitgevoerd én goed 
verwoord wordt, kunt in een plenair deel van de les één van de studenten vragen om zijn 
taakaanpak te bespreken of om een taak voor te doen. Dat kan alleen wanneer de 
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studenten in tweetallen er redelijk goed uitkomen. Het is namelijk minder ‘erg’ om met 
zijn tweeën op het verkeerde spoor te zitten, dan ‘in je eentje’.  
Mocht iemand er niet goed uitkomen, stel dan de vraag aan een volgende student en laat 
de eerste student dat samenvatten.  

 
Fase 2 en 3 wisselt u af. Wanneer nodig, doet u het zelf nog eens voor (dus terug naar fase 1). 
 
Doe dit consequent elke les met één of meer opgaven, net zolang totdat de benadering vlot 
verloopt. Verder in het traject kunt u deze benadering wat uitgebreider herhalen.  
 
Wanneer u een voorbeeldtoets of een deel daarvan bespreekt, laat dan af en toe behalve het 
juiste antwoord ook de taakaanpak verwoorden. Wanneer veel studenten een verkeerd 
antwoord hebben gekozen, val dan terug op deze benadering: u kan dan iemand aan het woord 
laten met een fout antwoord en iemand met een goed antwoord. Laat de benadering vergelijken 
en vraag of iemand weet of een verschil in aanpak tot het verkeerde of juist tot het goede 
antwoord heeft geleid of de vakkennis. Het gaat er dan minder om welk antwoord gekozen is, 
maar om welke strategie en welke stappen een student heeft genomen om tot het antwoord te 
komen (metacognitie / meta-taakaanpak). 
 
 
 
Het stappenplan per toetsopgave 
 
Materiaal voor de lessen:  

• digibordversie / kopieerblad van het stappenplan (bijlage 1),  
• een lijstje met kernthema’s (naar gelang het vak bijlage 2, 3 of 4). 
• Een drietal opgaven op digibord: een opgave per scherm 

 
 
Stap 1: oriëntatie op de vraag 
 

 
Over welk kernthema gaat deze vraag? 
Wat weet je al van dit kernthema? 
  

 
Gebruik het lijstje met kernthema’s van het betreffende vak. 
 
Laat het kernthema benoemen (zie bijlage 2 t/m 4) en vraag aan de student wat er daarbij in 
hem opkomt, welke leerstof daarbij hoort (voorkennis activeren). 
 
In geval van het vak geschiedenis vraagt u de jaartallen bij het tijdvak en laat u een enkele 
kenmerkende aspecten van dat tijdvak noemen. 
 
 
Stap 2: inventarisatie van de gegeven informatie  
 

Uit welke bestanddelen bestaat de vraag? 
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Welke tekstuele en welke visuele informatie wordt er gegeven?  

 
U laat de studenten benoemen waar de vraag uit bestaat. Laat de vraag hardop voorlezen en de 
tekstuele en visuele informatie benoemen. Vergeet de titel van de vraag niet. 
 
Stap 3: doorgronden van de vraag 
 

Staan er verwijswoorden in de vraag? Waar verwijzen die naar? 
 
Staan er in de bijbehorende tekst synoniemen van relevante woorden of begrippen uit de  
vraag? Welke? 
 
Wat is de vraag precies?  
  
Wat moet je doen en wat moet je weten of kennen om het antwoord te kunnen kiezen? 
 

 
Laat studenten de verwijswoorden zoeken, onderstrepen en noemen waar zij naar verwijzen.  
Laat hen vervolgens zoeken of er synoniemen van relevante woorden of begrippen uit de vraag 
in de tekst staan. 
 
Laat de studenten dan verwoorden wat de vraag is (in eigen woorden, maar wel volledig en 
zorgvuldig verwoord). Laat dit waar nodig herhalen met de juiste woorden en begrippen.  
 
Vervolgens laat u benoemen wat je moet doen, kennen of weten om tot het juiste antwoord te 
kunnen komen. Vergeet hierbij niet de omschrijving of definitie van vaktermen of begrippen te 
laten geven. Laat vaktermen of begrippen omschrijven of definiëren (wat is symbiose; wat is een 
stadhouder?).  
 
 
Stap 4: selectie van relevante informatie  
 

Welke informatie heb je nodig voor het antwoord?  
 
Welke informatie in de vraag is relevant en welke niet? 

 
Dan richt u de student weer op de informatie die bij de vraag is gegeven. U laat de student 
bepalen welke informatie nodig (relevant) is, en welke niet. 
 
 
Stap 5: analyse en keuze van het antwoord  
 

Welke antwoordopties zijn er gegeven?  
Welke kan je al wegstrepen en waarom? 
 
Dan: wat is dan het juiste antwoord? Waarom? 

 
In deze stap richt u de aandacht op de antwoordopties.  
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Vraag welke antwoordopties al weggestreept kunnen worden en laat verwoorden waarom.  
 
Laat verder eerst verwoorden wat de redenering is voor de keuze van een bepaald antwoord. 
Pas aan het eind van deze stap gaat u in op het juiste antwoord. 
 
 
Stap 6: verbreden en uitbreiden  
 

Waarom had je de vraag goed (of niet goed)? Wat ging er goed (of mis)?  
 
Wat moet je de volgende keer anders doen? Waar moet je een volgende keer (extra) op 
letten? 

 

Kijk met de student terug op de taakaanpak. Laat hem verwoorden wat er goed en niet goed 
ging en laat hem verwoorden waar hij een volgende keer op moet letten. 

Eventueel gaat u in concluderende zin in op de taakaanpak (de laatste vraag van stap 3) en legt u 
de relatie met de vakkennis die bij deze vraag ingezet moest worden. 
 

Tot slot: 

De benadering van de toetsvragen aan de hand van het stappenplan uit deze handreiking vraagt 
van een student dat hij op een metaniveau werkt. Deze benadering levert u het antwoord op de 
vraag waarom de student tot een mogelijke verkeerde keuze van het antwoord is gekomen. En 
dat zicht helpt u om de student te kunnen volgen in zijn (keuze)proces én om hem daarin te 
begeleiden of bij te sturen. De expliciete bevraging op het metaniveau vraagt van studenten een 
bepaald abstractieniveau. En dat geeft de student de bagage om grip op zijn eigen leerproces te 
krijgen.  

Een belangrijk bijkomend voordeel van deze aanpak is dat deze het leervermogen van aspirant-
pabostudenten vergroot en dat is iets waarmee de student tijdens zijn hele hbo-opleiding zijn 
voordeel kan doen. Je geeft studenten een voorsprong mee (Van der Westen 2016). 
 
 
 
§2.4 Ontwikkeling van een effectieve leerstrategie voor het bestuderen van 
de leerstof 
 
Het strategisch bestuderen van de leerstof kunt u op een vergelijkbare manier aanleren en 
begeleiden. 
 
Voorbereiding voor de docent  
U kiest een of meerdere hoofdstukken om als huiswerk voorafgaand aan de les te laten 
bestuderen en u selecteert uit de voorbeeldtoetsen de bij die hoofdstukken horende opgaven 
die u gekopieerd meeneemt naar de les.  
 
Voorbereiding door de student 
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U geeft studenten voorafgaand aan de les een of meerdere hoofdstukken op om te bestuderen.  
 
De les 
Tijdens de bijeenkomst laat u de studenten eerst onderling (in drietallen) verwoorden hoe zij de 
stof hebben bestudeerd en dat van elkaar vergelijken. Wat hebben ze eerst gedaan, wat daarna, 
etc. Bespreek dit plenair na en zet de belangrijkste punten op het digibord (in WORD zodat u de 
aantekeningen na de les aan de studenten beschikbaar kunt stellen via een elektronische 
leeromgeving of een e-mailgroep).  
 
Vervolgens geeft u de studenten de gekopieerde opgaven die betrekking hebben op de geleerde 
stof en laat die individueel maken.  
 
Daarna geeft elke student zijn antwoorden aan zijn buurman of buurvrouw. U leest de 
antwoorden op. Vervolgens inventariseert u de scores: hoeveel van de antwoorden zijn er goed? 
 
Dan laat u de studenten nogmaals met elkaar in gesprek gaan over de vraag of ze vinden dat ze 
de stof voldoende hebben bestudeerd. En of ze het stappenplan waar nodig hebben gebruikt (of 
hadden moeten gebruiken). Laat hen elkaars aanpak vergelijken, ook in relatie met de 
antwoorden op de toetsvragen. Laat hen vervolgens conclusies trekken hoe ze de stof de 
volgende keer gaan bestuderen.  
 
Bespreek deze conclusies plenair. Vergelijk de goed/foutscores met de eerdere verwoording van 
de taakaanpak. Vraag plenair of aan een enkele student wat er goed was aan de taakaanpak en 
wat niet en waar hij/zij de volgende keer op moeten letten of wat hij/zij anders gaat doen. Laat 
studenten het antwoord geven, stel zelf alleen vragen. 
 
Laat elke student voor zichzelf schriftelijk noteren waar ze de volgende keer op gaan letten of 
anders gaan doen. Geef enkele studenten ‘een beurt’ en laat hen hun conclusies nog eens 
verwoorden.  
 
Een volgende keer kunt u de studenten in groepjes aan het werk zetten: 
 
Samenwerkend leren 

Laat studenten strategieën uitwisselen. Laat de strategie en het effect met elkaar 
vergelijken, laat ze reflecteren op de eigen strategie (hoe ga je het de volgende keer 
anders doen?).  

 
Houd het volgende in gedachten: hoe vaardiger iemand is, hoe flexibeler in het gebruik van 
strategieën. Van belang is dat studenten verschillende strategieën kennen en herkennen, dat zij 
een repertoire aan strategieën ontwikkelen en goed weten wanneer ze welke strategie kunnen 
inzetten.  
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§2.5 Het werken met een woorddossier1 

Voor woordenschatverwerving wordt studenten aangeraden een woorddossier bij te houden. 
Vakinhoudelijke kennisontwikkeling gaat immers hand in hand met het leren van nieuwe 
woorden, uitdrukkingen en andere symbolische middelen om die kennis te verwoorden. In die 
zin staat ook een vakdocent voor de taak studenten te helpen om de overgang te maken van 
informele naar formele en academische manieren van uitdrukken (Elbers 2013). 

Het werken met een woorddossier is een aanpak waarin woordenschatverwerving 
gecombineerd wordt met het leren leren van woorden (taalontwikkelend leren). Deze aanpak 
past binnen het concept van taalontwikkelend lesgeven2, waarin de docent een actieve en 
activerende rol heeft. 

Sommige studenten werken al met een woorddossier. Die kunnen dit ook voor dit 
ondersteuningstraject of keuzedeel gebruiken.  

De docent motiveert en stimuleert: 

U motiveert de studenten om woorden in hun woorddossier op te nemen, u zegt regelmatig 
zaken als: neem dat maar op in je woorddossier want dat woord zal je nog wel vaker 
tegenkomen. 

U vraagt als u door de klas loopt regelmatig om het woorddossier, u kijkt er vervolgens in en 
bespreekt wat u opvalt. (Voorbeelden van reacties: (bij concurent) let op je spelling, neem een 
woord goed over. Of: (bij bijdrage) dat woord is onderdeel van een woordcombinatie, welk 
werkwoord hoort erbij? En welk voorzetsel? Neem een combinatie zo volledig mogelijk over: een 
bijdrage leveren aan).  

U vraagt aan het eind van de les hoeveel woorden genoteerd zijn en vraagt enkele studenten 
welke woorden hij genoteerd heeft. Zo nodig gaat u in op de betekenis. 

De docent daagt uit en jaagt aan: 

U daagt studenten uit om naar de betekenis van woorden en begrippen te vragen. Ik doe dat zelf 
door regelmatig klassikaal woorden die ik al een paar keer heb gebruikt, terug te vragen aan de 
studenten door te vragen naar een synoniem of de betekenis. Als hij dan geen antwoord weet, 
vraag ik hem waarom hij dat woord niet gevraagd heeft. Ik moedig aan om de betekenis van 
onbekende woorden te vragen. 

Wanneer een student om de betekenis van een bepaald woord vraagt, geef dan niet zelf een 
antwoord, maar laat andere studenten antwoord geven en stimuleer het opzoeken van de 
betekenis en een goede voorbeeldzin op internet. 

Attendeer studenten ook op de begrippenlijsten per vak. Maar besef wel dat die lijst wel 
bijdraagt aan de vergroting van de woordenschat voor het vak en voor het examen, maar niet 

                                                            
1 Bij het schrijven van deze paragraaf heb ik gebruik gemaakt van eerdere versies, geschreven voor de invoering van 
taalbeleid bij het Rijswijks Lyceum (2007), voor een pilot voor het werken met een woorddossier bij het Rijnlands Lyceum te 
Rijnsburg (2008), en voor een studiedag van het Aloysius College te Den Haag (2010), met als motto: Sterk in taal? Straks 
sterk in studie! 
2 Definitie: taalontwikkelend lesgeven is een manier van lesgeven (of begeleiden, coachen) waarin de docent (of begeleider, 
coach) nadrukkelijk een rol heeft in het aanjagen, stimuleren, uitdagen en begeleiden van het proces van taalontwikkeling 
van de student(en) (Van der Westen 2006). 
Het onderscheid tussen taalgericht vakonderwijs en taalontwikkelend lesgeven is beschreven in Van der Westen (2013). 
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bijdraagt aan het leren om vanuit de context woorden op te pikken en die te leren (een 
taalleerstrategie).  

Als een student tijdens de les een omschrijving gebruikt in plaats van het betreffende woord, 
stimuleer hem dan om het betreffende woord ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Vraag het 
aan andere studenten, maar zorg ervoor dat de student die de omschrijving hanteerde, nog eens 
herhaalt wat zijn vraag of antwoord eigenlijk was. 

Kortom, het werken met een woorddossier is een mooie manier om structureel en systematisch 
te werken aan woordenschatverwerving tijdens de vaklessen. Het werken met een woorddossier 
heeft een drieledige functie: de student breidt niet alleen zijn woordenschat uit (een 
productdoel), maar ontwikkelt ook een bepaalde (taal)leerattitude en taalleerstrategie 
(procesdoelen). Deze manier van werken is goed te introduceren tijdens het 
ondersteuningstraject.  

Van belang is om te beseffen dat het werken met een woorddossier een middel is en geen doel 
op zich. Een woorddossier is een middel om te bereiken dat de (aspirant-)student zich ervan 
bewust wordt:  

 wat het betekent om een woord te kennen (of een woord niet te kennen),  
 wat voor woorden er zijn,  
 dat er een verschil is tussen een woord globaal kennen of de exacte betekenis ervan 

weten,  
 dat er een verschil is tussen een woord kennen en een woord zelf gebruiken,  
 of zijn woordenschat voldoende is  
 wat hij moet doen om zich woorden eigen te maken en  
 welke woorden hij wel of niet kent, en waar hij hard aan moet trekken.  

 
Om tot een zinvolle vulling van het woorddossier te komen, moet een student bereid zijn om uit 
de leerstof en de lessen de woorden op te pikken die hij wil leren. Daarvoor is het nodig dat hij 
anders gaat luisteren en lezen. Hij moet erop gespitst zijn welke woorden hij niet (of niet precies 
genoeg) kent, en welke woorden hij wel receptief kent (als hij ze hoort of leest) maar zelf niet 
gebruikt. Verder moet een student ontdekken wat zijn tekorten zijn. Mbo’ers gebruiken over het 
algemeen ‘gewone woorden’ als ze tijdens de les een vraag stellen of een antwoord geven (‘dat 
komt door …’ in plaats van: ‘dat is de oorzaak van, dat is de reden waarom, een verklaring 
daarvoor is…’). Als een student weet wat zijn leerdoelen zijn op het gebied van 
woordenschatverwerving (waar moet ik op letten / welke woorden moet ik leren?), kan hij zich 
daarop richten en die woorden oppikken die passen bij zijn leerdoel. Daarom is een 
woorddossier opgedeeld in categorieën, elke categorie past bij een specifiek doel. Veelvuldig 
gebruikte categorieën in woorddossiers van hbo-studenten zijn:  

vaktaal;  

spreektaal-schrijftaal;  

algemene academische woorden (‘hbo-taal’);  

woordcombinaties,  

synoniemen en  

thematische woordenlijsten. 
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Hoe nemen studenten de woorden op? 

Bij voorkeur nemen de studenten per woord (of woordcombinatie) de volgende informatie op: 

Het woord of de woordgroep,  

de betekenis,  

de contextzin (waarin het woord stond) of een voorbeeldzin.  

Dit kan aangevuld worden met extra informatie, bijvoorbeeld met een synoniem (het medicijn = 
het geneesmiddel) of een tegenstelling (stijgen <-> dalen).  

Soms kan het handig zijn grammaticale informatie bij te voegen. Denk bijvoorbeeld aan:  

het museum (ev), de musea (mv);  

oplossen (= scheidbaar werkwoord, dus: het lost op / is opgelost / om op te lossen).  

Voor meertalige studenten is het in ieder geval raadzaam bij elk zelfstandig naamwoord het 
bijbehorende lidwoord (de/het) op te nemen. 

 

Voorbeelden van werken met een woorddossier 

Hieronder ziet u een voorbeeld van het oppikken van woorden uit een les. De student werkt 
deze woorden thuis uit: hij neemt ze op in zijn woorddossier en voegt er de betekenis en waar 
nodig voorbeeldzinnen bij. 
 

 

Illustratie 1. Deel van een kladblaadje met tijdens de les opgepikte woorden.  

Hieronder ziet u twee fragmenten uit het woorddossier van Hamed. Hierin heeft hij thuis 
woorden opgenomen die hij tijdens de les heeft opgepikt en uitgewerkt.  
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Illustratie 2. Fragment uit het woorddossier van Hamed. Een voorbeeld van de uitwerking van 
woorden die tijdens de les opgepikt zijn uit de nabespreking van een mondelinge presentatie. Het 
zijn woorden die hij wel begrijpt, maar zelf niet zou gebruiken. Zijn leerdoel is om de productieve 
woordenschat uit te breiden met algemene en academische woorden. 

 

Illustratie 3. Fragment uit het woorddossier van Hamed. Uitwerking van woorden die opgepikt zijn uit 
de gesproken tekst tijdens de les en uit de schriftelijke tekst die toen behandeld werd.  

 

Tot slot 
Zoals bij veel nieuwe werkwijzen duurt het meestal even voor u vertrouwd bent geraakt de 
studenten te stimuleren in het werken met een woorddossier. In het begin moet u bij de 
voorbereiding van een les nadenken hoe u het werken met het woorddossier in de komende les 
aan bod laat komen. U zult dan van te voren vragen en opmerkingen bedenken en noteren. De 
bedoeling is dat u deze aanpak uiteindelijk met weinig extra inspanningen op een natuurlijke 
wijze in uw lessen toepast, dat u uw studenten weet te motiveren door hen aan te jagen (‘neem 
dat woord op, want ik merk dat je het zelf niet gebruikt, of ik zie dat je het niet goed genoeg 
kent); uit te dagen (‘nee, nu wil ik de vakterm terug horen; gebruik nu de woorden zoals in het 
boek; zeg het nu zoals in het filmfragment’).  
 
Denk na over manieren om de woorden terug te laten komen in de lessen (herhalen, uitdagen en 
stimuleren tot gebruik van de woorden), maar ook om het woorddossier zelf een functie te 
geven (‘zoek de term maar op in je woorddossier, de vorige les is hij wel tien keer aan de orde 



28 
 

gekomen’; ‘pak even je woordenlijst van vandaag erbij, hoeveel en welke woorden heb je 
vandaag opgenomen?’).  
De studenten zien dan het belang van het werken met een woorddossier in en zijn gemotiveerd 
om hun woorddossier te vullen, bij te houden, mee te nemen, als u het een plek geeft in uw 
onderwijs en als zij ervaren dat hun inspanningen tot een opbrengst leidt: dat hun taalgebruik 
erdoor vooruitgaat en zij de lesstof makkelijker of beter begrijpen.  
Het kost in het begin extra tijd en inspanning, maar na verloop van tijd zult u het als een 
vanzelfsprekend onderdeel van uw lesaanpak ervaren. 
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Bijlage 1.  Digibordversie / kopieerblad Stappenplan per toetsopgave 
 
Stap 1: Oriëntatie op de vraag 
 

Over welk kernthema gaat deze vraag? 
Wat weet ik al van dat kernthema? 

 
Gebruik het lijstje met kernthema’s van het betreffende vak (bijlage 2, 3 of 4). 
 

Stap 2: Inventarisatie van de gegeven informatie  
 

Uit welke bestanddelen bestaat de vraag?  
Welke tekstuele en welke visuele informatie is er gegeven?  

 
 
Stap 3: Doorgronden van de vraag 
 

Staan er verwijswoorden in de vraag? Waar verwijzen die naar? 
 
Staan er in de bijbehorende tekst synoniemen van relevante woorden of begrippen uit de  
vraag? Welke? 
 
Wat is de vraag precies?  
  
Wat moet je doen en wat moet je weten of kennen om het antwoord te kunnen kiezen? 

 
 
Stap 4: Selectie van relevante informatie  
 

Welke informatie heb je nodig voor het antwoord?  
 
Welke informatie in de vraag is relevant en welke niet? 

 
 
Stap 5: Analyse en keuze van het antwoord  
 

Welke antwoordopties zijn er gegeven?  
Welke kan je al wegstrepen en waarom? 
 
Dan: wat is dan het juiste antwoord? Waarom? 

 
 
Stap 6: Verbreden en uitbreiden  
 

Waarom had je de vraag goed (of niet goed)? Wat ging er goed (of mis)?  
 
Wat moet je de volgende keer anders doen? Waar moet je een volgende keer (extra) op 
letten? 
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Bijlage 2 

Aardrijkskunde 

Te gebruiken bij stap 1 van de stapsgewijze benadering van de toetsvragen 

 

Lijstje kernthema’s Aardrijkskunde 

Kernthema’s (B) 
 
 B.1  Aarde, klimaat en landschappen 
 B.2  Bevolking en ruimte 
 B.3  Bestaansmiddelen 
 B.4  Arm en rijk 
 B.5  Grenzen en identiteit 
 B.6  Krachten der aarde 
 B.7  Bronnen van energie 

  B.8  Water 
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Bijlage 3 

Geschiedenis 

Te gebruiken bij stap 1 van de stapsgewijze benadering van de toetsvragen 

 

Lijstje kernthema’s Geschiedenis 

Tien chronologische tijdvakken, van prehistorie tot heden (B): 

B.1  Jagers en boeren 

B.2  Grieken en Romeinen 

B.3  Monniken en ridders 

B.4  Steden en staten 

B.5  Ontdekkers en hervormers 

B.6  Regenten en vorsten 

B.7  Pruiken en revoluties 

B.8  Burgers en stoommachines 

B.9  Wereldoorlogen en Holocaust 

B.10  Televisie en computers 
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Bijlage 4 

Natuur & Techniek 

Te gebruiken bij stap 1 van de stapsgewijze benadering van de toetsvragen 

 

Lijstje kernthema’s Natuur & Techniek 

 
Tien kernconcepten, voor biologie (B1 t/m 5),  
en voor natuurkunde en techniek (B6 t/m 10) 
 
 

B.1  Biologische eenheid  

B.2  Instandhouding  

B.3  Gedrag en interactie  

B.4  Voortplanting  

B.5  Groei en ontwikkeling  

 

B.6  Materie en techniek 

B.7  Energie en techniek 

B.8  Licht, geluid en techniek 

B.9  Kracht, beweging en techniek 

  B.10  Ruimte 
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Bijlage 5 
Voorbeeld van het stappenplan toegepast op vraag 16 uit de voorbeeldtoets pabo 2017 
Natuur & Techniek 
 
 
vraag 16  
Bacteriën  
 
 

 
 
 
Bacteriën vermenigvuldigen zich door celdeling.  
 
Bij een experiment wordt een bacterie op een voedingsbodem geplaatst. De bacterie 
vermenigvuldigt zich tot een bacteriekolonie. Er wordt één bacterie uit deze kolonie 
gehaald en deze wordt weer op een nieuwe voedingsbodem geplaatst.  
De erfelijke eigenschappen van een bacteriekolonie worden elke generatie onderzocht. 
Het blijkt dat de bacteriekolonie na een aantal generaties andere genetische 
eigenschappen heeft dan de oorspronkelijke bacteriekolonie.  
 
Door welk proces zijn die andere genetische eigenschappen ontstaan?  

 
A door genetische modificatie 
B door genetische variatie 
C door natuurlijke selectie 
D door mutatie 
 
 
 
Stap 1: oriëntatie op de vraag 
 

Over welk kernthema gaat deze vraag? 
 Gebruik het lijstje met kernthema’s van het betreffende vak. 
 

 
“De titel is Bacteriën en ik zie een plaatje met petrischaaltjes en het woord groei erbij. 
Het kernthema is Groei en ontwikkeling. Dat is een onderdeel van het vak biologie. 
Wat ik van dit onderwerp weet is …”    

   
Stap 2: inventarisatie van de gegeven informatie  
 

Uit welke bestanddelen bestaat de vraag? Welke tekstuele en welke visuele informatie  
wordt er gegeven?  
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De vraag bestaat uit (1) een titel (‘bacteriën’), (2) een schematische weergave van de 
vermenigvuldiging van bacteriën door celdeling, aangevuld met tekst bij de plaatjes, (3)  
tekstuele informatie, (4) de vraag zelf en (5) de antwoordopties. 

  
Stap 3: doorgronden van de vraag 
 

Staan er verwijswoorden in de vraag? Waar verwijzen die naar? 
 
Staan er in de bijbehorende tekst synoniemen van relevante woorden of begrippen uit de  
vraag? Welke? 
 
Wat is de vraag precies?  
  
Wat moet je doen en wat moet je weten of kennen om het antwoord te kunnen kiezen? 
 

 
“In de vraag staat het verwijswoord die, die andere genetische eigenschappen. Dat 
verwijswoord verwijst naar de andere genetische eigenschappen in de tekst erboven. 
 
Synoniemen: genetische (uit de vraag) en erfelijke (in de tekst erboven). 
 
Ik moet de naam geven van het proces waardoor de andere genetische eigenschappen 
van bacteriën zijn ontstaan. Dus: de naam van het proces waardoor genetische 
eigenschappen van bacteriën veranderen.  
 
Ik moet de naam van dat proces weten. En ik moet weten wat de andere processen in 
de antwoordopties betekenen zodat ik de juiste kan kiezen en de andere kan 
uitsluiten.”  
 

Stap 4: selectie van relevante informatie  
 

Welke informatie is er nodig voor het antwoord? Met andere woorden welke 
aanwijzingen zijn relevant en welke niet? 

  
“Ik heb de schematische weergave nodig: daaruit kan ik afleiden om welk proces het 
gaat. 
 
Ook is kennis van de biologie nodig: genetische modificatie, genetische variatie, 
natuurlijke selectie en mutatie” (zie ook de uitleg in het antwoordbestand, p. 6/17).  

 
Stap 5: analyse en keuze van het antwoord  
 

Welke antwoordopties zijn er gegeven?  
 
Dan: wat is dan het juiste antwoord? Waarom? 

 
 Antwoordopties: vier namen van processen die een verandering teweeg brengen.  

 
Vraag ook aan de studenten: weet je een ander woord voor genetisch? Voor 
modificatie? Voor variatie? Voor selectie? Kan je die processen omschrijven? 
Welke werkwoorden horen erbij? (muteren, modificeren, variëren, selecteren). 
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Laat studenten van elk proces noemen waarom het deze wel of niet is, waarbij dat 
aantonen door gebruik te maken van de informatie uit de aanwijzingen die gegeven 
zijn. Bijvoorbeeld: in het schema kun je zien dat er geen sprake is van technisch 
(menselijk) ingrijpen, dus daarom valt genetische modificatie af.  
 
Laat ook de kennis benoemen die niet gegeven is, maar wel nodig (de leerstof): in dit 
geval dat bacteriën zich ongeslachtelijk voortplanten en genetische veranderingen 
alleen kunnen ontstaan door mutaties (zie ook de uitleg in het antwoordbestand, p. 
6/17).  

 
 
Stap 6: verbreden en uitbreiden  
 

Waarom had je de vraag goed (of niet goed)? Wat ging er goed (of mis)?  
 
Wat moet je de volgende keer anders doen? Waar moet je dan extra op letten? 
 

 

 Laat studenten verwoorden wat er mis ging: 

Ik heb niet alle aanwijzingen die nodig zijn gebruikt: ik heb niet gekeken naar … 
/ ik heb niet gezien dat … / ik heb niet gelet op …. 

Ik begreep de vraag niet goed. 

Ik kende bepaalde woorden niet. 

  De leerstof zat er niet goed in: ik wist niet dat …. 

  Of: … 

 

Laat de student vervolgens verwoorden wat hij gaat doen om het de volgende keer 
anders te doen, onderscheid dan twee fases: 

  - In het leren van de stof en het voorbereiden op de toets 

  - Tijdens de toetsafname 

 

 

 


