
As you are reading these words, you are taking 
part in one of the wonders of the natural world. 

(Steven Pinker – The language instinct)  
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Wat is Taal? 



“I see a guy who seems to pause and dig for the more precise 
and better language he wants to use, and never finds it. It’s the 
same dish — it’s a grilled cheese sandwich rhetorically over and 
over again.” (Alec Baldwin)  

 

“He reminds me of, like, your drunk uncle at a wedding who gets 
up and starts talking and just loves the crowd and just goes on 
and on and on and says whatever he can to get a reaction.” 
(Susan Sarandon)  



Metaforen 

– Onderzoek doen naar de eigen lespraktijk is als… een 
avonturenverhaal, omdat… 

– Meedoen aan een workshopdag is als het uitkiezen van de nootjes uit 
de studentenhaver, omdat… 

 
– Leerlingen lesgeven is als…, omdat… 

 
 
Om meer abstracte begrippen uit te leggen gebruiken we metaforen: 
 
– A is als B => we vergelijken A met B om A te verduidelijken.  
– B behoort tot een ander semantisch domein 

• Dus: het leven is als een droom V 
• Dus: het leven is als dagen vol gebeurtenissen X 



Wat is taal?  

 

 



Reflectie 

• Wat hebben we net 
gedaan? Met welk 
resultaat?  

 

• Komen de definities van 
taal terug in jouw 
taalonderwijs? Hoe?  

 

 





Waarom Taalbewustzijn?  

• “People cannot be effective citizens in a democratic society 
if their education cuts them off from critical consciousness 
of key elements within their physical or social environment. 
If we are committed to education establishing resources for 
citizenship, critical awareness of the language practices of 
one’s speech community is an entitlement” (Fairclough, 
1992/2014, p.6)  
 

• “[E]ven though language is fascinating to children and 
grownups alike, and a constant focus of attention and 
comment, in school it is often stripped of precisely those 
things that make it interesting. It is almost a general rule 
that language is interesting when it’s used, but boring when 
it’s taught” (Van Lier & Corson 1997: xii)  
 



Hawkins (1984) 

Awareness of Language: An Introduction  
– Nieuw element in curriculum: leren taal te begrijpen  

• Patronen in taal leren herkennen 
• Creativiteit met taal aanwakkeren 
• Tegengaan van vooroordelen over vreemde talen (benutten van 

diversiteit in de klas) 
• Wapenen tegen manipulatief taalgebruik 
• Leren taalleren 

– Vakoverstijgend onderwijs – creëren van samenhang tussen 
eilandjes 

– Gebruiken van de samenleving om onderwijs ‘relevant’ te 
maken (taal is overal)  

– Taalonderwijs leuker maken! 
• “Everyday miracle of human language” – challenge pupils to ask 

questions about language 
 



“Al te vaak wordt gedacht dat een 
taalstudie niets anders is dan een 

taalcursus, alsof sterrenkunde niets 
anders zou zijn dan sterrenkijken. Dit 
misverstand moet zo snel mogelijk uit 
de wereld worden uitgeholpen. Dat 

kan alleen als de alfavakken als 
wetenschappen worden behandeld in 
het middelbaar onderwijs” (Rens Bod, 

NRC 7 maart 2015).  

Meer betekenis?  

Nieuw doel: naast communicatie -> meer taalbewustzijn! 



Taalvaardigheid 

“Describe the 
word ‘oblivious’” 

Taal leren 

Als je leerlingen in tweetallen of in groepjes laat praten 
in de vreemde taal, nemen ze elkaars fouten over. 

Taal en creativiteit 

“a musical that is choc-full of 
fantastical treats to dazzle 
your senses” 

Taal als (multimodaal) communicatiemiddel 

“Oy!” 

http://taalmuseumleiden.nl/ 



What context clues 
helped you determine 
the meaning of those 
words?  

 

Taal en cultuur 

Taal als fenomeen 



Taal en interculturele competentie Taal en macht 

Taal en diversiteit 



Wat is daarvoor nodig?  

Andrews (2008). Teacher Language Awareness.  

Taalgebruiker 
Taalanalyst 
Taaldocent 



http://digg.com/video/donald-trump-linguistics-answer-question 
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What do you notice about the poem?  

What can you say about the words 
you don’t know?  

Try to describe the meaning of the 
following words: slithy, borogoves, 
frumious, gallumphing. What context 
clues helped you determine the 
meaning of those words?  

Replace the nonsense words with 
existing English words and rewrite 
the poem. 

Now find another classmate and 
discuss your answers. What 
differences and similarities do you 
observe?  

Ellen van den Broek (2016) Radbout 
Universiteit Nijmegen 

https://www.youtube.com/watch?v=b0dhJXUX6I4


Onderzoek: Metaforen voor taal 

• Metaphor Elicitation (Jin & Cortazzi, 2009; 
Wan & Low, 2015)  

• 116 leerlingen (eerste, vierde en zesde klas) 

• Metaforen voor taal 

• Waarom: om taalbewustzijn en motivatie te 
verbeteren!  
– “trying to think of a metaphor has the effect of 

raising awareness in the thinker’s mind” (Low, 
2015).  

 

 

 



Language is like playing 
chess, because…. 

 

• You can use it in such a way that you are at an 
advantage  

• You don’t know how the other person will react to your 
decisions 

• It is difficult to use when you don’t know the rules 

• You can sometimes get stuck and end up in a stalemate 

• If you master the game, you can do anything 

• Every piece is unique; the similar pieces are like 
languages that are related  



Eerste bevindingen 
• 75 % van de leerlingen zegt dat ze een nieuw 

perspectief op taal hebben gekregen  
• Leerlingen zijn het erover eens dat kennis over 

taal belangrijk is, bijv. in politiek en voor 
burgerschap  

• 60% van de leerlingen vinden dat je veel over taal 
leert op school, MAAR…: 30% is het daar 
helemaal niet mee eens 

• Na de les gingen een aantal leerlingen 
enthousiast met de docent in gesprek over het 
onderwerp 
 
 
 
 
 
 



Brainstorm taalbewustzijn in de les 

• Bedenk een voorbeeld van een taalfenomeen 
dat je interesseert en waar je iets mee zou 
willen doen in je lessen 

• Welk leerdoel zie je voor je?  

• Kan hier de context van de leerling bij 
betrokken worden? / Actualiteiten?  

• Is het de moeite waard om dit samen met 
andere talen te doen?  



De nabije toekomst…. 

• PLG’s over Taalbewustzijn vanaf 
september 

• ALA Conference juli 2018 in Amsterdam 



References 
• Andrews, S. J. (2008). Teacher language awareness (pp. 2038-2049). 

Springer US. 
• Fairclough, N. (1992/2014). Critical language awareness. Routledge.  
• Hawkins, E. (1984). Awareness of language: An introduction. 
• Pinker, S. (1994). The Language Instinct. New York: William Morrow 

and Company. 
• Van Lier, L., & Corson, D. (1999). Knowledge about language: 6 (Vol. 

6). Springer Science & Business Media. 
• Jin, L., & Cortazzi, M. (2011). More than a journey: ‘Learning’ in the 

metaphors of Chinese students and teachers. In Researching 
Chinese Learners (pp. 67-92). Palgrave Macmillan UK. 

• Wan, W. & Low, G. (2015). Elicited Metaphor Analysis in Educational 
Discourse. Amsterdam: John Benjamins. 

 
 

 
 


