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Taakgericht taalonderwijs

• Ofwel, task-based language teaching (TBLT)

– Wat is het?

– Hoe verschilt het van andere benaderingen van 
taalonderwijs?

– Wat weten we over TBLT?

– Wat weten we nog niet?



Wat moet je leren
van een tweede taal?

• Woorden, grammatica, uitspraak

• Lezen, luisteren, schrijven, spreken

• Stijl, beleefdheid, …

• Hoe je iets te eten bestelt; hoe je een
presentatie geeft; …



Hoe heb je leren zwemmen?



• Onderwijsmethoden



Onderwijsmethoden

• Grammatica-vertaalmethode

– Traditioneel

• Communicatief taalonderwijs

– Sinds de jaren 1980

• Taakgericht taalonderwijs (task-based 
language teaching, TBLT)

– Het doel centraal



Grammatica-
vertaalmethode

• Activiteiten

– Grammatica-uitleg

– Vertalen

– Teksten zin voor zin
uitleggen

• Nog gebruikt:

– Klassieke talen op VO

– Universiteiten

Cui dono lepidum novum libellum
arida modo pumice expolitum?
• Wat is het hoofdwerkwoord?
• Welke vorm is cui?
• Welke woorden hebben

accusativus?
• Welke naamval is arida pumice?

Aan wie geef ik een aardig nieuw 
boekje, zojuist met droge puimsteen 
gepolijst?
• lepidum➔ benadrukt bescheiden

voorstelling van boekje
• pumice➔ puimsteen gebruikt om 

eind van papierrol glad te maken
• modo expolitum➔ net af

naar: http://wp.digischool.nl/latijn/catullus



Communicatief taalonderwijs (1)
• Draait niet om grammatica, maar om functies van taal:

• Lesopbouw

– Lees- of luistertekst

– Woordenschat- en
grammaticaoefeningen

– Gestuurde productie

– Open productie

Present

Practice

Produce

PPP-model



Communicatief taalonderwijs (1)
• Draait niet om grammatica, maar om functies van taal:

• Lesopbouw

– Lees- of luistertekst

– Woordenschat- en
grammaticaoefeningen

– Gestuurde productie

– Open productie

• Activiteiten

– Informatiekloof

– Gestuurd rollenspel

– Open communicatieve
oefeningen



INFORMATIE
CURSIST A

januari-juni
2017

juli-december
2017

januari-juni
2017

juli-december
2017

Alex

Ontmoette
Don in 
Chicago 
(februari)

Myra

Stortte $ 2 
miljoen op een
bank in New 
York (maart)

Don
Gearresteerd
in Parijs
(september)

Ken
Sprak Myra in 
een restaurant in 
New York (mei)

InformatiekloofKuiken (2008)



INFORMATIE
CURSIST B

januari-juni
2017

juli-december
2017

januari-juni
2017

juli-december
2017

Alex

Sprong voor
een trein in 
Londen
(augustus)

Myra

Werd in 
november
moeder
(Londen)

Don

Betaalde
Alex $ 10 
miljoen in 
Chicago
(maart)

Ken
Was te gast bij
huwelijk van Don 
(Londen, mei)

InformatiekloofKuiken (2008)



Communicatief taalonderwijs (2)
• Leerder staat centraal, niet docent

• Losjes gerelateerd aan wetenschappelijke ideeën

– Universele Grammatica

– Tussentaal

• In praktijk ook nog veel grammatica-uitleg en
gerichte grammatica- en woordenoefeningen, bijv. 
invuloefeningen

• Grammatica en vocabulaire eerst aangeboden, dan
geoefend



Code 1, p. 138

Taakgericht
taalonderwijs



Taakgericht taalonderwijs (1)
• Taak = “een activiteit die vereist dat de leerders de taal

gebruiken, met nadruk op betekenis, om een doel te 
bereiken” (Bygate et al., 2001)
Vier criteria: Een taak moet …

– vooral gericht zijn op betekenis;

– een kloof hebben;

– uitlokken dat leerders hun eigen (al of niet talige) middelen gebruiken;

– een eindproduct hebben (Ellis, 2009, p. 223)

• Activiteiten
– Bijv. informatiekloof; meningkloof; beredeneren

– Ook: activiteiten organiseren; personen interviewen



Taakgericht taalonderwijs (2)
• Geen grammatica?

– JAWEL!

• Grammatica en vocabulaire komen naar voren in 
de taak:
– nieuw: zelf ontdekken
– enigszins bekend: oefenen

• Grammatica-onderwijs
– tijdens taak kort aandacht voor o.a. woorden en 

grammatica, maar nadruk op betekenis/communicatie
– en/of regels eventueel na afloop van taak aangeboden

Focus on Form
Interactie



Uitvoering van taken

1. Voorbereiding op de taak
a. Voorkennis activeren, woordenschat benoemen, 

instructies geven, voorbereiden
b. Eventueel bekijken hoe anderen de taak uitvoeren

2. Taak
a. Taak uitvoeren
b. Rapportage plannen
c. Rapporteren

3. Taal bespreken
a. Analyse
b. Oefenen (incl. eventueel taak herhalen) Willis (1996)



Taken in het taalonderwijs

Taken als
ondersteuning

• Af en toe een 
taak, maar 
verder toch 
meer gericht op 
woordenschat 
en grammatica

Taken als
eindtermen

• Aan het eind
van het 
curriculum 
kunnen de 
leerlingen de 
taken X, Y en Z 
uitvoeren

Volledig
taakgericht

taalonderwijs

• Taken als 
uitgangspunt 
voor het hele 
curriculum

Bygate, 2016



Task-based language teaching:
Onderwijs

• Doel staat centraal
– Taken draaien om hun doel, niet primair om de taal

(woordenschat, grammatica, etc.)

• Implementatie
– Bijna nooit in ‘pure’ vorm (Bygate, 2016)

• Misvattingen (East, 2017)
– Taken zijn spreektaken
– Taken zijn groepswerk

• Kritiek
– Niet systematisch (Swan, 2004)



• Onderzoek naar task-based language teaching



Onderzoek naar TBLT

• Hoofdvraag:

– Wat is de optimale volgorde van taken?

• Belangrijke, meest onderzochte deelvraag:

– Hoe wordt de uitvoering van de taak beïnvloed
door eigenschappen van de taak en door 
omstandigheden tijdens het uitvoeren van de 
taak?

• Uitvoering: complexiteit, correctheid, vloeiendheid (en 
woordenschat)



Meest-onderzochte taken

• Keuze maken (in monoloog of dialoog)

• Zoek de verschillen (in dialoog)

• Plaatjesverhaal of filmpje navertellen
(monoloog)



• Keuze maken (monoloog/dialoog)



Michel, 2011

TAAK: Jullie willen een mobiele telefoon kopen. Hiervoor willen jullie 
ongeveer 300 euro uitgeven. Deze folder laat de mogelijkheden zien. 
Maak nu een keuze en bel elkaar vervolgens op. Vertel aan elkaar welk 
apparaat je zou kiezen en bespreek het uitgebreid met elkaar. Geef 
goede argumenten waarom je juist dat apparaat zou kopen en niet een 
ander. Doe dat met behulp van de genoemde kenmerken. Geef aan in 
welke situatie dit belangrijk is. Jullie moeten uiteindelijk op één 
apparaat uitkomen, dus overtuig de ander van jouw keuze.



• Zoek de verschillen (dialoog)



Sample & Michel, 2015



• Plaatjesverhaal navertellen (monoloog)



Bicycle

• In picture 1, what is the 
driver of the car doing? 
Why is he honking the 
horn?

• Why can’t the car pass 
the boy on the bicycle?

• In picture 2, how is the 
boy responding?

• Think about how each 
person feels during the 
story.

27De Jong & Vercellotti (2016)



Wat weten we nu?

• Bepaalde eigenschappen kunnen een taak meer of 
minder complex maken
– Meer/minder informatie

– Meer/minder redeneren

– Meer/minder structuur

– Hier-en nu vs. daar-en-toen

• Bepaalde omstandigheden kunnen de uitvoering van een
taak beïnvloeden
– Wel/niet plannen

– Wel/niet tijdsdruk

– Wel/niet herhalen



Invloed op uitvoering van taak

Peter Skehan: Trade-off Hypothesis

• Aandacht is beperkt, dus:

complex
/correct

vloeiend

Skehan (2009)



Invloed op uitvoering van taak

Peter Skehan: Trade-off Hypothesis

• Aandacht is beperkt, dus:

complex

correct

Skehan (2009)



Invloed op uitvoering van taak

Peter Robinson: Cognition Hypothesis

• Meerdere bronnen van aandacht, dus

complex correct

Robinson (2005)



Invloed op uitvoering van taak

Peter Robinson: Cognition Hypothesis

• Meerdere bronnen van aandacht, maar nog
steeds:

complex
/correct

vloeiend

Robinson (2005)



Is deze taak eenvoudig of complex?
Hoe kun je hem eenvoudiger of 

complexer maken?

Wat gebeurt er dan
met correctheid, 
complexiteit en 
vloeiendheid?

Michel, 2011

TAAK: Jullie willen een mobiele telefoon kopen. Hiervoor willen jullie 
ongeveer 300 euro uitgeven. Deze folder laat de mogelijkheden zien. 
Maak nu een keuze en bel elkaar vervolgens op. Vertel aan elkaar welk 
apparaat je zou kiezen en bespreek het uitgebreid met elkaar. Geef 
goede argumenten waarom je juist dat apparaat zou kopen en niet een 
ander. Doe dat met behulp van de genoemde kenmerken. Geef aan in 
welke situatie dit belangrijk is. Jullie moeten uiteindelijk op één 
apparaat uitkomen, dus overtuig de ander van jouw keuze.



Michel, 2011



Taakcomplexiteit

Michel (2011)

Complexe taak t.o.v. eenvoudige taak

• Meer inhoudswoorden (lexicale complexiteit)

– Even veel bijzinnen (structurele complexiteit)

• Minder fouten (correctheid)

• Minder syllaben per minuut (vloeiendheid) 



Bicycle

• In picture 1, what is the 
driver of the car doing? Why 
is he honking the horn?

• Why can’t the car pass the 
boy on the bicycle?

• In picture 2, how is the boy 
responding?

• Think about how each 
person feels during the 
story.

36De Jong & Vercellotti (2016)

Wat gebeurt er als je 
dit verhaal TWEE 

keer laat
navertellen? 

Complexer en/of 
vloeiender?



Mijn recente onderzoek

• Taakherhaling = het herhalen van dezelfde taak, 
geheel of gedeeltelijk

– Met zelfde of andere inhoud

– Herhaling kan ruimte maken voor aandacht voor meer
gevorderde taal (complexiteit, accuraatheid); en/of

– Herhaling kan leiden tot proceduralisatie en
automatisering (vloeiendheid)

• Wat weten we al over taakherhaling?



Taakherhaling: Wat weten we al?

• Als je hetzelfde filmpje na 10 weken nog een
keer navertelt, kun je dat vloeiender doen
(Bygate, 2001)

• Als je een fimpje navertelt en een week later
nog een keer, kun je dat vloeiender en met 
complexere zinnen (Ahmadian & Tavakoli, 2011)



Taakherhaling: Wat weten we al?

• Als je drie keer achter elkaar hetzelfde
plaatjesverhaal navertelt, kun je dat steeds 
vloeiender

– Zeker als je steeds minder tijd krijgt (4-3-2 
minuten)

– Maar je zinnen worden niet complexer of 
correcter (De Jong, 2012)



Taakherhaling: Wat weten we nog niet?

• In hoeverre wordt de taak echt herhaald?

• De docent kan dezelfde taak geven, maar
voert de leerling die op dezelfde manier uit?

– Hoeveel herhalen ze?

– En wat?



Bicycle
• In picture 1, what is the 

driver of the car doing? Why 
is he honking the horn?

• Why can’t the car pass the 
boy on the bicycle?

• In picture 2, how is the boy 
responding?

• Think about how each 
person feels during the 
story.

41De Jong & Tillman (2018)

Drie keer navertellen:
• in 3 min., 2¼ min. en 

1,5 min., OF
• iedere keer 3 min.



in a small village up to the 
mountained there is a narrow 
road with like one lane driving.

there is a car and a bicycle.

a bicycle like a little boy's riding his 
bicycle.

and a car follow him with a hurry 
situation of the car.

the man honk the horn to tell the 
bicycle get out of his way.

there was a small village up to the 
mountain.

and from the village to downstair to 
down the hill from up mountain to 
down the hill there was  um a 
road like a narrow road.

we can say like a one lane road.

one day there was a bicycle in front 
of the car which the man in the 
car he hurried to do he hurry to 
go to wor(k).

and he honk the horn to get rid of 
the bicycle to tell the bicycle to go 
away from him to go away from 
the road.

Spreker 1317:
Eerste en tweede
keer navertellen



in a small village up to the 
mountained there is a narrow 
road with like one lane driving.

there is a car and a bicycle.

a bicycle like a little boy's riding his 
bicycle.

and a car follow him with a hurry 
situation of the car.

the man honk the horn to tell the 
bicycle get out of his way.

there was a small village up to the 
mountain.

and from the village to downstair to 
down the hill from up mountain to 
down the hill there was  um a 
road like a narrow road.

we can say like a one lane road.

one day there was a bicycle in front 
of the car which the man in the 
car he hurried to do he hurry to 
go to wor(k).

and he honk the horn to get rid of 
the bicycle to tell the bicycle to go 
away from him to go away from 
the road.

Herhaald: inhoud, woorden
Minder herhaald: combinaties van woorden

Spreker 1317:
Eerste en tweede
keer navertellen



there was a small village up to the 
mountain.

and from the village to downstair to 
down the hill from up mountain to 
down the hill there was a road like 
a narrow road.

we can say like a one lane road.

one day there was a bicycle in front 
of the car which the man in the 
car he hurried to do he hurry to 
go to wor(k).

and he honk the horn to get rid of 
the bicycle to tell the bicycle to go 
away from him to go away from 
the road.

there were there were a villa(g)e up 
to the mountain.

an(d) there was there was a a small 
narrow way down the hill.

there was a bicycle and a car on the 
road.

the car in the hurry time because he 
the man in the car he want to go 
to work.

an(d) an(d) an(d) the car just honk 
the horn.

he just want the the bicycle to go 
away from from his way.

Spreker 1317:
Tweede en derde
keer navertellen



there was a small village up to the 
mountain.

and from the village to downstair to 
down the hill from up mountain 
to down the hill there was a road 
like a narrow road.

we can say like a one lane road.

one day there was a bicycle in front 
of the car which the man in the 
car he hurried to do he hurry to 
go to wor(k).

and he honk the horn to get rid of 
the bicycle to tell the bicycle to go 
away from him to go away from
the road.

there were there were a villa(g)e up 
to the mountain.

an(d) there was there was a a small 
narrow way down the hill.

there was a bicycle and a car on the 
road.

the car in the hurry time because he 
the man in the car he want to go 
to work.

an(d) an(d) an(d) the car just honk 
the horn.

he just want the the bicycle to go 
away from from his way.

Meer combinaties van
woorden herhaald dan tussen

eerste en tweede keer navertellen

Spreker 1317:
Tweede en derde
keer navertellen



Resultaten en conclusie

• Het herhalen van een taak leidt tot het herhalen
van woorden en combinaties van woorden

– Meer overlap tussen twee dezelfde verhaaltjes dan
tussen twee verschillende verhaaltjes

– Meer overlap tussen tweede en derde keer dan tussen
eerste en tweede keer

– Meer overlap voor minder vloeiende sprekers

• Conclusie: taakherhaling kan oefenen met 
bekende vormen (vloeiendheid) ondersteunen



TBLT in het algemeen:
Wat weten we nog niet?

• Onderzoek richt zich vooral op taken in een
onderzoekssituatie en nauwelijks op 
implementatie van taken in echte taalcursussen

– Andere taken

– Andere uitkomstmaten

– Geen aandacht voor implementatie

• Open vraag: Is taakgericht taalonderwijs
effectiever dan andere onderwijsmethoden?



Vragen?

• Later nog vragen?

– nel.de.jong@vu.nl

– https://research.vu.nl/en/persons/cam-de-jong

– https://www.linkedin.com/in/neldejong/

– Meer over NT2-didactiek: www.tijdschriftles.nl

– Zie ook de flyer

mailto:nel.de.jong@vu.nl
https://research.vu.nl/en/persons/cam-de-jong
https://www.linkedin.com/in/neldejong/
http://www.tijdschriftles.nl/
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