
   

Voorbeeld opzet training ‘Taal in examens’ 

Doelen en opbrengsten 

o Docenten kennen de leespiramide en de sandwich als didactisch principe bij lezen 
van vakteksten (bv in de lesboeken) 

o Docenten kennen verschillende leesstrategieën en passen dit toe op hun eigen vak 
o Docenten kennen de Systematische Probleem Aanpak (SPA) 
o Docenten kennen werkvormen om leesvaardigheid en woordenschatverwerving te 

verbeteren 
o Docenten kunnen de taal in toetsen/SE’s verbeteren 
o Docenten spreken dezelfde taal in de examenvoorbereiding 
o Docenten krijgen praktische handvatten bij de voorbereiding op het CE 

Dagdeel 1 (3 uur) 

 Lezen bij de vakken: waar lopen leerlingen tegenaan? 

 Lesboeken en/of examens: wat heeft een leerling aan taalvaardigheid nodig? 

 Docenten maken kennis met de leespiramide en de sandwich en ervaren de 
effectiviteit; 

 Docenten brengen de leesstrategieën in beeld die ze hun leerlingen aanleren en 
reflecteren op de overeenkomsten en verschillen tussen de vakken. 
 
Tussen het eerste en tweede dagdeel proberen de docenten een werkvorm mbt 
leesvaardigheid en/of een leesstrategie uit.  

Dagdeel 2 (3 uur) 

 Terugblik op de opdracht van dagdeel 1: uitwisseling en reflectie; 

 Woordenschat bij de vakken: waar lopen leerlingen tegenaan? 

 Bespreken van werkvormen die leerlingen helpen bij de overgang van DAT (dagelijkse 
taal) naar CAT (school- en vaktaal); 

 Het inzetten van de Systematische Probleem Aanpak in examentraining; 

Tussen het tweede en derde dagdeel proberen de docenten SPA uit en/of een werkvorm 
waarmee aandacht is voor de woordenschat.  

Dagdeel 3 (3 uur) 

 Terugblik op de opdracht van dagdeel 2: uitwisseling en reflectie; 

 Docenten doen de one-way-screen en nemen hun eigen toetsen en de taal onder de 
loep; 

 Docenten krijgen tips om ervoor te zorgen dat leerlingen goed antwoord geven. 
 
 



   
 

Doelgroep: docenten bovenbouw VO (training op HBO-niveau) 
Aantal studielasturen: 15 slu. Dit is inclusief de uitwerking van de opdrachten in de periode 
tussen dagdeel 1 en 2 en tussen dagdeel 2 en 3. 
Certificaat: op aanvraag 

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Marieken Pronk (trainer Pronk Onderwijs) 
e-mail: marieken@pronkonderwijs.nl 
tel: 06 2505 1957 
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