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Kijkvragen bij Leersucces in Beeld 

Praktijkvoorbeeld 3: Taalontwikkeling op de stage 

 

 

Onderdeel 1 – De werkbespreking 

De werkdag start met de werkbespreking met het hele team. Tijdens deze bespreking 

worden de taken voor de komende dag besproken en wordt teruggekeken op de 

werkzaamheden van de vorige dag. 

 

 

1. Wat draagt het informele (social talk) gesprek bij aan de communicatie op de 

werkplek? 

2. Op welke wijze stimuleert de stagebegeleider in de werkbespreking de 

taalontwikkeling van de stagiaires? 

3. Welk advies geeft u aan stagebedrijven om bij te dragen aan de 

taalontwikkeling? 

 

 

 

Onderdeel 2 – Bespreking op de werkplek 

Kilian en Dean krijgen de opdracht een auto te demonteren en vloeistofvrij te maken. 

Deze opdracht hebben zij al vaker uitgevoerd. In de werkbespreking is de opdracht 

besproken. De stagebegeleider bespreekt de praktijkopdracht nogmaals op de plaats 

van handeling. 

 

 

1. Hoe zorgt de stagebegeleider ervoor dat de vakwoorden en hun betekenis 

ingeoefend c.q. echt onthouden worden? 

2. Wat is het belang van de veelvuldige opdracht: ‘overleg met elkaar’? 

3. Wat is het effect van het terugvragen van de instructies aan de leerlingen? 

4. Op welke manier zorgt u ervoor dat de vakwoorden echt onthouden worden? 
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Onderdeel 3 – Instructie op de werkplek 

De leerlingen krijgen instructie om een band van de velg te halen en opnieuw te 

monteren. Deze praktijkopdracht hebben zij nog nooit uitgevoerd. De stagebegeleider 

geeft eerst een demonstratie. Daarna voeren de leerlingen, om de beurt, de opdracht 

uit. 

 

 

 

Onderdeel 4 – In gesprek met de stagebegeleider 

In dit fragment vertelt de stagebegeleider over de rol van taal in het vak. Hij legt uit op 

welke manieren hij de taalvaardigheid van stagiaires probeert te stimuleren. 

 

 

1. Welke rol speelt taal in het vak volgens de stagebegeleider? 

2. Op welke manier probeert de stagebegeleider zijn eigen taalgebruik aan te 

passen? 

3. Welke rol speelt leesvaardigheid op de werkplek?  

4. Hoe zou de leesvaardigheid een explicietere rol kunnen spelen? 

5. Welke rol speelt taal in de stage van uw leerlingen? Welke rol heeft de 

school? En welke rol heeft de beroepspraktijk? 

 

 

 

1. Hoe geeft de stagebegeleider instructie bij de opdracht? 

2. Bij de uitvoering van de praktijkopdracht lopen de stagiaires tegen problemen 

aan. Hoe gaat de stagebegeleider hiermee om? 

3. De stagebegeleider vraagt aan het einde van de opdracht om zelfreflectie aan 

de stagiaires. Wat is het nut hiervan? 

4. Op welke manier geeft u feedback op de uitvoering van een praktijkopdracht? 

 


