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• Cindy Kuiper, Taalimpact en hogeschool Saxion

• Ervaring als docent, onderzoeker, adviseur

in hbo en mbo

• Gepromoveerd op een onderzoek naar 
genredidactiek (taalgericht vakonderwijs) in het hbo

• Wie van jullie is er bekend met genredidactiek?
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• 13.10-13.35 uur over genredidactiek

• 13.35-14.00 uur zelf aan de slag        genre-analyse

• 14.00-14.10 uur terugkoppeling en afsluiting

1 Titel slideOpzet 



1 Titel slideOver 
genredidactiek 
(1) 

• Content-based language instruction
(Brinton, Snow, & Wesche, 2003)

• In Nederland/Vlaanderen: 
Taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2009, 2013, 2020)

• Leren van taal en vakinhoud is onlosmakelijk 
met elkaar verbonden

• Genredidactiek (Martin, 1999; Hyland, 2007)

• Genre: een doelgericht, gefaseerd en sociaal 
proces (tekst- of gesprekstype) 

• Doel: studenten stapsgewijs en in interactie 
vaardig maken in het zelfstandig 
schrijven/spreken van genres



Functionele taaltheorie (Halliday, 1994)

• Taal is middel om een doel te bereiken in een 
bepaalde, sociale context taal is een keuze!

Taal kiezen om:

• onderwerp goed weer te geven (‘field’) 

• relatie schrijver-lezer goed weer te geven (‘tenor’)

• organisatie/samenhang weer te geven (‘mode’)

Opbouw kiezen

• Elementen van tekst in logische volgorde (‘moves’)
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Socioculturele leertheorie (Vygotksy, 1962, 1978)

• Leren in interactie met anderen

• Leren van een ‘more knowledgeable other’

• Leren in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’

Taal leren = sociaal proces
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https://didactiefonline.nl/artikel/onderwijs-is-interactie



Scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976; Gibbons, 2002, 2009)

• Tijdelijke, responsieve hulp van docent aan 
studenten gericht op overdracht naar 
zelfstandigheid (Smit, Van Eerde, & Bakker, 2012)

• Onderwijsleercyclus als 

ontwerpheuristiek (Gibbons, 2002)
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Waarom genredidactiek?
• Taal verbinden aan vakinhoud: uitgangspunt is 

(beroeps)product in praktijkcontext

• Van spreken naar schrijven, veel interactie!

• Woordenschat ontwikkelen a.d.h.v. 
voorbeeldteksten

• Woorden leren in (vak)context
• Van geheel naar deel, en weer naar geheel

• Van lezer naar schrijver: ‘woordbagage’ opbouwen 
waar je als schrijver uit kunt putten

• Woorden leren om over teksten te praten

• Get a grip: houvast voor (vak)docent én student!
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Genredidactiek in meertalige contexten

• Oorsprong in NT2-context         gericht op inclusiviteit

• ”as long as we leave matters of language use available 
to some and not to others, then we maintain a society 
which permits and perpetuates injustice of many kinds” 
(Christie, 1991, p. 83)

• Taal = toegang

• Taal = sociale afspraken (dynamisch!)

• ‘Hoe bereik ik iets bij een ander in een bepaalde 
context?’(en welke taalmiddelen zet ik daarvoor in?)
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Genre-analyse is altijd de eerste stap!

Nu: genre-analyse recept appeltaart

1. Wat is het doel van dit teksttype?

2. Uit welke elementen is het opgebouwd?

3. Welke woorden/formuleringen geven onderwerp
weer?

4. Welke woorden/formuleringen geven relatie 
schrijver-lezer weer?

5. Welke woorden/formuleringen geven 
organisatie/samenhang weer?

1 Titel slideOver 
genredidactiek 
(7) 



Je werkt bij een (online) reisbureau. Zojuist heb je 
een klacht ontvangen van mevrouw Jansen over 
een hotelverblijf in Valencia. Je herkent de klacht 
gelijk; bij dit hotel is helaas van alles mis, en het 
zou eigenlijk uit het aanbod moeten. Je schrijft 
een reactie op de klacht van mevrouw Jansen en 
hoort je baas op de achtergrond zeggen ‘elke 
klacht is een kans!’. 

Analyseer het ‘business genre’ RTC in duo’s

1. Wat is het doel van dit teksttype?
2. Uit welke elementen is het opgebouwd?
3. Welke woorden/formuleringen geven onderwerp

weer?
4. Welke woorden/formuleringen geven relatie 

schrijver-lezer weer?
5. Welke woorden/formuleringen geven 

organisatie/samenhang weer?
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Genre ‘reactie op klacht’

1. Wat is het doel van dit teksttype?
• Klacht verhelpen/relatie versterken

2. Uit welke elementen is het opgebouwd?
• 1 Bevestiging/excuus 

• 2 Ondernomen actie om klacht op te lossen

• 3 Oorzaak klacht 

• 4 Voorzorgsmaatregelen 

• 5 Toekomstgerichte afsluiting
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Nice to read: Thumvichit, A. (2017). A Comparative Genre Analysis of Thai and Uk
Hotels ’ Responses To Complaints on Tripadvisor. Thammasat University Thailand.



3. Welke woorden/formuleringen geven 
onderwerp weer?
• Woorden rondom negatieve emoties 

(vervelend, ongemak, bieden wij excuses aan)

• Woorden rondom positieve emoties 
(vertrouwen, hopen, plezier, zien we u graag 
terug)

• Woorden rondom acties (hebben onderzocht, 
contact opgenomen, hieruit blijkt)

4. Welke woorden/formuleringen geven 
relatie schrijver-lezer weer?
• Schrijver wil lezer als klant behouden (Fijn dat u 

uw klacht….graag komen we u tegemoet)

• Schrijver kiest persoonlijke stijl (u/ik)
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5. Welke woorden/formuleringen geven 
organisatie/samenhang weer?
• Signaalwoorden tijd/opsomming (eerst hebben 

we, daarna, en vervolgens)

• Signaalwoorden van tegenstelling (enerzijds, 
anderzijds, hoewel)

• Signaalwoorden oorzaak-gevolg (hierdoor 
ontstond….als gevolg daarvan)

• Er wordt schrijftaal gebruikt, maar niet te 
formeel. Vergelijk:
• “O, dat is vervelend zeg!”  (gesproken)

• “Wij vinden het heel vervelend dat u…” (geschreven)
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Zelf genredidactiek inzetten?

1. Analyseer het doelgenre met collega’s

2. Toets de bevindingen aan de praktijk

3. Verzamel goede (praktijk)voorbeelden

4. Verweef de onderwijsleercyclus in lessen

5. Lok veel interactie uit en fungeer als ‘model’

6. Zet idealiter in bij meerdere vakken

Evalueer samen: wat ging goed, wat kan beter, en 
vooral ook: hoe werkt het voor studenten?
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Cindy Kuiper

c.kuiper@taalimpact.nl
www.taalimpact.nl

“Genre pedagogies promise very real benefits for 
learners as they pull together language, content, and 
contexts, while offering teachers a means of presenting 
students with explicit and systematic explanations of 
the ways writing works to communicate”  (Hyland, 2007, p. 150)

• Ga je aan de slag met genredidactiek? 
Deel je ervaringen, ik hoor ze graag!

• Dank voor jullie aandacht!
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