Tessa van Velzen

Taal in de gymles;
gewoon lekker bewegen toch?
Taal leren terwijl je aan het sporten bent? Gaat dat niet ten koste van het
bewegen? De gemeente Den Haag stimuleert initiatieven waarbij taal en brede
ontwikkeling met elkaar worden verbonden. Eén van die initiatieven is de pilot
De taalkrachtige gymleerkracht. Tessa van Velzen praat erover met Lydia Dijkhuizen, gymleerkracht van de Jan Ligthartschool en Simone ten Hag, senior beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag.
Taalstimulering is een speerpunt in de Haagse
lokale educatieve agenda. Veel kinderen
verlaten de basisschool immers nog met grote
taalachterstanden, die hen belemmeren in hun
schoolloopbaan en later op de arbeidsmarkt en
bij hun participatie in de maatschappij. Daarom
heeft de gemeente Den Haag de volgende
ambitie: voor alle leeftijden moet er op zoveel
mogelijk manieren aandacht zijn voor taalstimulering.

Brede vorming en taal
Een tweede speerpunt in Den Haag is de Brede
Buurtschool. De gemeente stimuleert brede
vorming, bijvoorbeeld door extra onderwijstijd
te faciliteren die wordt ingezet voor onder meer
cultuur, sport en techniek. Dit gebeurt onder
andere in het LeerKansenProfiel (6 uur extra
onderwijs per week op 25 basisscholen) en in de
zomerscholen.
De uitdaging is volgens beleidsmedewerker
Simone ten Hag om een stevige verbinding te
leggen tussen taal en de brede ontwikkeling. “In
alle activiteiten die in het kader van de Brede
Buurtschool worden georganiseerd, kan er
aandacht zijn voor taalstimulering. Een voorbeeld is het Haagse programma van de zomerschool: De Taalfabriek. Dit thematische zomerschoolprogramma legt een basis voor het
taalonderwijs in de zomerschool. De geleerde
woorden komen terug tijdens uitstapjes of
worden verbonden aan creatieve of sportieve
activiteiten in de zomerschool.”
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Een ander project dat taal en brede ontwikkeling met elkaar verbindt, is de pilot ‘De taalkrachtige gymleerkracht’3, waaraan acht (gym)
leerkrachten van Haagse basisscholen hebben
meegedaan. De pilot bestond uit scholing over
taalstimulering, individuele coaching met
videobeelden en een intervisiebijeenkomst.
De deelnemende vakdocenten ervaren de
noodzaak om een steentje bij te dragen aan een
goede taalstimulering, omdat zij dagelijks
worden geconfronteerd met taalachterstanden
in de klas. Lydia Dijkhuizen, gymleerkracht op
de Jan Ligthartschool: “Het valt mij in de gymles
bijvoorbeeld op dat kinderen de instructie of
bepaalde woorden niet altijd begrijpen en dat ze
zelf gebrekkig Nederlands spreken.”
Tijdens de reguliere les doen de groepsleerkrachten hun uiterste best om taalachterstanden te bestrijden. Maar er is
meer nodig, aldus de
betrokkenen. Dat wordt
bevestigd door
onderzoek (Appel
et al., 2001): bij
binnenkomst op
de basisschool
kennen autochtone kinderen van
hoogopgeleide
ouders gemiddeld
2.000 woorden
meer dan allochtone
kinderen van laagopgeleide ouders. Aan het einde van
de basisschool is dit verschil opgelopen tot 7.000 woorden. Leerkrachten zetten
taalmethodes in om deze achterstand in te
lopen, maar de opbrengst daarvan is niet
voldoende: met een woordenschatmethode
leren kinderen gemiddeld vijf woorden per dag.
Dat zijn er 750 tot 1000 per jaar. Dit is te weinig
om de woordenschatachterstand in te halen.

De taalkrachtige gymleerkracht
Lydia is een bevlogen vakdocent die gelooft in
taalstimulering tijdens de gymles. Sterker nog,
zij stelt dat taalstimulering in de gymles de
kwaliteit van die les verbetert. Samen met zeven
Haagse collega’s experimenteert zij daarom
enthousiast met mogelijkheden om tijdens de
gymles aandacht te besteden aan taal. Het
uitgangspunt is voor alle gymleerkrachten
helder: taal is geen doel op zich. Het mag niet
ten koste gaan van bewegen.
Wat doen deze taalkrachtige gymleerkrachten?
Ten eerste zijn zij zich bewust van hun eigen
taalgebruik. Het is immers belangrijk dat
kinderen een groot en gevarieerd taalaanbod
krijgen, zodat ze hun woordenschat uitbreiden
en verrijken. In een gymles is het verleidelijk om
bijvoorbeeld tegen de kinderen te zeggen: “Kijk,
niet zo maar zo.” Dit is echter weinig specifiek
en taalrijk. De leerkrachten oefenen om hun

“De taalkrachtige
gymleerkracht is
er ook op gespitst
om bij kinderen
taal uit te lokken”
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De pilot ‘De taalkrachtige gymleerkracht’ is uitgevoerd
door Sardes in opdracht van de gemeente Den Haag.
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instructie taalrijker te maken: “Pak de ringen
met beide handen stevig vast, zodat je goed grip
hebt. Zwaai dan met gestrekte benen richting
het plafond.” De taalkrachtige gymleerkracht
vraagt zich bewust af welke woorden zijn of haar
instructie versterken. Dit mogen ook ‘pittige’
schooltaalwoorden zijn, zoals nauwkeurig,
balanceren, focussen, strategie, afstemmen, tactiek
of verspreiden.
Ook hebben de taalkrachtige leerkrachten zich
de intentionele woordenschatdidactiek eigen
gemaakt. Zij weten hoe leerlingen woorden in
de klas leren en ze beschikken over handige
tools om een woord snel te semantiseren. Gijs
van der Stel van de Zuidwalschool wil bijvoorbeeld dat zijn leerlingen van groep 6 het woord
wisselzone na de gymles actief beheersen. Zijn
instructie is als volgt: “We gaan vandaag een
estafette lopen. Let bij de estafette goed op de
wisselzone. De wissel-zone... dit is de zone, de
plek, waar de hardlopers wisselen. Op de
atletiekbaan is er ook altijd een wisselzone. De
ene hardloper geeft daar het stokje over aan de
volgende hardloper. Je mag alléén wisselen in
deze zone. Vergelijk het maar met een zebrapad. Dat is de zone waar je kunt oversteken.
Ismaël, kun jij mij vertellen hoe je de wisselzone
gaat gebruiken?” Gijs geeft een duidelijke
definitie, herhaalt het woord wisselzone een
aantal keer, koppelt het aan het zebrapad (een
bekende context voor kinderen) en laat leerlingen het woord gebruiken.

Taal uitlokken
Het voordeel van woorden aanbieden in de
gymles is dat de woorden in deze context beter
beklijven. De rijke context die een kind nodig
heeft om een woord te leren, is in de gymles
immers standaard aanwezig. Neem bijvoorbeeld
het woord sprinten. In de reguliere les moet de
leerkracht veel moeite doen om voor dit woord
een betekenisvolle context te creëren, terwijl je
sprinten in een gymles letterlijk kan doen en
ervaren. Daarnaast is de context krachtig: de
sportschoenen, de sprintbaan, de lijnen op de
vloer en het fluitje bij het startsignaal. Als de
leerkracht dan ook nog eens een taalrijke

instructie geeft, leren de leerlingen ook de
betekenis van een aantal andere begrippen,
doordat ze in een heldere en logische context
voorkomen. “Sprinten is een stukje heel hard
rennen. Op de sprintbaan gaan we een klein
stukje sprinten. Met sprinten werken we aan
onze conditie en aan ons uithoudingsvermogen.”
De taalkrachtige gymleerkrachten zijn er ook op
gespitst om bij de kinderen taal uit te lokken. Zij
stellen relevante vragen die taalproductie
uitlokken én die kinderen laten nadenken over
de inhoud van het vak gym. Inge Went van de
Erasmusschool vraagt haar leerlingen voorafgaand aan een basketbaltoernooi: “Hoe gaan
jullie tijdens de wedstrijd zorgen voor een
optimale prestatie? Maak met elkaar drie
afspraken.” Lydia laat kinderen in tweetallen na
de les reflecteren: “Welk spel ging het best? Hoe
kwam dat?” Technieken, zoals interessante
vragen stellen, interactie tussen leerlingen
bevorderen en leerlingen betrekken bij de
instructie, zorgen ervoor dat kinderen actief en
veel taal gebruiken.

Taalkwaliteitssysteem
In opdracht van de gemeente Den Haag
ontwikkelde Sardes het Taalkwaliteitssysteem
(2016). Het systeem geeft vakdocenten
handvatten voor taalstimulering in de
verlengde leertijd. Het Taalkwaliteitssysteem
stimuleert de mondelinge taalvaardigheid, de
schriftelijke taalvaardigheid en woordenschat.

Resultaten
De combinatie van taal en gym lijkt op verschillende niveaus resultaten op te leveren. Of de
woordenschat van kinderen daadwerkelijk
groeit, is in deze pilot niet gemeten. Wel merken
gymleerkrachten dagelijks de effecten. Kinderen
vinden het stoer als zij een nieuw woord hebben
geleerd en zijn daar trots op. “Juf, ik was nèt niet
getikt, want ik deed een mooie schijnbeweging!”
Ook zijn leerlingen meer geïnteresseerd in wat
woorden betekenen doordat zij een taalrijke
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uitleg krijgen. En door de interactie tussen
leerkracht en leerlingen, zijn leerlingen meer
betrokken, behalen zij sneller hun vaardigheidsdoelen, heeft de leerkracht meer contact met de
kinderen én hebben leerlingen meer interactie
met elkaar. Lydia: “Het mooiste is als leerlingen
woorden uit de instructie zelf gebruiken tijdens
de activiteit die daarop volgt. Ze gebruiken de
juiste woorden die de ander begrijpt. Dit zorgt
ook voor een groei in sociale en communicatieve vaardigheden.” Cynthia ziet als grootste
winst dat je jezelf als leerkracht bewust bent van
de taal die je gebruikt: “Je gaat bewuster
lesgeven. Aandacht voor taal is een verrijking
voor de les.”

Inbedding
Een van de succesfactoren van De taalkrachtige
gymleerkracht is dat leerkrachten ervaren dat
aandacht voor taal niet ten koste gaat van hun
gymles. De leerkrachten redeneren vanuit de
authenticiteit van hun eigen vak en onderzoeken welke taal en woorden hun les verrijken. Zij
hebben niet het gevoel dat zij iets ‘extra’s’
moeten doen, maar zoeken naar kansen om
hun instructie te versterken of om betekenisvolle interacties te creëren. Zo realiseren zij
winst aan beide kanten: een effectievere gymles
én authentieke taalstimulering.
Wat de acht Haagse gymleerkrachten verbindt,
is dat zij het belang van taalstimulering erkennen en dat ze openstaan voor innovatie. Tijdens
hun gymlessen zoeken ze naar kansen voor
taalstimulering. In het traject De taalkrachtige
gymleerkracht verwierven zij basiskennis over
taalontwikkeling en kregen zij tips en aanwijzingen (o.a. uit het Taalkwaliteitssysteem).
De verdere implementatie van de aanpak
binnen de teams van de scholen is de volgende
uitdaging. Lydia werkt op haar school samen
met de groepsleerkrachten aan de versterking
van de doorgaande woordenschatlijn: “Omdat
we met thema’s werken, versterken we elkaar.
We werken aan dezelfde woorden, waardoor
leerlingen de woorden vaker horen en de kans
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Kees Broekhof

“Aandacht
voor taal is
een verrijking
voor de les”

groter is dat zij deze echt leren.” Niet op iedere
school is deze samenwerking en een goed
afgestemd taalbeleid zo vanzelfsprekend.
Hoe organiseer je als school taalstimulering de
hele dag door? Ten Hag: “Scholen moeten zelf
kansen benutten om taalstimulering en brede
vorming te verbinden. Het initiatief ligt bij de
scholen en de gemeente stimuleert en ondersteunt dit onder meer via het integrale plan
voor de subsidieaanvraag. Idealiter zijn de
verschillende onderdelen in de Brede Buurtschool met elkaar verbonden, zodat een sterk
curriculum en een doorlopende lijn ontstaan.
Uitgangspunt is natuurlijk dat scholen een
brede, goede visie hebben op taalstimulering.”
De pilot De taalkrachtige gymleerkracht laat zien
dat heel goed mogelijk is om in een authentieke
context, in dit geval een de gymles, een bijdrage
te leveren aan de taalontwikkeling. De pilot laat
echter ook zien dat voor de implementatie een
goed taalbeleid en een duidelijke regiefunctie
van de school nodig zijn.
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Vrijetijdslezen:
een integrale stimulans
voor de taalontwikkeling
Scholen zouden in hun taalbeleid sterk moeten inzetten op vrijetijdslezen. Een
groot deel van de winst die wordt geboekt met woordenschatlessen en begrijpendleesonderwijs, kan namelijk makkelijker worden gerealiseerd door kinderen in hun vrije tijd boeken te laten lezen. Kees Broekhof beschrijft aan de hand
van onderzoek hoe dat komt. Hij concentreert zich op de taaldomeinen die het
belangrijkst zijn voor schoolsucces: technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen.
Vrijetijdslezen is de ultieme niet-schoolse
activiteit die de taalontwikkeling van kinderen
stimuleert. Reeds in de vorige eeuw schreven
onderzoekers over het effect van vrijetijdslezen
op de taalontwikkeling. Zo beschreven de
Amerikaanse onderzoekers Anne Cunningham
en Keith Stanovich in 1998 in hun artikel What
reading does for the mind het positieve effect van
lezen op de ontwikkeling van de woordenschat.
Zij betogen dat schriftelijke taal een veel rijkere
woordenschat bevat dan gesprekken. De tijd die
kinderen buiten school besteden aan lezen, is
daarom een belangrijke verklaring voor
verschillen in woordenschat tussen kinderen
van dezelfde leeftijd. Sindsdien is er veel
onderzoek gedaan naar de effecten van
vrijetijdslezen.

Lezen loont

de tekst te decoderen (technisch lezen) en
probeert die tekst te snappen (begrijpend
lezen). En passant vergroot en verdiept de lezer
zijn woordenschat, omdat hij in het verhaal
nieuwe woorden leert kennen en bekende
woorden tegenkomt in een nieuwe context.
Ook wordt hij continu blootgesteld aan correct
gespelde woorden. Naarmate die woorden
vaker voorkomen, zet de spelling ervan zich als
standaard ‘vast’ in de hersenen. En ten slotte
consumeert deze lezer regel na regel, bladzijde
na bladzijde, boek na boek, taal in een gestileerde vorm, gevat in correcte, zorgvuldig geformuleerde volzinnen die met elkaar een samenhangend geheel vormen in alinea’s, hoofdstukken
en complete verhalen. Met andere woorden: de
lezer went aan goedgeschreven taal en ontwikkelt daarmee ongemerkt een standaard voor
zijn eigen schrijven.

Wat vrijetijdslezen zo bijzonder maakt, is dat het
veel taaldomeinen tegelijk activeert. Wie voor
zijn plezier een verhaal zit te lezen, is bezig met

Al deze effecten van vrijetijdslezen zijn vastgesteld in wetenschappelijk studies. De Leidse
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