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5Taal leren in authentieke contexten

Beheersing van de Nederlandse taal draagt bij 
aan schoolsucces, persoonlijke ontwikkeling en 
actieve deelname aan de maatschappij. Veel 
kinderen, jongeren en volwassenen kampen 
echter met een taalachterstand die een optimale 
ontwikkeling in de weg staat. Sardes zet zich 
daarom al jaren in om ontwikkelkansen te 
bevorderen en om taalachterstanden te 
verkleinen. 

In allerlei projecten werkt Sardes samen met de 
overheid, gemeenten, besturen en professionals 
op de werkvloer, aan het creëren van een 
taalkrachtige omgeving. In zo’n omgeving krijgen 
kinderen, jongeren en volwassenen op een 
speelse, logische en authentieke manier taal 
aangeboden en gaan ze taal gebruiken. De 
werkzaamheden zijn divers; van het ontwikkelen 
en uitvoeren van een TINK-training (taal- en 
interactievaardigheden in de kinderopvang), het 
ontwikkelen van de monitor Bibliotheek op 
School, het trainen en begeleiden van leerkrach-
ten PO, tot het ondersteunen van de gemeente 
bij het opzetten van leertijdverlenging.

Taalstimulering is dus geen nieuw thema. Wel 
zien we nieuwe uitdagingen. Zo zijn er, mede 
door de grote stroom vluchtelingen, veel 
kinderen die de taal niet beheersen. Sardes richt 
zich op de asielpeuters, waarbij taalontwikkeling, 
óók in de moedertaal, cruciaal is voor sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ook 
begeleidt Sardes leerkrachten in de didactische 
aanpak bij kinderen die geen Nederlands 
spreken.
In het primair en voortgezet onderwijs blijven 
goede didactische vaardigheden van leerkrach-
ten essentieel om met name technisch lezen, 
begrijpend lezen, woordenschat en rekenen te 
stimuleren. Actueel is de aandacht voor taalont-
wikkeling in het kader van de 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Goed en doeltreffend communi-
ceren, zowel digitaal als face-to-face, is een 

kernvaardigheid. Kinderen en jongeren moeten 
op school voorbereid worden om zich een weg 
te vinden via internet, om te kunnen gaan met 
de veelheid beschikbare informatie en zich te 
presenteren. Daarnaast vraagt onze samenleving 
mondige en actieve burgers. Voor jongeren en 
kinderen is het dus belangrijk dat zij hun mening 
leren uiten, leren luisteren naar anderen en een 
discussie leren voeren. 

Het terrein van taalontwikkeling is breed, maar 
ondanks al die verschillende invalshoeken en 
doelgroepen zien we een rode draad. Hoe 
betekenisvoller en authentieker de situatie is 
waarin taalleerders taal gebruiken, hoe beter het 
is voor hun leerproces van die taal. Het creëren 
van kansen voor taal binnen een gymles, tijdens 
het spelen op het schoolplein, tijdens het 
uitvoeren van een werkproces, maar ook het 
voeren van een debat over een betekenisvol 
thema zijn hier voorbeelden van. Het benutten 
van de authentieke context biedt meer mogelijk-
heden voor taalstimulering, maar stimuleert ook 
een functionelere aanpak, waarin taal een 
middel is in plaats van een doel. Andersom 
geredeneerd versterk je de authentieke context 
door deze taliger te maken. Een gymleerkracht 
zegt het zo: “Door aandacht voor taal wordt mijn 
instructie beter en heb ik meer contact met 
leerlingen. Door de vragen die ik ze stel, denken 
ze daarnaast meer na over mijn vak!”

Deze Special gaat over taalkrachtige aanpakken 
in authentieke situaties. De artikelen bieden 
inzicht wat een succesvolle aanpak vraagt van 
beleidsmakers, bestuurders en professionals op 
de werkvloer en hoe we meer kansen kunnen 
creëren voor de kinderen, leerlingen en laagge-
letterde volwassenen die dat zeer nodig hebben! 

Herman van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord
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(Lydia Dijkhuizen, gymleerkracht Jan Ligthartschool, 
Den Haag, groep 3)

De gymles biedt veel kansen om taalontwikke-
ling van kinderen te stimuleren. In betekenis-
volle, authentieke situaties worden leerlingen 
gemotiveerd en leren zij taal door ervaring. 
Hoe kun je het woord sprinten bijvoorbeeld 
beter leren dan in een gymzaal waar je ook 
echt een stukje moet sprinten? In deze Sardes 
Special onderzoeken we hoe je verschillende 
authentieke situaties kunt benutten en 
verrijken door aandacht te besteden aan taal. 
Waarom is dat nodig? En wat levert het op?

Aandacht voor taal
Taal staat al jarenlang hoog op de maatschap-
pelijke agenda: er is in de kinderopvang veel 
aandacht voor taal via VVE-programma’s, in het 
basisonderwijs krijgen woordenschat en 
begrijpend lezen veel aandacht en ook in het 
mbo staat taal centraal. Hier zijn de normen 
verhoogd: iedere mbo-student moet een 
examen Nederlands (2F of 3F) behalen. Ook op 
het gebied van laaggeletterdheid gebeurt er 
veel. Met het actieplan Tel mee met Taal 
(2016-2018) wordt stevig ingezet op de signale-
ring en de aanpak van laaggeletterdheid. 

Ondanks al deze inspanningen blijven er 
groepen kinderen met een taalachterstand, 
verslechtert het leesniveau landelijk en is het 
aantal laaggeletterden in Nederland een 
blijvend punt van zorg. Ter illustratie: uit een 
recent rapport van de Rekenkamer (20 april 
2016) blijkt dat er in Nederland niet 1,3 miljoen 
mensen laaggeletterd zijn, maar 2,5 miljoen 
(Algemene Rekenkamer, 2016). 

Alle inspanningen lijken dus nog niet voldoen-
de te zijn om het taalniveau van alle kinderen, 
jongeren en volwassenen te verbeteren. Boven-
dien hebben we er een extra uitdaging bij: als 
gevolg van de grote vluchtelingenstromen zijn 
er veel kinderen, jongeren en volwassenen die 
extra taalondersteuning nodig hebben.

De huidige samenleving 
Waarom is het leren van taal in authentieke 
situaties juist nu actueel? In de huidige 
informatie- en communicatiegerichte samen-
leving is het gebruik van internet en sociale 
media niet meer uit het dagelijks leven weg te 
denken. Om niet in een sociaal isolement te 
raken en op de hoogte te blijven, moeten 
burgers actief participeren op internet. Dit 
vereist niet alleen technische vaardigheden, 
maar ook de juiste taalvaardigheden, zoals 
teksten zoeken, lezen, begrijpen, beoordelen 
en interpreteren. Als mensen deze vaardig-
heden niet beheersen, zullen er altijd groepen 
verstoken blijven van informatie. Daardoor 
zullen de achterstanden alleen maar toene-
men. Vooral onder oudere laaggeletterden is 
maatschappelijk isolement een groot pro-
bleem.

“Wie van jullie heeft een 
schijnbeweging gemaakt?”
“Ik juf! Ik deed een dansje 
en toen kon ik Isa afleiden 

en de bal pakken.”
“Wat slim van jou, een 

tactische zet!”

Redactioneel
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Daarnaast vraagt de huidige maatschappij 
participerende en democratische burgers die 
met elkaar praten en discussiëren. We willen 
dat jongeren opgroeien tot mondige en 
kritische burgers die nadenken over hun 
mening, voor- en nadelen afwegen en zo hun 
eigen positie bepalen. Goede mondelinge 
vaardigheden zijn nodig om naar elkaar te 
kunnen luisteren en je mening te kunnen 
verwoorden. Zonder deze vaardigheden kun je 
niet deelnemen aangesprekken of discussies, 
die in deze maatschappij vol scherpe tegenstel-
lingen, zo hard nodig zijn. 

Meer kansen voor Taal
Wat kunnen we nog meer doen aan taalontwik-
keling, zodat kinderen, jongeren en volwasse-
nen goed worden toegerust voor een actieve 
deelname aan de huidige maatschappij? 

Wellicht moeten we authentieke situaties nog 
beter benutten. Daarmee creëren we mogelijk-
heden om vaker en op verschillende momen-
ten van de dag taal te stimuleren. Met authen-
tieke situaties bedoelen we levensechte 
situaties die betekenis hebben voor de 
taalleerder. Betekenisvol leren is één van de 
uitgangspunten van interactief taalonderwijs. 
Tomasello (2003) stelt dat kinderen het beste 
taal leren in levensechte situaties, die betekenis 
voor hen hebben en die hen aanspreken. 
Kinderen, maar ook volwassenen, willen iets 
leren dat zij kunnen gebruiken in het dagelijks 
leven. Het is belangrijk dat zij dat doen in 
authentieke en rijke leersituaties, waarin zij 
gelegenheid krijgen om zelf te experimenten 
(Sijtstra, Aarnoutse & Verhoeven, 1999). Dan is 
leren immers een actief proces, waarin de 
leerder zelf betekenis construeert.

Leren in authentieke contexten is enigszins 
vergelijkbaar met taakgericht taalonderwijs. 
Prabhu (1987) observeerde dat leerlingen 
eigenlijk net zo gemakkelijk een taal leerden 
wanneer ze een probleem moesten oplossen 
of een activiteit moesten doen die niets met 
taal te maken had, dan wanneer ze zich goed 

moesten concentreren op een taalkundige 
vraag. Dat bracht hem op het idee dat leerlin-
gen wellicht gemotiveerder zijn als het leren 
van taal in een natuurlijke, authentieke context 
gebeurt of tijdens een betekenisvolle activiteit, 
bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de 
huisarts, het afnemen van een interview of het 
bellen naar een klantenservice. In zulke 
communicatieve situaties zijn taalleerders 
maximaal bezig met taal en komen de verschil-
lende domeinen – luisteren, spreken, lezen en 
schrijven – aan bod. Deze vorm van `taakge-
richt taalonderwijs´ wordt vooral toegepast bij 
het leren van een tweede of een vreemde taal, 
maar kan ook in andere taalleersituaties 
effectief zijn. 

Taal leren in authentieke situaties is wellicht 
een effectievere en meer eigentijdse manier 
van taal leren. Taal is dan immers geïntegreerd 
in een echte situatie, waarin (vaak) interactie 
plaatsvindt. Daardoor is taal leren vaker een 
sociaal proces. Interactie is volgens Damhuis de 
motor voor de ontwikkeling van taal en denken 
(Damhuis & De Blauw, 2007). Kinderen die taal 
leren, zo legt zij uit, verwoorden hun bedoelin-
gen vaak nog zonder de juiste woorden te 
gebruiken. In interactie met anderen leren zij 
hun taal al doende aan te scherpen via het 
taalleermechanisme. Leren in interactie met 
anderen, sociaal leren, is een uitgangspunt van 
interactief taalonderwijs. Door de interactie 
met ouders, leerkrachten en andere kinderen, 
breiden kinderen hun woordenschat en hun 
kennis van de wereld uit (Elsäcker et al., 2006). 

In iedere onderwijsfase kunnen authentieke 
situaties het uitgangspunt zijn van taal leren. 
Zo ontwikkelen mbo-studenten hun taal tijdens 
het uitvoeren van een beroepstaak. Een 
student van de opleiding Haarverzorging werkt 
bijvoorbeeld aan haar mondelinge vaardighe-
den tijdens het oefenen van een klantgericht 
gesprek. Ook in een debat over een onderwerp 
dat dichtbij jongeren staat, wordt hun taalont-
wikkeling gestimuleerd. Op 14 maart 2016, bij 
de Battle van SZW – georganiseerd door 



Sardes Special • nummer 18 • mei 20168

Stichting Discussiëren Kun Je Leren, debatteer-
den jongeren van het vmbo en mbo onder 
andere met Jetta Kleinsma over het thema ‘Ben 
jij financieel volwassen?’ In de voorbereiding en 
tijdens het debat leren jongeren discussiëren 
en krijgen zij tools aangereikt om hun mening 
te vormen. Het onderwerp en het debat zijn 
authentiek en betekenisvol voor deze studen-
ten; zeker als je je realiseert dat steeds meer 
jongeren schulden hebben. 

Ook in het primair onderwijs zijn er tal van 
situaties waarin de kracht van de authentieke 
situatie nog meer kan worden benut. Leerlin-
gen leren het woord ‘tactiek’ bijvoorbeeld goed 
wanneer zij tijdens de gymles moeten naden-
ken over een betere basketbaltactiek. Er is een 
dubbele winst: ze leren taal én ze verbeteren 
hun basketbaltechniek.

Ook voor jongere kinderen krijgt taal meer 
betekenis in levensechte situaties. Wanneer zij 
in de zandbak spelen, leren zij hun ontdekkin-
gen (bijvoorbeeld dat er meer zand past in het 
rode emmertje dan in het blauwe) onder 
woorden brengen. Zo krijgt taal meteen een 
functie en wordt het een middel om een taak 
uit te voeren. Doordat taal raakt aan de wereld 
van leerlingen, leren zij taal in een (in elk geval) 
nuttige en (vaak ook) leuke situatie. 

Inhoud
In deze Sardes Special gaan we op zoek naar 
een antwoord op de vraag welke authentieke 
situaties geschikt zijn voor taalstimulering. Blijft 
de kracht van een drama-, gym- of aardrijks-
kundeles intact wanneer je tijdens die lessen 
ook werkt aan taalstimulering? Hoe zit dit in 
beroepsgerichte lessen? En welke rol spelen 
authentieke situaties in de aanpak van laagge-
letterdheid? Kun je de authentieke situatie ook 
verrijken door meer aandacht te besteden aan 
taal, zodat er sprake is van een ‘dubbele winst’? 
We bespreken hoe de integratie van taal in 
authentieke situaties er voor verschillende 
leeftijdsgroepen uit kan zien, van jonge 
kinderen tot volwassenen. We zoomen in op 

verschillende niveaus en bekijken kritisch wat 
‘geïntegreerde taalstimulering’ vraagt van de 
pedagogisch medewerker, de leraar, de ouder, 
de vrijwilliger of van de beleidsmedewerker. 

In het artikel Taalrijke spelbegeleiding thuis en in 
de groep bespreken Hester Fukkink en Tessa 
van Velzen hoe je jonge kinderen tijdens het 
spelen een taalrijke omgeving kunt bieden. Zij 
doen dit aan de hand van een voorbeeld van 
Dak kindercentra. Het artikel biedt professio-
nals handvatten om de relatie met ouders te 
verrijken, met name waar het gaat om ontwik-
kelingsstimulering thuis. 

Jeroen Aarssen gaat in op de rol van taal in de 
opvang van peuters in asielzoekerscentra. De 
omgeving moet allereerst veilig zijn voor deze 
jonge kinderen. Aandacht voor en gebruik van 
de eerste taal van de kinderen kan daarbij 
helpen.

De gemeente Breda zet de VoorleesExpress in 
om het informele leren thuis te versterken. De 
VoorleesExpress is gericht op jonge kinderen in 
taalarme gezinnen. In het artikel Thuis taal 
stimuleren met de VoorleesExpress beschrijft 
projectleider Olga Vrolijk hoe de VoorleesEx-
press taalontwikkeling in de brede zin stimu-
leert en hoe vrijwilligers leren om goed aan te 
sluiten bij de ouders. In gesprek met Liesbeth 
Hofman, beleidsadviseur Jeugdgezondheids-
zorg en Voor- en Vroegschoolse Educatie, gaat 
zij in op de relatie met de gemeentelijke 
aanpak voor taalstimulering.

Gym en taal vormen een mooie combinatie. Dit 
blijkt uit de pilot De taalkrachtige gymleerkracht, 
die Sardes in opdracht van de Gemeente Den 
Haag heeft uitgevoerd. Acht enthousiaste 
gymleerkrachten kregen tools aangereikt om 
taalstimulering een plaats te geven in hun 
lessen. In het artikel Taal in de gymles: gewoon 
lekker bewegen toch? beschrijft Tessa van Velzen 
de aanpak en de resultaten aan de hand van 
gesprekken met betrokkenen.
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Vrijetijdslezen is de ultieme niet-schoolse 
activiteit die de taalontwikkeling van kinderen 
stimuleert, aldus Kees Broekhof. In het artikel 
Vrijetijdslezen: een integrale stimulans voor de 
taalontwikkeling zet hij uiteen welke waarde 
vrijetijdslezen heeft voor taalontwikkeling. Hij 
sluit zijn artikel af met praktische tips voor 
leerkrachten en schoolbesturen die vrijetijdsle-
zen willen integreren in het onderwijs. 

In het artikel Taalstimulering door kansen te 
grijpen laat Bart Bosch, leerkracht van groep 7  
aan de hand van een voorbeeld uit zijn eigen 
praktijk zien wat het van de leerkracht en de 
schoolleiding vraagt om écht authentieke 
gesprekken met kinderen te voeren. 

Op 14 mei 2016 organiseerde Stichting 
Discussiëren Kun Je Leren de Battle van SZW 
2016 over het thema ‘Ben jij financieel volwas-
sen?’ In een zaal met 400 vmbo- en mbo-jonge-
ren gingen twintig jongeren hierover in debat 
met de lokale wethouder van financiën, 
vertegenwoordigers van een zorgverzekerings-
organisatie en staatsecretaris Jetta Kleinsma. In 
gesprek met Chantal Deken, directeur en 
oprichter van de stichting, onderzoekt Tessa 
van Velzen in het artikel Discussiëren Kun Je 
Leren! hoe het authentieke karakter van 
discussie en debat een impuls voor taal kan 
zijn. 

Het laatste artikel De aanpak van laaggeletterd-
heid in een authentieke context gaat in op de 
recente ontwikkelingen rondom de aanpak van 
laaggeletterdheid. Hans Christiaanse en 
Henriëtte Aalfs, betrokken bij het nieuwe 
actieprogramma Tel mee met Taal van de 
departementen OCW, VWS en SZW, komen aan 
het woord. Daarnaast vertelt Marina Wisse, 
projectmanager van Voorwaartz Taaltraining 
- Coaching B.V. hoe zij taalstimulering van 
laaggeletterdheid in de authentieke context 
aanpakken. 

Deze Sardes Special laat zien dat taalstimule-
ring in authentieke situaties relevant is voor 
jonge kinderen, leerlingen in alle lagen van het 
onderwijs en volwassenen. Deze vorm van 
taalstimulering vereist van pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten, ouders, schoollei-
ders en beleidsmakers dat zij kansen zien en 
grijpen, maar ook dat zij vaste patronen 
loslaten. Voorwaarde is dat zij vanuit een open, 
nieuwsgierige houding de belevingswereld van 
het kind of de laaggeletterde zien als basis voor 
leren!

Jeroen Aarssen en Tessa van Velzen
Utrecht, mei 2016
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Taalrijke spelbegeleiding 
thuis en in de groep

Hester Fukkink en Tessa van Velzen

Op de plek waar normaal kinderen in de weer 
zijn met boekjes lezen, bouwen en kleien, zitten 
deze avond ouders en pedagogisch medewer-
kers in groepjes met speelgoeddiertjes, 
periscopen en kralen voor zich op tafel. Samen 
denken ze hardop na over prikkelende, open 
vragen die kinderen aanzetten tot nadenken. 
Ze volgen een ouderbijeenkomst over samen 
spelen met je kind. Want hoe doe je dat 
eigenlijk? En hoe kun je zó samen spelen, dat je 
ook de taalontwikkeling en de denkkracht van 
kinderen stimuleert? Die vragen staan centraal 
in het traject SpeelGoed en ouderbetrokkenheid, 
waarin ouders en pedagogisch medewerkers 
leren hoe zij de (taal)ontwikkeling van kinderen 
tijdens spel kunnen stimuleren. Geïnspireerd en 
met een uitdaging voor thuis, gaan de ouders 
deze avond naar huis.

Uit onderzoek weten we dat wat ouders thuis 
met kinderen doen van cruciaal belang is voor 
de ontwikkeling van kinderen. Omdat het 
fundament van het taalsysteem op jonge leeftijd 
wordt gelegd, is de ontwikkeling daarvan groten-
deels afhankelijk van de interactie met de 
ouders. 

Open vragen
Het heeft een positieve invloed op de 
taalontwikkeling van kinderen als 
volwassenen veel met kinderen 
praten. Damhuis en Litjens 
(2003) beschrijven het 
taalleermechanisme: 
kinderen leren taal door 
zich te spiegelen aan 
volwassenen. Als een kind 
iets wil vertellen, maar 
merkt dat het iets nog niet 
zo goed weet, gaat het 
letten op de taal die om hem 
heen wordt gebruikt. Daardoor 
ontdekt het kind wat het nog niet wist 
en verwerft het nieuwe kennis van taal.

Spelsituaties zijn zeer geschikt om gesprekjes 
met kinderen te voeren en de taalontwikkeling 
te stimuleren. Tijdens het spelen stelt de volwas-
sene open en taalstimulerende vragen, waarbij 
kinderen iets moeten voorspellen, uitleggen of 
een oplossing moeten verzinnen. Zo praten 
kinderen uitgebreid en op eigen initiatief en 
gebruiken zij hun taalkennis actief en creatief. 

Het is niet voor alle ouders vanzelfsprekend dat ze thuis met hun kinderen 
spelen en praten. In samenwerking met Sardes heeft Dak kindercentra het 
afgelopen jaar ingezet op ouderbetrokkenheid thuis. Dit artikel beschrijft hoe 
ouders en pedagogisch medewerkers de taalontwikkeling van kinderen met 
spelactiviteiten kunnen stimuleren. Josefine van Vugt, VVE-coach van Dak kin-
dercentra, vertelt hoe haar locatie hiermee aan de slag is gegaan.
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Stel, je gaat samen met een kind een berg 
speelgoeddiertjes in groepjes sorteren. Waar-
schijnlijk vraag je dan hoe het dier heet, welk 
geluid het maakt en welke kleur het heeft. Met 
deze vragen leer je kinderen feiten en concep-
ten te begrijpen, te onthouden en toe te passen. 
Deze vragen leiden echter niet tot nieuwe 
creatieve taaluitingen van kinderen. Je haalt dan 
ook nog veel meer uit het samen spelen 
wanneer de vragen die je stelt het kind aanzet-
ten tot analyseren, evalueren en creëren: welke 
diertjes horen volgens jou bij elkaar? Waarom 
vind je dat? Past elk dier maar in één groepje of 
passen sommige dieren in meerdere groepjes? 
Is er ook nog een andere manier om de 
groepjes te maken?

Open vragen, waarover kinderen echt moeten 
nadenken, stimuleren de taal- en denkontwikke-
ling. Tijdens elke activiteit, uitstapje en spel 
kunnen we kinderen bewust zulke vragen 
stellen. Kinderen blijven hierdoor ook actief 
betrokken bij de activiteit. Zo vertelde een 
ouder: “Als ik een boekje voorlees, heeft hij 
halverwege geen zin meer. Maar door vragen te 

stellen, vond hij het veel leuker en hebben we 
samen een heel boekje gelezen.”

Interactie
Daarnaast is het van belang dat we in de 
interactie met kinderen adequaat reageren. Dat 
houdt in dat we kinderen voldoende tijd geven 
om te antwoorden, niet direct iets voorzeggen 
of uitleggen en – vaak het lastigste  – eigen 
veronderstellingen loslaten. In vervolg op het 
voorbeeld van de speelgoeddiertjes: doordat je 
zelf al hebt bedacht welke diertjes bij elkaar 
horen, ben je geneigd om sturend te reageren 
op het kind: “Ik zie dat je alle hondjes bij elkaar 
zet, waar zijn nog meer hondjes?” We helpen 
kinderen om zelf creatieve oplossingen te 
bedenken als we onze eigen veronderstellingen 
loslaten en écht aansluiten bij de inbreng van 
kinderen.

We belonen het kind voor zijn creatieve 
oplossingen of originele vondsten door deze 
serieus te nemen. Zegt het kind bijvoorbeeld 
‘Dat is een kat’ terwijl het naar een tijger wijst, 
dan vragen we het kind om uit te leggen 
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waarom hij dat vindt (in plaats van het kind 
direct te verbeteren). Zo ontdek je samen dat de 
tijger inderdaad erg op een kat lijkt, maar toch 
ook wel een beetje anders is.

Veel volwassenen hebben de neiging om hun 
taal te vereenvoudigen en ‘moeilijke woorden’ te 
vermijden als ze met jonge kinderen praten. Het 
is voor de taalontwikkeling van kinderen echter 
heel goed dat zij veel en veel verschillende 
woorden horen; zeker woorden die ze niet veel 
horen en wat abstractere woorden. Zo zeg je 
tijdens het spelen met diertjes bijvoorbeeld: 
“Het kenmerk dat deze diertjes gemeenschap-
pelijk hebben, is dat ze allemaal vier poten 
hebben.” Voor jonge kinderen is dit een zin met 
moeilijke woorden. Maar door na deze zin ook 
nog te zeggen: “Er is dus iets dat ze hetzelfde 
hebben”, wordt de betekenis al duidelijker. Ook 
helpt het om de woorden regelmatig te herha-
len in een duidelijke context. Zo bieden we 
kinderen een rijke taalomgeving, waardoor zij 
hun woordenschat uitbreiden.

SpeelGoed
Hoe breng je deze manier van spelen in de 
praktijk? We praten erover met Josefine van 
Vugt, VVE-coach bij Dak kindercentra. Josefine 
nam deel aan het traject SpeelGoed en ouderbe-
trokkenheid, waarin ouders en pedagogisch 
medewerkers leren hoe zij de (taal)ontwikkeling 
van kinderen tijdens spel kunnen stimuleren. Na 
de inspiratiebijeenkomst waarmee het traject 
van start ging, is op iedere locatie in samenwer-
king met Sardes een ouderbijeenkomst georga-
niseerd. 

David Dak is een kinderdagverblijf van Dak 
Kindercentra in Laakkwartier-West in Den 
Haag. Het is een multicultureel centrum met 
pedagogisch medewerkers en kinderen uit 
verschillende culturen. Een mooie afspiegeling 
van de wijk. David Dak heeft twee groepen 
met kinderen van 1 tot 4 jaar (dat zijn de 
VVE-groepen) en een babygroep. Ongeveer 20 
procent van de kinderen zijn doelgroepkinde-
ren. In juni verhuist David Dak naar een 
nieuwe locatie. Daar vormt het kinderdagver-
blijf, samen met de Gerth van Wijkschool en 
peuterspeelzaal de Hummelhoek van Stichting 
Mooi een Integraal Kindcentrum.

VVE-coach Josefine vertelt hoe de pedagogisch 
medewerkers van de locatie David Dak het traject 
SpeelGoed en ouderbetrokkenheid hebben ervaren: 
“Na de inspiratiebijeenkomst van Sardes bleek 
dat het voor de pedagogisch medewerkers vooral 
een eyeopener was dat het zinvol is om in een 
betekenisvolle context veel verschillende en 
‘moeilijke woorden’ te gebruiken. Daar is nog 
weken over gepraat op de locatie. We hebben 
vervolgens spelsituaties gefilmd, zodat pedago-
gisch medewerkers op hun eigen handelen 
konden reflecteren en we het geleerde warm 
konden houden. Dat was heel effectief. Zo 
merkte een pedagogisch medewerker bijvoor-
beeld op, toen ze zichzelf terug zag op beeld, dat 
ze tijdens het spelen met de speelgoeddiertjes 
steeds ‘baby-varkentje’ zei, terwijl dit een prima 
gelegenheid was om het woord ‘big’ te gebruiken 
en het kind daarbij duidelijk te laten zien dat het 
om het kleine varkentje gaat.

Verder was het heel erg goed om weer even 
bewust bezig te zijn met het stellen van open 
vragen, iets dat je ieder moment van de dag 
kunt doen. Ook letten we er tijdens vrij spel op 
dat onze vragen aansluiten bij de kinderen en 
dat ze niet sturend zijn. Dit blijft overigens wel 
lastig; écht loslaten wat je zelf in je hoofd hebt 
en het kind volledig volgen. Natuurlijk proberen 
we altijd kindvolgend te werken, maar als je je 
daar echt bewust van bent, merk je dat je toch 
regelmatig stuurt.

“Het werkt enorm 
motiverend als je 

het enthousiasme van 
kinderen ziet wanneer 

je ze prikkelende 
vragen stelt”
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Het werkt enorm motiverend als je het enthou-
siasme van kinderen ziet wanneer je ze prikke-
lende vragen stelt. Je merkt dat ze opeens veel 
meer praten. Sommige kinderen zag je helemaal 
opbloeien. Zelfs een stil jongetje vertelde ineens 
een heel verhaal toen aan hem werd gevraagd 
wat hij dacht en vond. Dat enthousiasme van 
kinderen werkt aanstekelijk. Door dat op video 
vast te leggen, hebben we bovendien prachtig 
materiaal waarmee we ouders kunnen inspire-
ren.”

Een pedagogisch medewerker: “Het traject 
heeft mij opgeleverd dat ik extra stil sta bij de 
manier van vragen stellen en dat ik moeilijke 
woorden niet meer weglaat, maar daarmee 
juist de woordenschat extra prikkel.”

Inspiratie doorgeven
Hoe zorgen we ervoor dat ook ouders op deze 
manier met hun kinderen gaan spelen, dat we 
zo samen de taalontwikkeling van kinderen 
stimuleren via spel? We geven drie tips:
• Zet de pedagogisch medewerker aan het roer.
• Breng de kinderen in beeld.
• Maak ouders actief.

Zet de pedagogisch medewerker aan het roer
Ga bij de voorbereiding van een ouderbijeen-
komst uit van wat er bij pedagogisch medewer-
kers past en waar zij zich prettig bij voelen. Dan 
kunnen zij de boodschap goed overbrengen aan 
de ouders en voelen zij zich verantwoordelijk. 
Daarnaast is het effectief om de ouderbijeen-
komst achteraf te evalueren en er samen op te 
reflecteren. Hierdoor ontstaan er nieuwe 
inzichten en doelen en wordt een ontwikkelings-
gerichte cyclus gecreëerd. Ook wordt het voor 
pedagogisch medewerkers duidelijk dat de 
ouderbijeenkomst niet het eindpunt is, maar het 
begin van een continu proces.

Het gaat bij de organisatie van een ouderbijeen-
komst dus om maatwerk. Bij Dak kindercentra is 
dan ook niet gekozen voor een draaiboek dat op 

alle locaties is uitgevoerd. Op iedere locatie 
bereidden de pedagogisch medewerkers, met 
begeleiding van Sardes, zelf hun eigen ouderbij-
eenkomst voor. Elke locatie had de opdracht om 
ouders te betrekken bij de manier van werken 
waarmee de pedagogisch medewerkers tijdens 
de inspiratiebijeenkomst hadden kennisge-
maakt, maar elke locatie bepaalde zelf de 
doelen, de vorm, de organisatie en de evaluatie 
van de ouderbijeenkomst.

Pedagogisch medewerkers leveren op hun beurt 
maatwerk aan ouders. Door na te denken over 
de ouderpopulatie, met ouders in gesprek te 
gaan en een enquête uit te zetten onder ouders, 
brengen zij de wensen en behoeften van ouders 
in beeld: wie zijn onze ouders, wat past bij hen, 
wat willen zij, wanneer kunnen ouders en welke 
vorm sluit het beste bij onze ouders aan? De 
antwoorden op deze vragen leiden (afhankelijk 
van de ouderpopulatie) tot verschillende 
soorten ouderbijeenkomsten. Bij Dak kindercen-
tra zijn de volgende varianten uitgevoerd: 
individuele ‘gluuruurtjes’ voor ouders, een 
spelinloop waar ouder en kind samen aan de 
slag gaan en interactieve ouderavonden waar 
filmbeelden van de groep worden vertoond. 
Niet (alleen) de voorkeuren en ideeën van 
pedagogisch medewerkers, maar ook de 
wensen en behoeften van ouders waren het 
uitgangspunt voor de ouderbijeenkomsten.

Een pedagogisch medewerker: “We vragen 
aan elke ouder wanneer hij of zij op de groep 
kan komen ‘gluren’. Dit werkt op onze locatie 
beter dan een ouderavond. De ouders zien 
ook de interactie van hun kind met andere 
kinderen en welke activiteiten er op de groep 
worden gedaan.” 

“Het was een 
eyeopener dat het 
zinvol is om ook 

‘moeilijke woorden’ 
te gebruiken”
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Breng de kinderen in beeld
Het inspireert ouders als zij zien dat een kind 
enthousiast speelt én hoe het kind wordt 
begeleid. Ze zien bijvoorbeeld hoe een stil kind 
door een prikkelende vraag van een pedago-
gisch medewerker ineens een heel verhaal 
vertelt, ze zien dat kinderen woorden gebruiken 
waarvan ze dachten dat ze die nog niet kenden 
en ze zien dat kinderen creatieve oplossingen 
aandragen. Veel locaties van Dak kindercentra 
kozen er daarom voor om filmbeelden aan 
ouders te laten zien waarop zij hun eigen kind 
tijdens verschillende momenten op de groep 
konden bekijken. Deze beelden werden met de 
ouders voor- en nabesproken. Zo bekeken zij de 
beelden gericht en kregen zij concrete tips en 
ideeën om samen te spelen met hun eigen kind.

Een pedagogisch medewerker: “Door de 
ouderbijeenkomst komen kinderen in 
aanraking met andere manieren van ontdek-
ken en spelen, ook thuis met papa en mama. 
Er waren ouders bij die vertelden dat ze thuis 
niet spelen met hun kind, maar dat ze dat 
door deze avond wel zouden gaan doen.”

Maak ouders actief
Om te bereiken dat ouders actief aan de slag 
gaan met taalstimulering tijdens het spelen, is 
het goed dat ze zelf ervaren hoe dat voor 
kinderen is, dat ze voorbeelden zien en dat ze 
het kunnen oefenen. Josefine: “Voor sommige 
ouders was het een wake-up call, want zij 
speelden eigenlijk niet met hun kind. Ook 
inspireerde het ouders, omdat ze manieren 
leerden om samen te spelen en daarbij bewust 
meer taal te gebruiken. Ouders hebben tijdens 
de bijeenkomst eerst zelf het verschil ervaren 
tussen een open denkvraag en een gesloten 
vraag. Ze merkten dat de open denkvragen hen 
meer aanzetten tot fantaseren en tot creatie-
vere antwoorden leidden. Daarna hebben de 
ouders samen met de pedagogisch medewer-
kers het vragen stellen tijdens het spelen 
geoefend. Ook kregen ze op film goede voor-

beelden te zien en kregen ze concrete ideeën en 
tips. Door dit alles werden de ouders enthousi-
ast en konden zij er thuis zelf mee aan de slag 
gaan.”

Een pedagogisch medewerker: “Door ouders 
meer bij de activiteiten van de locatie te 
betrekken, leeft het thuis ook meer, waardoor 
de ontwikkeling van het kind thuis verder 
gaat.”

Door de bijeenkomst ook met de ouders te 
evalueren, worden de wensen en behoeften van 
ouders nog beter in beeld gebracht. Dit is voor 
de pedagogisch medewerkers een mooi 
vertrekpunt voor de volgende ouderbijeen-
komst.

Een pedagogisch medewerker: “Naar aanlei-
ding van de evaluaties van ouders hebben we 
besloten dat we op dit onderwerp een 
verdiepingsslag gaan maken tijdens de 
volgende ouderbijeenkomst.”

Meer lezen
www.vhjk.nl: Speelkaarten en Stappenplan 
voor het organiseren van een ouderbijeen-
komst

Bronnen
Damhuis, R. & Litjens, P. (2003). Mondelinge 
Communicatie. Drie werkwijzen voor monde-
linge taalontwikkeling. Nijmegen: Expertise-
centrum Nederlands.
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Asielzoekerspeuters en taal

Jeroen Aarssen

Het is belangrijk dat jonge kinderen in asielzoekerscentra (AZC’s) in alle 
vrijheid en in een veilige omgeving met andere kinderen kunnen spelen, zodat 
hun traumatische ervaringen wat worden verlicht en hun stressgevoelens 
verminderen. Om asielzoekerspeuters emotionele veiligheid te bieden, is het 
noodzakelijk dat zij ervaren dat er aandacht en respect is voor hun eerste taal. 
Door het leren van de tweede taal krijgen zij mogelijkheden om zich in het 
gastland te ontwikkelen. Daarom speelt meertaligheid een belangrijke rol in 
de opvang van asielzoekerspeuters.

Er wonen heel wat gezinnen met jonge kinderen 
in Nederlandse asielzoekerscentra. Er is een 
grote urgentie om deze gezinnen, die vanwege 
een oorlogssituatie hun land zijn ontvlucht, 
opvang te bieden, niet alleen onderdak en 
voedsel, maar ook veiligheid, zorg en onderwijs.

Er zijn in Nederland momenteel (februari 2016) 
58 gemeenten met een AZC met reguliere 
kinderopvang. In de leeftijdscategorie 0 tot 4 
jaar gaat het om 2.500 kinderen. Het aanbod 
aan voorschoolse programma’s of activiteiten is 
erg wisselend. In een deel van de gemeenten is 
er geen enkele vorm van kinderopvang voor 
deze groep, andere gemeenten hebben een 
spelinloop of maken gebruik van bestaande 
VVE-programma’s, soms geleid door vrijwilligers, 
soms door beroepskrachten. Het valt nog te 
bezien of de VVE-programma’s tegemoetkomen 
aan de specifieke behoeften van asielzoekers-
peuters en hun ouders.1 

Amerikaanse aanpak
Tijdens een bezoek aan Harvard en Boston in 
maart 2016 sprak ik met Jeff Gross van de 
Massachusetts Immigrant and Refugee Advo-
cacy (MIRA) Coalition over Early Childhood 
Education and Care (ECEC). Hij vertelde over de 
stand van zaken van het beleid en het aanbod in 
de staat Massachusetts, dat hij ook heeft 
beschreven in een recent artikel (Gross & 
Ntagengwa, 2016). De situatie in Massachusetts 
verschilt in een aantal opzichten van die in 
Nederland, maar voor een deel is de problema-
tiek dezelfde. 

Gross en Ntagengwa (2016) stellen allereerst 
vast dat er niet zozeer een probleem is met het 
aanbod van ECEC. Er gebeurt veel meer dan in 
Nederland. Wel zien zij een gebrek aan kennis 
bij de professionals die ECEC aanbieden. Zij 
hebben onvoldoende kennis over trauma-
verwerking, over de aanpak van beginnende 

1 Met dank aan Sardes-collega Paulien Muller, mede-uitvoerder van een landelijke verkenning naar het aanbod aan 
asielzoekerspeuters. Zij organiseerde samen met Pharos op 2 februari 2016 een bijeenkomst waar meer dan 80 
gemeenten, kinderopvangorganisaties en landelijke partijen (PO-raad, LOWAN, COA, VNG) aanwezig waren.
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tweedetaalleerders en over de rol die de eerste 
taal daarbij kan spelen. Die professionals 
zouden daarin moeten worden bijgeschoold. In 
de visie van Gross is aandacht voor de eerste 
taal niet alleen noodzakelijk om Engels (als 
tweede taal) te leren, maar ook om een gevoel 
van veiligheid te creëren. 

Overigens betekent dat niet dat er altijd een 
volledig tweetalig programma moet worden 
uitgevoerd. Gross: “Omdat we te maken hebben 
met heterogene groepen die verschillende talen 
spreken, is Sheltered English Immersion (SEI, zie 
kader) een goede manier van werken. SEI wordt 
vaak op Amerikaanse scholen wordt toegepast. 
Het geeft kinderen een gevoel dat ze niet 
achterblijven bij de kinderen die het Engels 
beter begrijpen. Het is de kunst om tijdens de 
les de andere taal zo veel mogelijk op een 
natuurlijke manier in te brengen.”

SEI: Sheltered English Immersion
SEI is een vorm van tweedetaalleren, waarbij 
de eerste taal een grote rol speelt. Tijdens de 
activiteiten is Engels de voertaal, maar 
leerkrachten die twee- of meertalig zijn, of een 
aantal woorden of zinnen kennen in een 
niet-Engelse taal, gebruiken af en toe die 
eerste taal, om kinderen bij de les te houden.
De Russel school in Boston past SEI toe. De 
groep, waarin kleuters met een Spaanstalige 
achtergrond bij elkaar zijn gezet, is bezig met 
het thema Reflections & Shadows (onderdeel 
van het OWL curriculum) en de leerkracht 
leest een prentenboek voor waarin schadu-

wen een belangrijke rol spelen. De tweeta-
lige leerkracht spreekt zoveel mogelijk 
Engels, maar brengt af en toe een Spaanse 
zin in. Dat doet ze heel bewust, wanneer ze 
merkt of vermoedt dat een of meer 
kinderen een woord, zin of instructie niet 
goed begrijpen. Opvallend is dat de vier 
kinderen die het vaakst in het Spaans 
worden aangesproken, zelf voor een deel in 
het Engels aan het gesprek deelnemen. 
Soms is de structuur van de zinnen Engels, 
met af en toe een Spaans woord erin; in 
andere gevallen spreekt een kind Spaans en 
gebruikt het tussendoor Engelse woorden.

Leerkracht: Do you remember the name   
 of the book?
Kind: Yeah!
Leerkracht: Yeah? Do you want to say it or do  
 you want to ask your friends for  
 help? El nombre del cuento?   
 Como se dice? (Wijst de titel aan).  
 Raccoon…
Kind: … on his own.
(…)
Leerkracht: Does anyone remember (wijst   
 naar haar hoofd) what happened?  
 How did the boat get unstuck?   
 Evelyn, que paso?
Kind: El bote se… (onverstaanbaar, het  
 is een Spaanse zin met een aantal  
 Engelse woorden (zoals raccoon)  
 erin)
Leerkracht: And how did that happen?
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Opvattingen over taal
Aan de wijze waarop we in opvang en onderwijs 
omgaan met de eerste taal en met meertalig-
heid, liggen opvattingen over talen ten grond-
slag. Richard Ruíz (1984) beschreef drie opvat-
tingen van twee- of meertaligheid: taal als een 
probleem, taal als een recht en taal als een 
bron.

Taal als een probleem 
Volgens deze opvatting moeten minderheids-
groepen assimileren. Iemand die deel uitmaakt 
van een minderheidsgroep moet de normen, 
waarden en uitgangspunten van de meerder-
heid zo veel mogelijk overnemen. Hij moet dus 
eigenlijk zoveel mogelijk op die meerderheid 
gaan lijken. Dat geldt voor maatschappelijke en 
politieke normen en waarden, maar ook voor 
taal. Assimilatie betekent dat leden van minder-
heidsgroepen allerlei kenmerken, zoals hun 
eigen taal en cultuur, moeten opgeven. Taal 
wordt gezien als een probleem, het is ballast en 
belemmert de assimilatie en het leren van de 
meerderheidstaal. Het pleidooi voor eentalig-
heid en eentalig onderwijs is inherent aan deze 
opvatting.

Taal als een recht 
Het recht op taal kan worden opgevat als een 
persoonlijk recht, maar ook als een mensen-
recht of een (grond)wettelijk recht. Het is het 
persoonlijk recht van een individu om de eigen 
taal te (blijven) spreken. Vrijheid van taal is een 
van de mensenrechten. Een individu heeft recht 
op bescherming tegen discriminatie op basis 
van taalkeuze. Dit is vergelijkbaar met vrijheid 
van godsdienst. Ook deze opvatting is politiek 
gekleurd en kan leiden tot problemen in de 
uitvoering van minderheidstaalonderwijs. Er 
wordt namelijk niet of nauwelijks gezocht naar 
een manier waarop de eerste taal het leren van 
de tweede taal kan versterken.

Taal als een bron 
Aan deze opvatting ligt een duidelijke keuze 
voor een pluriforme samenleving ten grondslag. 
In die zin staat deze opvatting recht tegenover 
assimilatie. Uitgangspunt is dat een taal een 

belangrijke verworvenheid is van een gemeen-
schap en dat elke taal in sociaal en economisch 
opzicht bruggen kan slaan tussen verschillende 
gemeenschappen. De opvatting om taal te 
beschouwen als een belangrijke bron (van 
kennis, normen, waarden), is veel neutraler dan 
de opvatting die het gebruik van de moedertaal 
als een recht beschouwt. Er ontstaan minder 
snel spanningen tussen groepen en het maakt 
de discussie over de mogelijkheden en de 
noodzaak van tweetalig onderwijs helderder. 

Wanneer taal wordt gezien als een belangrijke 
bron, is het een logische stap om de eerste taal 
daadwerkelijk in te zetten in onderwijs en 
opvang. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Het 
belangrijkste obstakel is al genoemd: de 
toegenomen diversiteit van talen. Hoe kun je als 
professional aandacht geven aan al die verschil-
lende talen die de kinderen van huis uit 
spreken?

Luistertaal 
Als we ervan uitgaan dat de eigen taal van 
asielzoekerspeuters een bron is van aanwezige 
kennis en dat we met de eerste taal een gevoel 
van veiligheid kunnen creëren, moeten we op 
zoek gaan naar inspiratie voor een hierbij 
passende aanpak.

Luistertaal (Blees & ten Thije, 2016) is een 
manier om met een diversiteit aan talen om te 
gaan. Het is algemeen bekend dat taalbegrip 
vooraf gaat aan het actieve gebruik van een taal. 

“Luistertaal is een 

manier om met 

een diversiteit aan 

talen om te gaan”



Sardes Special • nummer 18 • mei 201620

Dat is de achterliggende gedachte van luister-
taal: mensen kunnen elkaars taal eerder 
verstaan dan spreken. Luistertaal is een vorm 
van meertalige communicatie, waarbij personen 
met verschillende talen hun eigen taal blijven 
spreken en elkaar toch kunnen verstaan. Ieder 
gebruikt zijn of haar receptieve vaardigheden in 
de andere taal, waardoor personen elkaar 
kunnen begrijpen. De website 
www.luistertaal.nl geeft voornamelijk voorbeel-
den van communicatie tussen volwassenen, 
bijvoorbeeld in internationale projecten tussen 
bedrijven of organisaties. Een voorbeeld is de 
Euregio, een samenwerkingsverband in het 
Nederlands-Duitse grensgebied. De medewer-
kers hebben met elkaar afgesproken om tijdens 
vergaderingen te communiceren via luistertaal: 
dat wil zeggen dat de Duitse medewerkers Duits 
spreken en hun Nederlandse collega’s Neder-
lands.

Over het gebruik van luistertaal in het onderwijs 
is minder bekend. Wel deed de Nederlandse 
Taalunie in oktober 2015 tijdens de werksessie 
‘Laagdrempelig meertalig in Europa’ de aanbe-
veling dat er in het onderwijs meer aandacht 
moet worden besteed aan het leren van 
luistertaal als een hoogwaardige receptieve 
vaardigheid. Het idee hierachter is dat als 
iemand een taal eerst als luistertaal leert (leert 
begrijpen), het nog maar een kleine stap is om 
deze taal productief te gaan gebruiken. 

Concreet en authentiek
Hoe kunnen we dit nu toepassen in kinderdag-
verblijven met asielzoekerspeuters? Daarvoor is 
er geen pasklare oplossing voorhanden. 
Luistertaal inzetten betekent dat de pedago-
gisch medewerkers deze kinderen in het 
Nederlands aanspreken en dat de kinderen in 
hun eigen taal reageren. Maar omdat pedago-
gisch medewerkers onvoldoende kennis hebben 
van de verschillende talen van de asielzoekers-
kinderen, moet erover worden nagedacht hoe 
zij dit kunnen doen. Er zijn hiervoor wel moge-
lijkheden te bedenken. De pedagogisch mede-
werker praat bijvoorbeeld met de kinderen aan 

de hand van concrete materialen en prenten-
boeken en praat over zaken die de kinderen 
meemaken in het AZC. Hoe concreter en 
authentieker de gespreksonderwerpen zijn, hoe 
beter de pedagogisch medewerkers de taal van 
de kinderen zullen begrijpen.

Jonge kinderen in asielzoekerscentra hebben te 
maken met veel problemen. Als gevolg van 
traumatische ervaringen, kunnen zij last hebben 
van hechtingsproblemen, stress (toxische stress) 
of andere psychische of lichamelijke klachten. In 
het AZC zijn er beperkte mogelijkheden om 
(buiten) te spelen en is er vaak weinig speel-
goed. Daarom is het van groot belang dat er 
goede kinderopvang is, die rekening houdt met 
de specifieke situatie van asielzoekerspeuters. 
Daardoor kunnen de genoemde problemen 
verminderen en krijgen deze kinderen de kans 
om zich te ontwikkelen. Goede kinderopvang 
met een aanpak op maat kan achterstanden op 
allerlei gebied voorkomen.

Een VVE-programma kan een begin zijn van zo’n 
aanpak, maar er zou ruimte moeten zijn voor 
specifiek op de doelgroep gerichte activiteiten. 
Het verminderen van posttraumatische, 
toxische stress is een belangrijk doel. Daarvoor 
is in elk geval een veilige en stabiele omgeving 
nodig, waar kinderen in alle vrijheid met elkaar 
kunnen spelen. Die veiligheid kan worden 
vergroot als kinderen hun eigen taal kunnen 
blijven spreken. Dat wil niet zeggen dat ze geen 
Nederlands zouden moeten leren, maar hun 
eigen taal biedt deze kinderen, zeker in de 
eerste fase, houvast. Daarnaast worden ouders 
ontlast als er goede opvang voor deze kinderen 
is: zij krijgen tijd voor zichzelf en voor zelfont-
plooiing. Dat vermindert het sociaal isolement 
waarin deze ouders zich vaak bevinden. En dat 
komt uiteindelijk de Nederlandse samenleving 
ten goede.
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Om de taalontwikkeling van kinderen optimaal 
te stimuleren, is naast een centrumgerichte 
aanpak (VVE-programma’s en onderwijs op 
school) taalstimulering thuis nodig. De gemeen-
te Breda stimuleert thuisinterventies, waarin 
wordt samengewerkt met ouders. Jaarlijks 
nemen zo’n 440 gezinnen in Breda deel aan een 
gezinsgericht ondersteuningsaanbod, waarbij 
kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheids-
zorg, bibliotheek, welzijn en de gemeente Breda 
intensief met elkaar samenwerken. Een van de 
thuisinterventies is de VoorleesExpress Breda, 
onderdeel van Surplus Welzijn. 

Informeel leren thuis
Om te bevorderen dat kinderen met een risico 
op een taalachterstand een goede start maken 
op de basisschool, zet het ministerie van OCW 
centrumgerichte voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) in. “Mijn verwachting is dat VVE 
sec niet afdoende werkt om taalachterstanden 
bij jonge kinderen te bestrijden”, zegt Liesbeth 
Hofman, beleidsadviseur Jeugdgezondheidszorg 
en Voor- en Vroegschoolse Educatie van de 
gemeente Breda. “Daar hebben we de ouders bij 
nodig, zo leert de ervaring in Breda. Dat past 

niet alleen in het moderne denken over de 
participatiemaatschappij, maar doet ook recht 
aan de eigen kracht van ouders.”

Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling 
van hun kind heeft een positieve invloed op de 
schoolse ontwikkeling van kinderen, direct en 
indirect en zowel op de korte als op lange 
termijn (Smit, et al, 2007). Zo heeft ouderbetrok-
kenheid al op jonge leeftijd direct invloed op het 
doorzettingsvermogen, de receptieve woorden-
schat en het probleemgedrag in de groep 
(Menheere & Hooge, 2010). Indirect is er een 
verband tussen een sterke ouderbetrokkenheid 
en lagere doublurecijfers, minder schooluitval, 
hogere onderwijsrendementscijfers en meer 
deelname aan vervolgonderwijs (Hoover-Demp-
sey et al., 2005). “Daarom is het van belang dat 
het formele leren op de (voor)school wordt 
versterkt door het informele leren thuis”, stelt 
Hofman. “Vanuit de gedachte van return on 
investment moeten we daar zo vroeg mogelijk 
mee beginnen. In Breda zetten we daarom 
vanaf een leeftijd van 16 maanden verschillende 
thuisgerichte interventies in.” 

Thuis taal stimuleren met 
de VoorleesExpress 

Olga Vrolijk 

De VoorleesExpress is een succesvolle interventie om thuis, samen met ouders, 
de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Hoe ziet deze aanpak 
eruit en wat zijn de uitgangspunten? En hoe zorg je ervoor dat de taalstimulering 
thuis ook ná de interventie doorgaat? Olga Vrolijk, projectleider VoorleesExpress 
Breda, bespreekt deze vragen aan de hand van de ervaringen in Breda en legt uit 
hoe de interventie past in het taalstimuleringsbeleid van deze gemeente.



Sardes Special • nummer 18 • mei 201624

De VoorleesExpress
De VoorleesExpress is één van de thuisgerichte 
interventies die in Breda worden uitgevoerd. In 
een brief aan de Tweede Kamer noemde Marja 
van Bijsterveldt de VoorleesExpress een 
voorbeeld van een effectief instrument om 
ouderbetrokkenheid te stimuleren. En ook 
minister van OCW Jet Bussemaker noemde de 
VoorleesExpress in een beleidsbrief een 
educatief waardevol praktijkvoorbeeld.

De VoorleesExpress richt zich op jonge kinderen 
die opgroeien in een taalarme omgeving. De 
interventie heeft de volgende doelen:
• De taalontwikkeling van kinderen stimuleren.
• De taalomgeving thuis verrijken.
• Ouders in staat stellen om op hun eigen 

manier de taalontwikkeling van hun kinderen 
te stimuleren.

• Het partnerschap tussen school en ouders 
versterken. 

Gedurende twintig weken komt een getrainde 
vrijwilliger thuis bij het gezin voorlezen. Zo 
brengt de voorlezer gesproken en schriftelijke 
taal in de authentieke en dagelijkse leefwereld 
van kinderen. Interactie, boeken en veel 
taalaanbod zijn succesfactoren om de taalont-
wikkeling te stimuleren. Ook de rol van ouders is 
belangrijk.

De VoorleesExpress
De VoorleesExpress bestaat tien jaar en is een 
initiatief van Sodaproducties, bureau voor 
maatschappelijke innovatie. De Voorlees-
Express is actief in 220 dorpen en steden, 
waaronder Breda. In dit jubileumjaar zetten 
ruim 4000 getrainde vrijwilligers zich in.
(#10jaarVE)

Interactie
In veel VoorleesExpress-gezinnen is Nederlands 
de tweede taal (NT2). In de loop van de tijd zijn 
er verschillende opvattingen geweest over de 
wijze waarop mensen een tweede taal verwer-
ven. De VoorleesExpress gaat uit van de 

interactionele benadering (Kuiken en Vermeer, 
2005), waarbij een betekenisvol taalaanbod en 
de interactie tussen de taalleerder en de 
omgeving centraal staan. De VoorleesExpress 
biedt dan ook geen formele taallessen of 
schoolse verplichtingen aan, maar brengt taal 
(gesproken en schriftelijk) in de authentieke en 
dagelijkse leefwereld van de kinderen. Dit 
gebeurt door interactief voor te lezen. Het gaat 
daarbij niet alleen om het voorlezen, maar 
vooral ook om het gesprek over het verhaal. 
Door interactief voor te lezen legt het kind niet 
alleen verbanden tussen gebeurtenissen en 
personages in het verhaal, maar ook met zijn 
eigen gevoelens en ervaringen en met de wereld 
buiten het verhaal.

Finetuning en cognitive challenge zijn belangrijk 
bij interactief voorlezen. Finetuning betekent dat 
de voorlezer het taalaanbod afstemt op wat het 
kind al weet. Cognitive challenge houdt in dat het 
taalaanbod net boven het niveau van het kind 
ligt, zodat zijn denkvermogen wordt geprikkeld. 
De voorlezer neemt het kind mee in het verhaal 
en maakt hem vertrouwd met boekentaal en 
geschreven taal. Het kind hoort zinsconstructies, 
ontdekt taal- en verhaalpatronen, ontwikkelt 
leesstrategieën en komt tot een idee van wat 
lezen is (Van den Steen, 2001). 

Taalaanbod en boeken
Door naar moedertaalsprekers te luisteren, 
leren NT2-kinderen nieuwe woorden en worden 
zij zich bewust van prosodische elementen in de 
Nederlandse taal. Kinderen leren door een 
frequent, samenhangend en zinvol taalaanbod 
nieuwe woorden en zinsconstructies kennen. 
Daarom worden de voorlezers van de Voorlees-
Express getraind om op allerlei manieren met 
kinderen en ouders gesprekken te voeren. Zij 
stellen bijvoorbeeld prikkelende vragen, werken 
samen in een Voorleesdagboekje en ze geven 
input voor activiteiten naar aanleiding van het 
verhaal.

Niet alleen voor de (tweede)taalverwerving, 
maar ook voor de ontwikkeling van geletterd-
heid zijn de ervaringen in de voor- en vroeg-
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schoolse periode en de rol van de omgeving 
cruciaal. Kinderen van twee tot vijf jaar verwer-
ven in hoog tempo linguïstische kennis die 
belangrijk is voor lezen en schrijven, zoals 
kennis van lettervormen, letternamen en 
leesafspraken, maar ook mondelinge taal, 
woordenschat en kennis van de geschreven taal. 
Door kinderen te laten kennismaken met 
geschreven taal, ontwikkelen ze een idee over 
de betekenis van lezen en schrijven voor henzelf 
(Loman, 2006).

Door kinderen in aanraking te brengen met 
boeken en hen voor te lezen, verrijken we de 
taalomgeving en bevorderen we hun geletterd-
heid. Tijdens het voorlezen komt het kind 
rechtstreeks in aanraking met geschreven taal. 
Onderzoek van Duursma et al. (2008) laat zien 
dat voorlezen een positief effect heeft op de 
woordenschat, begrip van boekentaal, boek-
oriëntatie, fonemisch bewustzijn, de cognitieve 
ontwikkeling, verhaalbegrip, letterkennis, 
leesplezier en mondelinge taal. Door verhalen 
en boeken aan te bieden, draagt de Voorlees-
Express bij aan de ontluikende en beginnende 
geletterdheid van kinderen in gezinnen waar 
weinig of niet wordt voorgelezen. Interactief 
voorlezen, modeling en participerend leren zijn 
methoden die de voorlezer inzet om zowel bij 
kinderen als ouders een ontwikkeling op gang te 
brengen. 

Ouders centraal
We zien in de praktijk dat de voorlezers zorgen 
voor veel interactie, een rijk taalaanbod en een 
breed aanbod van boeken. Zij wenden dus alle 
succesfactoren aan om de taalontwikkeling van 
kinderen te stimuleren. Erg mooi om te zien! 
Voorlezers zijn zich er echter niet altijd van 
bewust dat zij daarmee de lat hoog leggen voor 
de ouders. Het is immers ook een doel van de 
VoorleesExpress om ouders handvatten te 
geven om de taalomgeving thuis te verrijken. 
Hoe goed bedoeld ook; het is jammer wanneer 
voorlezers tot het eind een ‘ambassadeursrol’ 
blijven vervullen en zelf sterk blijven sturen. 
Beter is het als zij de ouders stimuleren om zelf 
voor te lezen en hen ondersteunen om thuis 
een rijke taalomgeving te creëren. Als het traject 
is afgesloten, is de rol van de ouders immers 
cruciaal. 

De VoorleesExpress is steeds op zoek naar 
manieren om langdurige effecten te bewerkstel-
ligen. In de loop der jaren heeft zij een steeds 
duidelijker visie op ouderbetrokkenheid 
ontwikkeld. Hieraan is zowel op landelijk niveau 
met Stichting Actief Ouderschap (SAO) als op 
lokaal niveau in Breda gewerkt. Omdat ouderbe-
trokkenheid in Breda een gemeentelijk speer-
punt is, wordt de VoorleesExpress, naast middel 
om taal te stimuleren, ook ingezet als middel om 
de samenwerking met ouders te versterken als 
het gaat om de ontwikkeling van hun kind. 

De VoorleesWijzer
Maar wat mogen vrijwilligers verwachten van 
een ouder? Welke doelen kunnen zij stellen? 
Hoe meten zij vorderingen en hoe stellen ze vast 
in hoeverre de doelen zijn bereikt? En ook: hoe 
moeten we omgaan met de grote diversiteit aan 
ouders én vrijwilligers? Om te bewerkstelligen 
dat de vrijwilliger zijn handelen optimaal afstemt 
op de ouder, is met ondersteuning van de 
gemeente Breda de VoorleesWijzer (Vrolijk & 
Van Velzen, 2015) ontwikkeld. Uitgangspunten 
van de VoorleesWijzer zijn: de landelijke én 
lokale visie op ouderbetrokkenheid, theoreti-
sche inzichten over ouderbetrokkenheid, 
onderwijsondersteunend gedrag, taal- en 

“Basisgedachte is 

dat de rol van de 

ouder groeit en de rol 

van de voorlezer 

afneemt”
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leesbevordering en tot slot kennis over en 
ervaringen met de rol van vrijwilligers. 

In de VoorleesWijzer worden ouders getypeerd 
op basis van hun waarneembaar gedrag tijdens 
het voorlezen en op basis van de mate waarin zij 
thuis een rijke taalomgeving realiseren. Ouders 
verschillen daarin immers sterk. Sommige 
ouders zijn afwachtend en laten het voorlezen 
volledig over aan de voorlezer. Andere ouders 
nemen initiatief door bijvoorbeeld zelf voor 
leesmateriaal te zorgen. Deze verschillen 
kunnen te maken hebben met kennis (weet een 
ouder waar de bibliotheek is, weet een ouder 
wat voorlezen en praten met het kind oplevert?), 
vaardigheden (kan een ouder een taalrijke 
omgeving creëren, kan een ouder lezen?) en atti-
tude (heeft een ouder een positieve houding 
tegenover lezen thuis, houdt een ouder van 
verhalen vertellen, durft een ouder naar de 
bibliotheek?). De kennis, vaardigheden en 
houding van ouders worden onder meer 
bepaald door hun opleidingsniveau, hun 
taalvaardigheid en hun culturele achtergrond. 

De basisgedachte van de VoorleesExpress is dat 
de rol van de ouder groeit en de rol van de 
voorlezer afneemt. Van de ouder vraagt dit een 
actieve en betrokken houding en de voorlezer 
moet een stapje terug doen zodra dit kan. In de 

twee gespiegelde driehoeken, die de rol van de 
ouder en de voorlezer symboliseren, is deze 
hoofdgedachte gevisualiseerd.

Het uitgangspunt voor de voorlezer is: kijk goed 
wat de ouder kan en doet, formuleer op basis 
daarvan realistische en passende doelen en 
stem je eigen handelen hierop af. Het is 
bijvoorbeeld niet voor iedere ouder haalbaar 
om zelf interactief voor te lezen. Een passender 
doel kan zijn om deze ouders toe te leiden naar 
de bibliotheek om daar tekstloze boeken of 
praatplaten te lenen. Dit model is (met tips en 
verwijzingen naar de doelen en succesfactoren 
van de VoorleesExpress) opgenomen in een 
interactief PDF-document. De VoorleesWijzer 
geeft iedere ouder, met de hulp van de voorle-
zer, de mogelijkheid om te groeien als taal- en 
leesbevorderaar. Alle kleine stapjes zijn waarde-
vol!

“Kijk goed naar 

de ouder en stem 

de doelen en je 

eigen handelen 

hier op af”

De VoorleesWijzer (VoorleesExpress i.s.m. Sardes)
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Krachten bundelen 
De VoorleesExpress is één van de interventies 
die Breda inzet om het informele leren te 
versterken. Deze interventies verschillen, maar 
hebben allemaal het doel ouders meer te 
betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. De 
gemeente Breda zet in op een doorgaande lijn 
en streeft een totaalaanpak na, waarbij ouders 
van jonge kinderen continu worden gestimu-
leerd. Daarnaast probeert zij samen met 
partners te investeren in innovatie. Hofman: “De 
VoorleesExpress is in Breda inmiddels volledig 
verankerd in het gemeentelijk onderwijskansen-
beleid en krijgt jaarlijkse subsidie. Daardoor is er 
rust om te innoveren. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de VoorleesWijzer. Ik ben onder de 
indruk van deze fraaie tool en ben erg nieuws-
gierig naar wat het oplevert. De inzichten die 
met de VoorleesWijzer worden opgedaan, 
kunnen tevens interessant zijn voor andere 
interventies. Ik vind het daarom waardevol om 
vervolgonderzoek te doen naar deze manier van 
werken.”

Kortom: taalstimulering levert het meest op 
wanneer taal (gesproken en schriftelijk) in 
authentieke situaties en in de dagelijkse praktijk 
worden geïntegreerd. De VoorleesExpress doet 
dit door in het gezin, thuis, veel interactie, 
taalaanbod en boeken te brengen. Om de 
inspanningen van de VoorleesExpress lokaal 
goed in te bedden en het effect te vergroten, is 
het van essentieel belang om daarnaast op zoek 
te gaan naar mogelijkheden van ouders en 
samen te werken met partners uit het veld die 
zich ook richten op jonge kinderen en hun 
ouders. De gemeente kan met duurzame 
ondersteuning en een totaalaanpak voor 
taalstimulering een belangrijke impuls geven. Zo 
worden krachten gebundeld en worden 
kinderen en ouders op het juiste spoor gezet.
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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 taalstimu-
lering.

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 voor-
beeld is het Haagse programma van de zomer-
school: De Taalfabriek. Dit thematische zomer-
schoolprogramma 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.”

Taal in de gymles; 
gewoon lekker bewegen toch?

Tessa van Velzen

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 Dijkhui-
zen, gymleerkracht van de Jan Ligthartschool en Simone ten Hag, senior be-
leidsmedewerker van de gemeente Den Haag.
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Een ander project dat taal en brede ontwikke-
ling met elkaar verbindt, is de pilot ‘De taal-
krachtige 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 groepsleer-
krachten hun uiterste best om taalach-
terstanden 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 autoch-
tone kinderen van 
hoogopgeleide 
ouders gemiddeld 
2.000 woorden 
meer dan allochtone 
kinderen van laagopge-
leide ouders. Aan het einde van 
de basisschool is dit verschil opgelo-
pen 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

3  De pilot ‘De taalkrachtige gymleerkracht’ is uitgevoerd 
door Sardes in opdracht van de gemeente Den Haag.

“De taalkrachtige 

gymleerkracht is 

er ook op gespitst 

om bij kinderen 

taal uit te lokken”
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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 bijvoor-
beeld 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 zebra-
pad. 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 leerlin-
gen 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 uithoudingsvermo-
gen.” 

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 vooraf-
gaand 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 verschil-
lende 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 vaardigheids-
doelen, 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 communica-
tieve 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 onderzoe-
ken 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 betekenis-
volle 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 erken-
nen 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 aanwijzin-
gen (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 

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 onder-
steunt dit onder meer via het integrale plan 
voor de subsidieaanvraag. Idealiter zijn de 
verschillende onderdelen in de Brede Buurt-
school 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. 

Bronnen
Appel, R., Kuiken, F. & Vermeer, A. (2001). 
Nederlands als tweede taal in het basisonder-
wijs, Handboek voor leerkrachten in het 
basisonderwijs. Utrecht/Zutphen Thiemen-
Meulenhoff.

“Aandacht 

voor taal is 

een verrijking 

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

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 gestileer-
de vorm, gevat in correcte, zorgvuldig geformu-
leerde volzinnen die met elkaar een samenhan-
gend geheel vormen in alinea’s, hoofdstukken 
en complete verhalen. Met andere woorden: de 
lezer went aan goedgeschreven taal en ontwik-
kelt daarmee ongemerkt een standaard voor 
zijn eigen schrijven.

Al deze effecten van vrijetijdslezen zijn vastge-
steld in wetenschappelijk studies. De Leidse 

Vrijetijdslezen: 
een integrale stimulans 
voor de taalontwikkeling

Kees Broekhof

Scholen zouden in hun taalbeleid sterk moeten inzetten op vrijetijdslezen. Een 
groot deel van de winst die wordt geboekt met woordenschatlessen en begrij-
pendleesonderwijs, kan namelijk makkelijker worden gerealiseerd door kinde-
ren 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 begrij-
pend lezen.
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onderzoekers Suzanne Mol en Adriana Bus 
hebben de resultaten van 85 van zulke studies 
bij elkaar genomen en beschreven in een artikel 
met de titel Lezen loont een leven lang (Mol & 
Bus, 2011). Daaruit blijkt dat effecten van 
voorlezen al te zien zijn bij kinderen vanaf twee 
jaar en dat de effecten zich opstapelen naar-
mate het leesgedrag in de volgende levensfasen 
wordt voortgezet. Lezen is dus niet alleen 
belangrijk in het basisonderwijs, maar ook in de 
periode ervoor en de periode erna. 

De bewijslast die Mol en Bus presenteren voor de 
effecten van vrijetijdslezen is zo sterk, dat het 
verbazingwekkend mag heten dat nog steeds niet 
alle scholen een taalbeleid hebben dat stevig 
inzet op het stimuleren van het vrijetijdslezen. 
Het is misschien moeilijk te begrijpen dat veel 
van de winst die soms moeizaam wordt geboekt 
met woordenschatlessen en instructie in leesstra-
tegieën, makkelijker gerealiseerd kan worden 
door kinderen gewoon aangenaam in hun vrije 
tijd bezig te laten zijn met boeken lezen. Toch is 
dat zo en in dit artikel laten we zien hoe dat kan. 
We maken daarbij gebruik van de conclusies van 
Mol en Bus. (figuur hieronder). We concentreren 
ons op de taaldomeinen die het belangrijkst zijn 
voor schoolsucces en die op veel scholen een 
onderwerp zijn van taalbeleid: technisch lezen, 
woordenschat en begrijpend lezen.

Technisch lezen
Technisch lezen is een voorwaarde om te komen 
tot tekstbegrip. Deze cruciale vaardigheid moet 
het hebben van gedegen instructie en veel 
oefenen. Het is goed als dat oefenen niet alleen 
plaatsvindt op school, maar ook thuis.

Het onderzoek van Mol en Bus laat zien dat 
leerlingen die in hun vrije tijd veel lezen 40 
procent meer kans hebben op een gemiddeld 
tot hoge score op een toets voor technisch lezen 
dan leerlingen die weinig lezen in de vrije tijd. 
De onderzoekers stellen bovendien vast dat 
zwakke lezers nog meer profiteren van vrije-
tijdslezen dan goede lezers. Dat komt doordat 
er bij zwakke lezers meer winst is te behalen op 
het gebied van de vaardigheden die voorwaar-
delijk zijn voor technisch lezen. Mol en Bus 
benadrukken het belang van vrijetijdslezen voor 
deze leerlingen: “Zonder extra leeservaringen 
gaat deze groep kinderen steeds verder 
achterlopen.”

Woordenschat
Kinderen die veel lezen in de vrije tijd, hebben 
een grotere woordenschat dan kinderen die 
weinig lezen. De verschillen zijn ongeveer even 
groot als bij het technisch lezen: veellezers 
hebben een kans van 70 procent om gemiddeld 
tot hoog te scoren op een woordenschattoets, 

Percentages leerlingen met tenminste gemiddelde vorderingen in taal- en leesvaardigheid voor 
veel versus weinig lezende leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs (Mol & Bus (2011), pagina 8)
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terwijl de leerlingen de weinig lezen slechts 30 
procent kans hebben om zo hoog te scoren (Mol 
& Bus, 2011). 

Voor leerlingen met een beperkte woordenschat 
is boeken lezen essentieel om hun woorden-
schat uit te breiden. Woordenschatlessen, met 
een maximale opbrengst van duizend woorden 
per jaar, zijn niet toereikend om een achter-
stand van meer dan twee- tot zevenduizend 
woorden in te halen (Appel en Vermeer, 2001). 
Boeken op het juiste niveau helpen deze 
leerlingen om hun woordenschat te vergroten.

Hoe gaat dat in zijn werk? Soms worden 
onbekende woorden letterlijk uitgelegd in de 
tekst: “Een radioloog kan dwars door mensen 
heen kijken. Met röntgenstralen of geluidsgol-
ven, om in het lichaam te kijken als er iets mis 
is.” (Manon Sikkel, Is liefde besmettelijk? door 
Izzy Love). Soms is de betekenis af te leiden uit 
de context: “Ik had gehoopt op versterking. Een 
bondgenoot. Maar ik sta er weer alleen voor.” 
(Simon van der Geest, Spinder). Om woorden 
blijvend te verwerven is het vervolgens nodig 
dat kinderen de woorden vaker tegenkomen, in 
andere teksten. 

Een belangrijke categorie woorden die kinderen 
met name leren door te lezen zijn schooltaal-
woorden. Dit zijn enigszins (dit is er ook een!) 
formele woorden die niet aan schoolvakken zijn 
gebonden, maar die bij alle vakken kunnen 
voorkomen, bijvoorbeeld overwegend, vaststellen, 
eveneens, fenomeen. Deze woorden worden 
soms wel behandeld in de taalmethode, maar 
omdat ze weinig voorkomen in spreektaal, zijn 
leerlingen afhankelijk van andere, geschreven 
teksten om te leren hoe ze worden gebruikt: 
“Een bundel licht onthult een vertrouwd 
voorwerp: zijn zadeltas … Gretig haalt hij zijn 
persoonlijke bezittingen tevoorschijn.” (Simone 
van der Vlugt, Het Hercynische Woud). “Voor de 
brandweer was het bijna onmogelijk om de zaak 
onder controle te krijgen.” (Jacques Vriens, De 
school is weg!). Boeken lezen is zo een continue 
oefening voor het consolideren van de (school)
woordenschat. 
 
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is de belangrijkste vaardigheid 
die leerlingen op school leren. De mate waarin 
zij in staat zijn om teksten met begrip te lezen 
bepaalt voor een groot deel hoe succesvol zij 
zullen zijn in het vervolgonderwijs. Hoe goed 
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iemand is in begrijpend lezen, hangt voor een 
belangrijk deel af van zijn vaardigheid in 
technisch lezen en van de omvang van zijn 
woordenschat – precies twee taaldomeinen 
waarvan we al hadden gezien dat die veel profijt 
hebben van vrijetijdslezen! Een andere belang-
rijke factor is de algemene kennis van de lezer. 
Als je al iets weet over New York, zul je een tekst 
over die stad makkelijker begrijpen. Ook hier 
zijn veellezers duidelijk in het voordeel, omdat 
zij over een grotere algemene kennis beschikken 
(Cunningham & Stanovich, 1998).

In lessen begrijpend lezen leren leerlingen 
vooral leesstrategieën toepassen. Zij leren 
bijvoorbeeld welke strategie zij moeten toepas-
sen om te voorspellen waar een tekst over gaat. 
Geroutineerde vrijetijdslezers halen hier hun 
schouders bij op. Zij zijn niet anders gewend. 
Iedere keer als zij een nieuw boek uitzoeken, 
oriënteren zij zich op de titel, de kaft, de 
schrijver en de flaptekst om te besluiten of ze 
het boek zullen gaan lezen. Het is maar een 
voorbeeld van de leesstrategieën uit de lessen 
begrijpend lezen die lezers standaard, vaak 
onbewust, toepassen. 

De kern van begrijpend lezen is: verbanden 
leggen, binnen de tekst en buiten de tekst. 
Lezers van verhalen doen dit aan de lopende 
band. Ze moeten wel, anders raken ze de draad 
van het verhaal kwijt. Als Siri, in Hotel Bonbien, 
op een barbecueavond bij haar vriendin Sylvie 
denkt: “Ik wou dat het bij ons thuis zo gezellig 
was als bij Sylvie thuis”, dan legt de lezer direct 
verband met de ruzies tussen Siri’s ouders, die 
eerder in het boek zijn beschreven. En als Siri’s 
broer Gilles weigert om een boodschap voor zijn 
vader te doen en die weigering wordt gevolgd 
door de opmerking “Hij is in de puberteit”, dan is 
die opmerking alleen te begrijpen als je verband 
kunt leggen met de wereld buiten het boek, 
waarin pubers nogal eens weigerachtig gedrag 
vertonen tegenover opvoeders. 

Een ander belangrijk punt dat wel eens over het 
hoofd wordt gezien is dat veellezers ervaring 
opdoen met het lezen van langere teksten, iets 

dat in de lessen op de basisschool nauwelijks 
gebeurt. Leerlingen die boeken lezen zijn 
gewend om de belangrijkste zaken uit langere 
teksten te onthouden (om, zoals gezegd, de 
draad van het verhaal vast te houden) en om 
verbanden te leggen tussen fragmenten die 
soms heel ver uit elkaar liggen. Dat zijn essenti-
ele vaardigheden voor het omgaan met langere 
teksten in het voortgezet en hoger onderwijs. Al 
met al geen wonder dus, dat Mol en Bus 
vaststellen dat veellezers ook op het gebied van 
begrijpend lezen ruim in het voordeel zijn, in 
nagenoeg dezelfde mate als bij woordenschat 
en technisch lezen.

Wat kunnen scholen doen?
Kinderen die thuis niet opgroeien in een 
leescultuur, zijn afhankelijk van de school en de 
bibliotheek om hun eigen leescultuur te 
ontwikkelen. De belangrijkste boodschap voor 
scholen die met deze kinderen te maken 
hebben luidt daarom: investeer in een dagelijkse 
leescultuur die is gericht op leesplezier. ‘Dage-
lijks’ is belangrijk om ervoor te zorgen dat 
kinderen lezen als routine ervaren – als iets 
gewoons dat dag in dag uit plaatsvindt en niet 
als iets bijzonders dat is verbonden met een 
tijdelijk project. En ‘leesplezier’ is belangrijk om 
ervoor te zorgen dat het lezen dat op school 
wordt geïnitieerd, thuis wordt voortgezet. Dat 
betekent overigens ook dat kinderen de boeken 
uit de schoolbibliotheek mee naar huis moeten 
kunnen nemen. Dat laatste is een belangrijk 

“Investeer in een 
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punt, omdat blijkt dat dit op tweederde van de 
scholen niet is toegestaan (Cito, 2014). Leesple-
zier ontstaat via authentieke gesprekken over 
boeken – gesprekken die gedreven worden door 
interesse en enthousiasme en niet door lijstjes, 
formats of checklists. De boekenkring in de 
basisschool is een werkvorm die dergelijke 
authentieke gesprekken mogelijk maakt.

Leesbevordering in het taalbeleid
Als het goed en planmatig gebeurt, is leesbevor-
dering een integraal onderdeel van het taalbe-
leid. Dat is logisch, want je kunt er, zoals 
hierboven beschreven, evenveel resultaat van 
verwachten als van het taalonderwijs. Het 
leesbevorderingsbeleid beschrijft hoe de school 
samenwerkt met de bibliotheek en hoe zij 
aandacht geeft aan leesplezier tijdens de 
taallessen, bij de zaakvaklessen en op andere 
momenten (stillezen, naschoolse activiteiten, 
ouderbeleid). De school monitort de effecten 
van het leesbevorderingsbeleid samen met de 
bibliotheek met behulp van de monitor van de 
Bibliotheek op School.

Praktische tips
We sluiten af met drie tips voor de leerkracht:
1. Geef het goede voorbeeld. Lees tijdens het 

stillezen ook zelf in een leesboek. Zo laat je 

zien dat lezen ook voor jou interessant is. En 
zorg ervoor dat er iedere week een ander 
kinderboek op je bureau ligt. Iedere leerling 
wil graag lezen wat de juf leest. 

2. Als je voorleest, lees dan uit een boek per 
week voor. Je leest het boek dus niet uit. Je 
geeft de leerlingen wel de kans om het zelf uit 
te lezen: ‘wie wil weten hoe het verder gaat: 
daar staat het, neem maar mee’. Zo maken de 
leerlingen in een jaar tijd kennis met 40 
boeken, dat is 160 boeken van groep 6 tot en 
met 8! Dit is onmisbaar voor kinderen die hun 
smaak en hun kennis van schrijvers, series en 
genres nog helemaal moeten ontwikkelen. 

3. Schaf de boekbespreking af. Veelal is de 
boekbespreking noch voor de betreffende 
leerling, noch voor de rest van de klas een 
motiverende activiteit. Gebruik de tijd liever 
voor een boekenkring, waarin leerlingen op 
een meer authentieke manier met elkaar in 
gesprek gaan over boeken en over lezen. Er 
zijn talloze werkvormen om de boekenkring 
tot een sprankelende activiteit te maken: 
speeddaten, boekensushi, boekendans, 
enzovoort. Laat je adviseren door medewer-
kers van de Bibliotheek op School over dit 
soort werkvormen en over andere zaken die 
helpen om in de klas en de school een echte 
leescultuur op te bouwen. 
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Iedere leerkracht weet dat je de motivatie van 
leerlingen positief beïnvloedt als je inspeelt op 
hun nieuwsgierigheid en gebruikmaakt van 
authentieke situaties. Lesmethodes, de jaarplan-
ning en andere zaken die het ritme van de 
dagelijkse onderwijspraktijk bepalen, maken het 
vaak lastig om hiervoor daadwerkelijk tijd vrij te 
maken. Onmogelijk is het echter niet. Als 
leerkracht van groep 7 op een Haagse basis-
school probeer ik kansen te benutten en 
authentieke situaties aan te grijpen om onder 
andere de taalontwikkeling te stimuleren. Mijn 
advies? Doorbreek patronen en ga voor 
slagroompatronen...

Variëren
Wanneer ik mijn dagelijkse ronde loop over het 
schoolplein waar mijn drieëntwintig leerlingen zich 
vermaken, word ik plots door drie leerlingen stevig 
aangeklampt. Eén van hen laat een handvol 
zilverkleurige buisjes zien en vraagt: “Meester wat 
zijn dit?” Mijn eerste reactie in dergelijke situaties is 
meestal: “Dat is vies, raap dat soort dingen maar 
nooit op en gooi het in de prullenbak.” Dit keer 
reageer ik bewust anders. Ik bekijk de buisjes en 
vermoed wat het zijn. “Geef de buisjes maar aan mij 
en was snel je handen. In de klas kom ik erop terug.” 

Dat de leerlingen de moeite hebben genomen 
om de buisjes op te rapen en dat ze willen 
weten wat het zijn, verraadt nieuwsgierigheid. 
Het is deze nieuwsgierigheid waarnaar ik 
dagelijks zoek en die ik tijdens mijn (taal)lessen 
probeer te benutten. Op een school waar de 
nadruk ligt op taalonderwijs, is het belangrijk te 
zoeken naar manieren om te variëren in zowel 
aanpak als aanbod. Ik ben namelijk van mening 
dat sommige taalmethodes te veel nadruk 
leggen op technische taalvaardigheden en te 
weinig op de functies van taal. Daarom tracht ik 
een beredeneerd taalaanbod samen te stellen, 
waarin een balans is tussen beide: ik zoek 
steeds naar onderwerpen en situaties die zich 
lenen voor taalleeractiviteiten.

Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. Het is 
niet alleen bevorderlijk voor de motivatie van 
mijn leerlingen waardoor mijn taalonderwijs 
effectiever wordt, het houdt mij ook scherp. Ik 
wil ervoor waken dat ik een leerkracht word die 
zich vastklampt aan routine en die op de 
automatische piloot het door de lesmethode 
voorgeschreven programma doorloopt. 
Uiteraard zijn de kerndoelen en leerlijnen 
leidend, maar in mijn optiek zijn er meerdere 

De taalontwikkeling van leerlingen bevorderen door authentieke situaties te 
benutten. Bart ten Bosch, leerkracht van groep 7 van een Haagse basisschool, 
betoogt dat er zich hiervoor genoeg kansen aandienen en beschrijft aan de 
hand van een voorbeeld hoe hij deze kansen benut. Ook gaat hij in op de vraag 
wat dit vereist van leerkrachten en van de schoolleiding.

Taalstimulering door 
kansen te grijpen

Bart ten Bosch
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wegen die naar Rome leiden en moet je soms 
van de gebaande paden durven afwijken. 

Onderwijsleergesprek
Eénmaal in de klas, merkt één van de leerlingen al 
snel op dat ik nog zou terugkomen op de ijzeren 
buisjes. Ik neem één van de buisjes tussen duim en 
wijsvinger, toon deze aan de klas en vertel wat er 
op het schoolplein is gebeurd. Meteen beginnen 
leerlingen te raden wat dit kan zijn. Er worden 
voorwerpen genoemd variërend van kogelhuls tot 
batterij, maar het juiste voorwerp komt niet 
voorbij. Van een echt gesprek is geen sprake en 
onderbouwingen en redeneringen worden niet 
gegeven. Maar ook als het rumoer toeneemt en ten 
koste gaat van het leerklimaat, bedwing ik mezelf 
om te vertellen wat de ijzeren buisjes zijn en over te 
gaan tot de orde van de dag. Dit zou namelijk de 
nieuwsgierigheid van de leerlingen doen verdwij-
nen. Daarom kies ik ervoor het gesprek te structu-
reren middels een geschikte werkvorm. Kort 
herhaal ik de gespreksregels en ik geef de leerlin-
gen een gespreksdoel mee. Ik vraag de leerlingen 
een wisbordje voor zich te nemen en het zilverkleu-
rige buisje goed te bekijken. “Schrijf op je wisbordje 
wat je ziet (ik zie…), wat je denkt dat het is (ik denk 
dat…) en beredeneer waarom je dat denkt (dat 
denk ik omdat…).” Na twee minuten moeten de 
leerlingen in drietallen hun bevindingen met elkaar 
bespreken en overeenkomsten en verschillen 
zoeken. Per drietal wijs ik één gespreksleider aan, 
die de tijd bewaakt, ervoor zorgt dat iedereen aan 
het woord komt en aantekeningen maakt. De 
leerlingen vatten vervolgens het gesprek samen en 
verbinden er een conclusie aan. Het doel van deze 
oefening is niet zozeer dat leerlingen ontdekken 
wat de buisjes zijn, maar dat zij met elkaar in 
gesprek gaan, argumenten aanvoeren en vooral 
eigen standpunten durven loslaten. 

Na tien minuten vraag ik per drietal één leerling 
om de bevindingen met de klas te delen. Tijdens 
dit proces ben ik gespreksleider. Door stiltes te 
laten vallen, vragen te stellen en vragen door te 
spelen, houd ik het gesprek op gang. Ik laat mijn 
eigen oordeel zoveel mogelijk achterwege, hoe 
moeilijk dat soms ook is. Het gespreksniveau is 
voor mij wel belangrijk. Blijven de antwoorden 
te oppervlakkig, dan probeer ik het gesprek naar 
een hoger niveau te brengen door vragen te 
stellen, die leerlingen er onder andere toe 
aanzetten om hun antwoorden te verduidelijken 
of om door te redeneren. 

De gevonden buisjes zijn slagroompatronen. Ik 
laat een afbeelding op het smartboard zien en 
leg beknopt uit wat het zijn. Sommige leerlingen 
geven een blijk van herkenning. Eén leerling 
merkt op dat ze soms als drugs worden 
gebruikt. Ik beaam dit, maar omdat ik merk dat 
de spanningsboog opraakt, ga ik hier verder niet 
op in. De uitleg roept bij de leerlingen nog meer 
vragen op. Om hier niet aan voorbij te gaan en 
leerlingen te laten merken dat ze inbreng 
hebben in de lessen, vullen de leerlingen drie 
vragen in in een leerdriehoek. 

Eén ding dat 
ik leuk vond 
aan deze les.

Twee vragen waar ik 
graag nog antwoord 

op wil krijgen.

Drie dingen die 
ik tijdens deze 

les geleerd heb.

Leerdriehoek (Van Silfhout, 2016)
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Als ik de ingevulde driehoeken aan het eind van 
de dag bekijk, zie ik dat er veel overeenkomstige 
vragen zijn, die met name gaan over de werking 
van gas en het gebruik ervan als drugs. Deze 

vragen zijn voor mij aanleiding om de daarop 
volgende dagen leeractiviteiten te doen die 
aansluiten bij de vragen van de leerlingen (zie 
tabel 1).

Tabel 1: Leeractiviteiten

Doel van de les

Leerlingen weten wat aardgas is 
en waarvoor het wordt gebruikt. 

Leerlingen weten waarom het 
gas uit slagroompatronen wordt 
gebruikt als drugs en kennen de 
gevaren. 
Leerlingen zijn zich bewust van 
groepsdruk en het maken van 
keuzes. 

Leerlingen zijn op de hoogte van 
de aardgaswinning in Groningen. 
Leerlingen oefenen met verwijs-
woorden. 
Leerlingen leren stelling in te 
nemen. 

Vakgebied

Natuur en techniek

Sociaal-emotioneel

Begrijpend lezen

Korte beschrijving

Aan de hand van een lesmethode leren 
leerlingen over aardgas en aardgasge-
bruik. Tevens wordt de situatie in 
Groningen (aardbevingen) toegelicht. 

De thema’s groepsdruk en het maken 
van keuzes staat centraal. Uitgangs-
punt is het artikel ‘Kinderen high van 
lachgas uit slagroompatroon’ uit de 
Metro. Verschillende gespreksvormen 
worden toegepast. De verwerking 
wordt uitgevoerd met behulp van een 
lesmethode sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

Aan de hand van de tekst ‘Gaskraan 
Groningen gedeeltelijk dicht’ uit het 
archief van Nieuwsbegrip, oefenen de 
leerlingen de leesstrategie ‘verwijs-
woorden’. 
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Wat vraagt dit? 
Om te komen tot een goede balans tussen eigen 
taalleeractiviteiten en het gebruik van lesmetho-
des, is het belangrijk dat de leerkracht weet 
waar de leerlingen zich bevinden in relatie tot de 
kerndoelen en leerlijnen. Om richting te geven 
aan een leeractiviteit, is het nodig om leerdoelen 
op te stellen en deze met de leerlingen te 
bespreken, zodat ook zij weten waar ze naartoe 
werken. Het risico van het afwijken van lesme-
thodes en het gebruikmaken van authentieke 
leersituaties is namelijk dat het leerdoel niet 
geheel helder is, waardoor er hiaten kunnen 
ontstaan in het leerproces van de leerling en in 
de doorgaande lijn. Verder is een breed 
didactisch repertoire evident: de leerkracht 
weegt voortdurend af welke didactische 
handeling zich het beste leent voor welke 
(authentieke) leersituatie en leerling.

Op schoolniveau is het van essentieel belang dat 
er vertrouwen is in leerkrachten en dat hun 
kwaliteiten worden aangeboord. Blanchard en 
Randolph (2015) omschrijven dit als empower-
ment: het proces dat het potentieel van mensen 
tot uitdrukking brengt en drijvende factor van 
positieve (leer)resultaten. In een schoolcultuur 
waarin bij wijze van spreken met het jaarrooster 
in de hand wordt gecontroleerd of de lessen 
volgens dit rooster worden aangeboden, zullen 
leerkrachten in mindere mate uitgaan van hun 
eigen kunnen. Ze klampen zich vast aan de 
lesmethodes en laten zo authentieke leersitua-
ties aan zich voorbij gaan. 

Verantwoordelijken op schoolniveau doen er 
goed aan om zich te richten op strategisch 
leiderschap en een heldere schoolvisie te 
formuleren. Een googlezoekopdracht naar het 
woord ‘schoolvisie’ resulteert in een waslijst aan 
visies waarin, naast begrippen als dromen, 
talentontwikkeling en veiligheid, ook voorberei-
den op de maatschappij en de zogeheten 
21ste-eeuwse vaardigheden frequent worden 
genoemd. Leerlingen moeten nieuwe compe-“Ik zoek steeds naar 

onderwerpen en 

situaties die zich 

lenen voor taalleer-

activiteiten”

Sardes Special • nummer 18 • mei 201642
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tenties ontwikkelen om te kunnen functioneren 
in de hedendaagse kennismaatschappij. Naast 
kennisverwerving en -verwerking, zijn kritisch 
denken, samenwerken en communiceren van 
belang. In het hierboven beschreven onderwijs-
leergesprek worden al deze vaardigheden 
aangesproken. Daarom is zo’n gesprek wat mij 
betreft minstens even zinvol als een les uit een 
methode. 

Theoretisch kader 
Als een lerende intrinsiek is gemotiveerd, 
neemt hij deel aan een leeractiviteit vanwege 
plezier, interesse en de wil om zichzelf te 
ontwikkelen (Ryan & Deci, 2000; Verkuyten, 
Brug & Canatan, 2001). Leerkrachten kunnen 
de intrinsieke motivatie van leerlingen in 
positieve zin beïnvloeden door leeractiviteiten 
te bedenken die aansluiten bij de belevings-
wereld van leerlingen en door gebruik te 
maken van authentieke leersituaties. Gebruik-
maken van authentieke situaties leent zich 
daarnaast uitermate goed voor interactief 
taalonderwijs. Interactief taalonderwijs gaat 
uit van het principe dat leerlingen taal 
verwerven door taal te gebruiken en toe te 
passen in betekenisvolle en levensechte 
situaties (Sijtstra, Aarnoutse & Verhoeven, 
1999; Tomasello, 2003). Eén manier om 
interactief taalonderwijs vorm te geven is het 
onderwijsleergesprek, waarin de leerkracht 
leerlingen laat nadenken over een vooraf 
bepaald probleem. Dergelijke gesprekken 
hebben onder andere het doel het denkpro-
ces van leerlingen te stimuleren. 
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“Waarom is 

discussiëren nog 

geen structureel 

onderdeel van het 

onderwijs?” 
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Op 14 maart 2016, in de week van het geld, 
organiseerde Stichting Discussiëren Kun Je Leren 
(DKJL) de Battle van SZW 2016 met het thema 
‘Ben jij financieel volwassen?’ Een ‘hot’ item, 
aangezien steeds meer jongeren schulden 
hebben. Kijken we naar de grootste schulden, 
dan staat ‘betalingsachterstanden bij de 
zorgverzekering’ op één. Ter illustratie: één op de 
drie mbo-studenten heeft een betalingsachter-
stand en één op de tien jongeren weet niet zeker 
of hij/zij een zorgverzekering heeft.

In een zaal met 400 vmbo- en mbo-leerlingen 
uit West-Friesland klinkt de stelling: ‘De 
overheid is verantwoordelijk voor schulden 
van jongeren’. Laura staat op en formuleert 
krachtig: “Eens, want op je 18e moet je opeens 
allerlei dingen betalen en daar krijgen we te 
weinig voorlichting over.” Anouk reageert: “Als 
ik de hele winkel leegkoop, is dat toch mijn 
eigen schuld?” De jongeren gaan niet alleen in 
debat met elkaar, maar delen hun mening met 
staatsecretaris Jetta Klijnsma, de plaatselijke 
wethouder financiën, en vertegenwoordigers 
van zorgverzekeraars. Zo ontstaat een 
levendig én levensecht debat over een 
onderwerp dat jongeren raakt.

Ter voorbereiding op het debat ontwikkelde DKJL 
een lespakket over omgaan met geld en 
schulden. In masterclasses op de deelnemende 
vmbo- en mbo-scholen kregen leerlingen les in 
het discussiëren. Zij werden getriggerd na te 
denken en een mening te vormen. Iedere klas 
heeft een vertegenwoordiger gekozen die op 14 
maart op het podium deelnam aan het debat. 

Authentiek en levensecht
De Battle van SZW is een voorbeeld van een 
eigentijds en constructief debat. Debat en 
discussie zijn hard nodig in de huidige maat-
schappij. We willen immers dat jongeren 
opgroeien tot mondige en kritische burgers, die 
voor- en nadelen kunnen afwegen, hun eigen po-
sitie bepalen en hun eigen mening vormen. Dat 
kan een mening zijn over relatief veilige onder-
werpen, zoals financiële educatie, maar ook over 
relevante en actuele onderwerpen, zoals 
radicalisering in de samenleving. 

Op 16 november 2015 werd op veel scholen 
gesproken over de aanslagen in Parijs. Chantal 
Deken, directeur en initiatiefnemer van 
Stichting Discussiëren Kun Je Leren: “Hoe 
moeilijk ook, over dit onderwerp móet je pra-
ten. We helpen leerkrachten om met kinderen

Discussiëren Kun Je Leren!

Tessa van Velzen

Een debat of authentieke discussie draagt bij aan de taalontwikkeling van 
jongeren. Welke effecten heeft zo’n discussie op de taalvaardigheid? En wat zijn 
succesfactoren? Aan de hand van de werkwijze van Stichting Discussiëren Kun 
Je Leren, waarvoor Chantal Deken in 2016 de AUV-Alumni prijs won, gaat Tessa 
van Velzen in op deze vragen.
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en jongeren in gesprek te gaan. Zonder het 
probleem te bagatelliseren of voorbij te gaan 
aan verschillende gevoelens en emoties, zet 
DKJL in op een discussie, waarin we leerlingen 
ook leren relativeren, de feiten in perspectief 
te plaatsen en om met een dosis humor en 
zelfspot het onderwerp wat ‘lucht’ te geven.” 

Discussievaardigheden zijn essentieel voor de 
burgerschapscompetenties, maar zijn ook een 
impuls voor taalontwikkeling. Jongeren leren 
goed naar elkaar te luisteren, leren nieuwe woor-
den en leren hun mening te verwoorden. Door 
te discussiëren over maatschappelijke onderwer-
pen die hen echt raken, zijn ze bovendien 
gemotiveerd om taal te gebruiken. Deze 
intrinsieke motivatie en ruimte voor meningsvor-
ming vormen de basis voor een authentiek én 
levensecht gesprek. 

Aanpak
Stichting DKJL helpt leerkrachten en leerlingen 
om de vaardigheden van het discussiëren onder 
de knie te krijgen. DKJL richt zich op docenten en 
leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonder-
wijs, op alle niveaus en leerjaren van het voort-
gezet onderwijs en het eerste leerjaar van het 
mbo. 

Sinds 9/11 en de moord op Theo van Gogh doet 
DKJL ervaring op met hoe je leerlingen met elkaar 
kunt laten discussiëren over moeilijke onderwer-
pen, zoals pesten, discriminatie, homoseksualiteit 
en schulden. Op een speelse manier leren de 
leerlingen discussievaardigheden. Een belangrijk 
doel is dat kinderen en jongeren leren om hun 
eigen mening te vormen en te uiten. Zo is de 
discussie zowel doel als middel.

In de lesopzet van DKJL is veel aandacht voor het 
stimuleren van taalvaardigheden. Om je mening 
onder woorden te brengen, heb je immers 
woordenschat, maar ook luister- en spreekvaar-
digheden nodig. In iedere les worden relevante 
nieuwe woorden aangeboden die leerlingen 
nodig hebben om over een maatschappelijk 
onderwerp te praten. Met oefenin

en en spelregels leren leerlingen om goed naar 
elkaar te luisteren, elkaar uit te laten praten en 
op elkaar te reageren. 

In de discussielessen worden leerlingen getraind 
om verschillende cognitieve taalfuncties uit te 
voeren. Cognitieve taalfuncties zijn talige 
denkactiviteiten. De lessen zijn zó opgebouwd 
dat leerlingen hun mening leren vormen, leren 
formuleren en stevig leren onderbouwen. 
Gedurende de lessen verschuift de aandacht van 
eenvoudige naar complexe cognitieve taalfunc-
ties. Eenvoudige cognitieve taalfuncties zijn 
bijvoorbeeld: beschrijven, benoemen en 
ordenen. In een eerste les krijgen leerlingen 
bijvoorbeeld de opdracht om verschillende 
uitspraken op social media te ordenen in ‘minst 
aanstootgevend’ en ‘meest aanstootgevend’. In 
groepjes stellen zij een top-3 vast. 

Later, in de meningsvormende fase, komen 
complexere en abstractere taalfuncties aan bod, 
bijvoorbeeld vergelijken, analyseren, beoordelen 
en concluderen. Deze cognitieve taalfuncties 
vereisen vaak complexe zinnen, een genuanceer-
de woordkeus en een logische opbouw van het 
betoog. Wanneer leerlingen een stelling 
verdedigen en onderbouwen met argumenten, 
produceren zij veel taal. Damhuis beschrijft dat 
een dergelijke taalproductie het taalleermecha-
nisme in gang zet (Damhuis, 2010).

Wat levert een levensechte 
discussie op?
De ervaringen van DKJL zijn positief. Leerlingen 
en studenten zeggen dat ze door deze aanpak 
beter begrijpen waarom iemand anders soms 
een andere mening heeft. Verder blijkt uit een 
evaluatief onderzoek dat studenten van de UVA 
in 2013 uitvoeren dat leerlingen door DKJL:

“Angst voor 
escalatie of ‘directe 
uitspraken’, maakt 
leerkrachten soms 

handelingsverlegen”
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• beter nadenken voordat ze iets zeggen,
• het leuker vinden om te discussiëren,
• meer praten over wat ze denken,
• meer nadenken over hoe een ander zich voelt 

in een discussie,
• meer belang hechten aan hun eigen mening.

Zijn er uit deze constateringen algemene 
effecten van discussie en debat op taalvaardig-
heid af te leiden? In Nederland is er weinig 
wetenschappelijke informatie te vinden over de 
effecten van debatteren en debatonderwijs (Van 
der Woude, Jansen & Sanders, 2012). Maar uit 
Amerikaans onderzoek (o.a. Collier, 2004 en 
Stein, 2009) blijkt dat debatonderwijs positieve 
effecten heeft op taalvaardigheid, kritisch 
denken, burgerschap en academische vaardighe-
den, zoals argumenteren. 

Van der Woude et al. (2012) vinden dat het 
noodzakelijk is om de effecten van het Neder-
landse debatonderwijs te meten. Alleen verwijzen 
naar positieve effecten in Angelsaksische landen 
is niet genoeg, omdat het debat-onderwijs daar 
een andere traditie heeft, waardoor de omstan-
digheden daar anders zijn dan in Nederland. Als 
het gaat om de opbrengsten van debatten ba-
seren we ons vooralsnog dus vooral op ervarin-
gen en niet op wetenschappelijk onderzoek. Wel 
kunnen we een aantal kenmerken van de aanpak 
van DKJL bekijken op basis van inzichten uit 
onderzoek naar effectieve taalstimulering. 

1. Taal leren aan de hand van een ‘cool’ en 
betekenisvol onderwerp
Bij DKJL gaan de discussies over eigentijdse 
stellingen die aansluiten bij de actualiteit, maar 
vooral bij de leefwereld van kinderen/jongeren. 
Zij worden op prikkelende wijze, vaak met 
humor, uitgedaagd om zich een mening te 
vormen. Deze twee aspecten – aansluiten bij de 
leefwereld van de kinderen en werken met een 
authentiek, relevant onderwerp – zijn succesfac-
toren voor taalstimulering. Betekenisvol leren is 
immers één van de uitgangspunten van interac-
tief taalonderwijs. Dat wil zeggen dat het leren 
plaatsvindt in contexten die belangrijk zijn voor 
kinderen (Tomasello, 2003). Het is daarom 

belangrijk dat leerlingen zich in een discussie of 
debat door de stelling aangesproken voelen. 

2. Motivatie en plezier als aanjager
Uit de evaluaties van de lessen DKJL blijkt dat 
veel leerlingen het leuk vinden om te discussië-
ren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 
werkwijze van DKJL erop is gericht dat alle 
kinderen – en dus niet alleen de talig en cognitief 
sterkere kinderen – succes ervaren en zich 
competent voelen. Gevoel van competentie is 
volgens de Cognitive Evaluation Theory (CET) een 
belangrijke bouwsteen voor motivatie (Deci & 
Ryan, 1985). Uit de observaties en evaluaties van 
DKJL blijkt dat het plezier van leerlingen ertoe 
leidt dat zij gemotiveerd zijn om hun mening te 
geven. Leerlingen wíllen praten en krijgen 
daarvoor volop de gelegenheid. Dit levert veel 
‘oefentijd’ op (taal leren = taal gebruiken).

Een andere reden dat leerlingen discussiëren leuk 
vinden, is dat veel jongeren het belang zien van 
goede mondelinge taalvaardigheden. Het is in de 
huidige maatschappij belangrijk om verbaal sterk 
te zijn en gehoord te worden. Dat heeft te maken 
met het democratische karakter van onze samen-
leving, maar ook met het feit dat (met name digi-
tale) communicatie een belangrijke plaats heeft in 
het dagelijks leven van kinderen en jongeren. 
Leerlingen zien vloggers bijvoorbeeld vaak als 
voorbeelden. Als je verbaal sterk bent, kun je 
misschien net zo goed vloggen als Enzo Knol!

3. De vorm van taal volgt de boodschap
Een leerkracht die werkt met DJKL: “Ik merk dat 
mijn leerlingen meer woorden kennen en hun 
zinnen beter formuleren.” Door debat en 
discussie ontdekken kinderen dat de vorm van 
taal belangrijk is. Een leerling: ”Ik weet nu dat 
niet alleen wát je zegt, maar ook de manier 
waaróp, belangrijk is om te overtuigen.” Om een 
ander te overtuigen moet je je mening goed 
formuleren. De keuze van woorden, de woord-
volgorde en de zinsopbouw dragen daaraan bij. 
In interactie worden de leerlingen uitgedaagd 
om hun formulering aan te scherpen. Het 
taalleermechanisme laat zien dat leerlingen in 
interactie nieuwe kennis over taal verwerven.
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4. Taal leren door interactie
In de debatten en tijdens de voorbereiding 
daarvan zijn leerlingen voortdurend met elkaar 
in gesprek. In de lesmethode DKJL worden veel 
coöperatieve werkvormen gebruikt, waarin 
leerlingen samen informatie opzoeken, menings-
vormende gesprekken voeren, samen consensus 
moeten bereiken en elkaar proberen te overtui-
gen. Discussiëren is een sociale aangelegenheid, 
die veel interactie uitlokt. Damhuis en de Blauw 
beschrijven interactie als ‘motor voor de 
ontwikkeling van taal en denken’ (Damhuis & de 
Blauw, 2007). 

5. Taal leren en kennis van de wereld
De 21ste eeuw vraagt nieuwe vaardigheden van 
jongeren. Communicatie speelt een cruciale rol. 
We willen dat kinderen en jongeren zich 
ontwikkelen tot democratische en participeren-
de burgers en we moeten hen begeleiden bij 
hun burgerschapsontwikkeling. Chantal Deken 
van DKJL: “Het is belangrijk dat leerkrachten en 
ouders op een of andere manier kunnen 
bijdragen aan het ontwikkelen van moreel besef, 
een moreel kompas, van kinderen en jongeren. 
Maar ‘discussiëren kun je leren’ betekent niet: 
‘moraliseren kun je leren’. De school kan 
kinderen meerdere visies, denkbeelden, 
standpunten aanreiken, zodat zij op basis 
daarvan hun eigen denkbeelden kunnen vormen 

en bijstellen. Er zijn op school namelijk veel 
verschillende meningen aanwezig. En die 
meningen zijn gebaseerd op kennis, ervaringen 
en argumenten. Hoe interessant is het om die te 
horen?”

Kennismaken met verschillende visies verrijkt 
niet alleen de denkbeelden van leerlingen, maar 
zorgt er ook voor dat zij hun arsenaal aan 
woorden en begrippen uitbreiden en verrijken. 
Woorden leren in rijke contexten is zinvoller dan 
de woorden ‘geïsoleerd’ leren. In de discussie 
over geld en schulden moeten de jongeren 
bijvoorbeeld nadenken over woorden zoals 
verantwoordelijkheid, afhankelijkheid, risico, 
verplichting en schuldhulpverlening.

6. Taal en denken
In een discussie of debat worden leerlingen 
uitgedaagd om na te denken en om hun mening 
onder woorden te brengen. Damhuis (2008) stelt 
dat ‘uitgedaagde taalproductie’ belangrijk is voor 
taalontwikkeling. De leerkracht creëert deze 
uitdaging door ruimte te scheppen en door 
inhoudelijke kwaliteit te bieden (Damhuis et al., 
2004). Door de inhoudelijke kwaliteit stimuleert 
de leerkracht leerlingen tot nadenken en daar-
mee lokt ze complexe cognitieve taalfuncties uit. 
In een discussie over een uitdagende stelling 
over een interessant onderwerp, worden de 
leerlingen uitgedaagd. Voorbeelden van zulke 
stellingen zijn:
‘Ouders zijn verantwoordelijk voor het gewicht 
van hun kind’. 
‘Social media is niet geschikt voor kinderen’.
‘De overheid is verantwoordelijk voor schulden 
van jongeren’.

7. Luisteren naar elkaar
Door argumenten uit te wisselen en goed naar 
elkaar te luisteren, leren leerlingen hun mening 
te vormen, te bestendigen of bij te stellen. 
Discussiëren doet dan ook een sterk beroep op 
de luistervaardigheden: begrijpen wat de ander 
zegt, informatie en meningen interpreteren, de 
waarde van een argument beoordelen en 
samenvatten van wat een ander zegt. 
Naar elkaar luisteren is in de lessen DKJL een 

Taalleermechanisme

de leerling praat uitgebreid en op eigen 
initiatief:

de leerling gebruikt zo creatief en actief 
mogelijk zijn kennis van de taal

hij merkt dat hij iets nog niet precies weet

hij gaat op de taalelementen letten in de 
taal die hij om zich heen hoort

zo ontdekt hij wat hij nog niet wist en 
krijgt dus nieuwe kennis van de taal

Taalleermechanisme (Damhuis & Litjens, 2003)

º
º

º



49Taal leren in authentieke contexten

belangrijk element. Vanaf het begin leren 
jongeren dat je beter discussieert als je de ander 
laat uitpraten, als je luistert naar en reageert op 
de ander. Het gaat niet alleen om ‘technisch 
luisteren’ (goed verstaan wat de ander zegt), 
maar vooral om begrijpend luisteren, waarbij 
empathie een grote rol speelt. In een debat 
brengt DKJL mensen met een verschillende 
achtergrond bij elkaar (leeftijd, opleiding, 
functie), zodat zij leren om zich in te leven in de 
ander en respect ontwikkelen voor ieders 
mening. Het zijn overigens niet alleen de 
leerlingen die in een debat goed leren luisteren 
en rekening leren houden met hun gespreks-
partner; ook voor de volwassenen is het een 
kans om te horen wat jongeren beweegt. Het 
onderwijs kan beter worden wanneer de 
leerkracht goed weet wat leerlingen bezighoudt. 

8. Van ‘brutaal’ overschreeuwen naar je mening 
bijstellen
Er zijn kinderen waarvoor het ontwikkelen van 
discussievaardigheden iets nieuws is. Zij hebben 
van huis uit geleerd om zichzelf (en anderen) te 
overschreeuwen en hebben niet geleerd om hun 
eigen mening bij te stellen. In hun ervaring win je 
de discussie door anderen – op welke manier 
ook – te overstemmen.

Dit is niet per definitie een negatief uitgangs-
punt. Zo’n brutale, ‘radicale’ houding kan voor 
deze leerlingen zelfs een uitkomst zijn: ze zijn al 

mondig en hebben al voldoende durf. Wel 
moeten we deze leerlingen leren hoe en waarom 
ze in discussie gaan, om nuances aan te 
brengen, adviezen te formuleren, compromissen 
te sluiten en oplossingen aan te dragen. 

De toekomst?
Waarom is debatteren en discussiëren nog geen 
structureel onderdeel van het onderwijs in het 
po, vo en mbo? Van der Woude et al. (2012) 
stellen dat leerkrachten debat vaak meer zien als 
een spel, een leuke werkvorm, dan als een 
activiteit met daadwerkelijke leeropbrengsten, 
namelijk dat leerlingen onderwerpen beter 
begrijpen en actief kennis construeren. Een 
andere reden is dat Nederland geen debat-
traditie heeft, zoals de Verenigde Staten (Van de 
Woude et al., 2012). Dat lijkt een gemiste kans, 
omdat argumenteren en presenteren belangrij-
ke vaardigheden zijn. 

Uit de ervaringen van DKJL blijkt dat leerkrachten 
om een heel andere reden het debat of de 
discussie vermijden: zij vinden het vaak lastig om 
‘moeilijke onderwerpen’ aan te snijden in de klas. 
Het vereist specifieke vaardigheden om het 
gesprek tussen leerlingen over een gevoelig 
onderwerp goed te begeleiden. De angst voor 
escalatie of ‘directe uitspraken’ van kinderen 
maakt leerkrachten soms handelingsverlegen. 
Wat doe je bijvoorbeeld wanneer een leerling 
afgeeft op homoseksualiteit of de aanslagen in 

Taal leren in authentieke contexten 49



Sardes Special • nummer 18 • mei 201650

Parijs ontkent? Docenten beschikken niet altijd 
over tools om de discussie goed op te bouwen 
en te begeleiden.

Het artikel Radicalisering bestrijden op school: 
maak er geen welles / nietes van (NRC, 30-3-2015) 
illustreert aan de hand van een voorbeeld hoe 
leerkrachten worstelen met het bespreken van 
de aanslagen in Parijs. In een les maatschappij-
leer in een vmbo-klas probeert een docent het 
gesprek te voeren, maar zij schrikt van de 
reacties van leerlingen. Ze twijfelen over wat er is 
gebeurd en ze zijn boos: “Het is opgezet om 
moslims in een slecht daglicht te stellen.” Al snel 
wordt de discussie chaotisch en roepen leerlin-
gen door de klas. De dialoog stopt doordat het 
de docent niet lukt om écht in gesprek te gaan 
met de jongeren.

Een ander geluid dat Chantal Deken vaker van 
leerkrachten hoort, is dat zij een debat zien als 
een hoog gegrepen activiteit met een ‘acade-
misch’ of ‘elitair’ tintje, dat niet past bij de 
leerlingenpopulatie. Dat het bij een debat vooral 
gaat om welbespraaktheid en verbale overtui-
gingskracht, gebruiken zij als argument om 
leerlingen niet te laten debatteren.

Conclusie
Het kunnen voeren van een goed gesprek is 
vandaag de dag een onmisbare vaardigheid. 
Jongeren en kinderen moeten leren dat praten 
uitkomst kan bieden. De recente aanslagen in 
Parijs en Brussel vragen bijvoorbeeld om een 
gesprek! Een vmbo-leerling illustreert de kracht 
van een goede discussie na afloop van een 
DJKL-les over ‘Parijs’ als volgt: “Juf, het is alsof er 
een gewicht van me is afgevallen!”

Meer lezen
www.dkjl.nl  
www.discussierenkunjeleren.nl
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“Pas toen ik de opleiding volgde, 
zag ik wat ik al die jaren gemist 
had. In de supermarkt waar ik 
werk, kon ik ineens alle aanbiedin-
gen lezen en met televisiekijken 
kon ik de ondertiteling volgen”

(Hendrik de Kubber, www.lezenenschrijven.nl/
verhalen/hendrik-de-kubber)

Echte situaties
Laaggeletterdheid heeft vergaande consequen-
ties voor mensen. Het kan bijvoorbeeld gevol-
gen hebben voor de veiligheid op de werkvloer, 
de deelname aan verenigingsleven, het organi-
seren van een huishouden of voor de communi-

catie met de huisarts. Laaggeletterdheid leidt 
vaak tot onzekerheid, schaamte, vluchtgedrag 
en weerstand tegen schoolse taken. Ook zijn er 
maatschappelijke consequenties, zoals schul-
den, sociale isolatie en problemen op de 
arbeidsmarkt.

Over de aanpak van laaggeletterdheid zijn veel 
experts het eens: pak laaggeletterdheid zoveel 
mogelijk aan in een authentieke context, dat wil 
zeggen in ‘echte’ situaties uit het dagelijks leven, 
bijvoorbeeld op het werk, in de kantine van de 
voetbalvereniging of in de wachtkamer van de 
huisarts. ‘Aanpak in de authentieke context’ wil 
zeggen dat je aansluit bij de leefwereld van de 
laaggeletterde en dat hij leert lezen en schrijven 
in een voor hem betekenisvolle en relevante 
context.

De aanpak van 
laaggeletterdheid in een 
authentieke context

Tessa van Velzen

Het actieprogramma Tel mee met Taal van de departementen OCW, VWS en SZW 
zet in op de bestrijding van laaggeletterdheid. Belangrijk onderdeel is de vor-
ming van regionale netwerken. Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt ge-
meenten om deze netwerken op te zetten. De brede samenstelling van de net-
werken maakt het mogelijk om taal te leren in authentieke contexten. Tessa 
van Velzen sprak erover met Henriëtte Aalfs, rayoncoördinator van Stichting 
Lezen & Schrijven en Hans Christiaanse, adviseur van actieprogramma Tel mee 
met Taal. Daarnaast vertelt Marina Wisse, projectmanager van Voorwaartz, hoe 
zij taalstimulering van laaggeletterdheid in de authentieke contexten aanpakken.
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Om taalstimulering in de authentieke context 
mogelijk te maken, is het nodig dat verschillende 
partijen en organisaties uit de leefwereld van de 
laaggeletterde met elkaar samenwerken. 
Samenwerking kan bijdragen aan de bekend-
heid van het probleem, aan een betere signale-
ring van laaggeletterdheid, maar ook aan een 
efficiënte toeleiding naar ondersteuning op 
maat.

Vanuit het actieplan Tel mee met Taal is het de 
taak van Stichting Lezen & Schrijven om 
regionale netwerken te stimuleren om tot een 
gezamenlijk taalakkoord te komen. In de praktijk 
betekent dit dat een gemeente verschillende 
partijen bij elkaar brengt, bijvoorbeeld taalaan-
bieders, vrijwilligersorganisaties, het UVW, de 
groenvoorziening, de lasfabriek, de afvalverwer-
king, de voetbalvereniging en de bibliotheek. 
Doel is dat zij samen ambities formuleren en 
samenwerkingsmogelijkheden verkennen om 
laaggeletterdheid te bestrijden. Het is nog te 
vroeg om conclusies te trekken over de effectivi-
teit van het taalakkoord. Wel kunnen we 
verkennen welke mogelijke effecten een 
taalakkoord heeft voor het stimuleren van 
laaggeletterdheid in de authentieke context. We 
doen dit samen met Hans Christiaanse en 
Henriëtte Aalfs. Hans Christiaanse is adviseur 
van actieprogramma Tel mee met Taal en 
Henriëtte Aalfs is rayoncoördinator van Stichting 
Lezen & Schrijven in rayon Noord en was actief 
betrokken bij de totstandkoming van het 
taalakkoord in Drenthe. 

Laaggeletterdheid in het kort
In eerdere publicaties is altijd uitgegaan van 
1,3 miljoen laaggeletterden, waarvan er 1,1 
miljoen tot de potentiële beroepsbevolking 
behoren. De Rekenkamer maakte op 22 april 
jl. echter bekend dat dit maatschappelijke pro-
bleem veel groter is. Volgens het rapport zijn 
op er dit moment 2,5 miljoen mensen in 
Nederland laaggeletterd. Mensen die laagge-
letterd zijn kunnen onvoldoende lezen, 
schrijven (soms rekenen) en omgaan met de 
alledaagse terminologie. In termen van het 

referentiekader Taal van de commissie 
Meijerink betekent laaggeletterdheid ‘onder 
niveau 2F’, het niveau van de startkwalificatie 
mbo. 

Taalakkoord
In het kader van Tel mee met Taal wordt flink 
geïnvesteerd in een integrale aanpak van 
laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven 
heeft de opdracht om gemeenten te helpen om 
laaggeletterdheid, samen met lokale partners, 
op duurzame wijze aan te pakken. Met dit doel 
bracht de gemeente Leerdam tijdens de 
Leerdamse Dag van de Taal op 23 maart 2016 
bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de 
gezondheidszorg, het bedrijfsleven, het onder-
wijs, de kinderopvang, de bibliotheek en 
politieke partijen bijeen. Deze lokale netwerken 
kunnen hun afspraken vastleggen in een 
regionaal taalakkoord. Zo ondertekende het 
‘Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe’ 
op 7 september 2015 het eerste taalakkoord Tel 
mee met Taal. 

Een regionaal taalakkoord is een afspraak 
tussen verschillende partijen die een rol spelen 
bij leesbevordering en de aanpak van taalach-
terstanden en laaggeletterdheid. In Drenthe zijn 
dit gemeenten, werkgevers, taalaanbieders, 
zorginstellingen en bibliotheken. De aangeslo-
ten partijen beschrijven in het taalakkoord hun 
gezamenlijke doelstellingen en de rollen en 
verantwoordelijkheden van de partners. Aan de 
doelstellingen worden concrete afspraken 
gekoppeld over leesbevordering en de aanpak 
van laaggeletterdheid. 

De gemeente heeft in dit netwerk een regierol. 
Hans Christiaanse stimuleert gemeenten om bij 
het opzetten van regionale netwerken gebruik 
te maken van de ondersteuning van Stichting 
Lezen & Schrijven. Hij beschrijft de rol van de 
gemeente als volgt: “De gemeente heeft in 
eerste instantie de taak om het thema laaggelet-
terdheid te agenderen en communicatie en 
promotie op te zetten, gericht op bewustzijn 
rondom het onderwerp. In Breda bijvoorbeeld 
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werkt de gemeente met grote billboards om 
aandacht voor laaggeletterdheid te vragen.” 
Daarnaast kan de gemeente partijen samen-
brengen, verbinden en ontmoetingen faciliteren. 
Hiertoe organiseren gemeenten bijvoorbeeld 
een kick-off, een conferentie of een werksessie. 

Christiaanse adviseert gemeenten om het 
taalakkoord te laten aansluiten bij datgene wat 
er in de regio al is en gebeurt. “Vaak zijn er al 
veel lokale en regionale initiatieven die zich 
richten op de bestrijding van laaggeletterdheid. 
De praktijk is echter weerbarstig: er is versnip-
pering, verschillende partijen vinden opnieuw 
het wiel uit, richten zich soms zonder het te 
weten op dezelfde doelgroep of blijken juist niet 
de hele doelgroep te bereiken. Door partijen 
samen te brengen, kan de gemeente inzetten op 
transparantie, verbinding en versterking van de 
aanpak.” 

Drenthe
Drenthe tekende met meer dan veertig partners 
het eerste taalakkoord. In Breda wordt de 
regionale aanpak bezegeld met een convenant, 
in Noord-Limburg werkt men hard aan een 
regionaal bondgenootschap en in Leerdam 
organiseert men de eerste Leerdamse Dag van de 
Taal. Wat voor implicaties heeft dit? Christiaanse 
benoemt voorzichtig een aantal effecten van 
deze prille ontwikkelingen. “Zo kunnen partners 
elkaar sneller vinden, kunnen laaggeletterden 
sneller doorverwezen worden, zijn partijen meer 
verbonden doordat zij samen nadenken over 
oplossingsrichtingen én stappen er meer 
partijen in.”

“Door partijen 

samen te brengen, 

kan de gemeente de 

aanpak versterken”
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Henriëtte Aalfs ziet nu – een half jaar na het 
sluiten van het taalakkoord in Drenthe – ver-
schillende ontwikkelingen in de regio. Het 
Bondgenootschap Geletterd Drenthe bestaat 
sinds april 2013, toen bleek dat diverse partijen 
bereid waren de handen ineen te slaan. Na 
gesprekken – georganiseerd door Stichting 
Lezen & Schrijven, Alfa-college, Drenthe College 
en een aantal partners (provincie, gemeenten 
en bibliotheken) – is in 2013 een intentieverkla-
ring getekend en ging het Bondgenootschap van 
start.

Tot 2015 heeft het Bondgenootschap flink 
ingezet op het geven van bekendheid aan het 
probleem laaggeletterdheid. Er is een Meerja-
renbeleidsplan ontwikkeld dat in de week van 
de alfabetisering (2015) is getekend. In het 
masterplan staat: “Het meerjarenbeleidsplan 
2015-2018 voor het Bondgenootschap vormt 
een provinciebreed masterplan aanpak laagge-
letterdheid met als doel haar geformuleerde 
ambitie in het convenant, laaggeletterdheid met 
10% te verlagen, te realiseren.” (Meerjarenbe-
leidsplan 2015-2018, p.9).

Aalfs vult aan: “Het Meerjarenbeleidsplan geeft 
de verschillende gemeentes in de provincie 
richting, maar geeft ook de vrijheid en ruimte 
voor een eigen inkleuring. De gemeente 
Hoogeveen bijvoorbeeld, heeft naar aanleiding 
van het meerjarenbeleidsplan een concreet 
Actieplan Hoogeveen opgesteld. Hierbij zijn 
belangrijke regionale partners, zoals welzijns-
instellingen, maar ook de kerk en de bankwereld 
betrokken. In het actieplan staan afspraken over 
de werkverdeling en wordt een duidelijke 
infrastructuur opgezet. Het Taalhuis vervult 
hierin een sleutelrol. Het actieplan levert 
verschillende concrete afspraken op. Zo gaan 
de scholen aan de slag met het bereiken van 
laaggeletterde ouders, gaat de bank zijn 
communicatie aanpassen en worden er 
afspraken gemaakt over het toeleiden van 
laaggeletterden naar het Taalhuis en geschikte 
ondersteuning.”

Het Taalakkoord heeft er volgens Aalfs toe 
geleid dat de diverse partijen elkaar sneller 
kunnen vinden en dat er gezamenlijk naar 
oplossingen wordt gezocht. Een belangrijk 
aandachtpunt van de gemeenten in Drenthe is 
dat het thema laaggeletterdheid integraal wordt 
verbonden met het sociale domein. Gemeenten 
leggen bijvoorbeeld verbindingen met armoede-
beleid, bijstand, werk vinden, schuldsanering, 
maar ook de vroeg- en voorschoolse educatie. 
Door het taalnetwerk dat is ontstaan, zijn 
signalering, toeleiding en maatwerk bieden een 
meer samenhangend geheel. Het Taalhuis is het 
centrale aanspreekpunt voor taalvrijwilligers, 
docenten, laaggeletterden, hulpverleners en 
verwijzers. 

Aalfs: “Door deze goede infrastructuur kunnen 
we echt maatwerk bieden. Ik zie de laagdrempe-
lige setting waarin we werken als een succes-
factor, want daardoor kunnen we veel aandacht 
geven aan de vrijwilligers en aan de laaggeletter-
den. We zijn op deze manier in staat om echt de 
vraag van de laaggeletterde te achterhalen en 
maatwerk te bieden in de begeleiding.”

“Taal is zo geen 

doel op zich, maar 

een nuttig middel 

om andere vaar-

digheden te leren”
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Aalfs geeft het voorbeeld van ouders die er 
tegenaanlopen dat zij hun kind niet kunnen 
voorlezen of met het huiswerk kunnen helpen. 
“De school verwijst de ouders naar het Taalhuis, 
dat hen vervolgens in contact brengt met een 
vrijwilliger die de ouders contextgericht 
ondersteunt, onder andere met het materiaal 
Taal voor Thuis.”

Een ander voorbeeld is dat laaggeletterden 
soms moeite hebben met de administratie. 
Maatschappelijke organisaties, die mede door 
het Bondgenootschap alert zijn op laaggelet-
terdheid, leiden deze mensen toe naar het 
Taalhuis. Met het materiaal Voor ‘t zelfde geld 
krijgen deze laaggeletterden hulp bij de 
financiën én ontwikkelen zij hun lees- en 
schrijfvaardigheid. 

Laagdrempelig en persoonlijk
De ontwikkelingen in Drenthe laten zien dat 
samenwerking bijdraagt aan de aanpak van 
laaggeletterdheid. Maar bevordert het ook dat 
taalstimulering plaatsvindt in authentieke 
contexten?

In Drenthe zien we dat er meer mensen worden 
bereikt doordat meer (verschillende) partijen 
zich bij het netwerk aansluiten. Als scholen, 
organisaties uit het sociale domein en bedrijven 
bekend zijn met het probleem van laaggelet-
terdheid en de noodzaak zien om zich hiervoor 
in te zetten, worden er meer laaggeletterden 
bereikt. Duidelijke afspraken over de infrastruc-
tuur maken toeleiding naar ondersteuning 
makkelijker. Het Taalhuis in Drenthe is het 
centrale punt dat hulpverleners, professionals 
en vrijwilligers aan laaggeletterden koppelt. Het 
laagdrempelige karakter en de persoonlijke 
aandacht maken ondersteuning op maat 
mogelijk. 

Bij de ondersteuning wordt gezocht naar de 
koppeling van taal aan andere vaardigheden die 
mensen in het dagelijks leven nodig hebben. Zo 
wordt taal bijvoorbeeld gekoppeld aan werkpro-

cessen, aan financiën, aan opvoeding of aan 
gezondheid. Op deze manier is taal een 
functioneel middel om andere relevante 
vaardigheden beter uit te voeren.

Het netwerk Taal doet Meer in Utrecht koppelt 
taal aan een gezonde leefstijl, als onderdeel van 
het traject Gezonde taal. Met gezondheidsvaar-
digheden als primair doel, maakten veel 
laaggeletterden zich veel taalvaardigheden 
eigen. De voetbalvereniging VVV Venlo, die zich 
bewust is van haar maatschappelijke rol, sluit 
zich aan bij het netwerk in Noord-Limburg en 
denkt mee over de vraag hoe zij kan bijdragen 
aan de bestrijding van laaggeletterdheid. 
Stichting Lezen & Schrijven heeft veel materiaal 
ontwikkeld voor geïntegreerde taalstimulering, 
bijvoorbeeld Taal voor Thuis, Werkze, Voor ‘t zelfde 
geld en de verschillende varianten van Succes!.

Op deze manier is taalondersteuning veel 
minder een ‘taalcursus’. Mensen leren andere 
vaardigheden en doen daarmee succeservarin-
gen op, in plaats van dat zij geconfronteerd 
worden met wat zij niet goed kunnen: lezen en 
schrijven. 

Conclusie
De netwerken zijn in veel gemeenten opgestart, 
maar nog niet helemaal uitgekristalliseerd. 
Echte resultaten zijn nog niet gemeten. Maar de 
eerste ervaringen zijn positief: een breed 
netwerk waaraan niet alleen onderwijspartners 
deelnemen, biedt mogelijkheden om taal leren 
te koppelen aan andere authentieke taken, 
bijvoorbeeld op het werk, in de zorg of op 
school. Of dit meer effect heeft op het leerresul-
taat is misschien nog niet duidelijk. Het heeft 
echter wel effect op de bereidheid om te leren. 
Ook wordt het aanbod toegankelijker in een 
minder formele setting en dichter bij huis. Taal 
is zo geen doel op zich, maar een functioneel en 
nuttig middel om andere vaardigheden te leren. 
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Taalstimulering in de 
authentieke context
Marina Wisse is projectmanager bij Voorwaartz 
taaltraining - coaching B.V. Voorwaartz verzorgt 
in opdracht van bedrijven taaltrainingen en 
coaching. Wisse vertelt dat veel bedrijven 
Voorwaartz benaderen omdat zij de nadelige 
gevolgen van laaggeletterdheid ervaren. 
“Diverse bedrijven, van zorg, groenvoorziening, 
schoonmaak tot industrie, kloppen bij ons aan. 
Laaggeletterdheid belemmert het bedrijfspro-
ces. Er ontstaan bijvoorbeeld onveilige situaties 
doordat werknemers de veiligheidsvoorschriften 
niet kunnen lezen en er wordt gebrekkig 
gecommuniceerd. Ook ontstaat er bij sommige 
bedrijven een gebrek aan een goed middenka-
der. Mensen kunnen geen promotie maken 
omdat zij geen degelijk mailtje kunnen schrijven.” 

Bedrijven lopen tegen het probleem aan dat 
werknemers werkprocessen niet goed kunnen 
uitvoeren doordat zij de taal die daarbij komt 
kijken niet goed begrijpen. Marina: “De teamlei-
der uit een afvalverwerkingsbedrijf vertelde ons 
dat werknemers moeten gaan werken met een 
tablet. Op de tablets lezen zij niet alleen het 
gewicht van de containers, maar ook de routes 
en de werkprocessen. Dit kan problemen 
opleveren. Reden om ons in te schakelen voor 
een brede intake en voor scholingstrajecten.”

Voorwaartz pakt juist deze zichtbare problemen 
met laaggeletterdheid aan. Met een opdrachtge-
ver worden resultaatafspraken gemaakt. Zo 
wordt van tevoren bepaald hoeveel werknemers 
een zichtbare niveauverhoging gaan behalen. 
Samen met de productieleider worden de 
werkprocessen in kaart gebracht en wordt 

vastgesteld bij welke taken de werknemer met 
taal te maken krijgt. Deze taken zijn uitgangs-
punt voor de taaltraining. In het geval van het 
afvalverwerkingsbedrijf zijn de opdrachten 
gericht op het lezen van de informatie op de 
tablet. De taaltraining vindt plaats op het bedrijf, 
in of vlakbij de daadwerkelijke werkruimte. Bij 
het ontwikkelen van de taaltraining is aandacht 
voor het type werknemer. Taalniveau, leerbaar-
heid en motivatie zijn belangrijke criteria. 

Marina Wisse ziet verschillende voordelen van 
deze geïntegreerde en praktijkgerichte aanpak. 
“Door de taaltraining te integreren in de 
werkprocessen, blijft de taak voor werknemers 
concreet en herkenbaar. Deze concrete 
taaltaken sluiten zowel aan bij het niveau van de 
taalleerder als bij de (dagelijkse) leefwereld. 
Marina legt uit dat werken met praktijkgerichte 
taken ook goed is voor de motivatie omdat 
werknemers ervaren nuttig bezig te zijn. Het is 
geen losse taaltraining, maar taal als middel om 
de werkprocessen beter uit te kunnen voeren. 
Deze aanpak van laaggeletterdheid geeft tevens 
een impuls voor het zelfvertrouwen van 
laaggeletterden. Omdat werknemers kunnen 
vertellen over hun werk, kunnen zij zichzelf goed 
positioneren. Marina vertelt: “veel laaggeletter-
den zijn onzeker en zijn gewend te falen voor 
toetsen of schoolse taken. Wanneer zij kunnen 
vertellen over hun werk, verandert de verhou-
ding met de trainer. Een deelnemer vertelde me 
laatst over osmosewater, een bekend begrip in 
de schoonmaak en iets waar ik werkelijk nog 
nooit van gehoord had. Ik leer hem iets rondom 
communicatie binnen werkprocessen waar hij 
expert binnen is. Dat zorgt voor een goede, 
gelijkwaardige verhouding.”

Meer lezen
www.lezenenschrijven.nl
www.steunpuntbasisvaardigheden.nl voor 
Factsheet Tel mee met Taal 2016-2018
Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe 
– Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2018
www.leerdam.nl voor nieuwsbrief Taal is je 
Leven (april 2016)
www.voorwaartz.nl
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Hét kenniscentrum van Sardes

De vertrouwde diensten van Sardes zijn  
uitgebreid met De Verdieping, een vergader- 
en kenniscentrum op onderwijsgebied.  
In een sfeervolle, moderne omgeving  
biedt Sardes vier prettige ruimten om te  
overleggen, moderne faciliteiten én de  
mogelijkheid van inhoudelijke ondersteuning.

Meer informatie over mogelijkheden  
en prijzen vindt u op onze website: 

www.sardes.nl

Wilt u een zaal huren? Bel of mail: 
(030) 232 62 00  
secretariaat@sardes.nl
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van Utrecht
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Sardes Specials

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de 
ontwikkelingskansen van kinderen en 
jongeren vergroten. Wij voelen ons betrokken 
bij maatschappelijke vraagstukken over 
onderwijs, opvang en opvoeding.  Wij 
brengen wetenschap, beleid en praktijk bij 
elkaar en komen samen met opdrachtgevers 
tot adequate oplossingen en effectieve 
werkwijzen.

Sardes begeleidt innovatieprocessen en 
coördineert landelijke educatieve vernieu-
wingsprogramma’s. Als netwerkorganisatie 
werken wij samen met organisaties die 
aanvullende diensten leveren. In het dynami-
sche werkveld van onderwijs en jeugd wil 
Sardes een professionele en toonaangevende 
speler zijn, die vernieuwende ontwikkelingen 
aanjaagt, begeleidt en evalueert.


