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Woord vooraf

'Bij Engels kwam taalverwerving aan de orde. We hebben het gehad over de
vraag of kinderen taal leren door imitatie of dat ze zelf regels opstellen over taal.
En bij Nederlands hadden we dat al gehad. Ook bij de module NT2 trouwens.'
Dit soort opmerkingen wordt soms gemaakt door pabo-studenten. Er treden
blijkbaar verdubbelingen op in de programma's van Nederlands, Engels en
NT2.
Dat was voor de drie taalnetwerken (Vedocep, het netwerk van docenten Engels aan de pabo, het Netwerk Nederlands voor pabo-docenten en het NT2netwerk) aanleiding om bij de SLO een aanvraag in te dienen voor de ontwikkeling van een gezamenlijk programma taalverwerving voor pabo-studenten.
In januari 2000 ging een projectgroep van start. De groep, bestaande uit Marianne Bodde-Alderlieste, Harry Paus, Mieke Smits en Han van Toorenburg,
heeft met het resultaat van dit project, dit boek, een basisprogramma ontwikkeld waarmee je als toekomstige leraar basisonderwijs, gezamenlijk of individueel, met flexibele begeleiding van je docenten kunt werken. De
Utrechtse studente onderwijskunde Cindy van de Ven heeft flankerend onderzoek verricht naar de mate van overlap van pabo-programma's taalverwerving en de behoefte bij pabo's aan een gezamenlijk programma. De studietekst bij het eerste hoofdstuk is voor het grootste deel ontwikkeld door
Elisabeth van der Linden, Leerstoelgroep Tweede-Taalverwerving van de Universiteit van Amsterdam. Dit dankzij de hulp van Studio Taalwetenschap te
Amsterdam.
De lesvoorbeelden bij hoofdstuk 4 zijn behalve door leden van de projectgroep uitgezocht door Harriët Wiegman en Inge Kerstens.
De literatuurlijst achter in het boek is enerzijds een verantwoording van gebruikte literatuur, anderzijds bedoeld als steun bij de verdere oriëntering op
het onderwerp.
We hopen dat Driemaal taal zijn weg zal vinden naar de pabo's en we houden
ons aanbevolen voor ervaringen van alle groepen gebruikers.
Namens de projectgroep,
Harry Paus
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Inleiding

Wat moet je als beginnende leraar weten over de manier waarop kinderen
taal verwerven als ze Nederlands als eerste taal leren, Nederlands als tweede
taal en als ze Engels leren? Dat is de hoofdvraag die in dit boek aan de orde
komt. In dit boek vind je een basisprogramma: er staat in wat je in ieder
geval moet weten. Het boek is geschreven vanuit de gedachte dat er bij Nederlands, bij speciale programma's NT2 en bij het programma Engels steeds
over taalverwerving bij kinderen wordt gesproken. Voor een deel is er overlap in de programma's en voor een ander deel lijkt het over iets anders te
gaan. Aan het eind van het boek heb je ook een goed beeld van de overeenkomsten en verschillen met betrekking tot het leren van taal in de drie genoemde gebieden. Dit kan gebruikt worden bij de drie gebieden, geïntegreerd in de bestaande programma's of als losse module.
Opbouw

Er komen vier onderdelen aan de orde die met taalverwerving te maken hebben:
1 Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op taalverwerving bij Nederlands, Nederlands als tweede taal en Engels in het algemeen.
2 Hoofdstuk 2 geeft aan hoe belangrijk goed taalaanbod is. Je gaat je bezighouden met de vraag wat dat taalaanbod inhoudt en hoe je goed taalaanbod zo effectief mogelijk kunt gebruiken om kinderen zo goed mogelijk te
laten leren.
3 Hoofdstuk 3 gaat over een ander zeer belangrijk aspect van het leren van
taal, namelijk over de vraag hoe kinderen woorden leren en hoe je als leraar de voorwaarden kunt scheppen om kinderen het taalleerproces zo
goed mogelijk te laten doorlopen.
4 Hoofdstuk 4 ten slotte gaat over de manier waarop je je leerlingen kunt
helpen om allerlei strategieën in te zetten om het proces van taal leren
beter te laten verlopen en natuurlijk weer over de vraag wat jouw rol daarin kan zijn.
Het eerste hoofdstuk is bedoeld als inleiding op taalverwerving, dus verdient
het aanbeveling om daarmee te beginnen. Je kunt de volgorde van de andere
hoofdstukken aanhouden, hoewel het mogelijk is om een hoofdstuk los van
de andere hoofdstukken te behandelen.
Als je alle opdrachten in het boek uitvoert, ben je ongeveer 100 uur aan het
werk. Het is goed mogelijk om – in overleg met je docent(e) – een keuze te
maken uit alle opdrachten, waardoor de totale studiebelasting vermindert.
De hoofdstukken hebben alle vier dezelfde indeling: na een inleiding en een
studiewijzer is er een paragraaf met opdrachten en daarna een studietekst,
waar je de theorie vindt die je voor het onderdeel nodig hebt.
Er zijn verschillende soorten opdrachten. De eerste is oriënterend van aard.
Deze opdrachten zijn gemaakt om datgene wat je van het onderwerp al weet,
boven tafel te krijgen.
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De tweede soort opdrachten voert je naar de praktijk. Je gaat onderzoeken
hoe het onderwerp dat aan de orde is, bijvoorbeeld taalaanbod of het leren
van strategieën, in de praktijk aan de orde komt.
De derde soort opdrachten heeft te maken met de theorie; je bestudeert de
studietekst en beantwoordt er een aantal vragen over.
De vierde soort opdrachten ten slotte is zo geformuleerd dat je datgene wat je
bestudeerd hebt, gaat toepassen in de praktijk. Zo ga je bijvoorbeeld in
hoofdstuk drie woordenschatlessen maken vanuit de bestudeerde theorie.
De vijfde soort opdrachten is samenvattend van aard.
Portfolio

De opdrachten werk je uit in je portfolio; dat is de verzameling opdrachten
die je hebt aangelegd. Het portfolio vormt de basis van de beoordeling door
je docenten.
Je docent(e) bepaalt in overleg met jou welke opdrachten uitgewerkt moeten
worden. Een aanzienlijk deel van de opdrachten kun je zelfstandig in groepjes of in tweetallen uitwerken. Opdrachten zijn met opzet zo geformuleerd
dat ze ruimte laten voor eigen initiatief. Overleg zo nodig met je docent(en)
over de lengte en diepgang van de uitwerkingen.
Taal verwerven

Dit boek gaat over taalverwerving van kinderen en over de vraag hoe je als leraar dat proces optimaal kunt begeleiden. Eerst een opmerking vooraf: we gebruiken de termen taalverwerving en taalontwikkeling als synoniemen.
Driemaal taal gaat over taalverwerving in drie situaties: kinderen die Nederlands leren als moedertaal, kinderen die een andere moedertaal hebben en
op een later tijdstip Nederlands leren, én kinderen die het Nederlands onderwijs volgen en Engels leren. De overeenkomsten en verschillen in die drie
taalgebieden komen aan de orde en ook de overeenkomsten en verschillen in
de didactiek.
Met taal verwerven wordt bedoeld dat kinderen (of volwassenen) taalvaardigheden leren. Er zijn vier taalvaardigheden: spreken en luisteren, schrijven
en lezen, die je weer kunt onderverdelen in de receptieve vaardigheden luisteren en lezen en de productieve vaardigheden spreken en schrijven. In een
tabel ziet dat er als volgt uit:

Taalverwerving

Receptief

Productief

Mondeling
Schriftelijk

luisteren
lezen

spreken
schrijven

Taal verwerf je in een omgeving waarin taal wordt aangeboden. Die omgeving vormt de ‘taalleeromgeving’. Daarbinnen leren kinderen taal. Vaak
wordt onderscheid gemaakt tussen intentioneel leren en incidenteel leren (of
gestuurd en ongestuurd leren). Bij intentioneel leren is leren doel van de activiteit. Bij incidenteel leren is leren als het ware een bijproduct. Intentioneel
leren komt vooral voor op school, incidenteel buiten school. Maar ook wordt
op school veel incidenteel geleerd en buiten school intentioneel.

10
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We geven een paar voorbeelden:
. de voetbaltrainer legt de buitenspelregel uit (intentioneel leren);
. Tom (zeven jaar) probeert in de wedstrijd voorzetten op maat te geven (incidenteel leren);
. kinderen oefenen auditieve analyse door middel van een computerprogramma (intentioneel leren);
. Else leert het woord 'fonteintje' tijdens de handwerkles als de juf zegt dat
ze de kwastjes 'in het fonteintje' moet afspoelen (incidenteel leren).
De volgende taalleeromgevingen zijn te onderscheiden:
. de thuisomgeving;
. de ‘peer group’-omgeving;
. de schoolomgeving.
Overeenkomsten tussen deze drie omgevingen zijn:
. In alle drie omgevingen is er sprake van taalaanbod, taalproductie en gerichte feedback.
. In alle drie omgevingen is er sprake van leren en verwerven.
Verschillen tussen deze drie leeromgevingen zijn:
. De thuisleeromgeving biedt in de regel veel veiligheid, sterke emotionele
bindingen, grote betrokkenheid. Er is veel gelegenheid tot taalproductie
en directe (positieve) feedback. Er is veel communicatie tussen één kind
en een volwassene en er zijn veel ontplooiingskansen op basis van eigen
interesse en motivatie.
. De ‘peer group’-omgeving is de omgeving waar kinderen zich vrijwillig bij
aansluiten. Daardoor is de betrokkenheid groot. Er zijn grofweg twee type
peer groups te onderscheiden: de formele en de informele. De informele
peer group is een vriendenkring met vaak eigen jargon dat in principe ongestuurd verworven wordt. De formele peer group is een meer gestuurde
taalleeromgeving, maar wel vrijwillig gekozen en dus in de regel met een
hoge motivatie. Het noodzakelijke jargon in verband met wat er geleerd
moet worden (in de sport, bij het maken van muziek, bij schilderen en tekenen) wordt soms gestuurd verworven, bijvoorbeeld via directe instructie, maar veelal ook ongestuurd.
Je leert voetballen, maar tevens leer je woorden als: voorzet, goal, middenvoor, keeper. Je leert pianospelen, maar tevens leer je woorden als:
witte en zwarte toetsen, pedalen, hoog, laag, muzieknoten.
. De schoolleeromgeving ten slotte kan opgevat worden als een rijke en gevarieerde taalomgeving waarbij de taal als middel wordt gebruikt om
greep te krijgen op de onderwerpen die aan de orde zijn. Kinderen leren
bovendien strategieën te hanteren om nog meer informatie te halen, dus
taal te verwerven uit het gesproken en geschreven taalaanbod.
De schoolomgeving is een verplichte leeromgeving waar incidenteel en
intentioneel leren plaatsvindt. Motivatie, interesse, milieu, intelligentie
en dergelijke van de leerlingen kunnen behoorlijk verschillen. Dus ‘betrokkenheid’ is niet zonder meer aanwezig.
De schoolomgeving moet zo aantrekkelijk en rijk mogelijk zijn om de
taalverwervingskansen te vergroten.

11
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Taalontwikkeling in een
notendop

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Opdrachten
Studietekst
Moedertaalverwerving
Eerste-, tweede- en vreemdetaalverwerving
Nederlands als tweede taal
Engels in het basisonderwijs (EIBO)
Zes componenten van het taalverwervingsproces in de school

Dit hoofdstuk geeft je een eerste antwoord op de vraag hoe kinderen taal leren.
Je kunt je afvragen in hoeverre je als leraar kijk moet hebben op de taalontwikkeling van kinderen. Is het niet genoeg dat kinderen de oefeningen
doen die in de methoden staan? Is het nodig dat je weet hoe kinderen
leren? Kinderen ontwikkelen hun taal immers zelf: ze leren hun moedertaal,
een tweede taal of Engels.
Maar als (taal)leraar moet je ervoor zorgen dat de voorwaarden om te leren
voor de leerlingen optimaal zijn, dus dat de leeromgeving goed is. En je
kunt die leeromgeving nu eenmaal pas goed optimaliseren als je weet wat
belangrijk is bij taalontwikkeling.
Ook moet je kunnen signaleren waar en waarom de taalontwikkeling bij
kinderen niet verloopt zoals het zou moeten en moet je kunnen reflecteren
op je eigen handelen.
In dit hoofdstuk staat een aantal zaken centraal:
. Wat zijn je eigen opvattingen over taalontwikkeling op dit moment?
. Hoe onderzoek je de situatie in je praktijk en hoe ontwikkel je activiteiten waardoor kinderen taal leren?
. Hoe kun je resultaten van onderzoek gebruiken voor de activiteiten die je
ontwikkelt?
. Hoe stimuleer je de taalontwikkeling van kinderen bij Nederlands, NT2,
Engels en bij andere vakken?
Bij de laatste opdracht kijk je terug op het hele hoofdstuk.
De doelstellingen zijn dat je aan het einde van dit hoofdstuk een beeld hebt
gekregen:
13
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.
.
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van de manier waarop kinderen hun eerste taal leren;
hoe kinderen een tweede taal leren als ze in een omgeving verkeren waar
die tweede taal als omgangstaal wordt gebruikt;
hoe kinderen Engels leren.

Je hebt een globaal beeld gekregen van overeenkomsten en verschillen in de
manier waarop kinderen Nederlands als eerste taal leren, Nederlands als
tweede taal en Engels. Aspecten die we hier aanstippen, worden in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt.
Deze doelstellingen kun je als volgt bereiken:
. Je gaat na wat je op dit moment weet van je eigen taalontwikkeling.
. Je oriënteert je op taalontwikkeling in de praktijk.
. Je bestudeert theorie over het onderwerp.
. Je kijkt naar de praktijk van de basisschool: hoe denken leraren over het
onderwerp en hoe werken ze samen met de leerlingen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen?
In de volgende paragraaf is een aantal opdrachten uitgewerkt aan de hand
waarvan je kennis, inzicht en vaardigheden verwerft met betrekking tot
taalontwikkeling bij kinderen. Je legt je bevindingen vast in je portfolio en
aan het eind van dit hoofdstuk heb je een beeld van de manier waarop de
taalontwikkeling verloopt.

■ ■ ■

1.1 Opdrachten

De opdrachten die hier volgen, hebben een bepaalde volgorde. De eerste
gaan over het beeld dat je op dit moment hebt van je eigen taalontwikkeling.
Daarna ga je kijken naar taalontwikkeling in de praktijk.
Vervolgens bestudeer je uit de studietekst theorieën over taalontwikkeling en
ten slotte probeer je wat je gelezen hebt bij de theorie in verband te brengen
met de praktijk van de basisschool. Bij de laatste opdracht kijk je terug op het
hele hoofdstuk.

1.1 Eigen taalontwikkeling beschouwen
Soms weten mensen nog heel veel over de manier
waarop ze als baby, peuter of kleuter hun moedertaal hebben geleerd. Ze weten bijvoorbeeld hoe ze
de betekenis leerden van verschillende woorden,
of hoe ze als kleuter in de kring hebben leren vertellen. In de volgende opdracht stel je jezelf enkele vragen over je eigen taalontwikkeling op jonge
leeftijd:
Was jij snel met praten toen je nog een kleuter
was? Hoe heb je leren spreken? In welke taal?
Doen er in je familie nog verhalen de ronde over
aardige uitspraken van jou? Vertelde je veel als
kleuter? Lange verhalen? Maakte het je wat uit
met wie je sprak? Waren er verschillen tussen
jouw taalontwikkeling en die van kinderen in
jouw omgeving? Zijn er nog cassettebandjes en/of

videobanden aan de hand waarvan je je taalgebruik van een bepaald moment in jouw ontwikkeling kunt demonstreren?
Zong je al op jonge leeftijd Engelstalige liedjes?
Begreep je de tekst? Leerde je buiten de basisschool Engelse woorden? Hoe en waar?
Opdracht Je eigen taalontwikkeling in beeld
a

b
c

Probeer een beeld te krijgen van de manier
waarop jij je moedertaal en Engels hebt geleerd. De voorgaande vragen kunnen je daarbij
helpen. Leg je bevindingen vast in een verslag
van maximaal één pagina A4 tekst. Neem
vooral concrete voorbeelden of anekdotes op
van uitspraken die je je nog kunt herinneren.
Wissel je ervaringen uit met andere studenten.
Noteer je conclusies.
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1.2 Onderzoek van taalontwikkeling in de
praktijk
Als kinderen de school binnenstappen, hebben ze
al volop leren spreken en luisteren in hun moedertaal. Misschien is er veel aan hen voorgelezen
en weten ze al dat er schriftelijke taal bestaat. Als
ze in een andere taal dan het Nederlands zijn opgevoed, zijn ze bedreven in die taal. Voor anderstalige kinderen zal de overgang naar school over
het algemeen nog groter zijn dan voor Nederlandssprekende kinderen. Misschien zijn ze met
het leren van Nederlands al begonnen, bijvoorbeeld doordat ze in een peutergroep hebben gezeten.
Voor Engels ligt het anders. Kinderen leren buiten
school Engels door liedjes, door het gebruik van
de computer, enzovoort. Pas als ze ongeveer tien
jaar zijn, krijgen ze Engels op de basisschool.
Met behulp van de volgende opdracht kun je
overeenkomsten en verschillen in de verwerving
van Nederlands, Nederlands als tweede taal en Engels in kaart brengen. In het volgende hoofdstuk
ga je er dieper op in.
Opdracht 1 Verschillen in taalvaardigheid
Stel je eens voor: Marieke is een kind van Nederlandstalige ouders. Ze zit in groep zes. In dezelfde groep zit Emre. Zijn ouders komen uit Anatolië. Zijn vader is in 1984 naar Nederland gekomen. Zijn moeder in 1991. Emre is in Nederland
geboren.
Marieke en Emre zitten dus nu in groep zes. Volgend jaar krijgen ze ook Engels.

1.3 Taalontwikkeling in theorie
In de studietekst staat de basisstof voor taalontwikkeling zo beknopt mogelijk. Dit is wat je als
beginnende leraar basisonderwijs moet weten.
Lees nu de studietekst die begint bij paragraaf 1.2.
Trek daar ruim tijd voor uit.

Beantwoord nog voor je de praktijk ingaat, de volgende vragen:
a Welke verschillen denk je op dit moment te
kunnen zien tussen de taalvaardigheid van
Marieke en Emre in het Nederlands? Denk aan
de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen
en schrijven.
b Welke verschillen denk je te kunnen zien in de
taalvaardigheid in het Engels op dit moment,
nu beide kinderen in groep zes zitten?
Opdracht 2 De taalontwikkeling observeren
Werk in een groepje van drie en verdeel de drie
opdrachten:
a Onderbouw.
Vraag aan je mentor of mentrix op welke wijze
de taalontwikkeling van de leerlingen wordt
geobserveerd. Wat zijn de aandachtspunten en
hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen
bijgehouden?
b Onderbouw of bovenbouw.
Als er veel meertalige kinderen in de groep
zijn, vraag je expliciet naar de wijze waarop de
leraar de taalontwikkeling van de kinderen observeert en bijhoudt, ook in vergelijking met
de andere leerlingen.
c Engels in de bovenbouw.
Hoe maakt de leraar gebruik van wat kinderen
al weten van het Engels? Hoe wordt de ontwikkeling van de taalvaardigheid in het Engels
bijgehouden?
Wissel de gegevens uit en bespreek ze. Vermeld
kort jullie conclusies.

Je gaat als beginnende professional waarschijnlijk
steeds vaker het internet gebruiken om informatie
te verkrijgen over allerlei onderwerpen. Ook over
taalverwerving kun je heel wat vinden. Een goede
zoektocht op het internet begint met het bepalen
van goede zoekwoorden.
Opdracht 2 Het internet op

Opdracht 1 En nu in PowerPoint
Maak acht transparanten voor een presentatie op
de overheadprojector of acht dia’s voor een
PowerPointpresentatie die je kunt gebruiken als je
voor het team van je basisschool een presentatie
zou houden over de inhoud van de studietekst.

Kijk bij een zoekmachine wat er op het internet
beschikbaar is over de onderwerpen taalontwikkeling, NT2 en het leren van Engels. Zoek een goede
tekst uit.
Noteer interessante websites.
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1.4 Samenhang theorie en praktijk
Nu je de theorie hebt gelezen, ga je terug naar de
praktijk. De volgende opdrachten koppelen die
theorie aan de praktijk.
Opdracht 1 Hoe staat het op je eigen
school?
Lees het onderdeel Taal en school uit de studietekst
nog eens door en formuleer daaruit een paar vragen die je gaat voorleggen aan een leraar van
jouw stageschool. Komt datgene wat bij Taal en
school staat nu overeen met de ervaringen van je
toekomstige collega? Wat zou je willen veranderen aan de studietekst?
Opdracht 2 Activiteiten observeren
Deze opdracht doe je met z’n drieën. Elk voert
één deel uit en na afloop breng je aan elkaar verslag uit.
Lees uit de studietekst het stuk Zes componenten
van het taalverwervingsproces in de school opnieuw.
a Observeer een activiteit (of serie samenhangende activiteiten) waarbij de mondelinge
taalontwikkeling van leerlingen centraal staat
en ga na in hoeverre je de fasering in die zes
bedoelde componenten kunt terugvinden.
b Observeer een activiteit (of serie samenhangende activiteiten) waarbij taalontwikkeling

c

van leerlingen die Nederlands leren als tweede
taal centraal staat en ga na in hoeverre je de
fasering in die zes bedoelde componenten
kunt terugvinden.
Observeer een activiteit (of serie samenhangende activiteiten) waarbij taalontwikkeling in
het Engels centraal staat en ga na in hoeverre
je de fasering in die zes bedoelde componenten kunt terugvinden.

Opdracht 3 Alles in een schema
Werk in een groepje van drie of vier studenten.
Vul tabel 1.1 in.
Welke omstandigheden bevorderen de taalontwikkeling? Er is bij wijze van voorbeeld al wat ingevuld, waarbij we het overigens in het midden
laten of we het daarmee eens zijn.
Tabel 1.2 geeft aan welke omstandigheden de taalontwikkeling belemmeren.
Opdracht 4 Terugblikken
Kijk nu je aan het eind bent van dit hoofdstuk
nog eens terug naar minicasus 1.1 en 1.2. Welke
aanvullingen wil je maken? Wat zou je verder
over taalontwikkeling en de overeenkomsten en
verschillen in de verwerving van Nederlands als
eerste en tweede taal en Engels willen weten?

Tabel 1.1 Factoren die taalontwikkeling bevorderen
Kinderen die Nederlands
als eerste taal leren
Thuis

•

Veel contact met
leeftijdgenootjes

•
•
•

Op de
basisschool

•
•
•
•

Kinderen die Nederlands
als tweede taal leren
•

Veel contact met
Nederlandssprekende
kinderen

•
•
•

een leraar die veel
voorleest

•

Kinderen die Engels
leren
•

ouder die (Engelse)
liedjes zingt en
daarover praat

•
•
•

een leraar die veel
voorleest

•
•
•

•

e-mailen met een
school in het buitenland

•
•
•
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Tabel 1.2 Factoren die taalontwikkeling belemmeren
Nederlands
Thuis

•

een weinig uitnodigende
taalomgeving

•

nadruk op schriftelijk
werk

•
•
•

■ ■ ■

•

weinig contact met
Nederlandse kinderen

•
•
•

•
•
•

Op de
basisschool

NT2

•
•
•
•

Engels
•

weinig televisie aan

•
•
•

een groep met veel
anderstalige kinderen

•

de docent kent
onvoldoende Engels

•
•
•

1.2 Studietekst

In dit gedeelte van het boek krijg je informatie over de manier waarop eersteen tweedetaalleerders Nederlands verwerven en over de manier waarop Engels wordt verworven. Verder krijg je ideeën en tips voor de praktijk.
De menselijke samenleving zou niet kunnen bestaan zonder communicatie
en taal is daarvoor het belangrijkste middel. De mens is dan ook als het ware
voorgeprogrammeerd om taal te kunnen leren.
Dat wil niet zeggen dat de mens het enige wezen is dat een taalsysteem heeft
ontwikkeld. Ook dieren communiceren met elkaar en gebruiken daarvoor
systemen die vrij ingewikkeld kunnen zijn. Bekende voorbeelden daarvan
zijn de ‘honingdans’ van bijen, die door bijen gebruikt wordt om aan hun
soortgenoten te vertellen waar ze heen moeten vliegen om honing te vinden,
of ook de ‘taal’ van walvissen en dolfijnen die op grote afstand met elkaar
kunnen communiceren.
Toch is er een essentieel verschil tussen deze dierlijke communicatiesystemen en de taal van de mens. De dierlijke systemen bestaan uit een beperkt
repertoire van tekens (geluiden bij de walvissen, dansbewegingen bij de
bijen) die een vastliggende betekenis hebben. Het menselijke taalsysteem is
in principe onbeperkt: iedere taal bestaat uit duizenden woorden. Naar
schatting kent iedere volwassen Nederlander zo’n 50 000 woorden. Op ieder
moment kan zo nodig de taal met nieuwe woorden worden uitgebreid. Denk
maar eens aan alle woorden die in de afgelopen tien jaar zijn bedacht op het
gebied van de computer of de mobiele telefoon. Of aan alle samengestelde
woorden die je zou kunnen maken op basis van al bestaande woorden, zoals
het niet in het woordenboek staande maar wel mogelijke woord ‘popmuziekverslavingsgedrag’. Maar niet alleen kunnen we er steeds zoveel woorden bijmaken als we maar willen, we kunnen bovendien deze woorden bij elkaar
zetten in een oneindig aantal zinscombinaties. Zo kunnen we de zinnen
maken: De man bijt de hond of De hond bijt de man, of Bijt de hond de man? die
ieder een heel verschillende betekenis hebben. Dat komt door de volgorde
waarin die woorden in de zin zijn gerangschikt. Ook woordvolgorde draagt
dus bij aan de betekenis van taal.
Meestal staan we niet zo bij dit soort dingen stil: we weten ze gewoon, ook al
hebben we ze niet bewust geleerd. Kinderen kennen veel van zulke eigen1.2 Studietekst 17
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schappen van hun moedertaal zelfs al voor ze de eerste dag op school
komen. Kinderen of volwassenen die een andere taal dan hun moedertaal
gaan leren, zoals anderstalige kinderen die Nederlands leren of Nederlandse
kinderen die Engels leren, hebben deze kennis niet. Dat geldt ook voor kinderen die een streektaal of dialect spreken. Terwijl talen sommige eigenschappen gemeenschappelijk hebben, verschillen ze in andere opzichten
sterk van elkaar. Zo hebben alle talen klinkers en medeklinkers en ook woorden en zinnen, maar de klanken die in die talen bestaan en de manieren
waarop de woorden en zinnen worden gevormd, verschillen nogal wat van
elkaar. Al deze dingen weten we als vanzelf in onze moedertaal, maar moeten
we leren in andere talen. Op school leer je andere, nieuwe woorden dan
thuis: bijvoorbeeld ‘overblijflokaal’ of ‘handvaardigheid’.
In dit hoofdstuk gaat het over taalverwerving in drie situaties: de verwerving
van de moedertaal, de verwerving van een tweede taal en de verwerving van
een vreemde taal.
De term ‘tweedetaalverwerving’ wordt meestal gebruikt voor zogenaamde
onderdompelingssituaties (immersion), waarin leerlingen een taal leren in
een omgeving waarin die tweede taal de omgangstaal is, bijvoorbeeld de verwerving van het Nederlands in Nederland door anderstalige kinderen en volwassenen.
De term ‘vreemdetaalverwerving’ wordt gebruikt voor het leren van een taal
in een omgeving waar die taal niet wordt gesproken, zoals het leren van
Frans door Nederlandse en anderstalige kinderen in het voortgezet onderwijs. Ook het leren van Engels door Nederlandse kinderen in het basisonderwijs is dan vreemdetaalverwerving. Maar toch kun je het leren van Engels in
het basisonderwijs beter vergelijken met tweedetaalverwerving dan met
vreemdetaalverwerving, omdat de leerlingen in hun omgeving buiten school
veel meer Engels horen, zien en lezen dan bijvoorbeeld Frans of Spaans.
In de praktijk zijn de overeenkomsten tussen de verschillende situaties waarschijnlijk groter dan de verschillen, zoals je zult zien.
In dit hoofdstuk staat allereerst de taalverwerving van de moedertaal centraal, met name de verwerving van Nederlands door Nederlandse kinderen.
Daarna komt de verwerving van Nederlands als tweede taal aan de orde, gevolgd door Engels als vreemde taal in het basisonderwijs. Bovendien zal er
ook een uitstapje worden gemaakt naar het leren van talen als Turks, Arabisch, Berbers en Chinees. Je bekijkt tevens de overeenkomsten en verschillen tussen de drie soorten verwerving: Nederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal, Engels als tweede/vreemde taal. Aan het slot van deze
studietekst komt er een didactisch model van het taalverwervingsproces aan
de orde dat in het taalonderwijs op de basisschool, met name voor het onderwijs in Engels, vaak wordt gebruikt.
■ ■ ■

1.2.1 Moedertaalverwerving

Kinderen die hun moedertaal leren, leveren in feite een verbazingwekkende
prestatie: in de loop van de eerste 4 à 5 jaren van hun leven komen ze zover
dat ze die taal voor een groot deel beheersen, hoewel ze nog niet alle grammaticale regels kunnen toepassen en ze een bij hun leeftijd passend aantal
woorden kennen.
Kinderen die op hun vierde jaar de basisschool binnenkomen kennen op die
leeftijd al rond de 1000 woorden, ze kunnen alle klanken van hun moedertaal vrij correct uitspreken en maken weinig fouten met betrekking tot de
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grammaticale regels van hun taal. Tot op de dag van vandaag is het niet gelukt om een computer hetzelfde te leren. Het is zelfs niet gelukt om alle regels van een taal volledig te beschrijven. Zijn alle kinderen dan wonderkinderen? ‘Neen’, zeggen de meeste taalkundigen en psychologen die zich met
de studie van kindertaal bezighouden: kinderen kunnen dat omdat ze een
aantal aangeboren vermogens hebben die hen daartoe in staat stellen. Er is
trouwens wel enige onduidelijkheid over de aard van die aangeboren vermogens. Veel taalpsychologen denken dat een aantal algemene ‘denkvaardigheden’ is aangeboren, ook wel cognitieve vermogens genoemd, en dat deze voldoende zijn om ook de puzzel van de moedertaal op te lossen. Veel taalkundigen denken, in navolging van de beroemde taalkundige Noam Chomsky,
dat er een speciale aangeboren taalmodule in onze hersens zit. Als dat niet zo
was, stellen zij, zouden kinderen nooit zo’n ingewikkeld systeem als taal in
een betrekkelijk korte tijd kunnen verwerven. Welk van beide visies de juiste
is, valt moeilijk te bewijzen. Dat neemt niet weg dat taal inderdaad een heel
ingewikkeld systeem is, dat veel tijd en inspanning kost om te leren. Kinderen hebben dan ook ongeveer een jaar nodig om zover te komen dat ze hun
eerste woordjes kunnen zeggen. Hun taalontwikkeling verloopt in een aantal
fasen, die bij benadering corresponderen met de hier genoemde leeftijden:
a periode voor de eerste woordjes (van 0 tot ongeveer 12 maanden);
b periode van de eenwoordzinnetjes (van 12 tot 18 maanden);
c periode van de tweewoordzinnetjes (van 18 maanden tot 24 maanden);
d periode van de meerwoordzinnen (vanaf 24 maanden);
e periode tussen twee en vier jaar;
f taal en school.
Ad a Periode voor de eerste woordjes
Voordat kinderen hun eerste woordjes zeggen, zijn ze al druk bezig met het
leren van taal. Uit onderzoek blijkt dat al in de baarmoeder de nog ongeboren kinderen zeer gevoelig zijn voor (stem)geluid. Baby’s van drie dagen oud
kunnen ook al de stem van hun moeder herkennen. Na enkele maanden beginnen zij ook allerlei uitingen van hun verzorgers te begrijpen. Begrip gaat
vooraf aan het zelf voortbrengen van taal. Dat blijft je hele leven zo: we herkennen meer woorden dan we zelf actief kunnen gebruiken.
Jonge kinderen kunnen zich ook non-verbaal uiten. De eerste ‘verbale uitingen’ van het kind bestaan in feite uit huilen. Na enkele weken begint de baby
ook allerlei andere geluiden te produceren. Die eerste geluiden zijn nog niet
taalspecifiek: baby’s produceren allerlei klanken die in hun moedertaal helemaal niet voorkomen. Na verloop van tijd gaan die klanken verloren; de
baby komt in de fase van het ‘brabbelen’ en produceert series van steeds dezelfde lettergrepen, zoals babababa, mamamama, die op taal beginnen te lijken. De ‘a’ is de makkelijkste klinker voor kleine kinderen om uit te spreken
en de ‘b’, de ‘p’, de ‘t’, de ‘d’ , de ‘n’ en de ‘m’ zijn de makkelijkste medeklinkers. Kinderen beginnen dan ook met combinaties te maken met de ‘a’. Ouders denken dan vaak dat de kleine hen al kan ‘benoemen’ omdat wat hun
kind zegt lijkt op ‘papa’ en ‘mama’. Over de hele wereld lijken de woorden
voor ‘papa’ en ‘mama’ dan ook op elkaar. Zo zijn de woorden voor ‘papa’ en
‘ mama’ in het Turks, dat verder op geen enkele manier aan het Nederlands
verwant is: ‘baba’ en ‘ana’. Deze ‘woordjes’ zijn in feite nog geen echte woorden als het kind ze begint te zeggen; de echte woordjes komen pas later.
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Ad b Periodes van de eenwoordzinnetjes
Rond de eerste verjaardag zeggen de meeste kinderen hun eerste woordjes.
Daar mankeert vaak nog wel het een en ander aan. Meestal is de uitspraak gebrekkig (melk wordt mek of mè, kabouter wordt boute), en de betekenis klopt
vaak niet helemaal (papa kan gebruikt worden voor alle mannen, hond voor
alle dieren).
De uitspraak van woorden blijft lange tijd een lastige klus voor het kleine
kind. De klinkers lukken vaak het beste, maar het correct uitspreken van de
medeklinkers is veel lastiger. Daarvoor is een betere beheersing van de tongen mondspieren nodig dan voor het uitbrengen van klinkers. Combinaties
van medeklinkers zijn al helemaal tot mislukken gedoemd. Meestal kiest het
kind voor het uitspreken van een van de twee medeklinkers. Zo verandert
schoen in soen of goen, en worst wordt wos. Ook lange woorden zijn lastig voor
het kind dat dan ook de meeste woorden zal verkorten tot één of twee lettergrepen, waarbij het een voorkeur heeft voor woorden die het accent op de
eerste lettergreep hebben. De niet benadrukte eerste lettergrepen van volwassen woorden worden dan ook bijna altijd weggelaten. Zo wordt banaan tot
naan, huis wordt uis of ui.
Ook de betekenis van woorden hebben kinderen niet altijd meteen goed. Als je
bedenkt wat woorden leren inhoudt, is dat niet zo verbazingwekkend eigenlijk. Om een woord te leren moet je weten dat een bepaalde serie klanken gebruikt kan worden om een bepaald voorwerp of begrip aan te duiden. Voor
een baby van acht/negen maanden is dat nog niet zo simpel. Het kind zit bijvoorbeeld bij moeder op schoot. Op tafel staat een bordje pap met een lepel
erin. Moeder wijst naar het bord en zegt: ‘bord, dat is een bord’. De kleine
moet nu eerst begrijpen dat het wijzen bedoeld is om de aandacht te vestigen
op het bord, vervolgens moet het zien te ontdekken of het woord ‘bord’ slaat
op het voorwerp ‘bord’ of op een deel ervan (misschien staat er een plaatje
van Ernie op) of op de inhoud ervan, de pap, of misschien op de lepel. Of wil
moeder misschien zeggen dat er iets lekkers op tafel staat dat nu gegeten moet
worden? Het kind moet dus als het ware leren om het goede plakkertje op het
goede voorwerp of begrip te plakken. Om dat te kunnen moet het een bepaald niveau van cognitieve ontwikkeling hebben bereikt omdat het immers
moet kunnen begrijpen dat je klanken kunt gebruiken om boodschappen
over dingen en begrippen over te brengen. Als het kind eenmaal zover is dat
het woorden begint te begrijpen en wat later ze ook begint te produceren, dan
gaat dat ook nog niet meteen feilloos. Betekenissen worden vaak te nauw of te
ruim genomen. Zo kan het gebeuren dat een peuter het woord ‘kat’ alleen gebruikt voor de eigen kat van het gezin, en niet voor welke andere kat dan ook.
Of het kan gebeuren dat een kind het woord ‘kat’ niet alleen voor katten gebruikt maar voor alle viervoetige dieren die het tegenkomt. Dit laatste verschijnsel komt vrij veel voor en wordt wel ‘overextensie’ genoemd.
Pas als kinderen het principe van het benoemen van dingen en begrippen
een beetje onder de knie hebben, en zo tussen de 50 en de 100 woorden kennen, zijn ze zover dat ze woorden met elkaar kunnen combineren tot minizinnetjes.
Ad c Periode van de tweewoordzinnetjes
In de eenwoordfase volstond het woordje huis om te zeggen ‘ik wil naar
huis’, maar ook ‘dat is een huis’ of ‘gaan we naar huis?’. De boodschap van
een hele zin werd dus in één kernwoord samengevat. Als kinderen woorden
gaan combineren, bestaan hun zinnen vaak uit een kernwoord en iets eromheen, zoals in de zinnetjes ‘dat huis’ voor ‘dat is een huis’ of ‘huis gaan’ voor
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‘ik wil naar huis gaan’. De boodschap die het kind wil overbrengen, wordt
hierdoor explicieter. De stap van eenwoordzinnetjes naar tweewoordzinnetjes is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Het kind moet zich realiseren
dat woorden met elkaar samengevoegd kunnen worden tot één boodschap.
Dan moet het beslissen in welke volgorde de woorden moeten worden geuit.
Het kind zet daarmee als het ware de allereerste stapjes op de weg naar het actief toepassen van grammaticaregels. Al in deze fase is er een verschil tussen
kinderen die verschillende talen leren. Zo zal een Nederlands kind meestal
zeggen:
koekie ete
(eerst lijdend voorwerp, dan werkwoord)
terwijl een Engels kind vaker zal zeggen:
eat cookie
(eerst werkwoord, dan lijdend voorwerp).
Daarmee volgen kinderen al in hun tweewoordzinnen de woordvolgorde die
in de taal van de volwassenen om hen heen de meest gebruikelijke is.
Als een taal bovendien veel verbuigingen en vervoegingen kent, zullen kinderen die die taal als moedertaal leren dat ook eerder kunnen toepassen dan
kinderen die als moedertaal een taal leren als het Nederlands, dat eigenlijk
maar weinig verbuigingen en vervoegingen heeft.
Je kunt rustig zeggen dat kinderen bij het maken van de eerste tweewoordzinnetjes een grote stap zetten in de richting van de verwerving van hun
moedertaal. Ze leren nu niet meer alleen woorden maar ook grammatica.
Ad d Periode van de meerwoordzinnen
Nadat ze zijn begonnen hun eerste tweewoordzinnetjes te maken, duurt het
nog weer een paar maanden voordat kinderen zich wagen aan zinnen van
meer dan twee woorden. Ze zeggen dan bijvoorbeeld niet meer koekie ete
maar Mieke koekie ete, een ‘complete’ zin met onderwerp, gezegde en lijdend
voorwerp. Echt compleet is die zin natuurlijk niet: normalerwijs zou er een
lidwoord voor ‘koekie’ moeten staan, de woordvolgorde lijkt nog niet in de
haak, en het gezegde is onvolledig – waarschijnlijk bedoelt het kind iets als
‘ik wil een koekje eten’. Het werkwoord ‘willen’ is dan weggelaten en alleen
de onvervoegde vorm van ‘eten’ staat in de zin. Vaak wordt er gezegd dat
kleine kinderen in dit stadium in telegrafische stijl spreken: ze produceren alleen de echt belangrijke woorden, de inhoudswoorden van de zin, de rest
wordt weggelaten.
Er is nog iets anders aan de hand met het zinnetje Mieke koekie ete. Het meisje dat deze zin zegt, benoemt zichzelf niet als ‘ik’ maar als ‘Mieke’. Veel kleine kinderen blijken erg veel moeite te hebben met het gebruik van ‘ik’ en
‘jij’. Al naar gelang de persoon die deze woorden gebruikt, krijgen ze immers
een verschillende betekenis. Sommige kinderen spreken daarom over zichzelf als over ‘jij’ – zo noemt hun omgeving hen immers! Andere kinderen –
en ouders – kiezen ervoor om in eerste instantie eigennamen te gebruiken in
plaats van voornaamwoorden, zoals in het volgende gesprekje:
Moeder:
Kind:

Zal Mama Mieke een koekje geven?
Mieke koekie ete.

Zo’n gesprek in de derde persoon enkelvoud is gemakkelijker voor het kind.
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Dit mini-gesprekje laat zien dat ouders en verzorgers vaak erg hun best doen
om kinderen te helpen met het leren van taal. Zonder zich daar erg van bewust te zijn, passen ze hun eigen taalgebruik aan het niveau van het kind
aan. Deze aangepaste taal wordt door Frijn en de Haan (1993) het ‘mamaiaans’ genoemd en in de Engelse literatuur hierover wordt over ‘motherese’
gesproken, of over ‘caretaker speech’. Een aantal karakteristieke eigenschappen van deze aangepaste taal zijn:
. spreken op een hogere toonhoogte, met een vaak heel overdreven intonatie;
. langzaam spreken en duidelijk articuleren;
. het gebruik van weinig verschillende woorden, rekening houdend met de
woorden die het kind al kent;
. het vermijden van ‘verwijzende woorden’, zoals persoonlijk voornaamwoorden;
. het gebruik van heel eenvoudige, korte zinnetjes;
. het veel herhalen van zowel de eigen uitingen als die van het kind. Deze
laatste worden vaak tegelijkertijd herhaald en verbeterd.
Meestal wordt ervan uitgegaan dat dit soort taalgebruik kleine kinderen
helpt bij het verwerven van hun moedertaal. Tegelijkertijd is bekend dat dergelijk taalgebruik ook cultuurgebonden is: in sommige culturen, zoals bij de
Inuk Eskimo’s is het helemaal niet de gewoonte om kinderen zo centraal te
stellen en zo intensief met hen bezig te zijn zoals wij doen in onze Westerse
maatschappij. Inuk ouders beginnen pas tegen hun kinderen te spreken als
die op hun eigen houtje voldoende taal hebben geleerd uit het taalaanbod
om hen heen.
Terwijl de hulp die kinderen van hun ouders krijgen bij het leren van taal dus
per cultuur kan verschillen, is taalaanbod in alle gevallen van essentieel belang voor de verwerving van taal.
Ad e Periode tussen twee en vier jaar
In de periode na de tweede verjaardag gaat het taalverwervingsproces gestaag
verder. In de eerste plaats leert het kind steeds meer woorden. Zoals we
zagen, zeggen de meeste kinderen hun eerste woordjes rond hun eerste verjaardag. Als ze twee jaar worden kennen ze naar schatting ruim 200 woorden, op hun derde verjaardag zijn dat er al zo’n 500, zoals blijkt uit een aantal grootschalige onderzoeken in de Verenigde Staten (Bates et al. 1995). Volgens schattingen is de omvang van de woordenschat bij vierjarigen al ongeveer 1000 woorden. Dit getal staat voor de woorden die kinderen actief gebruiken; het aantal woorden dat kinderen begrijpen is nog een stuk groter.
De individuele verschillen zijn overigens heel groot: er zijn kinderen die al
meer dan 20 woorden kennen als ze een jaar worden, terwijl andere kinderen
hun eerste woordjes pas zeggen als ze bijna twee jaar zijn. Dat betekent niet
dat de laatste categorie kinderen minder slim is, maar dat een bepaalde fase
in hun taalverwerving langer duurt. Die verschillen blijven voortbestaan,
zodat ook kinderen die op hun vierde naar school gaan, grote verschillen in
woordkennis vertonen. Die verschillen worden veroorzaakt door individuele
eigenschappen van de kinderen, maar kunnen ook te maken hebben met
hun thuissituatie: kinderen uit gezinnen waarin er veel aandacht is voor hun
ontwikkeling in het algemeen en voor de ontwikkeling van hun taalkennis
in het bijzonder, hebben een voorsprong op kinderen waarvoor dat niet
geldt. Aandacht voor taalontwikkeling blijkt bijvoorbeeld uit het samen met
het kind lezen van prentenboeken en uit het voorlezen of vertellen van verhalen. Kinderen leren hier veel taal van. Ook televisieprogramma’s dragen bij
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aan de taalontwikkeling. Zo kan een televisieprogramma als Sesamstraat een
positieve invloed hebben: het wordt speciaal zo opgezet dat kleine kinderen
er woorden en begrippen van leren. Als de ouders of verzorgers dan ook nog
samen met de kinderen het programma bekijken en bijvoorbeeld nog eens
de liedjes, woorden of activiteiten herhalen, onthouden de kinderen de
woorden en begrippen nog beter.
Naast woorden moeten kinderen ook de regels van hun moedertaal leren. We
zagen in het hiervoor genoemde voorbeeldzinnetje Mieke koekie ete al dat een
aantal regels van de taal al wel, maar andere nog niet correct worden toegepast.
De regels worden namelijk in een bepaalde volgorde verworven. Jonge kinderen begrijpen dan ook niet alles wat tegen ze gezegd wordt. Passieve vormen in spreektaal, bijvoorbeeld: ‘Oma werd gestoken door een mug’, worden
pas laat verworven. Een zin als: ‘De mug prikte oma’ wordt wel begrepen
door driejarigen.
Het helpt voor het taalleerproces niet of ouders of verzorgers consequent
grammaticale fouten verbeteren. Toch doen ze dit over het algemeen wel.
Met name het gebruik van lidwoorden en voornaamwoorden wordt pas laat
verworven. En ook de verbuigingen van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en de vervoeging van werkwoorden kosten veel tijd en gaan met
vallen en opstaan. Bij Nederlandse kinderen zien we bijvoorbeeld dat ze
vanaf een bepaald ogenblik de belangrijkste meervoudsvorming van Nederlandse zelfstandige naamwoorden ‘doorhebben’: je moet ‘-en’ achter het
woord zetten. Maar deze regel wordt wel eens verkeerd toegepast. Zo kunnen
kinderen denken dat het woord ‘varken’ het meervoud is van het woord
‘vark’, zodat ze spreken over ‘één vark, twee varken’, een op zich logische
fout. Op dezelfde manier maken kinderen sterke, onregelmatige werkwoorden vaak regelmatig. Ze zeggen bijvoorbeeld ‘het glas breekte’ in plaats van
‘het glas brak’. Dit laat zien dat ze het systeem van de werkwoordsvervoegingen doorhebben, ook al generaliseren ze het gebruik ervan ook naar werkwoorden waar dat niet van toepassing is. Dit regelmatig maken van onregelmatige vormen wordt ‘overgeneralisatie’ genoemd. Het komt niet alleen
voor bij kinderen die hun moedertaal leren maar ook bij tweedetaalleerders
en vreemdetaalleerders. Zowel het verkeerd gebruik van ‘vark’ als dat van
‘breekte’ laat zien dat kinderen actief en creatief met hun taal bezig zijn en
tegelijk proberen er een systeem in aan te brengen. Dat geldt ook voor de
woorden die ze horen of zeggen, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld (uit
Schaerlaekens en Gillis 1987):
Moeder:
Wouter (vier jaar):

De babysit komt voor jou.
Nee, de kleuterzit komt voor mij, ik ben geen baby meer.

Als Nederlandse kinderen vier jaar worden en dus naar school gaan, beheersen ze hun moedertaal al redelijk. Zo beschikken ze over een aantal woorden
dat individueel verschilt, maar dat zeker rond de 1000 ligt. Ze moeten er nog
heel veel leren voor ze echt volleerd zijn, immers de gemiddelde volwassen
Nederlander kent naar schatting 50 000 woorden, maar ze zijn toch aardig op
weg. Ook de uitspraak van hun moedertaal wordt steeds beter verstaanbaar –
hoewel sommige kinderen hun leraren tot wanhoop kunnen drijven door de
volkomen eigen manier waarop ze sommige klanken of woorden uitspreken.
De regels van de grammatica worden al heel behoorlijk beheerst, ook al moeten sommige ingewikkelde regels nog worden verworven, zoals ingewikkelde
bijzinconstructies of zinnetjes met veel werkwoorden erin (‘ik beloof te zul1.2 Studietekst 23
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len komen’). Ze kennen dus kortom genoeg Nederlands om in een groep te
kunnen functioneren. Ook hun cognitieve ontwikkeling is daar dan ver genoeg voor.
Ad f Taal en school
In allerlei opzichten is het moment waarop kinderen naar school gaan een
enorme stap, vooral voor hun taalontwikkeling. Terwijl peuters thuis gewend
waren aan taalcommunicatie in een veilige thuissituatie waarin zij zelf centraal stonden en er vooral een-op-een-taalrelaties waren, komen zij nu in een
veel grotere groep waarin zij veel minder aandacht krijgen. Taal speelt in
deze omgeving een andere rol. De interactie met andere kinderen van dezelfde leeftijd is, zeker voor kinderen die uit een klein gezin komen en niet naar
een crèche of peuterspeelzaal geweest zijn, iets heel nieuws. Vanaf dit moment leren ze niet meer alleen taal van de volwassenen om hen heen maar
ook van leeftijdgenoten. Dit leren van leeftijdgenoten wordt steeds belangrijker naarmate het kind groter wordt. Daarbij worden allerlei woorden geleerd die in de taal van volwassenen niet of nauwelijks voorkomen (denk aan
alle woorden voor verschillende soorten knikkers of Pokémon-kaarten).
Maar de schoolsituatie vereist ook dat kinderen allerlei nieuwe dingen leren.
Allereerst moeten er veel ‘schoolwoorden’ en begrippen worden geleerd. Maar
ook moeten kinderen leren hoe gesprekken in een groep verlopen en dat je in
een gesprek niet zomaar altijd de beurt kan krijgen door gewoon maar te beginnen te praten als je iets wil zeggen. Je moet op je beurt wachten, en die
beurt komt niet vanzelf. Je moet erom vragen door bijvoorbeeld te wachten op
een pauze in een gesprek of door het opsteken van je vinger. Het kost kinderen
veel tijd om dit te leren. Hetzelfde geldt voor het vertellen van een verhaal.
Om een verhaal te vertellen, moet je eigenlijk steeds bedenken wat je luisteraars weten en kunnen begrijpen. Dat kost kleine kinderen veel moeite. Ze
gaan er meestel impliciet vanuit dat hun luisteraars evenveel weten als zijzelf.
Zo kan een kind een verhaal vertellen dat vol zit met zinnen als ‘en toen pakte
die jongen die fiets’, terwijl er van tevoren helemaal geen sprake is geweest van
een jongen of een fiets, zodat de luisteraars niet precies weten over wie of wat
het gaat. Het goed hanteren van de vertelregels is een langzaam leerproces, dat
kinderen pas tegen de leeftijd van 8 of 9 jaar vrij goed beheersen.
Naast het verder ontwikkelen van de woordenschat en de gespreks- en vertelstrategieën is de allerbelangrijkste ontwikkeling op taalgebied natuurlijk
het leren lezen en schrijven. Als volwassen Nederlanders kunnen wij onze
taal haast niet voorstellen zonder geschreven vorm. Toch zijn er volkeren die
geen geschreven taal kennen. In die omstandigheid verkeren ook kleine kinderen. Dat verandert als ze op school komen. Al vrij snel wordt daar begonnen met de bewustmaking van het systeem van de geschreven taal. De leeftijd waarop dit gebeurt verschilt per land. Zo wordt in Japan verwacht dat
kinderen al kunnen lezen als ze op de kleuterschool binnenkomen. In Nederland begint het lees- en schrijfonderwijs pas systematisch tegen het einde
van groep 2. Het kost de meeste kinderen bijna een jaar om zich de basisvaardigheden van het lezen en schrijven eigen te maken, een lastige klus
voor veel van hen. Om te beginnen moeten ze zich ervan bewust worden dat
de woorden die zij als gehelen zien, in werkelijkheid bestaan uit een serie
klanken die je van elkaar kunt isoleren. Die geïsoleerde klanken blijken dan
overeen te komen met tekentjes op papier die je met veel moeite moet leren
ontcijferen en ook nog zelf moet leren schrijven. Dat zou misschien nog niet
zo moeilijk zijn als iedere klank gewoon overeen kwam met één bepaalde letter, maar helaas, dat is niet zo. De klank [a] kan worden geschreven met één
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of twee keer ‘a’ (laan/lanen), de klank [au] kan worden geschreven als ‘au’ of
als ‘ou’, de klank [t] kan worden geschreven als ‘d’ of ‘t’ of ‘dt’ en ga zo maar
door. De meeste kinderen maken zich dit systeem wel eigen na een tijdje,
maar het is op dit punt dat kan blijken dat sommige kinderen dyslectisch
zijn: ze blijven moeite houden met lezen en schrijven. Gelukkig zijn er tegenwoordig remedial teaching programma’s waarmee deze kinderen redelijk
kunnen worden geholpen.
Als kinderen eenmaal kunnen lezen en schrijven, kan er verder worden gewerkt aan de vier vaardigheden, die als volgt in een tabel kunnen worden
weergegeven:

Receptief
Mondeling
Schriftelijk

•
•

Productief

Luisteren
Lezen

•
•

Spreken
Schrijven

Ook richt het verdere taalonderwijs zich op de grammatica: het leren en
leren toepassen van regels, van de uitzonderingen op die regels en natuurlijk
op de verdere woordverwerving. Tegen het eind van het basisonderwijs zijn
kinderen echt goed gevorderd in het gebruik van het Nederlands, ook al hebben ze nog veel woorden en structuren te leren en zullen al de vaardigheden
zich nog verder ontwikkelen.
Het Nederlands van meertalige leerlingen zal niet in alle gevallen hetzelfde
niveau bereiken als van Nederlandstalige kinderen, evenmin als het Engels
van Nederlandstalige en meertalige kinderen. De volgende paragrafen gaan
over andere taalleersituaties. Maar eerst komen de overeenkomsten en verschillen tussen eerste-, tweede- en vreemdetaalverwerving in het algemeen
aan de orde.
■ ■ ■

1.2.2 Eerste-, tweede- en vreemdetaalverwerving

Je hebt nu in grote lijnen gezien hoe kinderen hun moedertaal leren. We zijn
begonnen met de periode vóór de eerste woordjes en we hebben de kinderen
gevolgd tot in de school. Hoe zit het nu met tweede- en vreemdetaalverwerving? Daar gaat de rest van dit hoofdstuk over.
Je hebt globaal gezien hoe kleine kinderen hun moedertaal verwerven. Er is
daarbij intensieve interactie tussen ouder en kind, waarbij de taal in een eenop-een-relatie in kleine stapjes wordt geleerd, een proces dat kort na de geboorte begint en dat een jaar of vier, vijf duurt voor alle belangrijke karakteristieken van de taal zijn verworven. De ontwikkeling van de taal loopt parallel aan de cognitieve ontwikkeling van het kind. Kennelijk is dit de optimale manier om een taal te verwerven. Immers, iedereen die Nederlands als
moedertaal heeft en niet onder speciale handicaps gebukt gaat, leert de taal
probleemloos beheersen. En dat geldt niet alleen voor het Nederlands maar
voor elke moedertaal. Het geldt ook voor kinderen die vanaf hun eerste levensjaar twee talen tegelijk leren. Zij groeien op tot volwaardig tweetalige
personen, die beide talen beheersen alsof het hun moedertaal was.
Als je een andere taal leert dan je moedertaal, zeker als dat leren begint na de
kritische leeftijd, en vooral als het om een vreemde taal gaat, moet je er meer
moeite voor doen.
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Het kost wat meer inspanning om andere talen dan de moedertaal te leren en
je kunt niet verwachten dat je als gemiddelde leerder op hetzelfde niveau uitkomt als het niveau waarop je je moedertaal beheerst.
Het Frans of Duits dat je in het voortgezet onderwijs hebt geleerd, beheers je
vast minder goed dan je moedertaal of dan Engels.
Als je gedurende zes maanden een stoomcursus Frans of Duits had gevolgd,
waarbij je de hele dag in de doeltaal had moeten spreken, dan had je het na
afloop beter geleerd dan na vijf of zes jaar voortgezet onderwijs. Het maakt
dus ook uit hoe en waar je een taal leert.
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het zo zou zijn dat je een
tweede of vreemde taal minder goed leert dan je moedertaal. Die redenen
hebben te maken met een aantal factoren waarin de leersituaties verschillen
van die van de moedertaal.
De belangrijkste factoren zijn:
a leeftijd
b motivatie
c taalaanbod
d wijze van leren
e taalaanleg.
Ad a Leeftijd
Hiervoor werd al geconstateerd dat het lijkt of er een kritische leeftijd is waarna je geen moedertaal meer kunt leren. Vroeger dacht men dat die kritische
leeftijd aan het begin van de puberteit lag, dus zo rond de tiende verjaardag.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kritische leeftijd al vroeger ligt, ergens
tussen het vijfde en zevende jaar. Als je na die leeftijd begint met het leren
van een tweede of vreemde taal, dan is de kans klein dat je die taal nog tot op
moedertaalniveau kan leren beheersen. Er zijn desondanks gevallen van mensen die dat niveau wel bereiken, zoals de Engelse schrijver van Hongaarse oorsprong Jozef Conrad, die pas als volwassene naar Engeland emigreerde en
daar de taal leerde en die prachtige boeken in het Engels heeft geschreven. Er
zijn schattingen dat een op de twintig mensen in staat is om ook als volwassene nog een moedertaalniveau te bereiken in een tweede of vreemde taal.
De leeftijd waarop je een taal begint te leren, is ook van belang omdat de cognitieve ontwikkeling meegroeit met de leeftijd. Kleine kinderen die hun
moedertaal leren, leren de woorden van hun taal tegelijkertijd met de voorwerpen of begrippen waar ze naar verwijzen. Als je op latere leeftijd een taal
leert, ken je de begrippen al, dus die leersituatie is dan heel anders.
Ad b Motivatie
Kinderen die hun moedertaal verwerven zijn daarvoor uiterst gemotiveerd.
Zonder taal kunnen ze niet communiceren, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze
zonder taal niet of nauwelijks kunnen overleven. Voor volwassenen die een
tweede taal leren geldt dat in mindere mate. Toch is het voor hen van groot
belang om de ‘nieuwe’ taal te leren. Ze hebben die taal nodig voor hun werk,
om boodschappen te doen, voor een babbeltje met de buren, om te praten
met de vriendjes van hun kinderen of om met de leraren van hun kinderen
te praten. Ze leren de nieuwe taal minder snel als er veel mensen om hen
heen wonen met dezelfde moedertaal die als het ware een geheel eigen gemeenschap vormen zodat ze grotendeels kunnen functioneren in hun moedertaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel Spaanstalige gemeenschappen in de
Verenigde Staten. Tot op zekere hoogte geldt het ook voor sommige grotere
26 1 Taalontwikkeling in een notendop

© Noordhoff Uitgevers bv, 2002

groepen immigranten in Nederland, zoals de Turkse, Marokkaanse en Chinese gemeenschap. Zeker bij de eerste generatie immigranten zijn er mensen –
met name vrouwen – die slechts gebrekkig Nederlands hebben geleerd. Thuis
spreken ze hun moedertaal met het gezin en vaak hebben ze weinig activiteiten buitenshuis. Hun kinderen daarentegen gaan naar Nederlandse scholen
en doen het dus veel beter in het Nederlands. Vaak fungeren ze als tolk voor
hun ouders. Die kinderen zijn sterk gemotiveerd om Nederlands te leren. Ze
moeten ook wel, als ze enigszins willen meedoen in de Nederlandse maatschappij en om op school mee te doen met spelletjes en leeractiviteiten.
Zo’n sterke motivatie vinden we ook bij de basisschoolleerlingen in de lessen
Engels. Bij 10- tot 12-jarigen is de drive om de taal te gebruiken erg groot. Dat
heeft vooral te maken met de aantrekkingskracht die uitgaat van het gebruik
van die taal op allerlei terreinen waarin ze geïnteresseerd zijn: de popcultuur,
de media, de pc-spelletjes. Als we kijken naar de beperkt beschikbare lestijd
op school, dan kunnen we stellen dat die motivatie de kurk is waarop de les
van de niet-gespecialiseerde vakleerkracht drijft. Het is jammer dat in het
voortgezet onderwijs de vakdocenten Engels er vaak niet in slagen die motivatie en de aansluiting met het Engels buiten de school beter uit te buiten.
Ad c Taalaanbod
Het taalaanbod verschilt sterk tussen de drie beschreven taalverwervingssituaties. Kinderen die de moedertaal verwerven, krijgen taal aangeboden die helemaal is aangepast aan hun persoonlijke behoefte en taalniveau. Dat is een
luxe die niet of nauwelijks is weggelegd voor tweede- of vreemde-taalverwervers. Parallel aan het ‘mammaiaans’ dat kleine kinderen krijgen aangeboden,
bestaat er wel ‘foreigner talk’ en ‘teacher talk’. Daarmee wordt gedoeld op de
vereenvoudigde taal die mensen gebruiken als ze tegen vreemdelingen of allochtonen praten (foreigner talk) en op het aangepaste taalgebruik dat docenten in de klas gebruiken als ze tegen hun leerlingen in de vreemde taal
spreken (teacher talk). Niet in alle gevallen is dat taalgebruik aangepast. Als
de docent(e) bijvoorbeeld native speaker is, of als het een vergevorderde
groep leerlingen betreft, hoeft er geen sprake te zijn van ‘aangepaste taal’.
Dan is er ook nog ‘classroom talk’: het ‘taaltje’ dat leerlingen onderling spreken, maar dat buiten de klas niet altijd begrijpelijk is, bijvoorbeeld: ‘You like
chips?’ in plaats van ‘Do you like crips?’
Het rendement van vreemdetaalonderwijs is hoger als de doeltaal als voertaal
wordt gebruikt, omdat op deze wijze voor extra input wordt gezorgd en er interactie in de klas in de doeltaal wordt gestimuleerd.

Figuur 1.1 Voorbeelden van teacher talk

Bron: Hello World, The Quest, docentenhandleiding, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

1.2 Studietekst 27

© Noordhoff Uitgevers bv, 2002

Taalaanbod is essentieel voor taalverwerving, zoals ook in hoofdstuk 2 over
taalaanbod wordt uiteengezet. Uit onderzoek blijkt dat leerders die zelf zorgen dat ze veel taalaanbod krijgen, bijvoorbeeld door contact te zoeken met
mensen die de doeltaal als moedertaal spreken of door veel radio en televisie
in de doeltaal te beluisteren, daarmee goede resultaten bereiken. Taalaanbod
is overigens niet genoeg om een tweede taal te leren. In Engelse termen
wordt wel gezegd dat ‘input’ niet hetzelfde is als ‘intake’. Daarmee wordt bedoeld dat de taal die wordt aangeboden niet altijd ook door de luisteraar
wordt verwerkt. Als het taalaanbod te moeilijk is en je het niet begrijpt, kun
je er als luisteraar niets mee. En als het saai is, is het moeilijk om je aandacht
erbij te houden. Taalaanbod moet dus aangepast zijn aan het niveau van de
taalleerders en ook aansluiten bij wat ze willen leren en het moet gaan over
een onderwerp dat hen interesseert.
Ad d Wijze van leren
De manier waarop een taal wordt geleerd, is van invloed op het behaalde resultaat. In een tweedetaalverwervingssituatie is er meestal wel veel taalaanbod, maar dat is niet gestructureerd, het wordt grotendeels door toeval bepaald. Bij het leren van een vreemde taal in een schoolsituatie is het taalaanbod meestal beperkt, maar wel sterk gestructureerd. Beide situaties hebben
voor- en nadelen. Het voordeel van de schoolsituatie is dat het aanbod zo
kan worden gestructureerd dat het leereffect maximaal is. Dat wordt nagestreefd in de lespakketten van EIBO. De leermethode die tegenwoordig wordt
nagestreefd is een aanpak waardoor de leerlingen in staat zijn om de taal in
alledaagse situaties toe te passen.
In het voortgezet onderwijs zie je dat de diversiteit van het taalaanbod veel
groter is, hoewel ook daar kerndoelen richting geven aan wat de school moet
doen aan taalonderwijs.
Bij EIBO wordt de structuur in communicatieve leergangen niet zozeer bepaald door de regels van de te leren taal als wel door de ‘taalhandelingen’ die
je ermee kunt verrichten (informatie vragen of geven, je excuseren, ergens
tegen protesteren; zie figuur 1.2).
Door een dergelijke opzet wordt geprobeerd het nadeel van de schoolsituatie
af te zwakken. Het nadeel van de schoolsituatie is namelijk dat het een onnatuurlijke taalomgeving is. Het voordeel bij Engels is dat het buitenschools
aanbod groot is. Niet iedereen profiteert daar overigens in gelijke mate van.
Het voordeel van de tweedetaalverwervingssituatie is dat er veel authentiek
taalaanbod is dat altijd van belang is in de situatie waarin je je bevindt (de
weg vragen, een vraag stellen, enz.). Ook het taalaanbod in de lespakketten
Engels moet authentiek zijn en gericht zijn op toepassing in realistische situaties, zoals jezelf voorstellen en iets over je hobby’s vertellen.
Het nadeel is dat het moeilijk is om systeem aan te brengen in de manier
waarop de taal wordt aangeboden. Dat geldt vooral voor volwassenen die als
immigrant in een land binnenkomen en geen cursus volgen om de taal te
leren. Het geldt gedeeltelijk voor hun kinderen die wel in het schoolsysteem
terechtkomen. Meestal is dit ingericht op de behoeften van de autochtone
kinderen en is er niet veel extra aandacht voor tweedetaalleerders. Dit is overigens de laatste jaren aan het veranderen in Nederland.
Taalonderwijs is aan het veranderen: vroeger lag de nadruk op vormcorrectheid en formeel taalgebruik. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op communicatie en bijvoorbeeld informatie halen uit teksten.
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Figuur 1.2 Voorbeeld van de woorden en zinnen die bij het onderwerp ‘persoonlijke
gegevens’ in een lespakket Engels aan de orde komen

Bron: Bubbles, Textbook 1, Thieme, Zutphen, 1998

Ad e Taalaanleg
Er wordt wel gezegd dat je mensen hebt met een talenknobbel en mensen
met een wiskundeknobbel. Hoewel je vast wel iemand kent die een specifieke aanleg heeft, is het erg moeilijk om door onderzoek aan te tonen dat die
specifieke vormen van aanleg inderdaad bestaan.
Een verklaring voor het feit dat sommige mensen moeite hebben met het
leren van een vreemde taal is te vinden in het feit dat het moeilijker is om op
‘oudere’ leeftijd voor het eerst een tweede of vreemde taal te leren dan op
jonge leeftijd: hoe jonger, hoe makkelijker.
Volwassenen die nog nooit eerder een vreemde of tweede taal hebben geleerd en daar ook niet mee geconfronteerd zijn in hun omgeving, hebben
over het algemeen zeer grote moeite om een nieuwe taal te leren.
Zoals je hebt gezien, zijn er met name verschillen in leeftijd en cognitieve
ontwikkeling, motivatie, taalaanbod en mate van instructie in de drie taalverwervingssituaties. Deze leiden ook tot verschillen in het leerproces. Het
allerbelangrijkste verschil tussen de situaties is misschien wel het feit dat degene die begint een tweede of vreemde taal te leren, al een moedertaal heeft
geleerd. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Mensen bouwen bij alle vormen
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van leren kennis op door te leunen op kennis die ze al hebben. Dat geldt ook
voor taal. Het gevolg daarvan is dat de moedertaal altijd minstens op de achtergrond aanwezig is bij het leren van een andere taal. Deze invloed, ook wel
transfer genoemd, kan het leren van een tweede taal makkelijker maken als
de twee talen sterk op elkaar lijken, zoals in het geval van Nederlands en Engels, maar kan ook leiden tot fouten in het gebruik van de tweede taal, zowel
bij verwante als bij niet-verwante talen. Denk aan lijstjes met woorden als
‘slim’ in het Nederlands en ‘schlimm’ in het Duits, die tegen de verwachting
in niet dezelfde betekenis hebben of aan woordvolgordefouten in het Frans
van Nederlandse leerlingen als in: ‘Doit Jean partir?’ in plaats van ‘Jean doit-il
partir?’ Fouten in de tweede taal die veroorzaakt worden door de moedertaal
worden interferentiefouten genoemd. De indruk bestaat dat de invloed van de
moedertaal kleiner is naarmate de leeftijd waarop je begint een tweede taal te
leren, lager is. Het taalsysteem is als het ware nog minder definitief verankerd
en staat meer open voor andere manieren van het structureren van taal. Dat
komt uiteraard overeen met de gedachte van de kritische leeftijd.
Een andere belangrijke factor bij het leren van een vreemde taal is de mate
waarin die taal ‘regelmatig’ is. Hiermee wordt bedoeld dat de grammatica
van de taal eenduidig is en weinig uitzonderingen kent. Mensen die een
tweede taal leren zullen (net als kinderen die hun moedertaal leren) ervan
uitgaan dat de regels van een taal in alle gevallen opgaan. Ook tweedetaalleerders zullen dus ‘breekte’ zeggen in plaats van ‘brak’. Deze fouten worden
overgeneralisatiefouten genoemd.
Interferentie en overgeneralisatie komen terug in de volgende paragrafen,
waarin het gaat over het leren van Nederlands door anderstalige kinderen en
het leren van Engels door Nederlandse en anderstalige kinderen.
■ ■ ■

1.2.3 Nederlands als tweede taal

Het is van groot belang om te weten hoe je leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond kunt helpen om zo snel en zo goed mogelijk Nederlands
te leren. Dat is niet alleen van belang voor het vak taal in het basisonderwijs,
maar ook voor de zaakvakken, waar begrip van het Nederlands een noodzakelijke voorwaarde voor succes is. Of het nu gaat om geschiedenis of aardrijkskunde of andere vakken, het onderwijs vindt plaats in het Nederlands.
Anderstaligen moeten zo snel mogelijk Nederlands leren. Er is veel geschreven over de verwerving van een tweede taal, met name over het leren van
Engels door immigranten in Amerika. Het beeld dat daaruit naar voren komt
is, zoals we net al zagen, dat het uiteindelijk bereikte eindniveau hoger is
naarmate de leeftijd waarop de verwerving begint lager is. Als we uitgaan van
een kritische leeftijd tussen vijf jaar en zeven jaar, dan zouden kinderen van
niet-Nederlandse afkomst die vanaf de kleuterklassen in het Nederlandse onderwijssysteem terechtkomen, het Nederlands nog tot op moedertaalniveau
moeten kunnen verwerven. In veel gevallen is dat natuurlijk ook zo. Anderstalige kinderen zijn soms niet van Nederlandse te onderscheiden, ze spreken
net zo goed Nederlands, Brabants, plat Amsterdams of Rotterdams als hun
klasgenoten. Toch weten we uit de praktijk dat het Nederlands niet door álle
kinderen zo snel en zo goed wordt verworven. Hoe zou dat kunnen komen?
Als je de succesfactoren voor tweedetaalverwerving bekijkt die zijn besproken, dan zie je dat eventueel tekortschietende prestaties waarschijnlijk te
maken hebben met leeftijd of motivatie, taalaanbod, wijze van leren en invloed van de moedertaal.
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Anderstalige kinderen hebben natuurlijk al een moedertaal, waarin ze al
honderden woorden kennen en die vaak een heel andere grammatica heeft
dan het Nederlands. Je zag hiervoor al dat een tweede taal tot op zekere
hoogte makkelijker te leren is naarmate de tweede taal meer verwant is aan
de moedertaal. Dat is een van de redenen waarom je als Nederlander de eerste beginselen van het Engels vrij eenvoudig leert: het is een taal die sterk op
het Nederlands lijkt. Maar jonge kinderen leren het Engels juist ook zo snel
omdat het taalaanbod buiten school enorm is en kinderen vaak heel gemotiveerd zijn om Engels te leren: Engels is cool!
Invloed van de moedertaal bij het verwerven van een tweede taal

Nederlandse basisscholen worden tegenwoordig bevolkt door kinderen uit
alle delen van de wereld. De grootste groepen anderstalige kinderen komen
uit Suriname, de Antillen, Turkije, Marokko en China. De situatie is heel wisselend. Bij Marokkaanse kinderen spreekt soms hun ene ouder goed Nederlands en de andere ouder helemaal niet. De ouders van Surinaamse en Antilliaanse kinderen spreken vaak een beetje tot goed Nederlands. Deze kinderen
kennen dus als ze op school komen al meer Nederlands dan de andere groepen meertalige leerlingen.
Over het leerproces van Marokkaanse en Turkse kinderen is het meest bekend, daarom zul je vooral over die groepen in dit boek informatie vinden.
Om de invloed van de moedertaal te bestuderen, moet je eerst iets meer
weten over de betrokken talen, dus over Nederlands, Turks, Arabisch, Berbers, Chinees. Die talen staan allemaal vrij ver van elkaar af, hoewel Arabisch
en Berbers beide net als Nederlands tot de groep van de Indo-Europese talen
horen. Arabisch en Berbers zijn nauwer aan elkaar verwant dan de overige
talen. Het Turks hoort tot een heel andere taalgroep maar heeft wel veel
woorden uit het Arabisch geleend. Met het Nederlands hebben deze talen
echter weinig gemeen.
Als je in het kort probeert de betrokken talen te karakteriseren, zie je het
volgende.
Voor wat betreft uitspraak, zie je dat het Nederlands, het Turks en het Chinees
net als de meeste talen een groot aantal klinkers hebben terwijl er in het Arabisch en het Berbers meer medeklinkers zijn. Berbers is bovendien een gesproken taal en een verzamelnaam voor vele dialecten.
In deze laatste twee talen worden de klinkers vaak niet eens geschreven. De
uitspraak van het Chinees heeft weer het heel bijzondere kenmerk dat een
woord een verschillende betekenis krijgt al naar gelang de toon waarop het
wordt gezegd.
Wat betreft de morfologie (vervoegingen en verbuigingen) is Nederlands een
middenmoter: er zijn in het Nederlands de-woorden en het-woorden, bijvoeglijke naamwoorden krijgen soms wel, soms niet een uitgang -e en het
werkwoordsysteem kent een betrekkelijk groot aantal vormen. Nederlands is
dus rijker aan vormen dan bijvoorbeeld het Engels maar armer dan bijvoorbeeld het Frans. Het Engels kent meer woorden: big, tall, great, long enzovoort voor ‘groot’.
Het Chinees is van alle hier genoemde talen voor dit aspect de ‘simpelste’ in
de zin dat er geen enkele vervoeging of verbuiging bestaat in die taal. Het is
wel weer moeilijk wat het schrijven betreft!
Het Turks is verreweg de meest ingewikkelde taal wat morfologie betreft. Weliswaar kent het Turks geen verschil in geslacht, er is dus geen parallel met de
Nederlandse de- en het-woorden, maar verder is het een zeer complexe taal.
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Zinnen bestaan in het Turks vaak uit één of twee woorden, doordat een groot
aantal betekenissen wordt uitgedrukt door achtervoegsels bij het werkwoord
of het zelfstandig naamwoord. Zo betekent het woord ‘almak’: ‘nemen’, en
het woord ‘almamalisiniz’: ‘jullie moeten niet nemen’.
Het Arabisch en het Berbers zijn wat minder rijk aan vormen. Een kenmerk
van die talen is dat een groot deel van de morfologie, met name de vervoeging van de werkwoordsvormen, bestaat uit klinkerveranderingen binnen
woorden. Beide talen kennen twee geslachten, mannelijk en vrouwelijk, en
passen de vorm van het bijvoeglijke naamwoord aan die van het zelfstandig
naamwoord aan.
Voor wat betreft de woordvolgorde is het Chinees wederom de simpelste van
de talen in kwestie. Zoals vaak het geval is bij talen met weinig morfologie
(denk aan het Engels), ligt de woordvolgorde in het Chinees bijna helemaal
vast. In de zin komt eerst het onderwerp, dan het gezegde en dan het lijdend
voorwerp. Dat geldt ook voor het Arabisch en het Berbers. Het bijvoeglijk
naamwoord staat in het Arabisch en het Berbers na het zelfstandig naamwoord in plaats van ervoor, zoals in het Nederlands en het Turks. Het Turks
kent op zinsniveau de volgorde onderwerp – lijdend voorwerp – gezegde.
Het Nederlands kent een vrij ingewikkelde woordvolgorde, met verschillen
tussen hoofdzin en bijzin. In de hoofdzin wordt de volgorde voornamelijk
bepaald door de regel dat de persoonsvorm altijd op de tweede plaats in de
zin moet staan. Als het eerste woord van de zin het onderwerp is, krijg je de
volgorde: onderwerp – persoonsvorm – lijdend voorwerp, eventueel gevolgd
door het resterende deel van het gezegde: (Jan ziet Janet/Jan heeft Janet gezien/Jan wil Janet zien). Als het eerste woord van de zin een ander woord is
dan het onderwerp, verhuist dat onderwerp naar de plek achter het werkwoord (Vandaag ziet Jan Janet/Vandaag heeft Jan Janet gezien/Vandaag wil
Jan Janet zien).
In de bijzin ligt de situatie duidelijker: in praktisch alle gevallen is de volgorde onderwerp – lijdend voorwerp – gezegde (Ik weet dat Jan Janet ziet/dat Jan
vandaag Janet ziet/dat Jan vandaag Janet wil zien). Verder staat zoals gezegd
is het bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands voor het zelfstandig naamwoord.
Welke van de eigenschappen van de verschillende moedertalen het leerproces van het Nederlands als tweede taal door kinderen beïnvloeden, is tot nog
toe niet erg uitgebreid onderzocht. Wel blijkt uit onderzoek dat de woordvolgorde van de moedertaal een rol speelt bij het Nederlands dat kinderen
produceren. Vergelijk de volgende twee verhaaltjes van een Turks jongetje en
een Marokkaans meisje die allebei hetzelfde stripverhaaltje navertellen. In
dat verhaaltje gaat het over een meisje dat met haar bal achter een man loopt
die een banaan opeet en weggooit. Het meisje glijdt daarover uit, de man
helpt haar opstaan.
1 Faruk:

Meneer banaan eten. Meneer banaan gooien. En meisje ballon is spelen naast bananen. En meneer loopt. En dan banaan gooien naast de
banaan. En dan ballon spelen. En dan met schoen glij, zo glijden. En
dan vallen en dan meneer kijken. En meisje huilen. En dan meneer tas
leggen. En dan kijken naar de meisje.

2 Safia:

Meisje. Meneer loopt. Pakt de tas. Bank ligt op de gras. Meneer eet
banaan. Op straat. Meisje achterlopen met bal. Achter meneer eten
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banaan. Pakt tas in hand, banaan gooi op de grond op straat. Gaat de
bank. Meisje zegt dag. Been op banaan. Vallen. Huilen. Tas leg op de
grond. Zeg ga maar, kom maar, ga maar staan op straat.
De woordvolgorde in het eerste verhaaltje lijkt sterk op die van het Turks: het
werkwoord staat steeds achter aan de zin, na het lijdend voorwerp. In het
tweede verhaaltje komt de volgorde meer overeen met de Arabische, en ook
met die van de Nederlandse hoofdzin: de volgorde is onderwerp – gezegde –
lijdend voorwerp. De conclusie is dat de moedertaal bij deze kinderen een rol
speelt bij het verwerven van het Nederlands.
Twee andere onderdelen van het Nederlands die soms lastig kunnen zijn,
zijn het gebruik van de/het en de vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Wat
ook de moedertaal van de NT2-leerders is, zij zullen veel moeite hebben om
te leren welke woorden de-woorden zijn en welke woorden het-woorden. Er
zijn geen regels die hen daarbij kunnen helpen. Is het ‘de raam’ of ‘het raam’
en waarom? Dit moet bij ieder woord apart worden geleerd. Aangezien ongeveer 75% van de Nederlandse woorden ‘de-woorden’ zijn tegen 25% ‘hetwoorden’, kiezen veel NT2-leerders voor de ‘de-strategie’: ze maken alle
woorden tot ‘de-woorden’ en hebben dan 75% kans om het goed te hebben.
Een andere slimme strategie is om van alle woorden verkleinwoorden te
maken. Dat zijn immers altijd ‘het-woorden’. Soms hoor je dan ook wel allochtone kinderen of volwassenen een overmaat aan verkleinwoorden gebruiken.
De vorm van het bijvoeglijk naamwoord is ook lastig. In vrijwel alle gevallen
krijgt het bijvoeglijk naamwoord immers de uitgang -e. Dat geldt zowel voor
alle de-woorden waar een bepaald of onbepaald lidwoord voor staat (de/een
kleine muis/muizen) als voor het-woorden waar een bepaald lidwoord voor
staat of dat in het meervoud staat (het kleine huis/de kleine huizen/kleine
huizen). Alleen als een het-woord onbepaald enkelvoud is, staat er geen -e
achter (een klein huis). Geen wonder dat iedere niet-Nederlander regelmatig
in de fout gaat en ‘een kleine huis’ zegt of schrijft.
Grammaticaregels als de hiervoor genoemde kunnen het beste door toepassing geoefend en herhaald worden. Daarnaast is een essentieel element in de
verwerving het taalaanbod. Er is een apart hoofdstuk over taalaanbod, maar
om een algemeen beeld te geven van taalverwerving wordt hierna kort iets
over taalaanbod gezegd.
Taalaanbod

Kinderen die hun moedertaal verwerven, krijgen vaak een optimaal taalaanbod. Voor kinderen die Nederlands als tweede taal leren gaat dat niet op. Het
komt niet zelden voor dat deze kinderen nog nauwelijks Nederlands hebben
gehoord voordat ze naar school komen. Hun thuistaal is in het algemeen de
moedertaal van de ouders en dankzij de mogelijkheden van satelliettelevisie
krijgen ze ook via die belangrijke bron voornamelijk taalaanbod in de moedertaal. Als gevolg daarvan hebben vierjarige anderstalige kinderen wel al
hun moedertaal verworven, maar kennen ze soms nog bijna geen Nederlands, op enkele tientallen woorden na. Ook hun moedertaal kennen ze op
die leeftijd nog niet echt goed. Het is dus geen wonder dat keer op keer in onderzoeksrapporten wordt gemeld dat anderstalige kinderen een taalachterstand hebben in vergelijking tot hun Nederlandse klasgenoten. Die komen
immers op vierjarige leeftijd de school binnen met een redelijke kennis van
het taalsysteem van het Nederlands en met de kennis van honderden woorden van die taal. Het taalaanbod op de basisschool is soms nog alleen maar
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afgestemd op Nederlandstalige kinderen. Het is daardoor niet adequaat voor
kinderen met een andere moedertaal.
Het zou wenselijk zijn als er ook rekening werd gehouden met anderstalige
leerlingen zodat deze kinderen, die op steeds meer scholen een meerderheid
vormen, in korte tijd het niveau bereiken van hun Nederlandstalige klasgenoten. Er is nog geen methode gevonden die daarin slaagt, ook al is er wel
een aantal aanzetten gedaan in de vorm van speciaal op deze doelgroep gerichte leergangen. Maar niet alleen de school moet daaraan meewerken; ook
ouders moeten zich bewust worden van het belang van het leren van taal, of
het nu een eerste en tweede taal betreft.
En het sleutelwoord daarbij lijkt te zijn: taalaanbod. Immers, als kinderen
maar voldoende op hun niveau afgestemd taalaanbod krijgen, zouden ze gezien hun leeftijd het Nederlands op moedertaalniveau moeten kunnen verwerven. Toch is het taalaanbod in de specifieke leergangen kennelijk niet
voldoende om dat doel te bereiken. Een tienjarige anderstalige leerling beschikt over dezelfde woordenschat in het Nederlands als Nederlandse kinderen van vijf jaar. Dat was dan ook de reden van het onderzoek waarvan Appel
en Vermeer (1993) verslag doen in hun boek over taalonderwijs aan anderstalige kleuters. De gedachte was in feite heel eenvoudig: meer gericht taalaanbod doet meer leren. Appel en Vermeer ontwierpen een traject van vier
jaar met extra taalaanbod, toegespitst op de woordenschat. Ze verzamelden
daarvoor allerlei extra materiaal naast de gebruikte methoden, omdat ze constateerden dat de NT2-leermethoden voor de kleuterklassen te weinig woorden bevatten. Als extra materiaal kozen ze voor prentenboeken waarvan de
tekst ook op audiocassettes werd aangeboden. Deze prentenboeken werden
zo gekozen dat het materiaal ongeveer 1000 nieuwe woorden per jaar bevatte. De leraren werd gevraagd een half uur per hele schooldag aan dit materiaal te besteden en daarnaast de kinderen met het materiaal te laten werken
in de lees- en luisterhoek. Als dit programma succesvol werd doorlopen, zouden anderstalige leerlingen aan het eind van groep vier evenveel woorden
kennen als hun Nederlandstalige klasgenootjes. Het resultaat van dit onderzoek was tegelijk bemoedigend en teleurstellend: de kinderen uit het onderzoek kenden beduidend meer woorden dan andere anderstalige kinderen die
niet aan het onderzoek hadden deelgenomen, maar ze hadden niet het niveau van de Nederlandse kinderen bereikt. Toch opent dit onderzoek perspectieven. Het laat zien dat voldoende gericht taalaanbod in een interactieve context wel degelijk leidt tot meer en beter leren. Vier keer per week een
half uur met de anderstalige kinderen werken maakte dat hun achterstand in
woordenschat op Nederlandse kinderen werd verkleind van twee tot één jaar.
Een dergelijke werkwijze vraagt geen bijzondere scholing van de leraar; deze
hoeft alleen de discipline op te brengen om dat dagelijkse half uurtje met de
leerlingen te werken en ze daarnaast zelf in de lees-/luisterhoek te laten oefenen.
OALT

OALT, doorgaans met hoofdletters gespeld, maar ook wel als ‘oalt’, is de afkorting van ‘onderwijs allochtone levende talen’. OALT is ingevoerd bij ‘Wet
van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische
aanpassingen’ (Staatsblad 1998, nr. 148). OALT is sinds 1999 de opvolger van
OETC, Onderwijs Eigen Taal en Cultuur. OETC hield in, dat allochtone leerlingen les konden krijgen in de taal van hun land van herkomst (of het land
van herkomst van hun ouders). Bij de omzetting in OALT werd het onderwijs
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in de eigen taal buiten het normale programma geplaatst en daarmee buiten
de normale schooltijden. Alleen als de eigen taal in de onderbouw als hulpmiddel wordt gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij de andere vakken,
mag OALT binnen schooltijd plaatsvinden.
Er is in de afgelopen jaren veel gediscussieerd over het nut van OALT. Volgens voorstanders zou meer kennis van en vaardigheden in de moedertaal
meertalige kinderen helpen om beter Nederlands te leren. Volgens tegenstanders van OALT is het zonde van de tijd om de eigen moedertaal te bestuderen en zou er beter meer tijd in de verwerving van het Nederlands kunnen
worden gestoken. Onderzoek dat hiernaar gedaan is, laat zien dat kinderen
die OALT-cursussen volgen even goed of beter presteren in het Nederlands
dan kinderen die geen OALT volgen. Helaas sluiten OALT-cursussen vaak niet
aan bij het onderwijs dat in het Nederlands wordt gegeven en is er vaak weinig contact en overleg tussen ‘gewone’ en OALT-leraren. Aan leerlingen uit
een Berber-omgeving wordt bijvoorbeeld vaak Marokkaans Arabisch gegeven
op school, terwijl dat voor deze leerlingen ook een nieuwe taal is. Bij het invullen welke taal er thuis gesproken wordt, is het logisch om in te vullen:
Marokkaans, analoog aan wat Nederlandse kinderen invullen, namelijk Nederlands. Arabisch is bovendien de officiële taal waarin de Koran is geschreven.
In de volgende paragraaf zul je zien in hoeverre de NT2-situatie vergelijkbaar
is met die van Engels in het basisonderwijs.
■ ■ ■

1.2.4 Engels in het basisonderwijs (EIBO)

Vanaf 1986 is Engels een verplicht vak op de basisschool in groep 7 en 8. Volgens de richtlijnen gaat het om 80 tot 100 uur, dus ongeveer een uur tot vijf
kwartier per week. Bij de invoering heeft een aantal redenen een rol gespeeld:
. vanuit de Europese politiek: aanbevelingen van de Raad van Europa om in
iedere lidstaat vanaf het tiende jaar met een vreemde taal te beginnen;
. vanuit pedagogiek en taalverwerving: een tweede of vreemde taal leer je
beter naarmate je er eerder mee begint;
. vanuit economische motieven: door de toenemende behoefte aan een internationaal communicatiemiddel werd voor Engels gekozen, vooral
omdat het ook in de ons omringende landen als vreemde taal werd gekozen;
. door een vroege start met Engels bereikt iedereen, ook meer praktisch ingestelde leerlingen, een bepaald basisniveau.
Er werd een keuze gemaakt voor communicatief Engels, een vernieuwing in
het taalonderwijs dat tot dan meer werd gedomineerd door aandacht voor
correcte uitspraak, uitleg van grammaticaregels, het produceren van grammaticaal correcte zinnen, het leren van woorden door middel van tweetalige
woordenlijsten, schriftelijke toetsing, enzovoort. Wellicht maakte het feit dat
er daarvoor nog geen vreemdetaalonderwijs in de basisschool werd gegeven
deze omwenteling mogelijk.
Pas in 1993, bij de formulering van kerndoelen van de basisvorming, werd
communicatief taalonderwijs ook in het voortgezet onderwijs op grotere
schaal gemeengoed.
Het accent ligt dus op het mondelinge taalgebruik, op spreken en luisteren.
Daarnaast wordt er ook wel aandacht besteed aan lezen. Schrijfvaardigheid is
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een ondersteunende vaardigheid. Ook moeten leerlingen woorden kunnen
opzoeken in een woordenboek.
Het doel bij Engels lijkt dus heel anders dan het doel van Nederlands als
tweede taal: bij tweedetaalonderwijs is het de bedoeling om anderstalige kinderen zo goed mogelijk alle aspecten van het Nederlands te leren, terwijl bij
Engels de leerlingen zich in alledaagse situaties moeten kunnen redden.
Maar toch zijn er parallellen tussen het leren van Nederlands als tweede taal
en Engels:
. het taalaanbod is belangrijk;
. de leeftijd: hoe eerder, hoe ‘makkelijker’ het taalleren gaat;
. motivatie, al verschillen de redenen om te leren: English is cool; je moet
Nederlands leren om je te redden.
Volgens de hiervoor gegeven definities is Engels voor Nederlandse leerlingen
een ‘vreemde taal’. In de praktijk lijkt de verwerving van het Engels toch ook
wel op die van een tweede taal. De onderdompeling is wel niet even groot als
die in het Nederlands voor anderstalige leerlingen, maar er is in Nederland
bijzonder veel taalaanbod in het Engels. Kleine kinderen zien al tekenfilms
in het Engels op de televisie, de meeste muziek op de radio is Engelstalig,
computerspelletjes zijn grotendeels Engelstalig. Kinderen komen dus al ruim
in aanraking met Engels voordat ze er in de schoolsituatie mee geconfronteerd worden. Engels is bovendien een taal die bij de Germaanse talen hoort
en dus aan het Nederlands verwant is en er ook sterk op lijkt.
Omdat de doelstelling het leren van communicatief Engels is, is er dus alle
reden om Engels aan te bieden alsof het een tweede taal was. Dat betekent
bijvoorbeeld uitgaan van de kennis die de kinderen al hebben, en werken
met veel natuurlijk taalaanbod, dus zoveel mogelijk een ‘onderdompelingssituatie’ creëren, waarin zoveel mogelijk Engels wordt aangeboden en gesproken. Daarnaast ligt het accent op ‘authentiek materiaal’, met veel video- en
audio-opnamen. Er is geen formeel onderricht van de grammatica. De doelen bij Engels kunnen het beste bereikt worden door de leerlingen te laten
communiceren in alledaagse gesprekjes met behulp van luisterfragmenten
enzovoort. Door het leren van kant-en-klare zinnen en veel variatie in oefening zullen de leerlingen deze zinnen automatisch leren toepassen. Ook
wordt er veel gebruik gemaakt van zogeheten ‘chunks’ of vaste woordcombinaties en zinnen, zoals ‘How do you do?’, ‘What is the time?’ ‘Whose turn is it?’
‘Thank you very much’ en ‘You’re welcome’. Kinderen hoeven niet meteen te
weten hoe die vaste woordcombinaties precies in elkaar zitten, ze moeten ze
gewoon makkelijk kunnen hanteren in mondeling taalgebruik. Bij voldoende taalaanbod zijn ze in staat om ook zelf de regels te leren toepassen op andere woorden en in andere situaties. Op die manier leren ze zich in een heleboel situaties te redden.
Daarnaast moet er voldoende aandacht besteed worden aan woordverwerving. Immers, zonder woorden kun je niet communiceren.
Er is meestal veel aandacht voor ‘taalfuncties’, dus voor de dingen die je met
taal kunt doen, zoals informatie vragen en geven (‘Where is ...? What time is
it? The station is in the third street on the right’, enz.) maar ook jezelf voorstellen en iets over jezelf vertellen.
De verwantschap van de moedertaal of juist het ontbreken van verwantschap, verklaart een deel van de grote verschillen in gemak waarmee anderstaligen Engels leren. Anderstalige leerlingen die het Nederlands nog niet
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goed beheersen, kunnen soms moeite hebben met het verwerven van Engels,
als er te veel Nederlands als instructietaal in de les Engels wordt gebruikt.
Ook het taalaanbod speelt een rol: sommige anderstaligen kijken bijvoorbeeld niet vaak naar Nederlandse televisiezenders, waardoor ze minder taalaanbod van Engelstalige programma’s krijgen.
In het algemeen ondervinden deze kinderen echter, juist door de gestructureerde communicatieve benadering, niet al te veel problemen. Soms is het
raadzaam om een langere receptieve periode in te bouwen om de leerlingen
meer aan het Engels te laten wennen.
■ ■ ■

1.2.5 Zes componenten van het taalverwervingsproces in de school

Hiervoor is aandacht besteed aan belangrijke achtergronden bij het verwerven van taal op school bij NT1, NT2 en Engels.
Je gaat je nu verdiepen in de vraag hoe je op school leerlingen in staat kunt
stellen op een effectieve manier taal te leren. Met als aanvullende vraag: Is er
sprake van een stramien, een breed kader, dat globaal van toepassing is op
alle drie terreinen?
Om een taal goed te leren is er een aantal fundamentele uitgangspunten. Ten
eerste kun je je afvragen hoe je de leerlingen op school in staat kunt stellen
om op een effectieve manier een taal te leren. Met als aanvullende vraag: ‘Is
er sprake van een stramien, een breed patroon, dat globaal van toepassing is
op hoe je een taal leert?’
Globaal hebben alle theorieën over het leren van taal één punt gemeenschappelijk: je leert niet zo zeer door informatie te krijgen over wat je moet
leren, maar door iets te doen met de taal. Een taal is gereedschap dat je gebruikt. Hoe meer je het gebruikt hoe beter je het leert. Door allerlei verschillende handelingen met de taal uit te voeren, leren de leerlingen de nieuwe
woorden en zinnen van allerlei kanten kennen. Met variatie en veel herhaling in het gebruik, leren de leerlingen de taal beheersen, toepassen en onthouden. Eerst nog met veel fouten, maar geleidelijk aan steeds doeltreffender.
Je kunt pas dan goede leeractiviteiten uitvoeren als je materiaal hebt waarmee je leerzame en gevarieerde taken uitvoert in de vorm van opdrachten.
Als je wilt dat die handelingen effect hebben, met andere woorden dat de
kinderen er van leren, dan moeten de activiteiten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, net zoals een voedzame maaltijd bestaat uit kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Naar analogie van de ‘schijf van vijf’ voor een voedzame maaltijd onderscheidt Westhoff (2000) in Auto’s met ovale wielen een zestal componenten in het taalverwervingsproces. (A. Corda, G. Westhoff: ‘Auto’s met ovale wielen’, Nationaal bureau Moderne Vreemde Talen (februari
2000).
In de eerste plaats moet er sprake zijn van een taalaanbod, in het jargon:
input, dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Maar taalaanbod alleen
is niet voldoende: de leerlingen moeten er ook iets mee doen: ‘er moet aan
gehandeld worden’. Er kunnen verschillende categorieën handelingen worden onderscheiden: de input moet op inhoud verwerkt worden en ook op vorm.
Toelichting: bij inhoud moeten de leerlingen zich afvragen: ‘Waar gaat het
over? Wat willen ze me vertellen?’ Het gaat om het WAT.
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Bij vorm gaat het om de taalvormen en -elementen die worden gebruikt, met
andere woorden: ‘Hoe wordt het gezegd of hoe staat het er?’ Het gaat om het
HOE.
Verder wordt er ook een reactie van de leerlingen verwacht; zij moeten zelf
iets produceren, in het jargon (pushed) output.
Omdat ze bij het gebruiken van taal soms kennis tekort zullen komen voor
wat ze willen begrijpen of produceren, is het handig als ze compenserende strategieën beheersen. Je kent die situaties wel: midden in je verhaal zoek je ineens naar het Engelse woord voor ‘gootsteen’ (sink). Je wilt doorgaan met je
verhaal want je wilt communiceren met de ander en je moet je gebrek aan
kennis compenseren met de woorden die je wél weet. Je zegt dan zoiets als:
‘you know, where you wash the dishes’. Dat geldt natuurlijk ook voor het
leren van Nederlands als eerste en tweede taal.
Er kunnen ten slotte extra maatregelen worden genomen om wat de leerlingen geoefend hebben beter te laten beklijven: het inprenten. Deze zesde component voegt Westhoff toe aan de schijf van vijf, maar hij kent er wel een
aparte status aan toe. Je woordenschat uitbreiden is een cruciaal onderdeel
dat deel uitmaakt van en een rol speelt bij de vijf andere componenten. In de
EIBO-situatie waar leerlingen met de taal beginnen, worden de vijf componenten meestal in elkaar opvolgende fases via een vast stramien doorlopen,
omdat er in totaal slechts 80 tot 100 uur beschikbaar is voor Engels. De zesde
component vormt daarop de uitzondering omdat strategieën bij elke fase
van het leerproces een rol spelen.
Bij Nederlands en NT2 is de volgorde van de componenten niet zo belangrijk, omdat er sprake is van een groter taalaanbod en meer situaties waarin de
kinderen de taal gebruiken. Als ze maar wel alle zes aangeboden worden.
Hierna gaan we nader in op de afzonderlijke componenten. Bedenk dat vrijwel alles zowel betrokken kan worden op het leren van Nederlands als tweede taal, het leren van Nederlands als eerste taal en het leren van Engels als
vreemde taal.
De zes componenten van het taalverwervingsproces zijn:
1 input
2 inhoudsgerichte verwerking: Waar gaat het over?
3 vormgerichte verwerking: Hoe zeg je het?
4 rol van (pushed) output
5 strategisch handelen
6 inprenten.
Ad 1 Input
Taalaanbod is van het grootste belang voor de taalverwerving: zonder ‘exposure’ of blootstelling aan input is er geen of weinig leeropbrengst. Als de
input buiten school gering is, moet je de input binnen school aanvullen. In
dit opzicht heeft Engels een voorsprong op andere vreemde talen; het taalaanbod aan Engels buiten school is enorm. In de oriëntatie wordt al genoemd dat de positie van Engels in dit opzicht haast die van Nederlands als
tweede taal benadert.
Het effect van het taalaanbod is het grootst als de input qua moeilijkheidsgraad net iets boven het actuele taalbeheersingsniveau van de leerder ligt, in
vaktaal: interlanguage + 1, en als de input natuurlijk, levensecht en functioneel is.
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Als de input te makkelijk is, is er geen uitdaging. Is een tekst bijvoorbeeld te
moeilijk dan is de leerling geneigd het begrijpen van de tekst of het antwoorden vinden op jouw vragen op te geven. Denk er wel om dat je dan niet
de teksten voor de leerlingen kunstmatig gaat vereenvoudigen: je gebruikt
authentieke teksten. Maar wel stel je de vragen zo dat de leerlingen, met
enige inspanning, het niveau net aankunnen.
Bij EIBO bestaat de input meestal uit gesprekjes en verhalen die leerlingen
(moeten) aanspreken. Bij Nederlands wordt natuurlijk een veel breder scala
aan luister- en leesmateriaal ingezet.
Ad 2 Inhoudsgerichte verwerking: Waar gaat het over?
De ‘blootstelling aan input’, met andere woorden het taalaanbod, is alleen
maar effectief als dat aanbod voor de leerling betekenisvol is, dus als het om
iets gaat dat voor de leerling de moeite waard is. Daarom is het belangrijk om
de voorkennis van de leerlingen boven water te krijgen zodat ze die kunnen
gebruiken bij het begrijpen van de tekst. Dat kun je doen met een opdracht,
bijvoorbeeld een klassengesprek, een uitdagende stelling of het maken van
een ‘word web’ of collage. Dan moet je vervolgens een activiteit organiseren,
die er toe leidt dat de leerlingen hun aandacht richten op de betekenis van de
tekst, het verhaal of het luisterfragment. Dat werkt beter, naarmate zo’n activiteit levensechter en functioneler is en bij de interesses van de leerlingen
aansluit. Daarbij gaat het eerst om de globale betekenis (Waar gaat het over?)
en daarna pas over de vorm.
Als de tekst en wat je de kinderen ermee laat doen levensecht en natuurlijk
zijn, komen bovendien ook culturele aspecten vanzelf aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan een opdracht waarbij leerlingen kiezen uit de gerechten van
een menu. Via het verwerken van natuurlijk taalaanbod komen de leerlingen
in contact met elementen van het dagelijks leven en de cultuur van een Engelstalig land.
Je moet dus kritisch kijken naar de aard van het inputmateriaal en de taken
die je leerlingen ermee laat doen.
In het algemeen is een goed richtsnoer om jezelf af te vragen of wat je je leerlingen binnen de muren van de school laat oefenen buiten de school ook zo
gezegd wordt. Als dat zo is zit je goed. Neem bijvoorbeeld de zin: ‘Is this a
pen?’ Deze vraag zou je niet buiten de les gebruiken omdat je zo kunt zien of
iets een pen is of niet. Je kunt deze zin met een kleine wijziging wél authentiek maken: ‘Is this your pen?’ Die zin gebruik je nu juist wel, óók buiten de
schoolmuren!
Ad 3 Vormgerichte verwerking: Hoe zeg je het?
De input moet niet alleen inhoudelijk worden verwerkt, ook de verwerking
van de vorm is belangrijk: ‘Hoe zeg je het? We komen dan bij de rol van taalregels of grammatica en bij de spelling. Om de leerlingen Nederlands, NT2
en Engels te leren ga je geen grammaticaregels uitleggen.
Over het belang van grammaticaonderwijs bij moderne vreemde talen wordt
trouwens heel verschillend gedacht. Onderzoek wijst uit dat leerlingen die
naast taalaanbod ook grammaticaonderwijs hadden gekregen, sneller vorderden, en uiteindelijk gecompliceerdere taaluitingen konden produceren en
daarbij minder fouten maakten dan leerlingen die alleen maar taalaanbod
hadden gekregen.
Overigens bleek ‘echt’ grammaticaonderwijs (gebaseerd op regelkennis én
toepassing (‘Je moet handelen, iets doen!’)) alleen maar effect te hebben als
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het werd gecombineerd met een overvloedig taalaanbod. Bij onderzoek bleken de vorderingen van leerlingen die alleen maar grammaticaonderwijs kregen nog slechter te zijn dan bij leerlingen die alleen maar input te verwerken
kregen. Het zit hem dus niet in de grammatica alleen, maar in de combinatie
met taalaanbod en ermee oefenen. Bovendien kon worden vastgesteld dat
ondanks de waarneembaar betere resultaten de onderwezen grammaticaregels door de leerlingen niet werden gebruikt!
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de lessen Engels op de basisschool?
In de meeste EIBO-lespakketten komt grammatica niet expliciet voor. Hoe
leren de leerlingen dan de regels van de taal? Net als bij hun moedertaal:
door kilometers te maken, met andere woorden door luisterend en lezend
veel met de taal in aanraking te komen. Als je veel ervaart ga je dingen herkennen, conclusies trekken, in het kort: ontdekken. Hoe groter de variëteit
aan aangeboden input is, des te gevoeliger worden de leerlingen voor de systematiek van de taal, mits er ook iets met het taalaanbod wordt gedaan. Volgens onderzoek blijken leerlingen hun eigen regels samen te stellen. Ze leiden die af uit het Engels dat ze lezen en waar ze naar luisteren. Dat verklaart
waardoor leerlingen die alleen maar input kregen tot een beter resultaat kwamen dan leerlingen die alleen maar grammatica kregen. De laatsten ontbrak
het aan de grondstoffen om hun eigen regels uit af te leiden en met de aangeboden regels konden ze weinig beginnen.
Hoe meer input, des te meer profiteren de leerlingen van de door jou als leerkracht georganiseerde aandacht voor de grammaticale vorm. Het verdient
dan de voorkeur om maar eenvoudige ‘montagehandleidingen’ te verzinnen.
Dus niet een formulering als: ‘De derde persoon enkelvoud in de ‘gewone’ tegenwoordige tijd krijgt een ‘s’, maar: ‘bij he en she zeg je likes’. Maar in alle gevallen
blijft de rol van veel en rijke input cruciaal. Ook de formele kant van de taal,
de regels, wordt geleerd via inputverwerking. Veel lezen, veel luisteren en
daarna uitgebreid verwerken.
Ad 4 De rol van (pushed) output
Het zal weinig verbazing wekken dat leerlingen hun actieve taalbeheersing
vergroten door zich steeds weer in de taal te uiten, door te oefenen. Als je
leerlingen ‘dwingt’ zich te uiten, ontdekken ze vanzelf de (ook grammaticale) leemten in hun kennis die hen verhinderen te zeggen wat ze willen zeggen. Daar is zelfs lang niet altijd een reactie van de docent voor nodig in de
vorm van aanmerkingen of verbeteringen. In veel gevallen merken ze het
ook zo wel.
Bij EIBO moet je daarom de leerlingen de gelegenheid bieden om in de outputfase net zo te handelen als ze dat buiten school zouden doen. Te vaak
blijft het oefenen en toepassen steken in kleine, reproductieve opdrachten,
zoals uit het hoofd geleerde gesprekjes.
Bij het oefenen kun je twee typen output onderscheiden:
1 Het produceren van chunks of van combinaties van chunks. Chunks zijn ongeanalyseerde taalfragmenten van meer dan één woord. Een voorbeeld
daarvan is het zonder nadenken kunnen produceren van de uitdrukking
‘I’d like to (stop now)’, zonder dat je nu precies zou kunnen zeggen waarom
misschien would of should of stop (zonder to) in aanmerking komen.
Door de leerlingen te laten oefenen in het ‘monteren’ van chunks krijgen
ze een grotere vaardigheid in het zo wendbaar mogelijk (dat wil zeggen in
zo veel mogelijk verschillende combinaties) gebruiken van zulke fragmenten.
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2 Het regelgeleide produceren, of het toepassen van grammaticaregels. Als je
‘I’d like to stop now’ gaat analyseren op het gebruik van regels en niet met
chunks, dan zouden de leerlingen moeten weten:
. dat ‘I’ eerste persoon is;
. dat je te maken hebt met een zin, waarin een vorm van het modale hulpwerkwoord will/shall gebruikt wordt;
. dat het om de verleden tijdsvorm van dat hulpwerkwoord gaat;
. dat er een keuzemogelijkheid is tussen should en would;
. dat het mogelijk is om de verkorte vorm ’d te gebruiken;
. dat het werkwoord like gevolgd wordt door een to-infintitief.
Je kunt bij jonge kinderen al deze regels niet uitleggen en aanleren. Het organiseren van de pushed output blijft meestal beperkt tot het gebruiken en
combineren van chunks. Vanzelfsprekend is bij het oefenen levensechtheid
weer van groot belang. Dat houdt onder meer in dat wat de leerlingen zeggen
of schrijven een communicatief doel moet hebben, meer gericht moet zijn
op de boodschap dan op de vorm, dat er een echte reden moet zijn om iets te
zeggen en dat de leerlingen liefst vrij moeten zijn in de keuze van de taalmiddelen. Dat veronderstelt wel dat leerlingen een reden hebben om zich te
uiten. Zo’n situatie moet dus wel gecreëerd worden. Hoe levensechter hoe
beter.
Ad 5 Strategisch handelen
Voor het leren van een taal op school is altijd maar een beperkte hoeveelheid
tijd beschikbaar. Dat betekent voor Engels vooral dat er in de beheersing altijd kleine tot zeer grote leemten zullen blijven bestaan. Daarom is het nuttig
om leerlingen te trainen in het gebruik van strategieën die kunnen helpen
die gebreken te compenseren. Je kunt daarbij twee categorieën onderscheiden: strategieën gericht op receptief handelen en strategieën gericht op productief
handelen.
Met strategieën gericht op receptief handelen kunnen de leerlingen kennisleemten compenseren die het begrijpen van taalaanbod bemoeilijken, zoals leesen luisterstrategieën. Voorbeelden daarvan zijn het raden van onbekende
woorden, vragen om herhaling van wat er gezegd wordt en het activeren van
zo veel mogelijk voorkennis.
Met strategieën gericht op productief handelen kun je verhullen dat je iets niet
kunt zeggen (fillers, of vermijdingsstrategieën) of om je te helpen de boodschap toch te laten overkomen (omschrijven, gebruik van gebaren, een tekeningetje, enz.).
Meer algemene strategieën die voor communicatievaardigheid onmisbaar zijn,
hebben te maken met gespreksvoering (aanspreken, afsluiten, vermijden, interrumperen enz.) en sociale omgangsvaardigheid (groeten, informeren, bedanken, enz.)
Bij het leren en gebruiken van een taal is het handig als je vertrouwd bent
met strategieën. Kinderen passen deze ‘trucs’ vaak onbewust al toe bij communicatie in hun moedertaal. Dat onbewust hanteren zie je ook bij leerders
en gebruikers van een tweede taal. Dat moet ook wel, anders ‘overleef je
niet’. Dan vul je het verkeerde formulier in, of je komt bij het stadhuis terecht in plaats van het station. Maar om dat ook bij een vreemde taal te kunnen doen, moet je kinderen eerst bewustmaken van het gebruik van strategieën en laten nadenken over hoe ze dat kunnen doen (reflectie).
Je leert ze dan bijvoorbeeld hoe ze een tekst aan moeten pakken: dat het verstandig is dat ze zich altijd eerst afvragen wat zij al van het onderwerp afwe1.2 Studietekst 41
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ten. En dat je bepaalde woorden kunt gebruiken om tijd te winnen om na te
denken als je niet meteen weet hoe je iets moet zeggen. Zo leren ze dat je niet
meteen met je mond vol tanden hoeft te staan als je bepaalde trucs beheerst.
Ad 6 Inprenten
De verwerking van de input leidt tot het opslaan van kennis in het langetermijngeheugen. Om te bevorderen dat die kennis en bijbehorende vaardigheden later in de toepassingssituatie ook weer makkelijk teruggevonden kunnen worden, kun je zogenaamde inprenthandelingen laten uitvoeren.
In principe heeft elke leerhandeling een inprenteffect, ook de complexere
handelingen die meestal voor andere doelen worden ingezet, zoals structureren (waarbij je scharnierwoorden als omdat, maar, wanneer tegenkomt), abstraheren (een tekst samenvatten), toepassingen (een e-mail schrijven), of
voorbeelden bedenken. Het verwerven van woordkennis met als doel het
toepassen van de taal begint dan ook al bij de eerste kennismaking met de
nieuwe woorden en uitdrukkingen in de luister- en leesteksten die als inputmateriaal gebruikt worden.

42 1 Taalontwikkeling in een notendop

© Noordhoff Uitgevers bv, 2002

Taalaanbod in en buiten de
basisschool

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Opdrachten
Studietekst
Taalaanbod
Inrichten van een rijke leeromgeving binnen school
Overeenkomsten en verschillen tussen Nederlands, NT2 en Engels
Consequenties voor het taalaanbod in school

In dit hoofdstuk gaat het over het belang van een rijk en gevarieerd taalaanbod voor de taalontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling van hun taalvaardigheid is in belangrijke mate afhankelijk van de aard en de omvang
van het taalaanbod. Onder taalaanbod wordt hier verstaan de gesproken en
geschreven taal waarmee kinderen tijdens het leren van Nederlands, Engels,
maar ook bij alle andere vakken geconfronteerd worden.
We gaan uit van de volgende doelstellingen. Aan het einde van dit hoofdstuk:
. ben je je bewust geworden van het belang van een goed taalaanbod en
een rijke taalleeromgeving voor de ontwikkeling van Nederlands, NT2,
Engels en andere vakken;
. ben je je bewust geworden van de omvang en de aard van het buitenschoolse aanbod aan Nederlands en Engels;
. ben je je bewust geworden van de invloed van het aanbod van allochtone levende talen in de omgeving van het kind op het leren van Nederlands;
. heb je inzicht verkregen in de wijze waarop je het buitenschoolse taalaanbod aan het schoolse aanbod kunt koppelen;
. kun je activiteiten ontwerpen waarin buitenschools aanbod aan schools
aanbod wordt gekoppeld.
Deze doelstellingen kun je als volgt uitbreiden:
. Je inventariseert het buitenschoolse aanbod op basis van eigen ervaringen.
. Je inventariseert het taalaanbod van leerlingen in school op basis van je
veronderstellingen.
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Je leest informatie over buitenschools taalaanbod en taalaanbod in
school.
Je bespreekt enkele aspecten van buitenschools taalaanbod en schools
aanbod en je neemt een standpunt in met betrekking tot het benutten
van buitenschools taalaanbod binnen het onderwijs.
Je stelt vast welke activiteiten je gaat uitvoeren en je maakt een overzicht
van activiteiten.

2.1 Opdrachten

Zonder taalaanbod leren kinderen geen taal. Kinderen pikken uit het mondelinge en later ook schriftelijke aanbod op wat ze kunnen gebruiken.
Eigen interesse, motivatie, talige gerichtheid, omstandigheden in en om
de eigen thuissituatie en intelligentie van de kinderen spelen daarbij een
belangrijke rol.

2.1 Kijken naar taalaanbod
Je kunt je voorstellen dat er gigantische verschillen bestaan in taalaanbod.
Dat taalaanbod is er buiten school én binnen
school. Daarover gaat de volgende opdracht.
Opdracht 1 Wat weet ik al over taalaanbod?
a

b
c

Dit is een lastige, want ook erg globale opdracht: Probeer je twee leerlingen voor de
geest te halen uit de onderbouw: een leerling
die Nederlands als eerste taal leert en een leerling voor wie Nederlands de tweede taal is.
Welk taalaanbod in het Nederlands hebben
beide leerlingen op dit moment, buiten én
binnen school? Wat kunnen beide leerlingen
met dat taalaanbod doen?
Probeer beknopt aan te geven wat de verschillen zijn in taalaanbod en het gebruik ervan
tussen deze twee leerlingen.
Wat zouden leerlingen uit groep vijf allemaal
aangeboden krijgen aan Engels?
Beschrijf op een half A4’tje wat je wilt weten
over het taalaanbod bij:
. Nederlands als eerste taal;
. Nederlands als tweede taal;
. Engels.

bij jouw eigen situatie aansluiten en wil weten
hoeveel je al weet van Spaans. Weet je daar dan al
wat van? Vast wel!
Werk in een groep van drie à vier studenten en
bedenk zo veel mogelijk Spaanse woorden en zinnen die je zelf buiten school hebt geleerd. Je zult
merken dat je gezamenlijk tot meer woorden, uitdrukkingen, kreten en (flarden van) zinnen komt
dan je wellicht verwacht had.
Na afloop van de inventarisatie in de kleine groep
vergelijk je de resultaten met die van andere groepen. Welke conclusies kun je trekken?
Als je iets nieuws hoort, probeer je dat vaak onbewust te koppelen aan datgene wat je al weet van
het onderwerp. In de volgende opdracht gaat het
over het koppelen van voorkennis over bepaalde
onderwerpen aan nieuwe informatie over dat onderwerp. Heb je zelf vergelijkbare ervaringen?
Opdracht 3 Abba nooit niet
Luister naar een popsong in een andere taal dan
Engels, Frans of Duits.
Probeer na één of twee keer luisteren op te schrijven wat je hebt gehoord. Vervolgens lees je de
tekst. Probeer erachter te komen wat deze tekst
betekent. Geef aan welke strategieën je hebt gebruikt om achter de betekenis te komen.

Opdracht 2 Spaans benauwd
Stel je voor dat je een cursus Spaans voor beginners gaat volgen. Je docent wil zo precies mogelijk
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2.2 Onderzoek naar taalaanbod in de
praktijk
De eerste drie opdrachten, die je nu hebt uitgevoerd, waren oriënterend. Nu ga je in de praktijk
aan het werk. Het werk in de praktijk bestaat vooral uit observeren van het taalaanbod buiten school
en binnen school. Binnen school is vooral het
taalaanbod van de leraar van belang. Daarnaast
onderzoek je de materialen die de leraar gebruikt
in de klas op de kwaliteit van het taalaanbod.
Het gaat vervolgens om de vraag of je kunt inschatten met wat voor taalaanbod kinderen buiten school te maken krijgen en of je kunt inschatten wat kinderen uit verschillende groepen wel of
niet kennen.
Opdracht 1 Weet jij wat ze weten?
Stap 1
Stel een lijstje samen van Nederlandse woorden
waarvan je verwacht dat meertalige kinderen van
jouw basisschoolgroep ze niet kennen. Stel ook
een lijstje samen van woorden die ze waarschijnlijk wel kennen.
Stap 2
Stel nu een lijst samen van Engelse woorden en
zinnen waarvan je denkt dat 10-12-jarigen ze kennen, voordat ze met de lessen Engels beginnen.
Stap 3
Stel uit een aantal lijstjes die ook van andere groepen zijn gemaakt een definitieve lijst samen. Hiermee ga je op onderzoek uit in je stageschool. Vergelijk de resultaten met die van je medestudenten.
Opdracht 2 Observaties
Hierna volgen de opdrachten die je uitvoert met
kinderen: sommige opdrachten binnen je stageschool, andere buiten de stageschool.
Je werkt in groepen van drie à vier studenten. Iedere groep kiest drie onderwerpen van de lijst:
één uit categorie A, één uit categorie B en één uit
categorie C.
Categorie A Taalaanbod Nederlands buiten school
Voor deze opdracht ga je bijvoorbeeld een middagje in het winkelcentrum, in een consultatiebureau voor peuters, of in de peuterspeelzaal zitten.
Indien mogelijk neem je foto’s, maak je video-opnames of maak je geluidsopnames zodat je aan de
hand daarvan de observaties die je noteert kunt
ondersteunen.

Schets bij elke subopdracht kort de situatie die je
hebt geobserveerd:
1 Observeer hoe de communicatie verloopt tussen een peuter en een volwassene. Bekijk hoe
de volwassenen hun taalgebruik aanpassen
aan het kind.
2 Observeer op welke wijze de communicatie tussen een peuter en een volwassene verloopt en
hoe de volwassenen hun taalaanbod ondersteunen met gebaren en/of concrete voorwerpen, of
door aanpassing van hun eigen taalgebruik.
3 Observeer hoe de communicatie verloopt tussen jonge kinderen buiten school. Maak daarbij zo mogelijk onderscheid tussen:
. onderlinge communicatie tussen Nederlandstalige kinderen;
. onderlinge communicatie tussen Nederlandstalige en anderstalige kinderen (noteer wel welke taal je meent te herkennen);
. onderlinge communicatie tussen anderstalige kinderen (noteer welke talen je meent
te herkennen).
Categorie B Taalaanbod in school
Deze opdracht voer je uit op je stageschool. Schets
bij elke subopdracht kort de situatie van de school
waar je je onderzoekje uitvoert. Denk daarbij aan
het volgende: scholen met veel anderstalige leerlingen hebben soms een OALT-leraar die in het
Turks, Marokkaans, Maleis (allochtone levende
talen) lesgeeft. Daarnaast wordt op alle basisscholen in groep 7 en 8 Engels gegeven, dus dat hoort
bij het ‘normale’ lesaanbod dat alle leraren moeten kunnen verzorgen.
1 Observeer hoe de communicatie verloopt tussen anderstalige leerlingen en de leraar in verschillende situaties.
2 Onderzoek wat jouw basisschool heeft gedaan
om het taalaanbod in het onderwijs af te stemmen op meertalige leerlingen door te kijken
naar gebruikte methoden en door een gesprek
met de taalcoördinator van de school.
3 Onderzoek wat voor taalaanbod kinderen in het
Engels krijgen tijdens een willekeurige les Engels.
Categorie C Engels buiten school
Deze afdeling gaat over het buitenschoolse taalaanbod aan Engels. Kies met je groep uit een van
de volgende subopdrachten. Inventariseer de Engelse woorden en zinnen die je vindt per categorie, bijvoorbeeld speelgoed, drogisterijartikelen,
eten en drinken. Bij welke categorie vind je de
meeste woorden en zinnen?
Bespreek het resultaat van je opdracht met elkaar.
Beschrijf vervolgens je conclusies ten aanzien van
het buitenschools taalaanbod aan Engels.
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1

2

3

4

5

Bekijk reclamefolders gericht op kinderen, bijvoorbeeld speelgoedfolders of brochures over
een spel of product voor kinderen.
Kijk in een drukke winkelstraat en omgeving
hoeveel taaluitingen je in het Engels tegenkomt. Leg enkele taaluitingen vast met video
of digitale camera.
Ga een winkel binnen waar ze producten gericht op kinderen verkopen. Dit kan variëren
van een kinderkledingzaak tot een speelgoedwinkel of van een computerzaak tot een
snoepwinkel.
Kijk thuis in de kast op de verpakking van levensmiddelen en inventariseer hoeveel Engelse woorden je tegenkomt. Doe dit ook bij een
supermarkt en maak een willekeurige inventarisatie.
Bekijk drie televisieblokken op de Nederlandse
televisie die geprogrammeerd zijn voor of na
drie verschillende programma’s waar kinderen
naar kijken. Je kunt denken aan een kleuter-

Nederlands

6

7

programma, een programma gericht op 10-12jarigen of een tienerprogramma.
Blader door een Nederlands tijdschrift gericht
op 10-15-jarigen en inventariseer de Engelse
woorden en zinnen.
Kijk in een televisiegids en inventariseer welke
Engelse namen van programma’s je in die
week tegenkomt.

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in
het taalaanbod van de leraar en de materialen tussen Nederlands, NT2 en Engels?
Maak bij deze opdracht gebruik van de volgende
tabel waarin je noteert wat je opvalt:
Vergelijk je bevindingen met je medestudenten.
Presenteer jullie onderzoek en de conclusies van
opdracht 2 van deze minicasus aan de rest van de
groep. Betrek bij deze opdracht ook de informatie
in hoofdstuk 1. Noteer de op- en aanmerkingen
van de groep naar aanleiding van de presentatie.

NT2

Engels

Taalaanbod buiten
de school
Taalaanbod van de
leraar
Taalaanbod in de
materialen (methodes)

b

2.3 Taalaanbod in de theorie
In de vorige opdrachten ben je je bewust geworden van een aantal aspecten van taalaanbod en
heb je de praktijksituatie onderzocht. Nu ga je je
oriënteren op achtergrondmateriaal. Bestudeer
voor de volgende groepsbijeenkomst de studietekst van hoofdstuk 3.
Opdracht Waarom is activeren van voorkennis belangrijk?
a

c

Bespreek met elkaar wat het ‘activeren van
voorkennis’ betekent voor jullie als toekomstige leraren om de taalontwikkeling bij Nederlands als eerste en tweede taal en bij Engels te
bevorderen.
Ontwerp met elkaar voor elk van de drie terreinen (Nederlands, NT2 en Engels) een activiteit
of activiteiten waarin je laat zien dat je rekening houdt met de beginsituatie van de kinderen en de verschillen in voorkennis.

Maak bij de volledige studietekst zes vragen
die het belangrijkste deel van de studietekst
bestrijken.
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2.4 Activiteiten aanpassen en maken met
betrekking tot taalaanbod
In de voorgaande opdrachten heb je het taalaanbod binnen en buiten school onderzocht.
Inmiddels zul je je bewust geworden zijn van de
mate waarin een ruim taalaanbod van belang is
om Nederlands als eerste taal, als tweede taal en
om Engels te leren. Ruim taalaanbod is ook belangrijk bij de andere vakken. Kinderen pikken
onbewust veel taal op, maar de vraag is of taalaanbod alleen genoeg is. Hoe kun je als leraar een
omgeving met een rijk en goed taalaanbod inrichten en hoe kun je alle kinderen laten profiteren
van dit aanbod? Denk hierbij aan de zes componenten die in het taalverwervingsproces een rol
spelen: het taalaanbod moet aan bepaalde eisen
voldoen; taalaanbod alleen is niet genoeg; het
taalaanbod moet zowel op vorm als op inhoud
worden verwerkt.
Opdracht 1 Stageklas inrichten
Zoek in de methodes die op je stageschool gebruikt worden naar aanwijzingen voor het inrichten van een rijke (taal)leeromgeving. Vooral voor
de onderbouw zul je ideeën aantreffen, bijvoorbeeld voor het inrichten van een lees- of schrijfhoek, maar ook in de bovenbouw is het belangrijk
een rijke leeromgeving in te richten waardoor kinderen worden uitgedaagd om taal te leren.
Kies uit opdracht a, b of c.
a Geef aan op basis van de aanwijzingen in de
methodes hoe je in je stageklas een rijke taalomgeving voor het leren van Nederlands kunt
inrichten.
b Idem voor het leren van Engels.
c Idem voor het leren van Nederlands als tweede
taal.
Overleg met elkaar over je bevindingen en noteer
je conclusies.

■ ■ ■

Opdracht 2 Activiteiten bedenken
Kies naar aanleiding van wat je in opdracht 1 van
deze minicasus hebt onderzocht uit a, b of c.
a

b
c

Bedenk interactieve activiteiten voor (een kleine groep) leerlingen die Nederlands niet als
moedertaal spreken. Maak daarbij gebruik van
de omgeving die je zelf hebt ingericht en van
de aanwijzingen die je uit de methodes hebt
gehaald.
Idem voor activiteiten voor het leren van Engels.
Idem voor het leren van Nederlands.

Neem de activiteiten die je met de leerlingen onderneemt op video of op cassette op.
Neem de opnames mee naar school en presenteer
ze. Beantwoord de volgende vragen:
(wat als de vragen negatief beantwoord worden?)
. Wat voor taalaanbod biedt de leeromgeving?
. Is de leeromgeving voldoende uitdagend om
taal te leren?
. Sluiten de activiteiten aan bij de kinderen?
. Daagt de leeromgeving de leerlingen uit om
taal te gebruiken?
. Welke adviezen heb je ter verbetering van de
leeromgeving en het taalaanbod?
Vergelijk verschillende besprekingen met elkaar,
noteer elkaars mooiste ideeën en gebruik ze in een
volgende activiteit.
Opdracht 3 Terug naar het begin
a
b
c

Pak je uitwerking van opdracht 1 van p.44 er
nog eens bij. Zijn jouw leerdoelen bereikt?
Wat vond je het meest opmerkelijk van dit
hoofdstuk over taalaanbod?
Welke consequenties heeft datgene wat je geleerd hebt met betrekking tot taalaanbod voor
het onderwijs in Nederlands, NT2 en Engels?

2.2 Studietekst

Als je niet communiceert met kinderen, leren ze geen taal. Als je goed met ze
communiceert, is de kans dat kinderen hun taal goed leren beheersen, groot.
Om onderwijs te kunnen volgen is taal noodzakelijk, als doel en als middel.
Taal is het belangrijkste voertuig in het onderwijs. Je hebt het nodig bij alle
vakken. En bij alle vakken leer je taal.
In de literatuur zijn enkele voorbeelden beschreven van gevallen waarin kinderen opgroeiden zonder dat er met ze werd gecommuniceerd door middel
van taal.
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Bekend is het geval van het Amerikaanse meisje Genie, dat in 1957 werd geboren en vanaf 20 maanden in volstrekte afzondering van anderen opgroeide.
Nadat ze na twaalf jaar uit haar isolement was bevrijd (ze was toen dertien
jaar en zeven maanden), lukte het om haar met veel moeite enige taal te
leren, maar het uiteindelijke resultaat was slecht. Zo lukte het haar niet in
zinnen te praten, intonatie in haar stem te leggen, en had ze grote moeite
met de uitspraak van woorden. Haar taalontwikkeling kwam niet of nauwelijks verder dan dat wat jonge kinderen aan taalontwikkeling laten zien. Men
nam aan dat Genie niet meer in staat was tot een goede taalontwikkeling
omdat ze de kritische periode al voorbij was (zie ook hoofdstuk 1). Bovendien, en dat is natuurlijk nog veel belangrijker, waren de psychische gevolgen van de afzondering desastreus. Ze gebruikte in elk geval nooit taal om
zichzelf te uiten. Ze reageerde alleen als ze nadrukkelijk werd aangesproken.
Hoe het met Genie is afgelopen, is niet precies bekend. Op een gegeven
ogenblik is ze in een tehuis beland voor zwakzinnigen omdat de wetenschappers er maar niet in slaagden in onderling overleg een aanpak voor
haar uit te zetten (Frijn & de Haan, 1990). De rechter heeft toen bepaald dat
ze in het tehuis moest worden opgenomen.
In deze studietekst wordt allereerst uiteengezet wat de aard is van het taalaanbod voor Nederlandstalige en anderstalige kinderen die Nederlands en
Engels leren.
Daarna wordt beschreven hoe je in het onderwijs een goede leeromgeving
kunt inrichten, waardoor Nederlandstalige en anderstalige kinderen optimaal Nederlands en Engels kunnen leren.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen
tussen het verwerven van taal in deze drie gebieden. En ten slotte komen de
consequenties van dit alles voor de dagelijkse onderwijspraktijk aan de orde.
■ ■ ■

2.2.1 Taalaanbod

Kinderen verkeren de hele dag in een talige omgeving. Volwassenen spreken
met elkaar en ze praten met kinderen; kinderen praten met elkaar. De radio
of de televisie staat aan: er klinkt een nieuwsuitzending, reclame en via MTV
zijn er videoclips te zien. Kinderen pikken datgene uit het overstelpende taalaanbod op wat ze kunnen gebruiken en wat hen interesseert. Lang niet alles
gebruiken ze en dat hoeft ook niet.
Kan taalaanbod te moeilijk zijn? Zeker, er zijn veel taaluitingen te bedenken
waar kinderen echt niets mee kunnen, maar het is moeilijk in zijn algemeenheid te bepalen wat kan en wat niet kan. Voorwaarden als interessant, spannend, uitdagend, gevarieerd blijven een primaire rol spelen. Men is het er
wel in grote lijnen over eens dat het taalaanbod in de doeltaal het meest oplevert als de input qua moeilijkheidsgraad net iets boven het actuele taalbeheersingsniveau van de leerder ligt.
Sommige leerlingen zijn echter al heel goed thuis in onderwerpen en thema’s die door anderen, zelfs door volwassenen, als specialistisch worden ervaren. Het kind van een autoliefhebber kent waarschijnlijk al veel merken
van auto’s als het nauwelijks kan praten. Het weet misschien zelfs dat de
Mazda van de buurvrouw een turbodiesel injectiemotor heeft. De meeste andere kinderen weten dat soort dingen natuurlijk niet, maar weten andere
zaken juist weer wel. Steeds meer zullen kinderen in de gelegenheid komen
hun eigen input te kiezen: via een verzamel cd-rom, via internet, via leesboekjes en tijdschriften, via een gesprekspartner of door middel van een
48 2 Taalaanbod in en buiten de basisschool
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hobby. Dat betekent dat ze zelf voortdurend kunnen selecteren, op grond
van hun motivatie, hun specifieke interesse en de input, wat relevant en behapbaar voor hen is.
Taalaanbod in het Nederlands buiten school

Vanaf de geboorte wordt er voortdurend met kinderen gepraat. Al gauw kun
je zien dat baby’s reageren op wat er wordt gezegd, en dat ze het prettig vinden dat er met hen wordt gepraat. Baby’s gaan geluiden herkennen, bijvoorbeeld de stemmen van vader en moeder. Er ontstaan al heel vroeg gesprekjes
tussen baby en opvoeder. Zijn dat échte gesprekken? Er is interactie, er is uitwisseling van ervaringen.
Als ouders met heel jonge kinderen spreken, gebruiken ze vaak een hogere
toonhoogte en gebruiken ze kortere en eenvoudige zinnen. Ze herhalen veel,
gebruiken frequent voorkomende woorden en de inhouden betreffen het
hier en nu. Ook ondersteunen ze vaak wat ze zeggen met gebaren of ‘body
language’ en wijzen ze vaak op de voorwerpen waar ze over praten. Daarnaast krijgen kinderen veel ‘veilige’ ruimte om zich te uiten, en om het taalaanbod te verwerken. Ook als ze nog niet veel kunnen zeggen, wordt er aan
hen gevraagd: ‘Zeg het dan’? ‘Wat zie je nu dan weer?’ Ouders reageren bovendien steeds heel direct op wat hun kinderen zeggen of willen zeggen. De
drie belangrijkste peilers om taal te verwerven, zijn binnen ieder gezin (bijna
altijd) als vanzelfsprekend aanwezig: begrijpelijk taalaanbod, gelegenheid tot
taalproductie en (gerichte) feedback.
Door dat veelvuldige, warme, veilige contact leren baby’s de hele dag door.
Dat kun je zien. Ze luisteren, imiteren, brabbelen en experimenteren met
klanken. Eerst is er nog geen verschil tussen gebrabbel van baby’s onderling
maar al gauw kun je taalverschillen horen. Nederlandse peuters gaan anders
‘praten’ dan Turkse peuters. Dat komt natuurlijk door het taalaanbod.
Wat halen kinderen daaruit? Via het taalaanbod zijn ze blijkbaar in staat taal
te leren. Als dat zo is, kun je je voorstellen dat het nogal wat uithaalt hoe dat
taalaanbod is. Kinderen luisteren naar de taal die ze horen, ze imiteren die en
stellen op grond van wat ze horen regels op over taal. Dat proces hebben we
besproken in de inleiding. Eerst zijn dat heel eenvoudige regels, over klanken,
de vorming van woorden, woordbetekenissen. Later wordt het ingewikkelder.
Als kinderen naar de basisschool gaan, kennen ze al gigantisch veel taal.
Wat ze aan taalaanbod aankunnen, wordt ook steeds complexer. Je kunt dat
zien aan de boekjes die aan kinderen worden voorgelezen. Aanvankelijk zijn
die heel eenvoudig; vaak worden er voorwerpen benoemd, kleuren aangegeven enzovoort. Als kinderen naar de basisschool toe gaan, kunnen ze al eenvoudige verhaaltjes aan. En die ontwikkeling gaat door ook nadat ze de
school weer hebben verlaten.
Bij mondelinge communicatie zien we een soortgelijke ontwikkeling. Je kunt
op een steeds hoger niveau met kinderen gaan praten. De inhouden worden
complexer, abstracter, staan verder af van het hier en nu. Het woordgebruik
wordt ingewikkelder. Kinderen gebruiken steeds meer woorden en ze begrijpen er nog veel meer. Zinnen worden langer, met moeilijke relaties tussen
zinsdelen. Dat gebeurt voor het grootste deel intuïtief. Je moet als leraar bewust met die verschillen omgaan als je bijvoorbeeld opeens voor een andere
groep komt te staan, of als je ziet dat een kind iets niet begrijpt.
Je kunt zeggen dat het taalaanbod als het ware met de kinderen meegroeit.
Taal ontwikkelt zich in taal. De taal waar kinderen iets mee kunnen, is aanvankelijk heel direct op het begripsniveau van het kind gericht; later wordt
de taal minder specifiek op kinderen of hun begripsniveau gericht. En dan is
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het niet meer te filmen wat voor een gigantisch aanbod kinderen krijgen aan
taal: de wereld wordt groter. Via de directe omgeving, maar ook via steeds
meer andere kanalen krijgen kinderen gevraagd en ongevraagd taalinput
binnen om te verwerken. En hoe beter het taalaanbod is, des te meer mogelijkheden hebben kinderen om hun taalvaardigheden te vergroten.
Taalaanbod Nederlands bij meertalige kinderen buiten school

Hoe beter het taalaanbod van meertalige kinderen in het Nederlands is buiten de school, des te groter is de kans op een vlotte taalontwikkeling in het
Nederlands. Maar eerst leren de kinderen hun eerste taal.
Voordat meertalige kinderen op de basisschool komen, hebben ze een ontwikkeling doorgemaakt in hun eigen taal die in hoge mate vergelijkbaar is
met die van Nederlandse kinderen in hun eerste taal. In de ideale situatie
groeien meertalige kinderen ook op in een rijke taalleeromgeving, is er veelvuldig en interactief voorgelezen in de eerste taal van de kinderen, wordt er
met ze gepraat en hebben ze in hun directe omgeving voortdurend passende
impulsen gekregen die maakten dat ze de thuistaal konden leren.
Helaas is dat net als bij Nederlandstalige kinderen niet bij alle meertaligen
het geval.
Als de leeromgeving thuis arm is, kan de taalontwikkeling in de eerste taal
stagneren en kan er zelfs een achterstand ontstaan in de eerste taal. Uit onderzoek blijkt dat met name de kinderen waarvan de ouders weinig opleiding
hebben genoten, en/of waarvan één of beide ouders het Nederlands niet of
nauwelijks beheersen, vaak niet alleen de thuistaal spreken, maar daar ook
een achterstand in opbouwen.
De onderlinge communicatie is in Turkse en Marokkaanse gezinnen vaak veel
hiërarchischer dan in Nederlandstalige gezinnen. Vergelijk de studie ‘Interculturele communicatie’ van David Pinto. Hij spreekt over fijnmazige en grofmazige communicatiesystemen. Een fijnmazig communicatiesysteem wil zeggen dat er een set van afspraken is waaraan een bepaalde gemeenschap, het
collectief, zich heel precies houdt. Bepaalde Nederlandse geloofsgemeenschappen en bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse gemeenschappen hanteren
vaak een fijnmazig communicatiesysteem. Vaak is de vader de spreekbuis naar
buiten en verwoordt hij de waarden en normen van de familie. Familie in
deze betekenis moet ruim opgevat worden als gezin en alle verwanten. Als je
als zoon, vrouw of dochter iets anders vindt dan is het niet de bedoeling dat
je dat naar buiten toe laat merken. Het recht om voor de gemeenschap te
mogen spreken, is voorbehouden aan de mannen in de familie.
In Nederland is het in het algemeen juist de bedoeling dat ieder individu
voor zich leert spreken. Je houdt wel rekening met de gemeenschap waarin je
leeft, maar je hoeft niet per se dezelfde waarden en normen te hanteren als
die gemeenschap. Er is een veel grotere individuele vrijheid. Communicatie
in oorspronkelijk Nederlandstalige gezinnen is vaker gebaseerd op het harmoniemodel, met de nadruk op onderlinge communicatie en onderhandelstrategieën. Daar hoort bij dat er veel wordt gepraat.
Als er niet veel wordt gepraat, dus als het mondelinge taalaanbod kleiner is,
krijgen kinderen minder kansen hun eerste taal optimaal te ontwikkelen.
Een andere onderzoeker, Shadid (1998), geeft juist aan dat westerse landen
een directe communicatiestijl hanteren tegenover een indirecte in ‘collectivistische’ culturen, zoals in Japan, China, Korea en de Arabische wereld. Ook
is er een verschil tussen uitgebreide tegenover beperkte omvang van communicatieve boodschappen. In Arabische culturen gebruikt men vooral bij het
geven van complimenten en bij het benadrukken van de ernst van de bood50 2 Taalaanbod in en buiten de basisschool

© Noordhoff Uitgevers bv, 2002

schap bloemrijke taal. In Amerika worden juist exacte, precies geformuleerde
complimenten gebruikt. Een derde stijl is de persoonlijke tegenover de contextuele communicatiestijl. En ten slotte wordt de instrumentele tegenover
de affectieve communicatiestijl onderscheiden (uitleg). Taalculturen beschikken, aldus Shadid, in het algemeen over een eigen communicatiestijl. Je kunt
je voorstellen dat dergelijke verschillen in communicatiestijlen meewerken
in de klas. Daarnaast creëer je als leraar natuurlijk een eigen communicatiestijl en -sfeer in de klas waarbinnen bepaalde regels worden gehanteerd.
In het algemeen nemen we aan dat het voor een goede taalontwikkeling in
een tweede taal belangrijk is dat kinderen hun eerste taal goed leren beheersen. Daarnaast is de motivatie en bereidheid om een tweede taal te willen
leren natuurlijk belangrijk. Hoog opgeleide vluchtelingen zijn in het algemeen zeer bereid en gemotiveerd om de nieuwe taal te leren. Zij beseffen vaak
het belang ook heel goed en vanuit dat oogpunt worden hun kinderen meestal positief gestimuleerd en ondersteund in het leren van een nieuwe taal.
Als de afstand in taal en cultuur tussen de eerste en tweede taal groot is, is
het voor kinderen over het algemeen lastig om een tweede taal snel en goed
te leren. In een aantal talen ontbreken begrippen die in talen in de Westerse
cultuur wel voorkomen. In Nederland is niemand voorhanden die in staat is
die betreffende talen te voeden met nieuwe woorden enzovoort. Vaak is de
woordenschat en algemene taalontwikkeling ook in de eigen taal juist te beperkt om het taalaanbod, noodzakelijk voor de Nederlandse maatschappij,
te kunnen vertalen. Een belangrijk punt bij de ontwikkeling van de taalontwikkeling is dat er respect moet zijn voor de eigen taal van de kinderen. De
vraag is of dat respect er altijd is in het onderwijs en hoe je dat als leraar
kunt motiveren?
Zoals we hiervoor hebben opgemerkt, is het voor meertalige leerlingen belangrijk om een rijk taalaanbod te krijgen, in ieder geval aanvankelijk in hun
eerste taal, maar daarnaast zo snel mogelijk in de tweede taal, het Nederlands. Meertalige kinderen moeten ook voor de ontwikkeling van de tweede
taal in een veilige, warme leeromgeving verkeren waar ze vrijelijk creatief
kunnen luisteren, en kunnen experimenteren met de tweede taal. Maar
meertalige kinderen die naar de basisschool gaan, hebben daar vaak minder
tijd voor: ze hebben soms veel minder Nederlands taalaanbod gekregen dan
Nederlandstalige kinderen en bereiken dan de basisschool met een achterstand in het Nederlands. Hoe groot die achterstand is, is afhankelijk van factoren als:
. de positie van het Nederlands in het gezin (wat is de houding van de familie ten opzichte van het Nederlands; zijn er Nederlandstalige media in
gebruik?; heeft de familie contact met Nederlandstaligen?);
. de aanwezigheid van Nederlandstalige vriendjes en vriendinnetjes.
Voorschoolse zorg kan ertoe leiden dat de achterstand wordt verkleind. Steeds
meer meertalige kinderen komen met die voorschoolse zorg in contact.
■ Een voorbeeld uit de praktijk
Selma, een Turkse pabo-studente die stage loopt in de onderbouw van een basisschool in Apeldoorn, ziet tijdens het kringgesprek dat drie Turkse kinderen blijven
zwijgen. Ze lijken wel geïnteresseerd in het onderwerp ‘kleding’, maar doen – ook na
expliciete uitnodiging van de leraar – niet mee.

2.2 Studietekst 51

© Noordhoff Uitgevers bv, 2002

De leraar: ‘Ik heb van alles al geprobeerd. Ze praten wel met elkaar, maar tegen mij
komt er nauwelijks een woord uit. Ze hebben een enorme taalachterstand.’
Later, als de kinderen in een hoek bezig zijn met allerlei opdrachten, praat Selma
honderduit met de drie kinderen, in het Turks...
Taalaanbod Engels buiten school

Kinderen komen steeds jonger en in toenemende mate in aanraking met Engels buiten de school. In 1986, bij de invoering van EIBO, wisten vooral leerlingen van 10 tot 12 jaar een lijstje met Engels te produceren. Nu zijn zelfs
kleuters en peuters zich al bewust van Engelse woorden en chunks (brokken
taal) als: Take it easy, man, Have a break. In de toekomst zal de exposure, de
blootstelling aan het Engels, nog toenemen.
Die exposure gebeurt via allerlei kanalen en ‘domeinen’, zoals
· Radio en televisie:
– Engelstalige televisieseries of programma’s, al dan niet ondertiteld;
– Nederlandse radiozenders waar veel Engelstalige popsongs te beluisteren zijn;
– Engelstalige radio- en tv-stations.
. Reclame-uitingen:
– folders;
– via reclame-uitingen op straat of in winkels (sale, shoe shop, jeans, best
offer, enz.).
. Sport:
– veel sporttermen zijn afkomstig uit het Engels (corner, goal, keeper,
racket, enz.);
– namen van sporten zijn vaak uit het Engels afkomstig (cricket, tennis,
volleybal).
. Contacten met gebruikers van Engels:
– op vakantie, op reis;
– in de eigen omgeving, bijvoorbeeld op school, op straat, in stations, in
de stad, enzovoort;
– toename van Engelse woorden in het dagelijks taalgebruik.
. Specifieke interesses en hobby’s van de kinderen:
– popmuziek die kinderen zelf aanschaffen;
– computerspelletjes of werken met de pc;
– hobby’s: skaten bijvoorbeeld kent veel Engelse termen; spelen met
speelgoed met Engelstalige beschrijving en of benamingen, enzovoort;
– gebruiksaanwijzingen en handleidingen bij artikelen/gebruiksvoorwerpen/spelletjes.
En tot slot: er is sprake van een steeds toenemend aantal Engelse termen/uitdrukkingen in ons dagelijks taalgebruik.
Wat verwerven kinderen aan taalvaardigheid Engels buiten school? Ze verwerven receptieve vaardigheden, met name luistervaardigheid. Kinderen
halen uit het overweldigende taalaanbod die informatie eruit die voor hen belangrijk en interessant is: bijvoorbeeld het meezingen met een liedje van en
cd. Er is dus sprake van een rijk, betekenisvol klankaanbod waarvan het maar
de vraag is wat ermee gedaan wordt en wat de kinderen ervan begrijpen.
Dat lijkt op de situatie van het jonge kind dat de moedertaal leert, en ook
voortdurend geconfronteerd wordt met taal die vaak niet voor hem/haar bestemd is. Maar ondertussen leert het kind wel de klanken goed imiteren.
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Figuur 2.1 Engelstalig aanbod in de reclame

Daarnaast lezen kinderen regelmatig in het Engels. Wel heel selectief, dus
alles wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld een aankoop te doen, een keyboard te bespelen, de computer te bedienen of een spelletje te spelen op hun
‘game boy’.
Daarnaast is er, net als bij moedertaalverwerving, sprake van veel potentieel
imitatiemateriaal en van het niet-intentioneel leren van halfproducten,
chunks (brokken taal) en van functionele taal, woorden, zinnen, kreten, die
in de belangstelling staan, en door kinderen interessant gevonden worden.
Dit soort taaluitingen onthouden de kinderen beter als het taalaanbod te
maken heeft met hun belevingswereld en belangstelling dan wanneer dat
niet het geval zou zijn.
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Naast dit receptieve aanbod komt het zelf produceren van Engels in reële
communicatieve gebruikssituaties vooral voor achter de computer (chatten
op internet, e-mailen) en soms in face-to-facecontacten met derden. Het is
niet gemakkelijk in te schatten voor hoeveel leerlingen van de basisschool
dit een gefundeerde veronderstelling is. Dat dit in sterk toenemende mate
ook voor het tiende levensjaar het geval is, staat vast.
In sommige gevallen, daar waar het aanbod aan Engels overstelpend is (vier
uur per dag Sky-channel kijken bijvoorbeeld), komt het voor dat kinderen bij
het spreken sneller het Engelse woord paraat hebben dan het Nederlandse
equivalent: ‘en toen maakte die toch een eh jump, joh!’
De ervaring leert dat 10- tot 12-jarigen soms al zeer bedreven zijn in eenvoudige mondelinge communicatieve situaties. Het zou interessant zijn na te
gaan in hoeverre deze jonge kinderen al bedreven zijn geworden in het toepassen van compenserende technieken (receptief en productief!), en welke
ontdekkingen ze daarbij gedaan hebben, en vooral hoe dit toepasbaar gemaakt kan worden bij het andere taalleren dat op school plaatsvindt.
Kinderen doen ook veel kennis op, bijvoorbeeld via de media, op socio-cultureel terrein, wat vroeger kennis van land en volk genoemd werd.
De telefoon opnemen in Engelstalige landen bijvoorbeeld gaat anders dan bij
ons en dus ook gepaard met ander taalgebruik. Bewustwording van dit type
verschillen remt stereotypering en negatieve waardering voor andere culturen af.
Kinderen leren dus heel veel Engels buiten school, receptief en productief,
door een aanbod aan Engels dat sterk aan het groeien is.
Leren alle leerlingen buiten school dus hetzelfde aan Engels? Nee, zeker niet.
Lang niet alle kinderen verkeren in een taalleeromgeving die rijk is en uitnodigt tot eigen handelen. De voorkennis van kinderen van de basisschool in
het Engels is heel gevarieerd en afhankelijk van factoren als:
. het aantal uren tv-kijken;
. de vraag of leerlingen veel naar Engelstalige muziek (mogen) luisteren;
. de vraag of ze in een stad wonen, want daar vind je meer Engelstalige opschriften en winkels dan in een dorp;
. de vakantiegewoonten in het gezin;
. het socio-cultureel klimaat in het gezin.
Kinderen die geen tv hebben of weinig tv-kijken, kennen dus aanzienlijk
minder Engels dan leerlingen die veel kijken en hebben dus op dit gebied een
achterstand. Stadskinderen leren door het aanbod van Engelstalige opschriften alleen al meer woorden dan dorpskinderen. Kabel-tv biedt in dat opzicht
ook een groter aanbod.
Wat ze leren ten slotte, is ook afhankelijk van individuele belangstelling en
hobby’s. Kinderen die veel computeren of chatten, pikken meer Engels op
dan kinderen die dat niet doen.
Zoals in hoofdstuk 1 ter sprake is gekomen, is het belangrijk voor het taalleerproces als de kinderen ook iets met dat taalaanbod doen. Bij Engels zie je
bij de hiervoor genoemde voorbeelden als het zingen van een popsong, het
spelen van een spelletje op de computer, chatten enzovoort dat de kinderen
meteen aan de input handelen, dus er iets mee doen.
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Op school wordt in het algemeen nog te weinig gedaan met wat er buiten
school reeds aan ervaringen en kennis is opgedaan, terwijl de leerlingen wel
in allerlei gradaties al iets met de taal hebben kunnen doen.
■ ■ ■

2.2.2 Inrichten van een rijke leeromgeving binnen school

In deze paragraaf gaat het om de vraag hoe je als leraar het onderwijs zo kunt
inrichten dat kinderen zo optimaal mogelijk Nederlands als eerste of als
tweede taal en Engels kunnen ontwikkelen. Een rijke leeromgeving is daarbij
van belang opdat kinderen zelf actief kennis en vaardigheden verwerven. In
een goede leeromgeving kunnen de kinderen datgene wat ze buiten school
hebben verworven aan het aanbod binnen school koppelen als je hen daartoe de mogelijkheid biedt. Jouw rol als leraar is daarin cruciaal.
Wat is een rijke leeromgeving? Dat begrip wordt onder andere gebruikt door
Ad Bok (Bok, 2000). Hij noemt vier algemene ‘leeromstandigheden’ waar de
leraar invloed op kan uitoefenen:
1 De leraar zorgt voor een rijke leeromgeving waarin veel woorden, bij herhaling en in een zinvolle context worden aangeboden.
2 De leraar ontwikkelt een houding van vertrouwen in het natuurlijke leervermogen van kinderen.
3 De leraar stelt zich in op het gegeven, dat woordkennis geleidelijk wordt
opgebouwd en pas op lange termijn zichtbaar is.
4 De leraar zorgt voor een goed pedagogisch klimaat in de klas, zodat kinderen zonder faalangst productief kunnen experimenteren met hun pas verworven kennis.
Naast de hiervoor genoemde voorwaarden, zorg je ook voor materialen die
uitdagen om taal aan te leren. Dus veel lees- en prentenboeken, ook in het
Engels, tijdschriften in het Nederlands, Engels en andere talen en leesboeken
die in twee talen zijn verschenen, en eventueel ingesproken zijn op banden.
Richt een lees/schrijfhoek in. Laat kinderen bij Nederlands zelf schrijven.
Laat die zelfgeschreven verhalen ook een functie vervullen in de klas. Bij Engels kunnen kinderen ook schrijven, maar dan in meer gesloten opdrachten,
door het gebruik van standaardzinnen met variatiemogelijkheden. Je kunt
boekjes laten maken van wat ze schrijven. Het blijkt dat kinderen graag elkaars werk lezen. Dat werkt heel stimulerend en het is ook een goed uitgangspunt om over te praten en te laten praten. En zoals je weet is praten
met elkaar (interactie, interactief taalonderwijs) en het creëren van ‘echte’
authentieke situaties waardoor kinderen ook gemotiveerd zijn om te praten,
belangrijk om een taal te leren.
Nederlands

De contouren van de leeromgeving waarbinnen kinderen Nederlands leren,
zijn hiervoor beschreven. Hier vind je aanvullingen die vooral betrekking
hebben op de Nederlandse taal.
Vanaf het moment dat kinderen naar school gaan verandert er veel, vooral
wat betreft taalverwerving. De rijke taalleeromgeving van het gezin, met veel
interacties en veel emotionele binding, maakt voor een deel plaats voor de
taalleeromgeving van de school.
Die verschilt van de omgeving thuis:
. De taal wordt complexer. Er wordt veel dagelijkse taal gebruikt op school
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ken van alle vakken, ook bij het zaakvakkenonderwijs, waarbij relatief
veel nieuwe begrippen aan de orde komen.
De taal is minder gericht op het individuele kind. De kinderen functioneren binnen de school vooral in een groep. Er zijn minder één-op-éénsituaties.
De feedback is minder direct gericht. Dit is vooral een gevolg van het vorige punt.
Het taalaanbod komt vooral ook voort uit lesdoelen en niet uit de individuele behoefte van het kind en is dus minder op de voor het kind zo relevante wereld buiten de school gericht. Dit gaat ten koste van de zo noodzakelijke variatie en aantrekkelijkheid van het taalmateriaal.
Er is meer aandacht voor schriftelijke taalvaardigheden.
Er is veel minder gelegenheid om taal te produceren omdat er nu eenmaal
met velen tegelijkertijd gesproken, geluisterd, gelezen en geschreven moet
worden.
De emotionele binding met de individuele leerling is beroepsmatig.

Er komen geleidelijk ‘vakken’ op school. De kennis van de wereld blijkt te
kunnen worden opgesplitst in vakken. Volwassenen vinden dat heel gewoon, maar voor kinderen is dat nieuw. Taalonderwijs wordt een vak naast
de andere vakken. Binnen taalonderwijs staat de ontwikkeling van taalvaardigheden nadrukkelijk centraal. Het doel van de activiteiten binnen het taalonderwijs is uiteindelijk het vergroten van taalvaardigheden, maar deze taalvaardigheden worden toegepast, geoefend en uitgebreid binnen andere vakken. De taalleeromgeving is groter dan het vak taal!
NT2

Wat hiervoor is opgemerkt voor Nederlandse kinderen geldt ook voor kinderen die Nederlands leren als tweede taal. Maar daarnaast hebben deze leerlingen met een aantal heel specifieke zaken te maken.
Vooral als leerlingen nog niet veel Nederlandse woorden kennen. Soms kennen leerlingen concepten wel in hun eigen taal maar weten ze de Nederlandse woorden er niet voor. Als je anderstalige kinderen in je klas hebt, dan zijn
goede woordenboeken van de talen die op school gesproken worden een
handig hulpmiddel. Je moet ook veel concreet materiaal in de klas hebben
en beeldwoordenboeken, ook in de lagere groepen.
Het is belangrijk dat je als leraar een taalleeromgeving inricht die ook voor
anderstalige leerlingen voldoende uitdagend is. Een aantal struikelblokken,
vooral voor anderstalige leerlingen is:
. Nederlands is de instructietaal bij alle lessen en dat levert voor de anderstalige leerlingen extra moeilijkheden op als hun Nederlands niet goed is.
Overigens is luisteren gemakkelijker dan zelf spreken, dus de moeilijkheidsgraad mag best iets boven het actieve beheersingsniveau van de leerlingen liggen. Het is wel belangrijk dat je beseft dat je de instructies duidelijk en eenduidig moet geven en liefst ook nog voordoet of visualiseert
wat je bedoelt.
. Nederlands is voertaal bij de interactie in de klas: zelf spreken is moeilijker
dan luisteren. Je kunt door de manier van vragen laten stellen en door bijvoorbeeld de kernwoorden duidelijk aan te reiken, het spreken faciliteren.
. Vaak zijn de aangeboden thema’s en situaties als input voor taalverwerving
typisch Nederlands georiënteerd en soms zijn ze niet of onvolledig herkenbaar voor anderstalige leerlingen. Hier helpt visualiseren en aanwijzen.
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En verder noemen we een paar algemene aspecten:
. De taken en opdrachten zijn vaak te gesloten omdat ze geen ruimte openlaten voor een persoonlijke invulling door de leerling.
. De taalomgeving is vaak niet voldoende rijk en gevarieerd en biedt de
leerling onvoldoende herkenbaarheid (bijvoorbeeld het begrip ‘sluis’
roept niet onmiddellijk de juiste voorstelling op. Dus zul je daar concrete
voorbeelden van moeten laten zien).
. Er wordt onvoldoende gebruikgemaakt van de ervaringen die de leerling
al opgedaan heeft bij het leren van NT2 buiten de school.
Als je je als leraar bewust bent van deze struikelblokken, is de eerste stap naar
een goede taalleeromgeving voor de anderstalige leerling gezet.
Engels

Je hebt gezien dat de verschillen met betrekking tot de buitenschoolse exposure bij kinderen groot is. Er is op scholen nog weinig structuur in de wijze
waarop die exposure wordt benut.
Wat de kinderen buiten school leren zijn brokken, flarden taal die ze toevallig
hebben opgedaan. Zoals hiervoor genoemd is, leren ze vooral receptieve vaardigheden, terwijl ze op school juist moeten leren (re)produceren. Ze zijn met
hun voorkennis (nog) niet in staat om het Engels structureel te gebruiken om
bijvoorbeeld complete gesprekjes te voeren over diverse onderwerpen.
Op de basisschool bied je het kader waarbinnen de exposure een plaats kan
krijgen naast de contextueel aan te leren woordenschat en zinnen. Getracht
wordt op de basisschool om binnen de les de voorkennis te integreren met
het nieuwe taalaanbod. Het nieuwe taalaanbod in de les is niet nieuw voor
iedere leerling. Sommige woorden of chunks zijn misschien al bekend. Je
leert de leerlingen om met anderen in het Engels te communiceren, om te
spreken en om – in beperkte mate – te schrijven en te lezen. Je plaatst de
voorkennis in een kader en breidt dat uit zodat de leerlingen er meer mee
kunnen doen dan alleen flarden taal roepen of woorden herkennen: je leert
ze communiceren in alledaagse situaties.
Om de voorkennis te integreren, kun je anticiperen op het geplande thema
door kinderen vooraf gerichte opdrachten te geven die inspelen op aanwezig
buitenschools materiaal. Bijvoorbeeld een kijkopdracht bij een Engelstalig
jeugdjournaal, of kijken naar een episode van een Engelstalige soap met afgeplakte ondertiteling, of het lezen van een strip uit de Hello You, een veelgebruikt schooljeugdtijdschrift waar veel Engels in voorkomt (zie figuur 2.2).
Wat is het taalaanbod binnen school, met name binnen de Engelse les?
In de les leren de kinderen meer dan ze het Engels verwerven, maar als je het
didactisch goed aanpakt, wordt door de speelse en gevarieerde manier van
werken de spontane manier van taalverwerven zo veel mogelijk benaderd.
De onderwerpen die worden behandeld, zijn thema’s die dicht bij de belevingswereld van het kind liggen: stel jezelf voor; vertel of je broertjes of zusjes hebt; waar woon je? Wat zijn je hobby’s enzovoort. De kinderen worden
voorbereid op het gebruik van simpel Engels in alledaagse situaties op een
speelse en op hun leeftijd afgestemde manier.
Het lijkt nu of er binnen de school van exposure weinig sprake is. Dat is natuurlijk niet zo. Dat hoort in ieder geval niet zo te zijn. In de leergang wordt
daarin voor een deel voorzien. Maar er is veel meer. Naast de methode gebruik je op school tv/video/pc. Er zijn voor Engels massa’s geschikte gegradeerde leesboekjes (graded readers) en tijdschriften. En ook moet je niet bang
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Figuur 2.2 Voorkant van Hello you!

Bron: Hello you!, Malmberg, ‘s Hertogenbosch, oktober 2001

zijn om de doeltaal zoveel mogelijk te gebruiken. Waarom zou af en toe niet
een gast of een ouder inbreng kunnen hebben?
Anderstalige leerlingen leren buiten school soms minder Engels dan Nederlandstalige leerlingen omdat ze naar andere liedjes luisteren of naar andere
televisiezenders kijken.
Je kunt daar rekening mee houden door hen meer input op school te geven,
dus door de leerlingen meer naar Engelse luisterfragmenten te laten luisteren, door hen zelf op eenvoudige wijze in het Engels aan te spreken en
yes/no-vragen te stellen. Ook is het belangrijk dat leerlingen die buiten
school nog niet zo veel Engels hebben gehoord in het begin meer receptieve
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opdrachten uitvoeren voordat ze het Engels actief gaan gebruiken in gesprekjes.
Je biedt hen als het ware een langere stille periode aan in de lessen, analoog
aan de wijze waarop ze Nederlands als tweede taal leren, omdat ze de stille
periode waarin ze de taal in zich kunnen opnemen, hebben gemist buiten
school.
■ ■ ■

2.2.3 Overeenkomsten en verschillen tussen Nederlands, NT2 en Engels

Wat zijn nu de belangrijkste overeenkomsten en verschillen met betrekking
tot taalaanbod tussen Nederlands, Nederlands als tweede taal en Engels? Je
hebt gezien dat een rijk taalaanbod buiten het onderwijs een voorwaarde is
voor het ontwikkelen van taalvaardigheden. Dat taalaanbod verschilt in de
drie situaties. Kinderen die Nederlands als tweede taal leren, verkeren vaak in
een omgeving die weinig taalaanbod Nederlands heeft. Het taalaanbod verschilt over het algemeen; het is afhankelijk van milieu, sociale en economische en incidentele factoren.
Op school willen we een rijke taalleeromgeving inrichten die het de kinderen
mogelijk maakt taal te leren. Nederlands heeft dan natuurlijk een andere
(voordeliger) positie dan Engels.
Bij moedertaalverwerving, tweedetaalverwerving en Engels speelt de ‘receptieve’ periode of stille periode zich grotendeels af buiten school, hoewel per
les ook een receptieve fase moet worden ingebouwd. Receptief wil letterlijk
zeggen ‘ontvangend’. Het ene kind (ook de moedertaalleerder) zit langer in
de receptieve fase dan het andere kind. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van
ontwikkelingskenmerken van het individuele kind. Gun een kind, zeker een
‘nieuwkomer’, de gelegenheid om niets te zeggen. Het kind leert receptief
ook veel. Uiteraard is het belangrijk kinderen te stimuleren ook taal te produceren.
Tijdens de andere stadia is er zowel sprake van receptieve opdrachten (luisteren en ‘verwerken’ in je hoofd zonder dat het zichtbaar is voor de ander) als
productieve opdrachten, luisteren en spreken leren door middel van interactie. Dit is een proces dat in feite tot aan je dood doorgaat.
Wat is de rol van schriftelijk taalaanbod bij de ontwikkeling van Nederlands,
NT2 en Engels? Voor Nederlandstalige kinderen geldt dat ze al een fiks eind
met hun taalontwikkeling zijn gevorderd als ze leren lezen en schrijven.
Voor NT2 en Engels is dat minder het geval. Met name voor die gebieden,
maar ook voor Nederlands, kan schrijven dienen als ondersteunende vaardigheid om de taal beter te verwerven. Dat is ook het geval bij lezen: door
veel te lezen, krijg je extra taalaanbod. Uiteraard is dat afhankelijk van de
leeftijd van de leerder.
We geven een paar voorbeelden:
. Als je moeilijke of nieuwe woorden opschrijft, onthoud je ze beter. Als je
ze vaker opschrijft, kun je op die manier de woordenschat consolideren.
Denk maar aan het leren van Duitse of Franse woorden in het voortgezet
onderwijs: door de extra lastige woorden op te schrijven, onthoud je ze
makkelijker.
. Als je een liedje hoort in een voor jou vreemde taal, bijvoorbeeld Zweeds,
dan is het moeilijk de tekst direct te begrijpen. Als je de tekst op papier
erbij hebt, zul je het liedje misschien eerder begrijpen.
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Bij het zingen van het sinterklaasliedje ‘Zie de maan schijnt door de bomen’, heb ik
jarenlang ‘makkers staartje veel geraas’ gezongen. Pas veel later, toen ik de tekst op
papier zag, kwam ik erachter wat ik eigenlijk moest zingen ‘makkers staakt uw wild
geraas’.

Bij het gebruiken van taal spelen strategieën een rol. Je kijkt bewust of onbewust naar de structuur van de zinnen. Dan ga je woorden vergelijken met
woorden die je kent. Sommige woorden lijken op woorden uit een andere
taal. Misschien kun je de zo bekende woorden met elkaar in verband brengen. Zo krijg je een indicatie van waar de tekst over zou kunnen gaan. Als je
bekend bent met het onderwerp, is het gemakkelijker je een beeld te vormen
van de betekenis. Staat er een plaatje bij de tekst dan geeft dat houvast.
Reflectie op taal en taalgebruik is een middel om taal te leren. Natuurlijk
vindt reflectie op taal en taalgebruik bij oudere leerlingen plaats op een
ander niveau dan bij leerlingen uit de onderbouw.
Je kunt je voorstellen dat het voor een meertalige leerling nog veel moeilijker
is dan voor een spreker van de moedertaal om alle klanken uit gesproken
taalaanbod te halen en om woorden en zinnen te onderscheiden. Bepaalde
klanken die een NT2-leerder hoort, komen in de moedertaal niet voor. Het
verschil tussen lange en korte klanken is voor een Turkse leerling bijvoorbeeld heel moeilijk, omdat in het Turks het onderscheid tussen lange en
korte klanken niet betekenisonderscheidend is. Een Chinese leerling die Nederlands gaat leren, wordt in verwarring gebracht door onze intonatie. In het
Chinees is het verschil in toonhoogte tussen bepaalde klanken in sommige
gevallen betekenisonderscheidend.
Voor een Duitse leerling is het dan ook veel gemakkelijker om Nederlands te
leren, hoewel het risico op interferentiefouten (fouten in de nieuwe taal, die
voortkomen uit de moedertaal) groter is. Er zijn op het niveau van de woordenschat vrij veel voorbeelden waar het net fout kan gaan, omdat het Duits
zoveel lijkt op het Nederlands. Het Duitse ‘schlimm’ is niet hetzelfde als het
Nederlandse ‘slim’.
Je kunt basisschoolleerlingen uit de middenbouw vragen om bijvoorbeeld de
tekst van een Engels liedje dat ze kennen op te schrijven en hen te vragen
wat de regels betekenen. Je zult zien dat leerlingen bepaalde strategieën gebruiken om de onbekende teksten een betekenis te geven. Dat proces heet
‘creative construction’: op basis van de regels die je kent, woorden en regels
in de nieuwe taal begrijpen en toepassen.
Geleidelijk neemt de variëteit aan teksten die kinderen voorgeschoteld krijgen toe, zowel mondeling als schriftelijk.
■ ■ ■

2.2.4 Consequenties voor het taalaanbod in school

Voor het leren van welke taal dan ook is een rijk en gevarieerd taalaanbod
van groot belang. Je creëert dus een rijk taalaanbod in de groep. We formuleren hierna een aantal stellingen waarmee je het niet altijd eens hoeft te zijn,
maar waarover je wel je eigen standpunt moet kunnen bepalen:
. het taalaanbod moet worden afgestemd op de belevingswereld, want dan
is het rendement hoger;
. je biedt de stof zo mogelijk per thema aan. Aan het begin van ieder thema
wordt duidelijk gemaakt wat de leerlingen gaan leren en waarom ze dat
moeten leren (leren/leren, intrinsieke motivatie);
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het taalaanbod is qua niveau iets hoger dan het niveau dat de leerder op
dat moment beheerst. Je richt je met andere woorden op de zone van de
naaste ontwikkeling en sluit daarbij aan op de situatie buiten school;
je sluit aan bij de (toegenomen) voorkennis en begint zo mogelijk al eerder met Engels;
het taalaanbod moet zo veel mogelijk gekoppeld worden aan de al aanwezige voorkennis. Je moet die voorkennis oproepen, omdat de leerlingen
zich vaak niet bewust zijn van wat ze al weten;
de aan te leren taal moet zoveel mogelijk direct toepasbaar zijn;
je werkt van receptieve naar productieve vaardigheden, maar ook in het
aanbieden van het taalaanbod dien je rekening te houden met het feit dat
de leerlingen sommige woorden zelf moeten kunnen produceren, maar
andere slechts hoeven te herkennen;
je last een stille periode in per les/per thema: je laat de leerlingen eerst
luisteren en wennen en dan laat je de stof verwerken en toepassen;
je biedt kinderen die buiten school weinig exposure hebben ervaren, meer
input en meer receptief taalaanbod aan;
je biedt met name bij Engels alleen frequente woorden aan en wel zo veel,
dat de leerlingen gesprekjes kunnen voeren. De woorden zijn dicht bij de
belevingswereld gekozen, dus bijvoorbeeld geen woorden van beroepen
(van ouders), maar hobby’s en geen ‘volwassen’ drankjes, maar wat kinderen zelf eten en drinken;
je biedt, met name bij Engels, kant-en-klare zinnen aan die vooral zijn geselecteerd op toepasbaarheid in alledaagse situaties. Zo kan het voorkomen dat bepaalde ‘moeilijke’ woorden of structuren worden aangeboden,
omdat ze altijd in bepaalde situaties worden gebruikt (bijvoorbeeld: excuse
me! I’d like to stop now);
je laat leerlingen veel herhalen en laat ze toepassen wat ze geleerd hebben.
Met name voor Engels geldt dat leren spreken belangrijk is. Schrijven is
slechts een ondersteunende vaardigheid, al zal in de toekomst door chatten en e-mailen dit wellicht ook als specifieke vaardigheid worden aangeboden;
met name voor Engels geldt dat je leraar de doeltaal (Engels) gebruikt als
voertaal om de input te vergroten.

Figuur 2.3 Voorbeeld van een gesprekje uit een methode

Bron: Hello World, The Castle, workbook groep 7, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch, z.j.
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Woorden als bouwstenen

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

Opdrachten
Studietekst
Kernbegrippen
Welke informatie draagt een woord?
Socio-pragmalinguïstische kennis en vaardigheden
Woordverwerving bij jonge kinderen
Hoe woorden gebruikt worden
Compensatiestrategieën
Specifieke problemen van de anderstalige leerling
Didactiek van de woordenschat
Integreren van de didactiek van woordverwerving bij alle vakken

Woorden vormen de bouwstenen van de taal. Maar het zijn niet de enige
bouwcomponenten. Aan het bouwen van een gebouw komen naast bouwstenen ook andere zaken te pas: overige materialen, planning, constructiewijze, onderhoud. En zo spelen bij het leren en gebruiken van taal ook andere elementen een rol, zoals zinnen, taalregels. Woorden zijn echter onmisbaar. Met een uitgebreide woordenschat heb je veel mogelijkheden in
het maatschappelijke, culturele en sociale verkeer. Woorden gebruik je
zowel mondeling als schriftelijk, zowel receptief als productief. Door je
woordkennis krijg je greep op de wereld om je heen, leer je jezelf uiten, en
kun je met anderen communiceren. Een uitgebreide woordenschat is belangrijk om je in het onderwijs en de maatschappij te handhaven.
Het aantal woorden dat je tot je beschikking moet hebben om te kunnen
functioneren, verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van wat je
ermee moet doen. Een 15-jarige bijvoorbeeld kan zich met een productieve
woordenschat van ongeveer 800 woorden in het Engels redelijk redden in
alledaagse situaties. De receptieve woordenschat is dan uiteraard groter. Het
aantal woorden dat een romanschrijver of schrijfster in het Nederlands
moet beheersen om een goed boek te schrijven, zal vele malen groter zijn.
In alle gevallen overtreft de receptieve woordenschat de productieve vele
malen. Om dit soort redenen is het moeilijk om voor het onderwijs getalsmatig genormeerde grenzen voor een woordenschat aan te geven. En zo je
al een getal zou kunnen noemen: welke woorden zijn dat dan?
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De uitbreiding van de woordenschat vindt bij het jonge kind vooral buiten
school plaats. Zodra kinderen de school inkomen, wordt het een van de
taken van de leraar om het leren van nieuwe woorden te faciliteren en te
stimuleren. En dat gebeurt niet alleen in situaties waarin alle leerlingen dezelfde moedertaal hebben, maar ook in multilinguale klassen waarin meer
dan één taal voorkomt. Dat is een lastige opgave want niet alle meertalige
leerlingen spreken dezelfde taal: Marokkaanse leerlingen komen bij het
leren van Nederlands andere problemen tegen dan Surinaamse of Irakese
leerlingen. Daarnaast zijn er kinderen die als thuistaal een dialect of streektaal spreken, bijvoorbeeld Fries of Limburgs.
Voor Engels geldt die diversiteit ook. Irakese of Antilliaanse leerlingen zijn
vaak beter in Engels dan de doorsnee Nederlandstalige of Turkse leerling, of
dan de leerling die thuis met een streektaal opgroeit.
Bij het ontwerpen van de didactiek voor Nederlands als tweede taal in de
jaren zeventig heeft men veel geleerd van de ervaringen met (vooral Spaanstalige) tweedetaalleerders van het Engels in de Verenigde Staten. De huidige
didactiek is min of meer specifiek voor het onderwijs van Nederlands als
tweede taal. Het ‘gewone moedertaalonderwijs’ profiteert inmiddels ook
van de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Dat verklaart ook de aandacht voor de manier waarop de leerlingen bij andere vakken dan Nederlands woorden leren.
Je hebt al eerder gezien dat Engels in Nederland, voor beginners althans,
een positie heeft die dichter bij tweedetaalverwerving dan bij vreemdetaalverwerving ligt. Vergelijk het leren van Engels in ons land maar eens met
het leren van Frans of Spaans. In de Engelstalige wereld wordt er tegenwoordig zelfs weinig onderscheid meer gemaakt tussen de didactiek van Engels
als vreemde en Engels als tweede taal. Dat komt onder andere ook door het
toepassen van de doeltaal als voertaal in de klas, waarbij de leraar zo veel
mogelijk Engels spreekt, of door ‘immersion’ onderwijs, waarbij bepaalde
vakken, bijvoorbeeld rekenen of muziek, in het Engels worden gegeven.
Kinderen leren veel Engelse woorden buiten school. De kunst is om die
woorden uit de voorkennis te verbinden aan de woorden en zinnen die de
leerlingen op school leren, waarbij niet alle aspecten van de ‘nieuwe’ woorden dus nieuw zijn. Als je onderscheid maakt tussen een receptieve en productieve woordenschat en te lezen en te schrijven woorden, dan komen al
die aspecten wel aan de orde.
In dit hoofdstuk ga je onderzoeken wat woorden zijn, welke aspecten bij
woordenschatverwerving van belang zijn en welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen het verwerven en leren van woorden bij Nederlands
als eerste taal, bij Nederlands als tweede taal (NT2), bij Engels in het basisonderwijs en bij andere vakken. Er wordt vooral gekeken naar aspecten die
belangrijk zijn voor de praktijk van het lesgeven. De uitwerkingen van de
opdrachten komen in het portfolio dat je bij dit boek aanlegt.
We onderscheiden de volgende doelstellingen. Aan het einde van dit hoofdstuk:
. ben je je bewust van het belang van woorden bij het leren van Nederlands als eerste taal, als tweede taal, bij het leren van Engels en bij andere
vakken;
. heb je inzicht in de manier waarop woorden verworven worden;
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heb je inzicht in de verschillen en parallellen bij de didactiek voor
woordverwerving bij Nederlands, NT2 en EIBO;
kun je lesactiviteiten ontwerpen voor Nederlands, NT2 en Engels waarin
de ‘woordenschat’ een belangrijke rol speelt.

Deze doelstellingen kun je als volgt bereiken:
. je onderzoekt hoe je zelf woorden verwerft, en wat het belang is van een
woordenschat.
. je onderzoekt op de stageschool welke woorden de leerlingen leren bij
Nederlands, NT2, Engels en hoe.
. je onderzoekt op de stageschool hoe de kinderen woorden leren buiten
de echte taallessen, bijvoorbeeld bij de zaakvakken, tijdens handvaardigheidactiviteiten, buiten spelen of de lunchpauze.
. je toetst je observaties op de stageschool aan de literatuur.
. je ontwerpt lesactiviteiten op basis van de vraag: Hoe kan ik mijn lessen
zo inrichten dat de leerlingen zo veel mogelijk woorden leren bij Nederlands, NT2, Engels en andere vakken?
. je leest literatuur over het leren en verwerven van woorden.
. je blikt terug op het onderwerp en stelt zo nodig je mening en je lesactiviteiten bij.

■ ■ ■

3.1 Opdrachten

De opdrachten verlopen volgens het principe van bewust worden naar zelf
ontwerpen en zijn ingedeeld in zes stappen:
1 Hoe belangrijk zijn woorden?
2 Woordbetekenis
3 Woordkeus in leerlingtaken
4 Woordkennis
5 Woorden onderwijzen
6 Lesactiviteiten ontwerpen.
Bij de opdrachten staat steeds vermeld of je ze individueel of in groepsverband uitvoert. De uitwerkingen van de opdrachten bespreek je veelal met je
medestudenten. De resultaten leg je vast in het portfolio. De studietekst heb
je nodig voor het uitwerken van de opdrachten.
In de opdrachten onderzoek je hoe belangrijk woordkennis is op je eigen niveau. Je onderzoekt eerst welke associaties woorden bij jezelf oproepen voordat je kinderen laat associëren met woordbetekenis en vorm. Vervolgens
komt aan bod op welke manier lespakketten met woordkeus omgaan en hoe
dat de begrijpelijkheid en moeilijkheidsgraad van de lesactiviteiten bepaalt.
Ten slotte onderzoek je hoe woordkennis wordt getoetst en welke compensatiestrategieën je kunt gebruiken als je een woord niet weet.
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3.1 Hoe belangrijk zijn woorden?
Om goed zicht te krijgen op de manier waarop
leerlingen woorden leren, maak je een aantal opdrachten waardoor je je bewust wordt van de
waarde van een woordenschat.
Wat betekent het bijvoorbeeld voor je eigen leren
en je communicatie met anderen als je niet voldoende woorden tot je beschikking hebt? Als je je
dat kunt voorstellen, zul je je beter in kunnen
leven in wat leerlingen ervaren bij het leren van
woorden.
Opdracht 1 Verschillen bij woorden leren
Beschrijf kort welke verwachtingen je hebt over
de wijze waarop het leren van woorden verschilt
of overeenkomt bij Nederlands, NT2 en Engels.
Waar denk je bijvoorbeeld dat de verschillen of
parallellen het duidelijkst zijn? Hoe kun je vaststellen welke woorden de kinderen kennen?
Opdracht 2 In de gaten lopen
Je vindt twee zogenaamde gatenteksten. Het lezen
van zo’n gatentekst kun je ongeveer vergelijken
met wat tweedetaalleerders lezen als de tekst te
moeilijk is omdat er een aantal onbekende woorden in staat. De vergelijking gaat niet helemaal op
omdat je soms de betekenis van woorden kunt
herleiden als je delen van het woord herkent.
Wat bij deze teksten ontbreekt en vaak wel in
tekstboeken aanwezig is, zijn illustraties. De teksten zijn gekozen op studentniveau.
Werk in twee tweetallen. Kies uit opdracht a (gatentekst Nederlands) of b (gatentekst Engels).
Lees de teksten individueel. Een aantal woorden is
geschrapt. Vul de ontbrekende woorden in.
a

Sleep in
De spreker van de ...1... had het publiek eindelijk in zijn ban. Dat was knap, want het was
knap warm in de ...2... die was gebouwd als
een klein theater. We ...3... midden in een
boeiend voorbeeld toen de deur krakend ...4...
en een enorme man zich naar binnen sleepte.
Alles was groot aan hem, behalve zijn ...5...,
die tot halverwege zijn enorme buik reikte. De
reus overzag de zaal en ...6... op rij drie af,
waar middenvoor nog een ...7... vrij was. Er
ging een ongemakkelijke wave door de rij, en
toen de man ...8... zat, zijn zaakjes had gerangschikt en de spreker weer verder kon, gaf
de ...9... aan dat het de hoogste tijd was voor
een kop koffie. Het was een ...10... verhaal geweest, zei de zaalvoorzitter.

Na de lunchpauze ...11... wij in ons lokaal de
spullen voor onze lezing klaar. Overhead geprobeerd, de ...12... sheets scherp gesteld, handouts
paraat, folders stand by. In de buitenkring
...13... het publiek zijn stellingen. Als laatste
...14... de reus van hiervoor. Hij zette zich neer in
de binnenkring, zijn rug naar de rest, pal voor
onze neus. En nog voor de ...15... ons had aangekondigd, viel hij onbedaarlijk in ...16... . Het was
een professional. Onbeweeglijk zat hij op zijn
stoel, een leesbril ...17... zijn neus, in zijn handen
een papier. Maar hij sliep. Hij sliep ...18... .
Mijn collega ...19... voorzichtig met zijn verhaal.
Het publiek, achter de enorme rug, reageerde welwillend, maar de reus gaf geen ...20... . En ook bij
mijn deel van de lezing werd hij weinig ...21... .
Ik merkte dat ik mijn verhaal op ...22... begon af
te stemmen, hem niet wilde aankijken maar toch
aankeek. De slapende barrière werd steeds
...23... . Ik was bang dat hij zijn ...24... zou laten
vallen, bang dat hij van zijn stoel zou vallen, dat
hij zou gaan ...25... . Ik zag zijn stropdas al wapperen. Maar Morpheus hield hem in een ijzeren
...26... . Hij kon geen kant op.
Er werden vrij veel vragen gesteld naar ...27... van
onze presentatie, die we ...28..., over de slapende
reus heen, beantwoordden. Toen de tijd om was
en de zaalvoorzitter de discussie ...29..., ontwaakte de man, stopte zijn bril in zijn zak, vouwde zijn
...30... op en stapte als eerste naar buiten. Wij
werden ...31... bedankt.
b

Zie figuur 3.1.
De volgende woorden moeten worden ingevuld: sacrifice – really – develops – sharing – vital
– different – show – formula – joy – says – empathy – quarrels.

Opdracht 3 Vergelijken
Ieder tweetal vergelijkt de uitkomst van de vorige
opdracht met die van een ander tweetal; in groepjes van vier bespreek je de resultaten en vergelijk
je de uitkomst met je medestudenten.
Bespreek de volgende vragen:
. In hoeverre ben je erin geslaagd opdracht a of
b uit te voeren?
. Welke verschillen zijn er aan te wijzen tussen
de verschillende uitwerkingen?
. Waar komen de verschillen in het wel/niet
kennen van woorden vandaan?
. Welke conclusies kun je trekken ten aanzien
van de woordenschat?
. Welke consequenties heeft een (te) kleine
woordenschat voor het leren van kinderen?
Beschrijf kort je conclusies.
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Figuur 3.1 Oefentekst 'Love or madness'
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Bron: Stepping Stones, Textbook havo/vwo, Jacob Dijkstra, Groningen, 1994

3.2 Woordbetekenis
Het is kennelijk belangrijk dat je beschikt over
een grote woordenschat om te kunnen begrijpen
wat er gezegd wordt op school, thuis, op straat.
Maar wat verstaan we eigenlijk onder woordenschat? Is het kennen van veel woorden voldoende
om een taal te kunnen spreken of begrijpen?
Om erachter te komen wat er onder woordenschat verstaan wordt en hoe je daar straks bij het
ontwerpen van lessen gebruik van kan maken,
begin je met een analyse van wat een woord ei-

genlijk is. Een woord biedt veel meer informatie
dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Bij het
bestuderen zul je ook merken dat een woord uiteindelijk niet als een op zichzelf staande eenheid
moet worden beschouwd, maar dat het altijd in
een zinvol en betekenisvol verband geplaatst
moet worden.
Woorden roepen veel associaties op die voor een
deel algemeen of gemeenschappelijk, en voor een
deel persoonlijk zijn. In de volgende opdrachten
wordt dat duidelijk.
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Opdracht 1 Maak een woordspin
Stap 1
Maak en woordspin: vouw een A4-blad in drieën.
Kies een van de woorden hierna en schrijf het in
het midden van een van de vier vlakken. Schrijf
eromheen op wat bij je opkomt als je het woord
leest. Maak een woordspin voor elk van de woorden bij stap 1:
. veel
. empathie
. fiets.
Stap 2
Zoek de betekenis op van deze drie woorden in
een woordenboek.
Stap 3
Zet elk woord in een betekenisvolle zin.
Stap 4
Werk in tweetallen en vergelijk de uitwerkingen
van stap 1 tot en met 3 met een partner. Heeft iedereen dezelfde betekenissen? Heeft iedereen dezelfde associaties? Wat voor zinnen zijn er gemaakt? Zijn er verschillen in betekenis?
Stap 5
Voer de voorgaande stappen nog een keer uit
maar dan in het Engels met:
. bike
. many
. alternate.
Stap 6
Vergelijk de hoeveelheid woorden die je bij ‘fiets’
en bij ‘bike’ hebt genoteerd. Zijn er verschillen?
Zo ja of zo nee, wat is de verklaring?
Neem de uitwerking van de associatie rondom
‘fiets’ nog eens voor je. Kun je een ordening aanbrengen in de woorden die je hebt genoemd? Is
dat hetzelfde als bij ‘bike’?
Stap 7
Beschrijf kort je conclusies.
Opdracht 2 Woordspinnen maken met
kinderen
Werk in een groepje van minimaal vier personen.
Verdeel de opdrachten a (2 personen), b en c.
a

Laat kinderen op je stageschool woordspinnen
maken met drie of vier woorden. Kies daarvoor zowel woorden die ze zeker zullen kennen als woorden waarvan je denkt dat ze ze
niet kennen. Houd bij welke leerlingen anderstalig zijn en welke niet. Analyseer de woord-

b

c

spinnen. Zijn er verschillen tussen de woordspinnen van Nederlandstalige en anderstalige
leerlingen?
Maak met kinderen in groep 7 of 8 een woordspin of word web van twee Engelse woorden
die ze zeker zullen kennen en twee woorden
die ze niet kennen. Dat zal niet eenvoudig
zijn. Het is makkelijker als ze in tweetallen samenwerken. Je kunt eerst ook als voorbeeld
klassikaal op het bord een word web laten
maken. Houd ook hier bij welke leerlingen anderstalig zijn en welke niet. Analyseer de word
webs. Zijn er verschillen tussen Nederlandstalige en anderstalige leerlingen?
Vraag aan enkele anderstalige kinderen in de
klas om woorden in hun taal op te schrijven.
Laat iedereen ook met die woorden associëren.

Kun je op basis van wat de kinderen inbrengen
iets zeggen over het verschil tussen iets begrijpen
en een tekort aan woorden? Kijk ook nog eens
naar je eigen associaties rondom het woord ‘fiets ‘
in het Engels en het Nederlands.
Vergelijk de kennis die anderstalige kinderen hebben omtrent woorden in hun eigen taal met hun
kennis van de Nederlandse woorden.
Tip: je kunt onderdeel c bij jonge kinderen doen
als je ze de betekenis laat tekenen of als je zelf een
pictogram maakt bij de woorden. Ook oudere kinderen kun je dat laten doen bij b.
Er is veel informatie opgeslagen in een woord.
Naarmate je je meer kunt voorstellen bij een
woord, des te meer informatie je er over hebt en
des te beter en gemakkelijker je andere mensen of
teksten kunt begrijpen. En je kunt je beter verstaanbaar maken en onder woorden brengen hoe
en wat je denkt. Je kunt als het ware ideeën vormen in je hoofd over de werkelijkheid en erover
praten zonder dat die werkelijkheid voorhanden
is. Met behulp van woorden kun je een voorstelling oproepen.
Op school vraag je eigenlijk voortdurend van kinderen dat ze zich op basis van een woord een
voorstelling van iets maken.
Lees in de studietekst het deel Hoe woorden gebruikt worden.
Opdracht 3 Woordenschat onderzoeken
Stap 1
Onderzoek de woordenschat van kinderen in je
stageklas met behulp van associatieoefeningen.
Geef kinderen de opdracht vooraf gegeven woorden (bijvoorbeeld: spel, regenen, en, ballen,
samen, binnen) in betekenisvolle zinnen te zetten
op een blad papier. Ze mogen de werkwoorden
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ook aanpassen, bijvoorbeeld ‘het regende’. Laat
hen de zinnen met elkaar vergelijken en bespreek
de betekenis. Hoe komt het dat de ene zin met dezelfde woorden toch iets heel anders betekent?
Stap 2
Doe deze oefeningen ook met Engelse woorden
(bijvoorbeeld: hobby, tennis, like, Monday, friend).

3.3 Woordkeus in leerlingtaken
Je hebt je een beeld kunnen vormen van wat een
woord nu eigenlijk is, welke informatie opgeslagen is in een woord en op welke wijze het gebruikt kan worden. Je zult je moeten afvragen
welke woorden een leerling minimaal nodig heeft
om op school de instructies, vragen en uitleg goed
te kunnen begrijpen en te kunnen communiceren, met de leraar en met andere leerlingen en om
met het lesmateriaal uit de voeten te kunnen. Dat
laatste ga je nu eerst onderzoeken.
Opdracht 1 Te moeilijke woorden?
Kies uit onderdeel a of b.
a Deze opdracht kun je zowel in tweetallen als
individueel doen. Kies in de mediatheek een
methode voor het basisonderwijs. Spreek wel
van tevoren met elkaar af wie welk vak kiest,
om dubbele uitwerkingen te voorkomen. De
keuzes worden zo gemaakt dat verschillende
vakken maar ook verschillende groepen worden gekozen: van onderbouw tot en met bovenbouw. Kijk ook naar de aanwijzingen in de
docentenhandleiding bij de methode.
Voor de kleuters kun je een prentenboek kiezen.
b Doorloop alle stappen bij opdracht A voor een
leerlingactiviteit uit een methode Engels.
Let op: de inputtekst staat in de meeste Engelse
lespakketten op de cd of cassette. In het tekstboek
of werkboek kun je de bijbehorende instructies
en opdrachten vinden. Beluister eerst het luisterfragment.
Stap 1
Kies een leerlingactiviteit uit de methode. Noteer
de titel van de methode, het vakgebied en voor
welke groep de taak bestemd is.
Stap 2
Maak een lijst van de woorden in deze leerlingactiviteit die naar jouw mening moeilijk of te moeilijk zijn.

Stap 3
Haal de blaadjes met de associatieopdracht op en
onderzoek of er significante verschillen zijn tussen jongens en meisjes en tussen anderstalige en
Nederlandstalige leerlingen.
Stap 4
Beschrijf kort je conclusies.

Stap 3
Selecteer in je lijstje:
• vaktaalwoorden (woorden behorend bij het
specifieke vakgebied, bijvoorbeeld: ‘regenwoud’ of ‘ontleed’);
• instructiewoorden (woorden waarmee je de
leerlingen uitlegt wat de bedoeling is, bijvoorbeeld: verbind de plaatjes met de woorden);
• woorden voor algemeen gebruik (bijvoorbeeld:
je grootouders kennen een tijd zonder televisie).
Stap 4
Beschrijf kort hoe ‘talig’ de activiteit of taak is, dat
wil zeggen of er veel tekst is. Is de opdracht duidelijk gesteld? Is er ook visuele ondersteuning bij de
taak, bijvoorbeeld met illustraties. Wordt er een
voorbeeld gegeven?
Hoe schat je de moeilijkheidsgraad in voor de leeftijdsgroep? Ken je zelf alle woorden? Wat valt je op?
Als het een taak bij een tekst is, komen dan de
kernwoorden terug in de vragen? Hoe worden de
kernwoorden uitgelegd? Maakt dat het makkelijker of moeilijker? Is er visuele ondersteuning bij
de tekst of zijn er vragen?
Stap 5
Geef, indien nodig of gewenst, suggesties om de
taak in zijn geheel te verbeteren.
In de volgende opdracht informeer je elkaar over
je bevindingen.
Opdracht 2 Rapportage
Stap 1
Je rapporteert in kleine groepjes of in de klas kort
aan elkaar wat je bevindingen zijn bij opdracht
3.6. Maak een transparant blad voor de overheadprojector, een PowerPoint-presentatie of maak een
kopie van de leerlingactiviteit om aan de anderen
te laten zien. Stel elkaar vragen over de activiteit,
de woorden en de moeilijkheidsgraad, en gebruik
bij de vraagstelling ook je eigen bevindingen bij
opdracht 3.6. Hoe worden bijvoorbeeld de instructies gegeven? Hoe bepaal je de moeilijkheidsgraad?

3.1 Opdrachten 69

© Noordhoff Uitgevers bv, 2002

Stap 2
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij
Nederlands, NT2 en Engels? Wat zijn je conclusies?

Stap 3
In de discussie naar aanleiding van deze opdracht
formuleer je gezamenlijke conclusies en eisen waaraan een goede leerlingtaak moet voldoen. Je kunt
dit eventueel specificeren per leeftijdscategorie.

3.4 Woordkennis

Nederlands van anderstalige kinderen in de leeftijd van vier tot negen jaar. De toets kan ook worden afgenomen bij taalzwakke en dialect sprekende Nederlandse kinderen. Voor de bovenbouw gebruik je de Taaltoets allochtone kinderen in de bovenbouw (TAK-toets), die voortbouwt op de TAK-toets
onderbouw en gericht is op het toetsen van taalvaardigheid.
De lespakketten Engels bevatten soms toetsen. Bij
toetsen moet je overigens niet alleen maar denken
aan schriftelijke toetsen. Je kunt woordenschat
ook mondeling toetsen. Mondelinge taalvaardigheid is immers het belangrijkste kerndoel voor
EIBO.
Bij de volgende opdrachten onderzoek je in de
stageschool hoeveel en welke woorden leerlingen
nu eigenlijk beheersen. Daarbij maak je steeds onderscheid tussen receptief beheersen en productief
beheersen.

Zoals je gezien hebt bij opdracht 1 van de minicasus 3.3 komen in de verschillende methodes of
lespakketten vaktaalwoorden, instructiewoorden
en woorden voor algemeen taalgebruik voor.
Vooral voor anderstalige leerlingen leveren de
vaktaal, de instructietaal en de schooltaal vaak de
meeste problemen op. De alledaagse communicatie tussen leerlingen onderling levert in de regel
minder problemen op omdat de kinderen dan
kort met inhoudswoorden kunnen aangeven wat
ze willen zeggen of vragen.
Bij het leren van Engels ervaren alle leerlingen
ook niet dezelfde problemen: de beginsituatie is
zeer verschillend en onder andere afhankelijk van
de voorkennis en van de vraag of in de methode
en in de les Nederlands of Engels als instructietaal
wordt gebruikt. Als Engels wordt gebruikt als instructietaal is sprake van een meer homogene situatie omdat het voor alle leerlingen nieuw is en
de anderstalige leerlingen niet eerst de instructies
vanuit het Nederlands naar het Engels moeten
omzetten.
Ook is het voor leerlingen makkelijker als er veel
visuele ondersteuning is bij de opdrachten. Je begint voor het vak Engels dan ook niet bij het
begin, maar vanuit een grote variatie aan voorkennis. Die voorkennis is bij Nederlandstalige
leerlingen vaak groter dan bij anderstaligen, maar
het is afhankelijk van de eerste taal en situatie van
de leerlingen. Je inventariseert uitgaande van het
onderwerp of thema. Het hoofddoel is communiceren, dus je maakt een keuze welke woorden de
leerlingen zelf wel en niet moeten leren produceren.
Nederlands als eerste en tweede taal is niet alleen
bedoeld om te communiceren maar ook om vakinhouden te leren. Als je woorden gaat aanleren,
wil je ook evalueren of toetsen of de leerlingen
die woorden kennen. Je gaat onderzoeken hoe je
woordkennis kunt evalueren of toetsen. Je maakt
onderscheid tussen woorden die leerlingen productief en receptief beheersen. Voor Nederlands
kun je gebruikmaken van de Taaltoets allochtone
kinderen in de onderbouw van de basisschool (TAKtoets). Dat is een individueel af te nemen toets
met als doel om de leraar inzicht te verschaffen in
de sociale en grammaticale vaardigheden in het

Opdracht 1 Welke woorden kennen kinderen?
a

.
.
.
.

Bekijk in het studielandschap of de bibliotheek de TAK-toets voor onder- of bovenbouw.
Maak een evaluatie van deze toets op basis van
de volgende vragen.
Wordt er onderscheid gemaakt tussen receptieve en productieve beheersing?
Worden de woorden contextueel getoetst?
Is het een goede toets?
Waarom wel/niet?

b

Bekijk de toets Engels (figuur 3.2). Maak een
evaluatie van deze toets op basis van de vragen
bij a.

c

Welke consequenties hebben je bevindingen
voor de manier waarop jij de woordkennis van
je leerlingen zou willen onderzoeken? Wat doe
je als kinderen veel woorden niet blijken te
kennen, productief noch receptief? En wat doe
je als kinderen alle woorden al blijken te kennen, zowel receptief als productief?

In de studietekst wordt in onderdeel 3.4 het belang van compensatiestrategieën aan de orde gesteld. Lees nu eerst onderdeel 3.2.5.
Soms kun je niet op een woord komen of kun je
het juiste woord niet vinden. Dat is niet erg als je
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gebruik leert maken van trucjes om dat te camoufleren. Die trucjes kun je leren. In de les moet
je als leraar dus niet alleen de leerlingen de gelegenheid bieden om compensatiestrategieën toe te

passen, maar ook moet je de leerlingen leren om
strategieën te gebruiken.
Je zoekt het antwoord op de vraag: ‘Wat doe je als
je woordkennis je in de steek laat?’

Figuur 3.2 Voorbeeld van een toets Engels in het basisonderwijs

Bron: Hello World, The Quest, docentenhandleiding, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch z.j.
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Opdracht 2 Compensatiestrategieën
Stap 1
Werk in tweetallen. Beantwoord de volgende
vragen.
1 Heb je het zelf wel eens meegemaakt dat je bepaalde woorden in een vreemde taal niet kent?
Wat was je reactie?
2 Heb je wel eens meegemaakt dat kinderen tijdens de les een bepaald woord niet weten?
Hoe biedt je mentor of mentrix dan steun?
a Wordt er in de les bewust aandacht besteed
aan het gebruiken van strategieën?
b Waar en hoe komt dit punt expliciet aan de
orde tijdens de les? Komt het verschijnsel bijvoorbeeld spontaan, onbewust, aan de orde in

3.5 Didactiek van woorden leren
Als kinderen op vierjarige leeftijd de basisschool
binnenkomen, veronderstelt het basisonderwijs
een zekere mate van taalbeheersing op het niveau
van dagelijks algemeen taalgebruik (DAT). Daar
sluit het onderwijs en de wijze waarop de leraren
met de leerlingen communiceren op aan. Voor
anderstalige leerlingen echter begint het verwerven van het Nederlands soms pas als ze voor het
eerst naar school gaan.
Het kan zijn dat ze de wereld om hen heen in een
andere taal hebben leren benoemen, zodat ze wat
woordkennis betreft wel bijvoorbeeld het Turkse
woord voor stoel kennen, maar niet het Nederlandse woord. Dat is lastig als de leraar je vraagt
om je stoel recht te zetten.
Dat anderstaligen vanzelf het Nederlands wel zullen oppikken, is een inmiddels achterhaalde illusie. Het is gebleken dat het wel degelijk nodig is
in het onderwijs apart aandacht te besteden aan
het onderwijzen van de Nederlandse taal.
En nogmaals: ‘zo maar woorden leren’ is niet voldoende. De woorden zullen altijd in een zinvolle
context geplaatst moeten worden, benadrukt
moeten worden, en de kinderen moeten rond die
woorden zinvolle taken uitvoeren. Kijk nog maar
eens naar hoofdstuk 1 waarin bij de zes componenten van taalverwerving het verwerken van de
input genoemd wordt.
Hetzelfde geldt in grote lijnen voor Engels. De
woorden die de kinderen bij een bepaald thema
of onderwerp leren, zijn idealiter al beluisterd in
de ‘inputtekst’, dat wil zeggen de (luister)tekst
waarmee het onderwerp wordt geïntroduceerd.
Daarna volgen er enkele activiteiten, waarin de
input op vorm en inhoud wordt verwerkt, zoals

de manier waarop de leraar communiceert, in
leerlingactiviteiten?
Stap 2
Interview enkele kinderen die Nederlands leren
als eerste en als tweede taal en leerlingen die Engels leren. Vraag wat ze in voorkomende gevallen
doen. Inventariseer en maak onderscheid tussen
de drie groepen.
Besteed extra aandacht aan anderstaligen. Zij zijn
waarschijnlijk de groep die het meest ook buiten de
school met dit probleem geconfronteerd worden.
Stap 3
Je bespreekt je bevindingen met elkaar en beschrijft kort je conclusies.

woorden met plaatjes verbinden of afbeeldingen
aanstrepen van woorden die genoemd zijn, waarbij dan meteen duidelijk wordt of de leerling de
input begrijpt. Vervolgens gaan de kinderen aan
de slag met allerlei, vaak speelse, taken waarbij ze
de nieuwe woorden en zinnen goed kunnen inprenten.
Herhaling is daarbij een belangrijk aspect. Het
laten leren van tweetalige rijtjes woorden bij Engels of woordenlijsten bij Nederlands zonder dat
de context duidelijk is, is dus didactisch niet erg
verantwoord. Een woordenlijst gebruik je om
woorden in op te zoeken.
Ook zul je als leraar onderscheid moeten maken
tussen de receptieve en productieve woordenschat. Het woord ‘weather forecast’ moeten de
leerlingen bijvoorbeeld alleen herkennen als ze
het horen: ‘O, het weer’. Het woord ‘weather’ gebruiken ze zelf in de zin: ‘What’s the weather
like?’
Met de volgende opdracht onderzoek je in een
lespakket welke didactiek wordt toegepast bij het
leren van woorden. Lees eerst de studietekst, onderdeel 3.2.6 Didactiek van woorden leren.
Opdracht Woordenschatdidactiek
Stap 1
Werk in groepjes van vier. Kies een les uit een lespakket Engels, Nederlands (onderbouw en bovenbouw) en NT2. Kies zo mogelijk lessen waarin
(ongeveer) dezelfde thema’s of onderwerpen aan
de orde komen, bijvoorbeeld ‘eten en drinken’ of
‘tijdsaanduiding’. (EIBO-thema’s zijn bijvoorbeeld: persoonlijke gegevens, wonen, eten en
drinken, tijdsaanduiding, personen beschrijven,
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Figuur 3.3 Voorbeeld van Engels in het basisonderwijs

Bron: Engels Basisonderwijs, Teleac NOT

op straat, hobby’s en vrije tijd, in de klas, boodschappen doen. Binnen de thema’s kunnen onderwerpen aan de orde komen, zoals tellen, kleuren, huisdieren en kleding.) Bestudeer ook de aanwijzingen in de docentenhandleiding.
Besteed aandacht aan de volgende vragen:
. Wordt er überhaupt expliciet aandacht besteed
aan vergroting van de woordenschat?
. Wordt de (buitenschoolse) voorkennis geactiveerd of in de klas gehaald?
. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
. Hoe worden de instructies gegeven? Bij Engels:
Wat is de voertaal?
. Is er visuele of andere ondersteuning bij?
. Ondersteunen de illustraties de betekenis van
de woorden ook echt?

.

3.6 Lessenactiviteiten ontwerpen

praktijk en die je gezamenlijk evalueert. Op basis
van de evaluaties stel je de lesontwerpen bij.

Op basis van de voorgaande opdrachten heb je
kennis en inzicht ontwikkeld op het terrein van
de woordenschatdidactiek. De volgende opdrachten zijn vooral gericht op het leren toepassen. Je
gaat met een groep medestudenten een aantal lesactiviteiten ontwerpen die je ook uitvoert in de

In hoeverre komt de aanpak overeen met die
welke in onderdeel 3.2.6 van de studietekst beschreven wordt?

Stap 2
Bespreek en vergelijk deze punten met je medestudenten. Geef tips en aanwijzingen om zo nodig
de les te verbeteren en bewaar dit in je portfolio
(één A4).
Stap 3
Uiteraard geef je, indien mogelijk, deze les in je
stage en schrijf je een korte evaluatie. Beschrijf je
ervaringen daarna in de groepsbijeenkomst.

Opdracht 1 Woorden in de praktijk
Werk in groepjes van vier. Het ene tweetal kiest
Engels; het andere tweetal kiest Nederlands. Bepaal welk thema jullie kiezen. Doe dit zowel bij
Nederlands als bij Engels.
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Kies tien tot vijftien woorden waarvan je denkt
dat de kinderen ze moeten leren beheersen bij dit
thema. Verantwoord je keuze. Geef aan welke
woorden de leerlingen receptief en productief
moeten leren.
a

Je gaat de zeven stappen uitwerken uit paragraaf 3.2.7 Ad b van de studietekst: ‘Hoe bied
ik woorden aan?’ Het is belangrijk om de
taken te verdelen. Maar werk niet los van elkaar, overleg bij iedere stap kort hoe je de uitwerking kunt aanpakken.

Stap 1
Voorbewerken: activeren en inventariseren van de
voorkennis
Herhalen
Bedenk hoe je de voorkennis op een motiverende
manier kunt inventariseren.
Stap 2
Motiveren
Motiveer de kinderen waarom ze deze woorden
moeten beheersen? Met andere woorden: Wat
gaan ze er straks mee doen?

Stap 6
Oefenen met minder hulp
Controleren
Bedenk oefeningen die de leerlingen in tweetallen
– met toepassing in hun eigen situatie – kunnen
doen. Denk aan het gebruik van spelletjes!
Geef aan op welke wijze je gaat controleren of de
kinderen de woorden ook daadwerkelijk beheersen.
Stap 7
Transfer
Hoe maak je de stap naar de toepassing van deze
woorden buiten school? Met welke taken stimuleer je de leerlingen om ook hun voorkennis over
het onderwerp te gebruiken?
b

c

Overleg na uitwerking van de stappen met elkaar. Beschrijf kort of het mogelijk is deze
stappen zowel bij Engels, Nederlands als bij
NT2 toe te passen. Licht je bevindingen toe.
Bespreek en vergelijk met andere groepjes medestudenten de uitwerkingen. Vul je eigen uitwerking aan met ideeën die je nog niet had.
De uitwerking komt in je portfolio.

Opdracht 2 Evaluatie
Stap 3
Woorden aanbieden in zinvolle inputtekst
Omschrijf waaraan het inputmateriaal moet voldoen, zoek een goed voorbeeld en geef aan waarom het een goed voorbeeld is, of pas een bestaande tekst aan, maar schrijf niet zelf een tekst.
Stap 4
Semantiseren
Bedenk hoe je de woorden van betekenis gaat
voorzien. Bedenk zo veel mogelijk ideeën om de
woorden op inhoud en vorm te verwerken. Denk
bijvoorbeeld aan visualiseren en uitbeelden.
Stap 5
Oefenen met veel hulp
Consolideren
Bedenk activiteiten waarbij de leerlingen kunnen
oefenen in realistische situaties; aanvankelijk met
veel hulp.

■ ■ ■

Stap 1
Beschrijf kort hoe je nu denkt over het leren van
woorden bij Engels, Nederlands en bij NT2. Wat
zijn de parallellen; wat zijn de verschillen?
Stap 2
Ga terug naar de eerste opdracht en beschrijf in
hoeverre je verwachtingen overeenkomen of verschillen van het inzicht dat je nu hebt opgedaan.
Stap 3
Beschrijf hoe je de aanpak van woorden leren bij
Nederlands, NT2 en Engels aan woorden leren bij
de zaakvakken kunt koppelen.

3.2 Studietekst

Als je net geboren bent, kun je je nog niet met woorden uiten. Je leert namen
te geven aan wat je waarneemt. Je leert wat je ziet met behulp van woorden
benoemen. Woorden vormen de bouwstenen van taal. Je krijgt langzamerhand een heel vernuftig systeem van woorden tot je beschikking. Door de
woorden op een bepaalde manier te rangschikken, door zinnen te bouwen,
kun je aan anderen duidelijk maken wat je bedoelt. Ook kun je aangeven hoe
je wilt dat iets wordt opgevat. Dit systeem van gerangschikte woorden stelt je
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in staat allerlei verschijnselen en gedachten te begrijpen en te produceren. In
het leren beheersen daarvan speelt de school ook een belangrijke rol.
■ ■ ■

3.2.1 Kernbegrippen

Je kunt op twee manieren woorden leren. Bij incidenteel leren zijn de leerlingen
zich niet bewust van het feit dat ze leren. Ze leren dan ook de hele dag door;
buiten school, maar ook in de klas gebeurt het regelmatig dat een kind vraagt
wat iets betekent. Incidenteel leren is een ongestuurde manier van leren.
Intentioneel leren ervaart de leerling als ‘echt’ leren. Deze manier van leren is
dan ook veel meer gestuurd en systematisch. Als leraar maak je bewuste keuzes. Je kiest wat je de leerlingen gaat aanbieden en hoe je het gaat aanpakken.
De mate van sturing in het leerproces van de leerling kun je ‘regelen’ door de
uit te voeren taken te variëren in meer of minder gestuurd en meer of minder
mechanisch.
De leerlingen leren de meeste woorden buiten school, incidenteel. Op school
leren ze sommige woorden intentioneel, bijvoorbeeld de moeilijke woorden
in een dictee of de kernwoorden bij de zaakvakken. Andere woorden pikken
ze onbewust of schijnbaar onbewust op. Incidenteel leren voltrekt zich bij
elke leerling anders.
Woordenschatverwerving moet zo mogelijk aansluiten bij de incidentele manier van leren, omdat de leerlingen dan op een natuurlijke manier woorden
verwerven.
Sommige woorden begrijp je als je ze ziet of hoort (AEX-index, compositie),
maar zul je zelf niet gebruiken. Andere woorden gebruik je gewoon in gesprekken, bijvoorbeeld bieb of mobieltje. Het leren en gebruiken van taal
heeft een receptief en een productief aspect. Voor iedereen geldt dat de omvang
van de receptieve woordenschat de productieve vele malen overtreft.
Er is natuurlijk ook onderscheid tussen gesproken en geschreven taal. In algemene zin kun je zeggen dat bij geschreven taal een grotere nadruk ligt op
correctheid dan bij gesproken taal. Dat geldt voor activiteiten binnen school
en voor bijvoorbeeld officiële brieven. Maar als kinderen buiten school chatten en e-mailen worden er minder eisen gesteld aan vormcorrectheid.
Dan is er ook nog onderscheid aan te brengen tussen de meer formele taal die
je op school in de les of bij een doktersbezoek gebruikt en de meer informele
taal die je op het schoolplein gebruikt, op straat en in het gezin. Ook spreken
sommige leerlingen buiten school een streektaal of een dialect. Kinderen die
Nederlands leren als tweede taal, leren op school woorden die ze in hun
thuisomgeving waarschijnlijk nooit zullen gebruiken, bijvoorbeeld ‘overblijflokaal’.
Kinderen die als moedertaal een andere taal spreken dan Nederlands, moeten
de taalverwervingsfasen van de doeltaal vanaf het begin doorlopen, maar
dan wel in veel kortere tijd en onder heel andere omstandigheden. Eerstetaalleerders hebben daarom een voorsprong op tweedetaalleerders als het
gaat om het aantal woorden dat ze beheersen.
■ ■ ■

3.2.2 Welke informatie draagt een woord?

Als een vierjarig Nederlands kind naar school gaat, heeft het een behoorlijke
productieve en nog grotere receptieve woordenschat. Het verwerven van
woorden thuis en op straat gaat gewoon door als het kind naar school gaat.
Er komt alleen een nieuwe bron van (school)woorden bij die allemaal weer
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iets betekenen. Behalve de woorden die in de klas worden gebruikt, zijn dat
ook de woorden die op het schoolplein in een veel informelere situatie worden opgepikt, bijvoorbeeld bij bepaalde spelletjes.
Vier jaar lang heeft het kind met klanken, de woordvormen, zinsstructuren,
betekenissen, soms ook de schrijfwijze en de communicatieve gebruikssituaties van de moedertaal, geëxperimenteerd. Dat geldt voor ieder kind, ook
het anderstalige kind.
In feite bevat ieder woord afzonderlijk bepaalde informatie die je razendsnel
inzet als je je moedertaal hoort, spreekt, leest of schrijft. Vaak gebeurt dat
echter intuïtief en ben je je niet bewust van de grammaticale aspecten en de
communicatieve waarde van de taal.
Elk woord bevat informatie die in vijf componenten zijn te verdelen:
1 een fonologische component;
2 een morfologische component;
3 een syntactische component;
4 een semantische component;
5 een orthografische component.
Naast de kennis over de toepassing van die vijf componenten bezitten kinderen bij het binnenkomen van de school ook al veel kennis over het gebruiken van taal in specifieke situaties (communicatieve settings). Bijvoorbeeld
of je formele of informele taal moet hanteren. Tegen een vriendje praat je anders dan bijvoorbeeld tegen je ouders of je leraar, en leden van het vorstenhuis spreek je weer anders aan. Deze kennis doe je als het ware automatisch
op als je je moedertaal leert. Dit is dan ook een onderdeel van het taalverwervingsproces.
De intuïtieve kennis van de regels van een taal, waarover ieder kind bij binnenkomst van de school beschikt, wordt de grammaticale kennis genoemd.
De kennis over taal in communicatieve situaties noemen we de socio-pragmalinguïstische kennis. Grammaticale kennis en socio-pragmalinguïstische
kennis spelen een rol bij het leren van Nederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal en Engels.
Ad 1 Fonologische component
Vierjarigen kunnen de klanken van een groot aantal woorden waarnemen en
onderscheiden. Naar andere woorden luisteren ze alleen. Ze beheersen daarnaast ook in bepaalde mate wat we met een vakterm productieve mondelinge
vaardigheid noemen. Bij het verklanken hoort ook de intonatie die voor het
goed verstaan van woorden nodig is. Luisteren en spreken samen vormen de
fonologische component.
In het Nederlands gaan we uit van ten minste 35 klanken/fonemen. In het
Nederlands ordenen we vervolgens die klanken in medeklinkers (18) en klinkers (17). De klinkers ordenen we vervolgens in korte klanken (a, e, u, i, o),
lange klanken (aa, oo, ee, uu) en tweetekenklanken (ui, oe, ie, ou, au, eu, ij,
ei). Voor het Engels zijn dat er 44 die weer op een andere wijze geordend zijn.
Het Turks benoemt de klanken weer heel anders met acht klinkers, dus negen
minder dan het Nederlands. Bovendien zijn er in de Turkse taal andere afspraken gemaakt over de manier waarop men klinkers met elkaar kan combineren dan in het Nederlands.
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Ad 2 Morfologische component
Voor het bouwen van zinnen gebruik je woorden. Die woorden pas je aan
wat vorm betreft aan hun functie in de zin, aan hun relatie met andere woorden of aan de betekenis die het woord in de zin heeft.
Voor het veranderen van de structuur van een woord hebben we stukjes van
dat woord tot onze beschikking waarmee we de functie of betekenis kunnen
veranderen. Zo’n stukje noemen we een morfeem. Een woord bestaat dus altijd uit één of meer morfemen.
Bijvoorbeeld: ‘huis’ bestaat uit één morfeem. ‘Verhuisd’ bestaat uit drie morfemen:
1 ‘ver’ betekent dat er van de ene naar de andere plaats gegaan wordt;
2 ‘huis’ wil zeggen dat de verplaatsing een huis betreft;
3 ‘d’ geeft aan dat het al gebeurd is.
Kinderen leren deze regels niet, maar ze kunnen ze wel toepassen. Hoe dat
precies gaat, weten we eigenlijk niet, maar kinderen zijn erin getraind om in
hun moedertaal de regels uit het taalaanbod zodanig te herleiden, dat ze de
regels ook op andere woorden en in andere zinnen kunnen toepassen. Dat
heet creative construction.
Ook tweedetaalleerders leren de regels op deze wijze toe te passen. De voorwaarde is dat ze genoeg taalaanbod om zich heen horen. Dat kan een probleem zijn als ze niet meteen vanaf jonge leeftijd met de tweede taal worden
geconfronteerd, omdat die later wordt aangeboden. Als er bovendien in de
schoolleeftijd in de thuisomgeving ook weinig of geen taalaanbod van de
tweede taal is, bijvoorbeeld omdat er niet vaak naar Nederlandse televisieprogramma’s wordt gekeken, of omdat er in de buurt veel kinderen zijn die
dezelfde moedertaal spreken, dan is het des te belangrijker dat er voldoende
taalaanbod en interactie in de klas plaatsvindt, waardoor de kinderen de regels herleiden en leren gebruiken.
Bij Engels is het taalaanbod buiten school zeer uitgebreid en gevarieerd. Niet
alle anderstalige leerlingen echter worden in hun omgeving vaak met Engels
geconfronteerd: als kinderen een (televisie)kijkpatroon of computerpatroon
hebben gelijk aan de gemiddelde Nederlandstalige leerling, dan krijgen ze
hetzelfde aanbod. Is dat niet het geval, of wordt er niet veel aan Engels gedaan op de basisschool, dan is het voor hen moeilijker om via creative construction regels uit het taalaanbod te herleiden. Je moet de inputfase dan verlengen en meer receptieve opdrachten geven zodat de kinderen aan de taal
kunnen wennen.
Wat bij Engels op de basisschool speciaal is, is dat de zinnen die in de gesprekjes worden gebruikt als kant-en-klare zinnen worden aangeboden binnen een thematisch samenhangende context.
Ad 3 Syntactische component
Woorden worden niet zomaar als losse eenheden geproduceerd. Er is een bepaalde samenhang tussen. Op de juiste plaats en aan de functie en betekenis
aangepast, vormen verschillende woorden zinnen, die weer tot een tekst
kunnen worden verweven. Zinnen zijn opgebouwd uit woorden die verschillende functies hebben. Sommige woorden hebben een soort metselfunctie
en betekenen alleen iets in een zin. Dat wil zeggen dat zinnen zijn opgebouwd uit verschillende woordsoorten die in combinatie met elkaar delen
van zinnen kunnen vormen.
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Voor het leren van Nederlands als moedertaal, NT2 en Engels moet er voldoende taalinput zijn om de regels zo te kunnen herleiden, dat de leerling
syntactisch correcte zinnen kan maken.
Het is beslist niet de bedoeling om tweede- en vreemdetaalleerders met grammaticaregels te bombarderen, maar je streeft een aanpak na waarbij de leerlingen uit een overvloedig aanbod van gesproken (en als ze ouder zijn ook
geschreven) taal, via de regels uit het aanbod kunnen destilleren.
Voor Engels is er relatief weinig lestijd beschikbaar. Dat betekent dat er een
keuze moet worden gemaakt uit de zinnen en woorden die essentieel zijn om
meteen – zie kerndoelen – in simpel Engels over alledaagse onderwerpen te
communiceren. Meestal is die keuze al gemaakt in de zinnen die in het lespakket voorkomen.
Ad 4 Semantische component
We gaan ervan uit dat iemand die bepaalde woorden en zinnen gebruikt, ook
weet waarnaar het betreffende woord verwijst in de werkelijkheid, met andere woorden dat hij de betekenissen kent. Andersom is natuurlijk ook het
geval. Kinderen nemen soms veel meer waar dan ze kunnen benoemen. Het
komt ook voor dat ze zelf woorden creëren als ze het gangbare woord voor
een bepaald object of concept nog niet kennen. Dit zijn voorbeelden van
woorden die jonge eerstetaalleerders zelf bedenken als ze het ‘echte ‘woord
nog niet kennen:
. autohuis: caravan
. kaassoep: kaasfondue.
Bij Engels verzinnen kinderen ook vaak woorden, maar dan vanuit hun kennis van de moedertaal. Vaak verengelsen ze een woord dat ze (nog) niet kennen: [biekuh] voor mug (Ned. beker). Of ze kiezen een woord dat vanuit het
Nederlands logisch lijkt qua vorm, maar qua betekenis niet kan: ‘Go your
gang!’ in plaats van ‘Go ahead!’ of ‘I want some chips’ (gebakken aardappelen)
in plaats van crisps (zoutjes).
Het is niet altijd gemakkelijk om precies te zeggen wat een woord betekent.
Vaak gaat er een hele wereld achter schuil die je in feite moet leren bevatten.
Een wereld die je confronteert met een hele kluwen woorden die min of
meer bij elkaar horen. De betekeniscomponent is waarschijnlijk de meest ingewikkelde. Betekenissen leren, het opslaan in je hoofd, die weer gebruiken
en wendbaar maken in situaties is de kern van taalverwerving en woordenschatverwerving.
Als verwerving op deze wijze plaats vindt bij Engels, betekent dat niet dat
men het woord ook moet kunnen vertalen. Aan anderstalige leerlingen vraag
je ook niet wat het Turkse equivalent van het nieuw verworven woord is.
Woordverwerving van tweedetaalleerders buiten school is dus sterk gebaat
bij een omgeving waarin veel Nederlands wordt aangeboden in gesproken en
geschreven vorm.
Ad 5 Orthografische component
Steeds vaker komen kinderen al de school binnen met kennis van geschreven
taal. Sommigen kunnen al lezen en schrijven. Notie hebben van geschreven
taal betekent dat kinderen het besef hebben dat de klanken die ze uitspreken
een teken hebben. In het onderdeel fonologische component hebben we
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reeds vermeld dat er in het Nederlands zo’n 35 fonemen zijn. In het Nederlands hebben we slechts de 26 letters van het alfabet beschikbaar om die
klanken te voorzien van een teken (grafeem). Er is helaas geen sprake van een
eenduidige toekenning van klanken aan tekens. De klinkerklank in het Nederlandse woord ‘dun’, kan behalve met een ‘u’, ook aangegeven woorden
met ‘e’ (als in ‘de’), met ‘een’ (als in ‘een’), met een ‘i’ (als in ‘bezig’), en met
een ‘ij’ (als in ‘heerlijk’).
Kinderen die kunnen lezen en schrijven zijn dus in staat het systeem eenduidig toe te passen, ook als het niet-klankzuivere woorden betreft.
De spelling van het Nederlands is niet alleen voor tweede-, maar ook voor
eerstetaalleerders moeilijk. In dat opzicht zitten ze soms dicht bij elkaar. Ook
de spelling van Engels is zowel voor native speakers als voor vreemdetaalleerders moeilijk.
Bij Engels hebben de kinderen vooral via luisteren taalinput gekregen. Van
de meeste woorden hebben ze nog geen orthografisch beeld. Als je leerlingen
in groep 6 laat opschrijven welke woorden ze in het Engels kennen, dan
schrijven ze de meeste woorden fonetisch op, dus zoals je ze uitspreekt.
Schrijfvaardigheid is geen kerndoel bij Engels. Schrijven wordt als ondersteunende vaardigheid wel gebruikt om de woordenschat te consolideren en om
het schriftbeeld aan het woordbeeld te laten koppelen. Je zult als leraar dus
activiteiten moeten aanbieden die dat mogelijk maken. Leraren die in hun
eigen schooltijd opgeleid zijn met een sterke nadruk op grammaticale en
spellingscorrectheid, vinden het vaak moeilijk zich hiervan los te maken.
Maar de sterke nadruk op (elementaire) gespreksvaardigheid in de basisschool staat dat eenvoudig niet toe. Sterker nog: veel nadruk op formele correctheid werkt contraproductief. Aanmoediging bij pogingen mondeling te
communiceren heeft betere effecten.
Dat geldt ook voor lezen, voor eerste-, tweede- en vreemdetaalleerders. Veel
lezen, veel leeskilometers maken, ook al ontgaat je soms een detail, is een belangrijk deel van het leerproces, niet alleen als input voor productief gebruik,
maar ook als aanjager van de motivatie. Het grote bijkomend voordeel is dat
hier ruimte is voor individualiseren en differentiëren.
■ ■ ■

3.2.3 Socio-pragmalinguïstische kennis en vaardigheid

Als je taal leert gebruiken in verschillende situaties, bijvoorbeeld in gesprekken met vrienden, telefoongesprekken, in de klas bij het stellen van vragen,
moet je ook leren hoe je je moet gedragen. Je maakt dan niet alleen een inschatting welke woorden je kiest, hoe je je zinnen opbouwt en hoe je ze uitspreekt, maar je schat ook in hoe de sociale context is en hoe de communicatieve setting is waarin de taal gebruikt gaat worden. Een vierjarige heeft afhankelijk van de thuissituatie al een paar verschillende settings voor ogen.
Bijvoorbeeld op bezoek gaan bij de dokter lokt waarschijnlijk ander taalgedrag uit dan een bezoek aan oma.
Tweedetaalleerders moeten vaak nog leren welke woorden en zinnen ze wel
en niet in formele zin kunnen gebruiken. Er is veel taalinput, oefening en ervaring voor nodig om dat te weten te komen. Maar er is meer dan dat. Vaak
is de anderstalige leerling door gebrek aan socio-culturele ervaring niet in
staat de situatie te beoordelen en op grond daarvan te kiezen voor een bepaald register.
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Voor Engels zijn hier veel meer beperkingen. Het aantal situaties waarin leerlingen de taal moeten kunnen hanteren, is relatief gering: je moet je kunnen
redden in thema’s als kennismaken, woonomgeving, kleding, hobby’s. En
dan gaat het praktisch uitsluitend om contacten met leeftijdgenootjes in situaties als uitwisselingen, bezoek thuis, de camping. De lespakketten op
school spelen hier sterk op in.
De kinderen leren kant-en-klare, praktisch altijd informele taal die ze meteen
in alledaagse gesprekjes kunnen toepassen. Wat de kinderen buiten school
leren (via de media, commercie, van elkaar) grenst soms aan straattaal, bijvoorbeeld bij ‘rap’.
■ ■ ■

3.2.4 Woordverwerving bij jonge kinderen

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe jonge kinderen hun moedertaal verwerven.
Woordverwerving bij jonge kinderen sluit daarbij aan. Succesvolle woordverwerving verloopt bij (zeer) jonge NT2-leerlingen globaal op dezelfde manier
als bij kinderen die Nederlands leren als eerste taal. Behalve woorden leren de
eerstetaalleerders en kinderen die Nederlands leren als tweede taal ook concepten: een gymzaal kan een nieuw concept zijn als je als kleuter voor het
eerst naar de basisschool gaat. Dus leer je behalve het woord, ook wat het is.
Bij oudere leerlingen die nog niet zo lang bezig zijn met het leren van een
tweede taal, zie je dezelfde patronen als bij zeer jonge leerlingen die de moedertaal leren. Oudere kinderen kennen bepaalde concepten zoals een gymzaal al wel. De woorden die ze moeten leren zijn anders, moeilijker, en aangepast aan wat ze op school, bij de zaakvakken en als schooltaal, moeten
kennen. Ook zijn er verschillen wat betreft communicatieve strategieën. Op
oudere kinderen wordt een ander beroep gedaan dan op jongere leerlingen.
Om de boodschap over te brengen, moeten ze goed hun best doen om zowel
vorm als inhoud goed over te brengen, waardoor ofwel de boodschap ofwel,
bij meer emotionele uitingen, de vorm het moet ontgelden.
Een goede taalvaardigheid in de moedertaal bevordert het leren van een
tweede taal, niet om van de eerste in de tweede taal te vertalen, maar om de
kenmerken en concepten van de taal beter te leren doorgronden. Dat betekent niet dat je bijvoorbeeld op de basisschool les in de eerste taal moet
geven aan anderstaligen, maar wel dat in de thuissituatie zo veel mogelijk
(moeder)taal wordt verworven. Alleen op die manier maken kinderen zich
belangrijke concepten eigen.
Jongere kinderen reageren intuïtiever en voor hen speelt vormcorrectheid
minder. Om te voorkomen dat jonge kinderen met een taalachterstand in
het basisonderwijs starten, is het dus niet alleen belangrijk om de moedertaal
goed te leren, maar ook om zo jong mogelijk met het leren van de tweede
taal te beginnen, het liefst voordat de kinderen naar de basisschool gaan.
Als je bekijkt hoe een peuter, onder normale omstandigheden, woordjes leert
in de eerste taal, dan zie je dat de (taal)relatie van peuters en hun verzorgers
zich kenmerkt door:
1 Veel herhaling. Veel herhaling, maar ook telkens weer de woorden in verschillende taken en activiteiten laten gebruiken, consolideert de woordenschat bij T1- en T2-leerders en bij Engels.
2 Aanbieding van woorden in een context. De context is zeer belangrijk evenals
authentieke ‘input’ waarbij de woorden zijn ingebed in het verhaal, het
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gesprekje, de situatie. De woorden maken deel uit van een communicatieve situatie. Vooral T2-leerders kunnen vaak met de betekenis van een geïsoleerd woord niet uit de voeten.
Bij Engels worden de woorden in de context van de inputtekst gepresenteerd en gebruiken de kinderen deze woorden weer in de gesprekjes. Er
staan illustraties bij de inputtekst, zodat je kunt herleiden en voorspellen
wat er zal gaan gebeuren.
Beperkt aantal onderwerpen of thema’s. Bij intentioneel leren moet de leraar
een keuze maken uit de woorden die belangrijk zijn om te leren. Belangrijk betekent hier: Zijn ze onmisbaar in de situatie? Zijn ze ook qua frequentie het selecteren waard? En pas op: te veel woorden leren in een leseenheid werkt contraproductief.
Beperkt aantal stemmen waar de peuter zich op instelt. Bij wat oudere kinderen
is variatie in stemmen en soorten teksten juist aan te bevelen. Dat doet
recht aan hun grotere interesseveld en geringere behoefte aan veiligheid.
In de luister- en leesteksten van de moderne lespakketten Engels is die variatie tegenwoordig gewaarborgd.
Ondersteuning van uitingen met gebaren. De woorden met gebaren ondersteunen is belangrijk voor snel begrip van de leerling. Je kunt de instructietaal of ‘teacher talk’ die je als leraar in de klas gebruikt om instructies te
geven door gebaren verduidelijken. Een goed hulpmiddel is een aanpak
waarbij de leraar de leerlingen instructies geeft die ze letterlijk en lijfelijk
moeten opvolgen: Strek je armen (Stretch your arms); Til je linkerbeen op (Lift
your left leg), enzovoort.
Veel pogingen om de aandacht van de peuter te vangen. Je krijgt de aandacht
van de leerlingen als je de woorden binnen hun belevingswereld kiest,
maar vooral als ze er iets mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat je bij
EIBO zo veel mogelijk aan de belevingswereld van de leerling appelleert.
Beter dan de woorden voor beroepen leren, is het om hobby’s aan te leren
met als uitgangspunt de vraag: ‘What’s your hobby?’
Veel bemoediging, de peuter krijgt voornamelijk succeservaringen. Bemoediging
en succeservaringen zijn belangrijk om de leerlingen te motiveren. Benadruk niet wat fout ging, maar prijs wat goed gaat!
Aanpassing van het taalgebruik zodat de peuter het begrijpt. Het is aan te bevelen om de moeilijkheidsgraad van de input iets uit te tillen boven het actuele vaardigheidsniveau van de leerling, zowel bij Nederlands als eerste
taal, NT2 als bij Engels. Bij te moeilijk taalgebruik haken de leerlingen af.
Van te makkelijk taalgebruik leren ze te weinig.
Grote mate van interactie. Interactie tussen leraar en leerlingen en leerlingen onderling is de spil waar het bij Nederlands, NT2, Engels en de andere vakgebieden om draait, net als bij moedertaalverwerving. Tijdens interactie vindt de verwerking van de input plaats. Je kunt dan denken aan
vraag en antwoord, rollenspelen, spelletjes spelen. Als je bij Engels maar
genoeg oefent en de kerndialogen beheerst, dan is de stap naar Engels
spreken buiten de klas minder moeilijk en wordt het vanzelfsprekend. Dat
geldt ook voor Nederlands als tweede taal.

3.2.5 Hoe woorden gebruikt worden

Woorden op zich betekenen weinig: bij het bouwen van een huis komt meer
kijken dan alleen het stapelen van bouwstenen. Pas als je woorden in een zin
gebruikt, krijgen ze betekenis door hun relaties met andere woorden, en dan
ook nog volgens een bepaalde systematiek. In vaktermen heet het systeem
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van taalregels de grammatica van een taal. Met die grammatica wordt het geheel aan regels bedoeld die taalgebruikers in hun hoofd hebben.
Het is te simpel om te stellen dat uitsluitend een beperkte woordenschat de
prestaties in het onderwijs en daarbuiten beïnvloedt. Ook al hebben kinderen een redelijke woordenschat, toch kunnen zich bij het leren en toepassen
problemen voordoen. De thuissituatie kan de prestaties nadelig beïnvloeden,
maar ook de traumatische ervaringen die bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers hebben ervaren.
De volgende problemen doen zich voor bij tweedetaalleerders:
. Gesproken woorden volgen intonatie- en beklemtoningpatronen. Verander je
het patroon, dan krijg je een andere betekenis en dat kan moeilijk zijn
voor tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders. Bijvoorbeeld in ‘Jij hier?’
of ‘Jij hier?’. Je leert dit verschil in betekenis pas in een later stadium beheersen.
. Woorden worden niet altijd letterlijk gebruikt en de betekenis kan daardoor variëren. Omdat tweedetaalleerders minder woorden tot hun beschikking hebben, kan het voorkomen dat ze iets te nadrukkelijk of ongenuanceerd zeggen waardoor dat als onduidelijk of zelfs beledigend wordt
opgevat of dat ze iets opvatten als kwetsend wat figuurlijk is bedoeld.
. Bij woorden onderscheid je functie- en inhoudwoorden. In de zin: ‘En we
zaten met zijn allen in een schuitje’, zijn ‘zaten’, ‘allen’ en ‘schuitje’ de inhoudswoorden. Inhoudswoorden roepen beelden op. Ze zijn belangrijk
voor de betekenis van de boodschap. Tweedetaalleerders hebben weliswaar functiewoorden, zoals ‘omdat’, ‘door’, ‘het’ nodig om grammaticaal
juiste zinnen te formuleren, maar inhoudswoorden om te communiceren.
Vaak zijn dan de inhoudswoorden belangrijker dan de vormwoorden voor
het overbrengen van de boodschap. Je moet als leraar echter wel het
goede gebruik van functiewoorden stimuleren.
. De betekenis die je aan woorden geeft, de beelden die ze bij je oproepen,
knopen aan bij de kennis van de wereld van de leerling. Dan vooronderstel
je dat er kennis van bepaalde beelden is. Dat is vaak niet het geval bij
tweedetaalleerders vanwege bijvoorbeeld cultuurverschillen.
Bij het onderwerp ‘boodschappen doen’ denkt niet iedere leerling onmiddellijk en instinctief aan de winkel die op de kleintjes let; er zijn andere mogelijkheden, zoals de markt of kopen bij de boer of de rijdende kruidenier.
. Sommige woorden of frases leert de eerstetaalleerder meteen als samengestelde woorden (tennisracket, hockeystick, computergame) of als chunks
(‘Watzegje?’, ‘Helemaalniet’, ‘Tegek’, ‘Notatall’, Nothankyou’) waarbij de
gebruiker zich niet realiseert dat de chunk uit verschillende woorden bestaat.
Soms staan woorden in verbinding met andere woorden: mond- en klauwzeer. Of ze worden in vaste idiomatische uitdrukkingen gebruikt, zoals een
grote mond geven.
Voor tweede- en vreemdetaalleerders is niet altijd meteen duidelijk dat deze
woorden samengesteld zijn uit meerdere woorden of verbindingen zijn die
ook in andere samenstellingen kunnen worden gebruikt: het lijkt vaak om
één woord te gaan. Een variant daarvan is het verschijnsel dat de betekenis
van het woord afhangt van de grammaticale functie, bijvoorbeeld:
– ballen: als werkwoord/zelfstandig naamwoord (meervoud);
– knip: bepaald soort brood, een knip van de schaar, een portemonnee,
een werkwoordsvorm;
– shot (Engels): zelfstandig naamwoord, voltooid deelwoord.
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Kortom: woorden hebben verschillende betekenissen afhankelijk van de
context en van de verschillende grammaticale functies. Dat is moeilijk
voor jonge of (nieuwe) tweedetaalleerders. Zij moeten dus ‘uitvogelen’
wat native speakers automatisch verworven hebben.
Sommige woorden zijn soms wel en soms geen synoniemen, zoals ‘groot’
en ‘lang’. Je kunt wel zeggen: ‘Wat ben je groot’ om aan te geven dat iemand lang is. Maar je kunt bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand groot
haar heeft. Enkele voorbeelden van bijna-synoniemen die je niet altijd
kunt verwisselen: struik en plant, lopen en wandelen, berichtje en briefje.
In het Engels gebruiken leerlingen vaak het word ‘nice’ om aan te geven
dat iets of iemand leuk is, waar een native speaker meer synoniemen zou
gebruiken, bijvoorbeeld ‘kind’ of ‘fine’.

T2-leerders zijn geneigd om simpele woorden te gebruiken vanwege hun
kleinere woordenschat. Dat is veiliger. Bij het gebruik van antoniemen of tegenstellingen kiezen ze ook vaak de makkelijke woorden als ‘klein en groot’ en
niet ‘smal en breed’ of bijvoorbeeld ‘kort en lang’. Ook moeten ze vaak nog
de figuurlijke toepassing van bepaalde begrippen ontdekken. Synoniemen
leer je door zelf te lezen en voorgelezen te worden: in literatuur worden
moeilijker woorden gebruikt dan in spreektaal.
Dan is er nog gradatie waarmee je bijvoorbeeld het verloop in fasen van allerlei activiteiten kunt aangeven: je begint met zachtjes snikken en je eindigt
met huilen met luide uithalen. Of bijvoorbeeld van kurkdroog tot kletsnat.
Als je niet zo veel woorden tot je beschikking hebt, dan kun je geen gradatie
en nuancering aangeven en beperk je je dus tot ‘huilen’ en ‘droog’ of ‘niet
nat’. En dat kan een beperking zijn die tot misverstaan aanleiding geeft.
Omdat tweedetaalleerders een beperkt vocabulaire hebben, generaliseren ze
en breien ze de woorden die ze kennen uit voor meervoudig gebruik: met
‘beest’ wordt dan een hond, kat, vogel, muis, cavia, enzovoort, bedoeld, terwijl een kind dat Nederlands leert als eerste taal al vanaf jonge leeftijd de
woorden voor hond en kat kent. Overigens is dit een verschijnsel dat we
onder de naam compensatietechnieken ook tegenkomen. Als je het woord
voor reiger niet kent is het een verdienstelijke truc om het parapluwoord
‘vogel’ te gebruiken, vergezeld van een aanduidingen als ‘groot’, ‘grijs’, ‘hij
eet vis’.
Uiteraard gelden al deze aspecten ook voor leerlingen die Engels leren. Je
hebt zelf ook misschien wel eens ervaren dat je heel enthousiast in het Engels iets wilde vertellen of uitleggen en dat je daarbij geremd werd door je gebrekkige woordenschat: ‘Yes, the food is very nice!’ in plaats van ‘It was delicious!’.
Ook voor tweedetaalleerders kan het frustrerend zijn om te ontdekken dat ze
weliswaar veel woorden (her)kennen, maar daar in een vrije opdracht, zoals
een verhaal vertellen over een onderwerp, niet echt mee uit de voeten kunnen omdat het kader, met andere woorden de regels, hen ontbreekt om die
woorden in zinvolle uitingen te gebruiken.
Het verschil zit hem in het feit dat voor tweedetaalleerders Nederlands een
overlevingstaal is. Je moet de woorden wel kennen, anders krijg je misschien
het verkeerde artikel, of kom je uit bij het postkantoor in plaats van het stadhuis. Engels is in Nederland natuurlijk geen overlevingstaal.
Ook is het zo dat bij Engels de taaluitingen van de leerlingen veel meer gestuurd worden. Het verloop van de opdrachten is idealiter zodanig dat leer3.2 Studietekst 83
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lingen pas een vrijere opdracht krijgen als ze binnen het thema al een aantal
fasen hebben doorlopen. Tweedetaalleerders krijgen wel voortdurend prikkels om open opdrachten te maken: iedere (vraag)zin die ze willen uiten, is
in feite een vrije opdracht. Het zou dus ideaal zijn als je de woordenschatverwerving bij tweedetaalleerders zo zou kunnen sturen dat zij soepeler naar
moeilijker taken gaan.
■ ■ ■

3.2.6 Compensatiestrategieën

Het is voor jou als leraar belangrijk om te weten wat je kunt doen als de
woordkennis van je leerlingen tekortschiet. Dat geldt voor alle drie de taalterreinen, zeker waar het om aanvangsonderwijs gaat en je er zeker van kunt
zijn dat leerlingen regelmatig met dit probleem geconfronteerd worden. Bij
de componenten in het taalverwervingsproces spelen strategieën een belangrijke rol.
En toch is het een onderwerp waaraan in de lessen maar weinig aandacht
wordt besteed, terwijl er wel degelijk toepasbare remedies voor zijn. Wat te
doen dus om te voorkomen dat de leerlingen met hun mond vol tanden
staan:
. Bij luisteren (receptief mondeling):
– gebruikmaken van de context en voorkennis aanspreken;
– om herhaling/verduidelijking vragen.
. Bij spreken in gesprekssituaties (productief mondeling):
– gebruikmaken van een overkoepelend begrip (grote grijze vogel voor
reiger);
– gebruikmaken van een synoniem of tegenstelling (‘not wide’ for ‘narrow’);
– duiden door bijvoorbeeld een plaatsbepaling: een kamer in de gevangenis voor ‘cel’;
– gebruikmaken van lichaamstaal of aanwijzen.
. Bij leesteksten (receptief schriftelijk):
– gebruikmaken van je voorkennis;
– gebruikmaken van de zogenaamde uitstekende delen van de tekst (layout, kopjes, afbeeldingen);
– een woordenboek gebruiken.
. Bij schrijven (productief schriftelijk) is veel minder sprake is van pressie,
verlegenheid en ad hoc reageren omdat je nog eens rustig op kunt zoeken
hoe je een woord moet schrijven. Bij het (na)schrijven van Engelse woorden kun je de leerlingen in het tekstboek of in de woordenlijst in tweetallen of individueel de spelling van woorden of de ‘constructie’ van de zin
laten opzoeken.
Voor al deze compenserende technieken zijn op eenvoudige wijze oefenactiviteiten te ontwerpen. Voorbeelden:
. Bouw in een oefendialoog de opdracht in: Zeg voortdurend tegen je partner dat je het niet begrijpt.
. Geef een tekst met gaten en voor elk gat drie alternatieven. Laat de leerlingen kiezen op basis van voorkennis en contextgegevens, en laat ze
daarna verantwoorden waarom zij tot hun keus gekomen zijn.
Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan het inzetten van strategieën.
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Figuur 3.4 Voorbeeld van lesopdracht Engels

Bron: Bubbles, Workbook 2, Thieme, Zutphen, 1999

■ ■ ■

3.2.7 Specifieke problemen van de anderstalige leerling

De anderstalige leerling ontmoet bij het leren van de tweede taal en Engels
een aantal redelijk nauwkeurig te omschrijven struikelblokken. De belangrijkste die betrekking hebben op woordverwerving zijn:
. Nederlands als instructietaal in het lesmateriaal is vaak te abstract, te complex.
. Bij Nederlands als voertaal bij de interactie tussen docent en leerling is de
leraar zich vaak niet bewust van de problemen die idiomatisch taalgebruik
voor de tweedetaalleerder oplevert, bijvoorbeeld: ‘Ik zit met mijn handen
in het haar.’
. Het gebruik van de Nederlandse terminologie bij grammaticale verschijnselen werkt meestal contraproductief, omdat er geen aansluiting is met
voorbeeldmateriaal in de moedertaal.
. De aangeboden thema’s en situaties als input voor taalverwerving zijn
niet of onvolledig herkenbaar. Veel T2-leerders kunnen niet uit de voeten
met de achterliggende concepten van woorden als ridderroman/emancipatie/railtour/kleinduimpje.
Het omgekeerde is ook het geval, zie hiervoor de titel van figuur 3.5.
. De traditionele hulpmiddelen bij de woordenschatverwerving functioneren niet. Een tweetalige woordenlijst bij Engels is nutteloos als de leerling
het verklarende woord niet kent. (somewhat – enigszins; make fun of – in
het ootje nemen).
. De taalomgeving is vaak niet voldoende rijk en gevarieerd en biedt de
leerling onvoldoende herkenbaarheid. Een gesprekje over een maaltijd die
alleen maar beschuit met jam of stamppot biedt, is geen uitnodigend trainingsmateriaal.
. Er wordt onvoldoende gebruikgemaakt van de ervaringen die de leerling
al opgedaan heeft bij het leren van NT2 als het gaat om het hanteren van
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hiaten in de kennis; om compensatietrucs dus. Ook wordt er te weinig gebruikgemaakt van de buitenschoolse kennis van de wereld en van de kennis die is opgedaan bij het proces van het leren van de eerste taal.

Figuur 3.5 'Een moskee is toch een soort kasteel?'

‘Een moskee is toch een soort
kasteel?’
(Martine Zuidweg)
Om de Brabantse kinderen te
vertellen over de islam komt Katinka
Boukhanissa op bezoek bij de
Mariaschool in Bladel.
Aan de Mariaschool in Bladel zijn de
terreuraanslagen in Amerika niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Bij het
koffiezetapparaat in de lerarenkamer
staat een druk gebarende lerares van de
kleuters. Ze praat gejaagd. “Kwam ik
vanochtend in de klas en wat stond
daar? Een potje met wit poeder met
daarop het etiket: verboden aan te
raken!” De middagpauze is net
begonnen en een handvol leraren kijkt
de juf met grote ogen aan.” Ik dacht
natuurlijk meteen dat het een grap was,
maar ja je weet nooit. En ik ben wèl
verantwoordelijk voor al die kinderen”.
Ze hapt naar adem en zucht. Op
rustiger toon vertelt ze dat de kinderen
haar gelukkig konden vertellen wat het
witte poeder betekende. Dat is groeipoeder, zei er een, als je dat in het bos
strooit op een plaats waar niets groeit,
dan komt er hop een boom. Je kunt het
ook op de pannenkoek doen, wist een
ander.
Misschien is het de allerkleinsten
ontgaan, maar de meeste kinderen van
de Mariaschool in Bladel, een dorp met
11.000 inwoners bij Eindhoven, weten
dat wit poeder ook gevaarlijk kan zijn.
Ze weten van de oorlog in Afghanistan.
En van moslims en de islam. Maar het
zegt ze weinig. Tussen de 350 leerlingen van de basisschool zit welgeteld
één leerling die moslim is, een van de
twee allochtonen die de school telt.
“Als wij met leerlingen praten over
allochtonen, over hoe ze hier leven en
waar ze in geloven, blijft dat heel
abstract. Het is als praten over de tram.
Die zien ze ook nooit”, zegt directeur
Gust van de Put van de katholieke
basisschool. De school zocht daarom
naar een goede manier om leerlingen te
informeren over moslims. En kwam uit
bij het Centrum voor internationale

samenwerking (COS – de vroegere
naam luidde Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) in Oost-Brabant.
Die stichting laat allochtonen op
verzoek hun verhaal vertellen op
scholen, onder het motto ‘Verhalen
van Ver’.
Toen het COS haar belde had Katinka
Boukhanissa, moslim en inwoonster
van Bladel, net een artikel gelezen over
de profeet Mohammed in Elsevier. Ze
was er woedend over. “Er klopte
helemaal niets van. De profeet werd
volkomen belachelijk gemaakt. De
schrijver had blijkbaar nauwelijks
vooronderzoek gedaan. En dan te
bedenken dat een heleboel mensen
zoiets lezen.” Boukhanissa vindt het
belangrijk dat Nederlanders weten wat
de islam werkelijk inhoudt. Daarom
ging ze meteen in op het verzoek van
het COS. “In het nieuws wordt
voortdurend een link gelegd tussen
islam en moord, tussen islam en
agressie. Zo ontstaat er een onjuist
beeld van ons geloof”.
In het lokaal dat grenst aan het
schoolplein bereidt de juffrouw van
groep 7 haar leerlingen voor op de
komst van Katinka Boukhanissa. Mark
is net als het gros van zijn groep 10 jaar
en heeft wel een idee wat een moslim
is. “Volgens mij heeft een moslim van
die lange kleren aan en zo’n plat hoedje
op.” Wat ze van die kleren vinden, wil
de juf weten. “Als hun zo willen
rondlopen, moeten ze dat maar doen”,
zegt Sjoerd. “Maar ik vind ze een
beetje raar.” Moslims hebben lang niet
altijd andere kleren aan, weet Damoon
uit eigen ervaring. Zijn vader komt uit
Iran en ze eten thuis kebab en kip en
geen varkensvlees. Damoon zelf is
geen moslim en gaat ook niet naar de
moskee.
Of iemand weet wat een moskee is,
vraagt de juf. Ralf steekt z’n vinger op:
“Dat is een soort kasteel, net als bij
Aladin”. Zijn klasgenote vertelt dat ze
in Turkije een moskee heeft bezocht en
dat ze ‘allemaal doeken om moest’.
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Vlak voor de bel gaat, vertelt Mark nog
snel wat hij verder weet over moslims:
“Volgens mij stammen ze ook af van
de joden.” Als de leerlingen van groep
7 in de pauze buiten spelen, steekt Tim
zijn hoofd om het hoekje van het
vrijwel lege klaslokaal. Zijn vinger
wijst een paar keer naar achteren.
Opgewonden roept hij: “Juf, daar is ze.
Ik heb ze gezien.” Maar de juffrouw
deelt zijn opwinding niet. “Het is geen
kermisattractie, Tim”, wijst ze hem
terecht.
Katinka Boukhanissa, lichtgrijze blazer,
dito broek en zwarte hoge hakken, heeft
een Marokkaanse vader en een Franse
moeder. Ze groeide op in Parijs en
kwam op haar zeventiende naar Bladel
om te trouwen met een Nederlander
van Marokkaanse oorsprong. Ze mist
de drukte van Parijs nog bijna elke dag.
“Ik ga zeker twee of drie keer per
maand terug.”
Boukhanissa wordt deze dagen regelmatig aanggesproken op de gebeurtenissen rond Afghanistan. Ook nu ze
in de lerarenkamer koffie drinkt tussen
broodjes etende leraren van de
Mariaschool. “Hebben jullie nou meer
moeilijkheden op straat zo in deze
tijd?” vraagt een docent oprecht
geïnteresseerd. Zelf heeft Boukhanissa
geen slechte ervaring, maar ze vertelt
over twee Somalische vrouwen die in
Bladel zijn uitgescholden bij de bushalte. De docent weet meteen welke
vrouwen ze bedoelt. “Ik vind het
dapper hoor, dat ze hier zo gesluierd
rondlopen”, zegt hij. De docent naast
hem kijkt op en reageert: “Ze moeten
het natuurlijk zelf weten, maar als ze
willen integreren dan werkt dat niet,
hè.” Die opmerking heeft Boukhanissa
duidelijk vaker gehoord. “Wat is
integreren”, pareert ze, “is dat: andere
kleren aantrekken?” “De docent
mompelt iets onverstaanbaars en
Boukhanissa vervolgt op vriendelijke
toon: “Mensen zijn toch zeker vrij om
aan te trekken wat ze willen.”
Even later vertelt Boukhanissa in groep
7 dat islam vrede betekent en dat het in
de heilige maand Ramadan niet zozeer
gaat om het laten staan van eten maar
om het helpen van naasten. ”Je mag

“Je mag niet vechten, je mag niet
stelen. En de bedoeling achter het niet
eten is dat je geld spaart voor arme
mensen.”
“Bin Laden is toch ook een moslim?
Gaat-ie ook naar de moskee terwijl-ie
dat soort dingen doet?” vraagt een
jongen. Boukhanissa: “Dat zijn mensen
met een slecht karakter die zich
verschuilen achter het geloof. Er is

geen geloof in de wereld dat zegt dat je
andere mensen mag vermoorden. Echte
moslims zijn boos over wat hij heeft
gedaan.”
Mark leert vanmiddag ook dat moslims
niet van de joden afstammen. “Wij
gaan terug tot dezelfde stamvader:
Ibrahim. Eigenlijk zijn we allemaal één
grote familie: moslims, joden en
christenen. We zijn allemaal kinderen

van God”, zegt Boukhanissa. Als ze
groep 7 heeft verlaten en de juf en de
kinderen nog wat napraten, blijkt dat
indruk te hebben gemaakt op Nick:
“dat eigenlijk iedereen familie is.”
Maar Marieke gelooft er geen fluit van.
Zelfverzekerd steekt ze haar vinger op.
“We kunnen helemaal geen familie
zijn, want we hebben niet dezelfde
achternaam.”

Bron: NRC Handelsblad, 3 november 2001

■ ■ ■

3.2.8 Didactiek van de woordenschat

Wat moet je als leraar kunnen om goed woordenschatonderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren? In de hieraan voorafgaande onderdelen
zijn vaak al opmerkingen van vakdidactische aard gekoppeld aan de besproken onderwerpen.
Op hoofdlijnen moet je allereerst zelf de taal goed beheersen, dat is een voorwaarde. Dit gaat meestal niet op voor Engels om de simpele reden dat je geen
opleiding volgt om vakleraar Engels te worden. Uitgaande van het feit dat je
zelf in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen al minimaal zeven
jaar Engels hebt gehad, gecombineerd met de eindtermen voor de pabo en de
(leer)middelen die je in het basisonderwijs ten dienste staan (cassettebandjes, cd’s), hoeft dit echter geen grote belemmering te zijn.
Als je een anderstalige student(e) bent, dan zul je het Nederlands moeten beheersen.

Figuur 3.6 Juf met jonge kinderen in een kring
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Ervan uitgaande dat je bij woordenschatonderwijs je doelen helder voor
ogen hebt, begin je met het ontwerpen van een activiteit die zich op je doelen richt, en zul je allereerst zicht moeten krijgen op wat leerlingen al weten.
Vervolgens schat je de knelpunten in en bedenk je hoe je dat vooraf in kaart
brengt (reflectie vooraf).
Je dient je vooral bewust te zijn dat het om verschillende soorten van taal
leren gaat in je klas: Nederlands als eerste taal, NT2 en Engels. Het is dus zinnig om na te gaan of er sprake is van overeenkomsten tussen de woorden in
de drie taalgebieden of juist van het maken van onderscheid.
Vooral wat de tweedetaalleerders betreft is het essentieel dat je inzicht hebt
in de effecten van socioculturele factoren die van invloed zijn op het leren
van woorden.
Het is belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen incidenteel en intentioneel leren. En ook dat je wat kinderen incidenteel hebben geleerd, verbindt aan de woorden die ze intentioneel leren. Bij met name de zaakvakken
is het essentieel dat je als leraar goede interactievaardigheden hebt omdat je
daardoor leerlingen kunt stimuleren woorden te verwerven.
Je moet kinderen in de klas de gelegenheid bieden om te spelen. Niet alleen
spelletjes, maar ook liedjes bieden prima mogelijkheden om net als bij Engels
op een speelse manier woorden te oefenen bij NT2. Door de speelse activiteit
zijn de kinderen vaak ook zeer gemotiveerd om het spel te spelen en te proberen te winnen of om mee te zingen, waarbij ze spelenderwijs de woordenschat consolideren.
Als het lespakket voor Engels up-to-date is, is het echt gericht op communicatie en worden er woorden in aangeboden die in alledaagse gesprekjes gebruikt kunnen worden.
Vanwege de verschillen in de klas is het ook belangrijk dat het lespakket voldoende mogelijkheden biedt om te differentiëren in woordenschat.
Ten slotte bied je voldoende gelegenheid en oefeningen waardoor de kinderen woorden uit hun voorkennis ‘moeten’ inzetten.
De toetsing van een woordenschat moet altijd gericht zijn op de doelstellingen. Bij EIBO zijn dat communicatieve doelstellingen, en maak je, net als bij
Nederlands en NT2 onderscheid tussen een schriftelijke en mondelinge, receptieve en productieve woordenschat.
Bij de didactiek van de woordenschat gaat het om de volgende zaken:
a Wat bied ik aan?
b Hoe bied ik de woorden aan?
Ad a Wat bied ik aan?
Anderstalige leerlingen moeten om het onderwijs te kunnen volgen, beschikken over voldoende woordenschat in het Nederlands om:
. te begrijpen wat er gezegd wordt. De schooltaal, met name de instructietaal en de vaktaal, moet worden begrepen;
. te verwoorden wat ze denken of vinden. Taal-denkrelaties, zoals redeneren en uitleggen vereisen een ruime woordenschat.
Hoewel woorden de bouwstenen vormen van de taal moeten leerlingen meer
leren dan losse woorden. Voor het onderwijzen van woorden wordt er een
aantal belangrijke vaardigheden van jou als leraar verwacht:
. de beginsituatie peilen: onderzoeken welke woorden de leerlingen al
kennen;
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.
.
.

weten welke woorden geselecteerd moeten worden om te leren en weten
op welke wijze ze geleerd moeten worden;
de al aanwezige woordkennis en kennis van de wereld van de leerlingen
aanspreken;
zinvolle situaties, omgevingen en activiteiten creëren voor leerlingen
waarin de geselecteerde woorden geleerd kunnen worden.

Het peilen van de beginsituatie is nodig om een beeld te krijgen van wat de
leerlingen al weten, om ‘weggezakte’ kennis weer boven te halen en latent
aanwezige voorkennis te activeren, maar vooral ook om de leerlingen te motiveren door ze inzicht te geven in wat ze al aan kennis hebben.
Het analytisch vermogen van jou als leraar is van belang bij het selecteren
van woorden. Daarbij moet je als leraar kunnen analyseren en inschatten
niet alleen welke woorden de leerlingen nodig hebben bij een bepaalde activiteit of een bepaald thema, maar ook of ze de woorden receptief dan wel
productief moeten kennen. Het is nogal een verschil of je bepaalde woorden
moet herkennen of dat je ze zelf moet gaan gebruiken in bijvoorbeeld een gesprek of een briefje. Ook maakt het veel uit of je de woorden in mondeling
(luisteren en spreken) of in schriftelijk taalgebruik (lezen en schrijven) nodig
hebt.
Dit zijn belangrijke woordcategorieën:
. woorden die je nodig hebt om de alledaagse dingen te kunnen verstaan en
zeggen: DAT – dagelijks algemeen taalgebruik;
. woorden die je nodig hebt om de schoolvakken te kunnen begrijpen, om
onderwijs te kunnen volgen (vaktaal: bijvoorbeeld ‘vermenigvuldigen’,
‘oppervlakte’, ‘tijdperk’, ‘model’, ‘handstand’): CAT – cognitief academisch taalgebruik;
. woorden die je nodig hebt om te begrijpen wat de leraar zegt (instructietaal: Maak de eerste twee bladzijden! Overleg met je buurvrouw! Hoe pak
je het probleem aan?);
. woorden die je nodig hebt om te zeggen wat je denkt (algemene schooltaal: denkprocessen zichtbaar maken door hardop verwoorden).
Je kunt dit natuurlijk niet allemaal op je eigen houtje ontwikkelen, maar wel
kan van je gevraagd worden om – samen met je collega’s in de school – op
grond van dit soort overwegingen een keuze te maken uit op de markt voorhanden zijnd leerlingenmateriaal. Daarbij moet je ook een beeld hebben van
de kwaliteit van de leerlingactiviteiten in dat materiaal omdat die nu eenmaal beslissend zijn voor het rendement van je onderwijs.
Bij de lesplanning maak je voor jezelf een selectie van woorden die jij noodzakelijk vindt per onderdeel of per vak dat in die week aan de orde komt. Dat
doe je mede op basis van de situatie in jouw klas. Door de selectie op basis
van een weekprogramma te maken, kun je de woorden zowel in een specifieke context aanbieden als in een groter geheel plaatsen. Vooral wat betreft de
stap ‘consolideren’ is het noodzakelijk woorden in verschillende situaties aan
te bieden, anders beklijven ze niet.
Vuistregels voor de selectie zijn dus:
. Hoe nuttig is het woord voor het dagelijkse taalgebruik?
. Hoe nuttig is het woord voor de schooltaal (vaktaal, instructietaal)?
. In welke contexten/lessen van deze week kan ik het woord aan de orde
stellen en terug laten komen?
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Figuur 3.7 Voorbeelden uit Laat wat van je horen. Let op de gekozen woorden.

Het voorgaande zou je je in feite voor alle leerlingen moeten afvragen. Bij de
selectie van woorden voor je leerlingen die Nederlands als eerste taal leren,
kun je nagaan welke specifieke problemen die kunnen opleveren voor de
tweedetaalleerders (zie de checklist in subparagraaf 3.2.6). Voor taalzwakke
leerlingen maak je in feite een selectie tussen Nederlands en NT2 in.
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vervolg figuur 3.7

Bron: M. Boers & M. van Kleef, Nederlandse taal voor kleuters in meertalige groepen, Projectbureau

Je maakt altijd onderscheid tussen receptief en productief taalgebruik en/of
schriftelijk en mondeling taalgebruik. Als je dat niet doet en ook bij de toetsing alleen schriftelijk productief toetst, dan toets je ten eerste je doelstellingen niet en halen anderstalige leerlingen nooit de norm. Je moet de evaluatie
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van de toegevoegde woordenschat dus afstemmen op de manier waarop de
woorden gebruikt gaan worden.
De criteria die hiervoor worden genoemd, gelden ook voor Engels. In eerste
instantie wordt de selectie gemaakt door het lespakket. Meestal worden in
een hoofdstuk enkele lessen rond een bepaald thema gegeven. Je voegt als leraar een eigen selectie toe als het lespakket niet voldoende woorden aanbiedt
of geen onderscheid maakt tussen receptief en productief taalgebruik of
schriftelijk en mondeling taalgebruik, frequent en minder frequent taalgebruik. Om te voorkomen dat de leraar ‘slaafs’ de methode volgt, en de leerlingen te veel in vaststaande – gesloten – oefeningen gaan oefenen, is het
nodig om te analyseren welke woorden nu echt nodig zijn om de leerling bepaalde doelstellingen te laten halen.
Voor anderstaligen die weinig met Engels in aanraking komen, geldt dat aan
productieve woordenschatverwerving soms meer aandacht en tijd moet worden besteed dan gemiddeld omdat zij vergeleken met de andere leerlingen
weinig voorkennis hebben. Vanzelfsprekend leg je dan het accent meer op
receptieve dan op productieve opdrachten. Ook bij Engels vraag je je af welke
woorden of begrippen moeilijk kunnen zijn voor anderstalige leerlingen en
houd je daar bij het aanbod van de woorden rekening mee door de woorden
steeds te visualiseren.
Ad b Hoe bied ik de woorden aan?
Zodra je een selectie van woorden, mogelijke contexten en leeractiviteiten
hebt vastgesteld, ga je bepalen welke aanpak je kiest.
Bij Nederlands als tweede taal is een didactiek ontwikkeld die we ook wel de
viertakt van het woordenschatonderwijs noemen. Viertakt verwijst naar de vier
stappen die ondernomen worden bij het leren van nieuwe woorden. Dat
geldt voor anderstaligen net zo goed als voor Nederlandstaligen. Voor het
leren van Engels kan de viertakt ondergebracht worden in het bij EIBO frequent gehanteerde fasenmodel. Daarin worden woorden per thema en per les
aangeboden in een passende context, gevisualiseerd door illustraties. Aan het
eind van een serie van een viertal lessen hebben de leerlingen circa 20 tot 40
woorden leren produceren en minstens zoveel leren herkennen.
Bij het leren van woorden kun je de verschillende taaldidactieken combineren.
Viertakt

In de viertakt doorloopt de leerling bij het leren van nieuwe woorden de volgende vier stappen:
1 Voorbewerken. Je creëert een context die aansluit bij de leerlingen en die
motiverend werkt om meer over het woord/onderwerp te weten te
komen. Tevens vraag je aan de leerlingen wat ze al weten van het onderwerp (voorkennis activeren).
2 Semantiseren. Begrip/de begrippen betekenis(sen) geven. Dat is lastig
omdat ‘betekenis’ vaak verschillende aspecten kent die niet in een keer
over te dragen zijn. Als leraar zul je eerst moeten beslissen welke betekenis
(en/of welke aspecten) je over wilt brengen. Bijvoorbeeld ‘op’: ergens opstaan, ergens op gaan staan, je drankje is op. Alle drie de betekenissen in
één keer overbrengen zal niet lukken. Werk zoveel mogelijk met concreet
materiaal, bij voorkeur met echte spullen en bied het nieuwe begrip steeds
in een context aan.
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Figuur 3.8 Voorbeeldles uit Schatkist. Hoe voorzie je woorden van een betekenis?

3 Consolideren. Nieuwe begrippen een aantal malen terug laten komen, liefst
verspreid over verschillende situaties (contexten) op verschillende dagen
om een nieuw woord te laten beklijven. Herhaling ofwel inoefenen is een
belangrijk gegeven in het (taal)onderwijs.
4 Controleren. De betekenis van nieuwe begrippen controleren. Bovendien
wil je graag te weten komen of de leerlingen een woord alleen receptief of
ook productief kunnen gebruiken.
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vervolg figuur 3.8

Bron: Schatkist Instap, Voorleesboek 2, Verhalen en activiteiten bij Taalplan kleuters en Schatkist lezen,
Marijke Kiemstra en Ludo Verhoeven, Zwijsen, 1998

De doorsnee methode is sterk controlegericht. Vaak besteden methodes
meer aandacht aan wat we de controlefase kunnen noemen dan dat ze
zich sterk richten op waar het om gaat: het echte verwervingsproces van
het woord. Maar beter is het om rondom een bepaalde context een spelsituatie te creëren en te observeren of leerlingen de begrippen ook daadwerkelijk gebruiken.
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Fasenmodel

Diezelfde stappen vind je terug bij Engels in het fasenmodel. Dat model is ruimer van opzet in die zin dat het niet alleen betrekking heeft op het leren van
woorden, maar op het leren van complete taaluitingen, meestal op het niveau van de zin. Ook andere elementen maken er deel van uit: pragmalinguïstische, compensatiestrategieën. In dit model vind je:
. De introductiefase waarbij de inhoud van de lessenserie wordt ingeleid. Dat
betreft het onderwerp, bijvoorbeeld je woonomgeving plus de daarbij gehanteerde taalzaken. De leerlingen worden ‘opgewarmd’ voor het onderwerp. Hierbij wordt de voorkennis van de leerlingen op beide terreinen
geactiveerd.
. De inputfase waarbij als input (meestal authentiek) luister- en soms leesmateriaal wordt verwerkt. Vaak bestaat de input uit een gesprek dat net iets
moeilijker is dan het gesprekje dat de leerling moet leren voeren.
. De oefenfase: Hier oefent de leerling in gesloten oefeningen relevante, realistische gesprekjes rond het thema.
. De overdrachtfase, waarbij de leerling de stap maakt van (steeds minder
sterk gestuurde) training naar het voeren van gesprekjes die sterk betrokken zijn op haar/zijn persoonlijke situatie en voorkeuren, als voorbereiding op het spreken van Engels buiten school.
Stappenplan

In het stappenplan dat nu volgt is de viertakt in het vierfasenmodel geschoven. Het is gebaseerd op de componenten van het taalverwervingsproces.
Stap 1 De beginsituatie peilen
Het is belangrijk om de beginsituatie ten aanzien van de woordenschat rond
het onderwerp vast te stellen. Zie figuur 3.9.
Je begint met het inventariseren van de voorkennis. Er zijn veel manieren
om dat te doen. De woordspin of het word web is het meest bekend, maar je
kunt de kinderen ook in tijdschriften plaatjes met de woorden laten zoeken
en uitknippen om ze te categoriseren of om er een collage van de maken, bijvoorbeeld bij aardrijkskunde of gezond gedrag of bij het thema ‘food and
drink’. Het voordeel hierbij is dat je de posters in de klas kunt laten hangen
tijdens het behandelen van dit onderwerp.
In de viertakt heet dat voorbewerken, in het vierfasenmodel is dat het activeren
en inventariseren van de voorkennis in de introductiefase.
Stap 2 Motiveren
In de introductiefase en bij het voorbewerken creëer je een context aansluitend
op de belevingswereld van de leerlingen waardoor je de kinderen kunt motiveren om meer over het onderwerp te weten te komen. ‘Waarom moet je de
weg leren vragen in het Engels?’ of ‘Hebben jullie wel eens een gebroken arm
of been gehad?’ bij gezond gedrag. Met behulp van het voorbewerken help je
leerlingen als het ware het juiste laatje in het hoofd open te trekken, zodat ze
de nieuwe begrippen na afloop van de activiteiten ook beter kunnen opbergen en kunnen gebruiken als het nodig is.
Deze stap wordt in het onderwijs helaas nogal eens overgeslagen, zowel bij
NT2 als bij Engels, terwijl het juist zo belangrijk is. Voorbewerken valt vaak
samen met de inleiding van de les.
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Figuur 3.9 Vaststellen woordenschat

Bron: Bubbles, Workbook 1, Thieme, Zutphen, 1998

Stap 3 Input geven
In de inputfase bij Engels bied je de woorden binnen een zinvolle context
aan, door de leerlingen te laten luisteren naar en het laten lezen van inputteksten met visuele ondersteuning van illustraties, bijvoorbeeld een praatplaat of een strip met de gebeurtenissen uit de tekst. De taal in de inputtekst
is bij voorkeur authentiek Engels. Het spanningsveld tussen enerzijds de aan
te bieden woorden in die tekst en anderzijds voorkomen dat de moeilijkheidsgraad van die tekst als geheel de leerling blokkeert, wordt geïllustreerd
door de volgende tekst uit een actueel lesmateriaalpakket (zie figuur 3.10).
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Figuur 3.10 Voorbeeld van een strip

Bron: Hello World, The Castle, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch, z.j.

Door middel van richtvragen bij luisteren en lezen kan je de aandacht trekken naar de woorden in kwestie, door de woorden op vorm en betekenis te
laten verwerken, bijvoorbeeld: ‘Welke kleuren worden er genoemd? Kies uit
red, yellow, orange and green.’
Bij NT2 geef je bij de zaakvakken bijvoorbeeld een korte leestekst over het
onderwerp aan oudere leerlingen.
Bij jongere kinderen kun je als input een verhaal of liedje gebruiken. Ook
hier is het essentieel om via interactie de kinderen attent te maken op de belangrijkste woorden door bijvoorbeeld vragen te stellen en te laten beantwoorden of door de leerlingen elkaar vragen te laten stellen.
Stap 4 Input verwerken
Bij Nederlands en NT2 ga je wat in de viertakt heet semantiseren: het begrip
controleren en betekenis geven, bijvoorbeeld door uitbeelden en afbeelden,
door het geven van synoniemen, door het geven van definities, via de moedertaal of een dialect, door het gebruik van concreet materiaal.
Zowel bij Nederlands, NT2 als Engels is visualiseren belangrijk.
De woorden en begrippen worden steeds in een context geplaatst en aangeboden.
Bij Engels zitten we nog in de inputfase en laat je de input verwerken door
woorden te laten naspreken, woorden bij plaatjes te laten zoeken, met bijvoorbeeld ‘jumbled words’ of crosswords de woorden laten invullen en overschrijven om de betekenis van de woorden duidelijk te maken. Dit lijkt op
oefenen, maar het is in feite nog semantiseren. Hetzelfde geldt voor activiteiten om te ordenen, te groeperen en hiërarchie aan te brengen in woorden.
Door deze activiteiten consolideer je de woordenschat omdat er met de
woorden iets gedaan wordt.
In oefentaken is het maken van reeksen als vijver-meer-zee-oceaan, of babypeuter-kleuter-kind-tiener-volwassene-vijftiger, white-grey-black goed onder te
brengen. De leerling doet iets met de woorden en dat is beter dan een woord
zonder context lezen en te proberen het te memoriseren.
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Figuur 3.11 Voorbeeld van input verwerken

Bron: Hello World, The Castle, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch, z.j.

Stap 5 Consolideren door oefenen
Consolideren: in de inleiding is al even ter sprake gekomen dat nieuwe begrippen een aantal malen terugmoeten komen, liefst verspreid over verschillende situaties (contexten) op verschillende dagen.
Dus zul je de woorden verschillende activiteiten en taken laten herhalen.
Vooral het afwisselen van contexten heeft het effect dat er meer gelegenheid
is meer betekenisaspecten van een bepaald woord te leren kennen. Het
hoofdbegrip fungeert als een soort anker dat in de verschillende contexten
steeds nieuwe betekenisaspecten oppikt.
Bij EIBO gaat hier de oefenfase aan vooraf. Voor de oefenfase moet je de tijd
nemen om verschillende soorten oefeningen te doen, van gesloten naar minder gesloten. Naast enkele schriftelijke opdrachten zijn de leerlingen vooral
mondeling aan het oefenen in tweetallen. Weliswaar voeren ze standaardgesprekjes met vaste tekst, maar ze mogen gaandeweg het oefenproces de noties
– de woorden – vervangen door telkens andere woorden. Net als bij NT2 is
herhaling een belangrijke factor om de leerlingen zekerheid en veiligheid te
geven. Ze oefenen geen onbekende woorden, maar de woorden uit de inputfase. Als ze een woord niet meer weten, mogen ze het tekstboek raadplegen.
Stap 6 Beheersen
Bij de viertakt zijn we nu beland bij controleren. Als alle stappen van de viertakt doorlopen zijn, is het belangrijk erachter te komen of er iets van de betekenis van nieuwe begrippen is blijven hangen. Bovendien wil je graag te
weten komen of de leerlingen een begrip alleen receptief of productief kunnen gebruiken.
Bij Engels zitten we dan nog in de tweede helft van de oefenfase: de leraar
geeft minder hulp aan de leerlingen en ze krijgen opdrachten die minder gesloten zijn. De taal die de leerlingen gaan gebruiken staat echter vast: je weet
als leraar vooraf wat de leerlingen gaan zeggen en welke woorden ze gaan gebruiken. Dat maakt controleren gemakkelijk.
Aan het eind van de oefenfase mogen ze echter ook al woorden uit de voorkennis gaan gebruiken. Geleidelijk gaat deze fase bij Engels over in stap 7.
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Stap 7 Toepassen
Met stap 7 zijn we beland bij de overdrachtfase, waarin de leerlingen gestimuleerd worden om de geleerde taal toe te passen in nieuwe vergelijkbare situaties. Als ze geoefend hebben om op een plattegrond in het tekstboek de weg
te wijzen naar het postkantoor, moeten ze nu in een gesprekje aan een Engelstalige duidelijk maken hoe je bijvoorbeeld van hun woonhuis of de
school het station bereikt. Bij de viertakt wordt de transferfase niet genoemd,
maar uiteraard moeten de kinderen voorbereid worden op het gebruik van
de woorden in open opdrachten, buiten de schoolse situatie of les, met gebruikmaking van hun voorkennis. Je kunt bijvoorbeeld een modeshow laten
houden waarbij de kinderen elkaar beschrijven als afsluiting van het onderwerp ‘kleding en kleuren’ bij Engels. Of je kunt de kinderen in een in de klas
gesitueerd ‘restaurant’ bij elkaar iets laten bestellen van zelfgemaakte menukaarten. Het is heel motiverend voor de leerlingen om te zien dat ze al aanwezige voorkennis mogen laten zien en gebruiken.
Dit stappenplan lijkt ook zeer geschikt voor het T2-leren, omdat deze combinatie ook rekening houdt met andere bouwelementen van de taal.
De vraag zou gesteld kunnen worden waar dan precies bij Engels in het fasenmodel de woordenschat uitgebreid wordt, in welke fase er dus echt sprake
is van leren. Het antwoord daarop is dat de woordverwerving plaatsvindt gedurende het gehele proces in alle fasen: van kennis maken met het woord in
het verlengde van al aanwezige kennis, het ontmoeten en het exploreren van
het woord in de luister- en leesteksten, het eerste voorzichtige gebruik in de
oefenfases tot de toepassing in vrijere situaties. In figuur 3.12 wordt een poging gedaan het integreren van de viertakt in het fasenmodel schematisch
voor te stellen.

Figuur 3.12
Woordverwervingsproces
viertakt

Voorbewerken

Stap 1

Taalverwervingsproces Eibo

■ ■ ■

Stap 2

Semantiseren

Stap 3

Consolideren

Stap 4

Stap 5

Gesloten
Introductie

Controleren

Stap 6

Stap 7

Open

Inputfase

Overdrachtfase
Oefenfase

3.2.9 Integreren van de didactiek van woordverwerving bij alle vakken

De kunst van het woordenschatonderwijs is nu dat je als leraar het stappenplan
voor woordverwerving als vast onderdeel van alle taallessen bij Nederlands,
NT2 en Engels plant om de woordenschat van de leerlingen uit te breiden. Afhankelijk van het niveau en de voorkennis van de leerlingen zul je aan de ene
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stap meer of minder aandacht moeten besteden. Maar blijf wel bedenken dat
het voor alle leerlingen belangrijk is om alle stappen te doorlopen.
In wezen moet je voor het leren van woorden bij de zaakvakken dezelfde
aanpak hanteren als in de taallessen. Bij stap 1 en 2 heb je daarvan al voorbeelden gezien.
Stel dat je een aardrijkskundeles gaat voorbereiden. Je hebt vastgesteld dat je
het gaat hebben over urbanisatie. Vervolgens bekijk je bijvoorbeeld de tekst
in het leerlingenboek en je bestudeert de handleiding. Wat zijn volgens de
handleiding belangrijke begrippen die aan de orde moeten komen? Welke
begrippen worden aangeboden in de tekst voor de leerlingen?
Je kiest vervolgens een aantal begrippen die de leerlingen die les zeker gehad
moeten hebben om te begrijpen wat urbanisatie betekent.
Je bedenkt vervolgens een context die aansluit bij de belevingswereld van de
leerlingen. Als kinderen op het platteland wonen, zul je iets anders moeten
bedenken dan wanneer de kinderen in de randstad wonen of hoofdzakelijk
afkomstig zijn uit Ghana en Turkije.
Je stelt voor jezelf vragen op waarmee je bij de kinderen de voorkennis oproept omtrent urbanisatie (zonder het woord te noemen, want waarschijnlijk
kennen de leerlingen het begrip helemaal niet).
Wat de kinderen inbrengen, bewaar je op een flap of op het bord en daar
kom je later op terug en al doende vul je als het ware hun eigen kennisschema aan met nieuwe kennis. En je blijft als leraar in je achterhoofd houden
welke woorden/begrippen je van belang vindt. Dat geldt zowel voor DAT als
voor CAT. Je hebt vooraf ook allerlei platen en authentiek illustratiemateriaal
verzameld waarmee je de geselecteerde begrippen van betekenis voorziet.
Vervolgens laat je ze de woorden gebruiken in activiteiten waarin ze met elkaar overleggen bijvoorbeeld. Daarna laat je de woorden in opdrachten aan
de orde komen waarbij een verschuiving van gesloten opdrachten naar minder gesloten of vrijere opdrachten plaatsvindt.
Bij de lesvoorbereiding houdt je dus vooraf rekening met moeilijke worden.
Als je de focus nu wat meer verschuift in de richting van de leerlingen, dan
moet je concluderen dat idealiter de leerling vertrouwd raakt met het proces
van taal verwerven, zoals dat hiervoor beschreven is en dat de leerling deze
aanpak daadwerkelijk als effectief ervaart. De leerlingen hebben dan geleerd
hoe zij een tekst moeten aanpakken, dat het verstandig is dat je je afvraagt
wat je al van het onderwerp afweet, dat je niet met je mond vol tanden hoeft
te staan als je bepaalde trucjes of aanpakstrategieën beheerst. Dat iedere taalleerder daar zijn voordeel mee kan doen, wordt uiteengezet in het nu volgende hoofdstuk.
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Omgaan met strategieën

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Opdrachten
Studietekst
Strategieën ingedeeld naar typen
Strategieën onderverdeeld naar vaardigheid
Kenmerken van strategisch leren
Een goede leeromgeving en de rol van de leraar

Hoe taal in algemene zin – buiten en binnen de school – verworven wordt,
heb je bestudeerd in hoofdstuk 1 over taalontwikkeling. Daarin is duidelijk
geworden hoe belangrijk de rol is die het taalaanbod daarin speelt. Aan het
taalaanbod werd hoofdstuk 2 gewijd. Vervolgens heb je met behulp van
hoofdstuk 3 ‘Woorden als bouwstenen’ inzicht gekregen in wat woordverwerving inhoudt en hoe je daar in het onderwijs aandacht aan kunt besteden. In dit laatste hoofdstuk komt de vraag: Hoe leren leerlingen op school taal?
nog nadrukkelijker in de schijnwerpers. Strategieën die leerders hanteren bij
het leren en gebruiken van de taal nemen daarbij een centrale plaats in.
Een taal leren doe je niet door het vergaren van kennis over de taal (grammaticaregels bijvoorbeeld) of door woordbetekenissen uit je hoofd te leren,
al zal niemand ontkennen dat dat aanvullende hulp biedt. Een taal leer je
door doen, door het uitvoeren van zinvolle taken en activiteiten waarmee je
je vaardigheid vergroot. De wereld buiten school bepaalt welke taken en activiteiten dat zijn. Anders red je het immers niet. Binnen school is het de taak
van de leraar de leerlingen van goede leeractiviteiten en taken te voorzien.
Vaak zijn leerlingen zich niet zo bewust van de manier waarop ze die leeractiviteiten en taken uitvoeren. Om de taalverwerving en zelfredzaamheid te
bevorderen, is het handig als je je er als leerling van bewust bent hoe je leert,
hoe je iets aanpakt, met andere woorden dat je je bewust wordt van de strategieën die je hanteert.
De laatste jaren is er in het onderwijs steeds meer aandacht voor strategisch
handelen en leren. Niet alleen de kennis wordt aangereikt maar vooral ook
hoe leerlingen moeten handelen om hun vaardigheid te vergroten en hoe ze
zich redden als ze zelfstandig moeten functioneren.
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In dit hoofdstuk ga je onderzoeken welke strategieën van belang zijn bij het
leren en het gebruiken van taal. We gaan daarbij weer uit van een grote gemeenschappelijkheid bij het leren van Nederlands als eerste taal, Nederlands
als tweede taal en het leren van Engels.
De doelstellingen in dit hoofdstuk zijn de volgende:
. je wordt je bewust van het belang van strategieën;
. je verkent of en hoe leerlingen strategieën hanteren;
. je verwerft inzicht in hoe leerlingen met behulp van strategisch handelen
en leren efficiënt taal verwerven;
. je krijgt inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen strategisch
leren bij Engels, Nederlands als moedertaal en als tweede taal;
. je leert lesmateriaal voor Nederlands als eerste taal, als tweede taal en
Engels op strategieën te analyseren, te beoordelen en eventueel aan te
vullen.
Deze doelstellingen kun je als volgt bereiken:
. Je onderzoekt wat strategieën zijn, wat het effect ervan is en welke je zelf
bewust of onbewust gebruikt.
. Je onderzoekt hoe leerlingen bewust gemaakt worden van strategieën
door stageopdrachten uit te voeren en door methodes te onderzoeken.
. Je leest literatuur over strategieën en je toetst de gelezen literatuur aan de
praktijk.
. Je ontwerpt activiteiten rondom strategisch leren.
. Je probeert activiteiten uit in de praktijk en je stelt je activiteiten bij op
basis van de theorie en ervaringen (van jezelf en anderen).

■ ■ ■

4.1 Opdrachten

Je voert opdrachten uit aan de hand waarvan je kennis, inzicht en vaardigheden verwerft over strategieën bij taalverwerving. De opdrachten in deze
studiewijzer zijn gegroepeerd rondom de volgende onderwerpen:
. Wat zijn strategieën volgens je eigen kennis en inzicht?
. Welke strategieën zijn van belang bij taalverwerving?
. Hoe verwerven leerlingen strategieën?
. Verschillen en overeenkomsten tussen strategisch handelen en leren bij
Nederlands als moedertaal, bij Nederlands als tweede taal en bij Engels als
vreemde taal. Je onderzoekt gehanteerde werkwijzen en lesmaterialen in
je stageschool.
. Je ontwerpt zelf een leerlingactiviteit.
. Je evalueert wat je geleerd hebt in dit hoofdstuk.
. In een afsluitende opdracht demonstreer je in de praktijk wat je in deze
module geleerd hebt.
. Je evalueert wat je geleerd en gedaan hebt in deze module.

4.1 Wat weet je van strategieën?
Om te weten te komen wat strategisch handelen
inhoudt, is het goed bij jezelf na te gaan hoe je bij
het beluisteren en het voeren van een gesprek, of
bij het lezen en schrijven van een tekst, te werk

gaat. Je bewust worden van je eigen werkwijze
(= strategisch handelen) geeft je wellicht sneller
inzicht in hoe je dat handelen kunt beïnvloeden
en hoe je die manier van werken kunt overdragen
aan leerlingen.
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Opdracht 1 Strategisch handelen
Noteer kort wat je denkt dat bedoeld wordt met
strategisch handelen. Noteer op welke punten je

denkt dat strategieën bij Nederlands, NT2 en Engels overeenkomen (of verschillen).

Figuur 4.1 Een referentiekader voor doelstellingen rond vroege NT2-verwerving in Nederland en Vaanderen

Bron: Referentiekader vroege tweede taalverwerving, Een referentiekader voor doelstellingen rond vroege NT2-verwerving in Nederland en Vlaanderen, Kris van den Branden, Dirkje van den Nulft, Marianne Verhallen, Machteld Verhelst, (c)
Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2001
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Figuur 4.2

Bron: Stepping Stones 3, Textbook 3, havo vwo, Gudy Buitink e.a., Wolters-Noordhoff, 2000

Opdracht 2 Leesstrategieën
Meestal begin je niet klakkeloos aan het lezen of
schrijven van een tekst. Vaak zet je (onbewust)
een aantal strategieën in. Maar welke?
Met behulp van de volgende leesopdracht probeer je jezelf bewust te worden van je eigen aanpak bij het lezen van een tekst. Deze bewustwording helpt je om een beter inzicht in strategisch
handelen te krijgen.
Werk in tweetallen.

Stap 1
Kun je aan de hand van de titel of een andere
aanduiding voorspellen waar de tekst over gaat?
Stap 2
Lees de teksten (figuur 4.1 en 4.2). Geef in maximaal twintig woorden de inhoud van beide teksten weer. Wat voor tekst is het (bijvoorbeeld: advertentie, verhaal, gebruiksaanwijzing)? Waar baseer je dat op?
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Stap 3
Stel jezelf de volgende vragen:
. Vond je de tekst moeilijk of makkelijk en
waarom?
. Was je al bekend met het onderwerp van de
tekst?
. Klopt je voorspelling bij stap 1?
. Bij welke elementen van de tekst vond je
steun om de richtvragen te beantwoorden?
. Welke voor jou onbekende woorden waren een
belemmering voor het uitvoeren van de opdracht? Hoe heb je dat probleem aangepakt?
. Ga bij jezelf na wat je hebt gedaan wanneer je
een onbekend woord tegenkwam. Beschrijf je
werkwijze.
. Geef aan wat je gedaan hebt om een samenvatting te kunnen geven.
Stap 4
Werk in groepjes van vier.
. Vergelijk jullie bevindingen en de samenvattingen.
. Vergelijk ook jouw gebruik van strategieën
met dat van je medestudenten. Komen er ver-

4.2 Welke strategieën zijn belangrijk bij
taalverwerving?
Lees de studietekst bij subparagraaf 4.2.1, 4.2.2 en
4.2.3 over de verschillende strategieën die je in
het algemeen kunt inzetten bij het beluisteren en
voeren van een gesprek of het lezen of schrijven
van een tekst. Je hebt al nagedacht over de strategieën die je zelf, al dan niet bewust, hanteert. Nu
je je bewust bent geworden van de strategieën die
je zelf inzet, is het belangrijk te weten te komen
welke strategieën in het algemeen gebruikt worden. Welke dat zijn komt aan de orde in deze paragraaf.
In het taalverwervingsproces kun je enerzijds onderscheid maken tussen receptieve en productieve
taalvaardigheden en anderzijds tussen schriftelijke
en mondelinge taalvaardigheden. Voor elke taal
gaat dit onderscheid op.
De vraag is nu of dit onderscheid ook geldt voor
het leren van strategieën.

.

schillende manieren van werken uit? Zo ja,
welke?
Wat zijn jullie conclusies?

Stap 5
Geef aan hoe je voorgaande aanpak bij leerlingen
op de basisschool kunt gebruiken.
Opdracht 3 Strategieën bij spreken
Stel je voor dat je een presentatie moet houden in
het Engels over je buitenlandstage, omdat er buitenlandse gasten zijn. Je geeft een overzicht van de
opbouw van het lesprogramma van je stageschool
en je kunt tijdens de presentatie niet op het Engelse woord voor lesprogramma komen. Wat doe je?
Kies je voor een synoniem? Omschrijf je in het Engels de context? Vraag je aan een ander in het Nederlands de vertaling van het woord ‘lesprogramma’? Of zoek je een andere oplossing?
En voor welke aanpak kies je bij het voorbereiden
van je verhaal? Schrijf je je presentatie uit? Waarom niet of wel? Op welke problemen anticipeer je
en hoe?

Stap 1
Heb je jezelf ook vragen gesteld tijdens je intuïtieve aanpak? Zo ja, welke vragen komen overeen
met de hiervoor genoemde vragen?
Stap 2
Voer de opdracht Strategieën bij spreken nog eens
uit en gebruik consequent de richtvragen.
Is het uitvoeren van de opdracht met behulp van
de richtvragen gemakkelijker? Haal je meer informatie uit de gesprekken of teksten met behulp
van de richtvragen? Is het met behulp van de
richtvragen gemakkelijker een samenvatting te
maken? Kun je voor het lezen, schrijven, spreken
en luisteren dezelfde richtvragen gebruiken?
Stap 3
Zet je bij Engelse of anderstalige teksten of gesprekken dezelfde strategieën in als bij Nederlandse teksten/gesprekken? Zijn er bepaalde strategieën die vaker ingezet worden? Welke?

Opdracht 1 Bewust strategische aanpak

Opdracht 2 Compensatiestrategieën

Bij opdracht 1 Strategieën bij spreken heb je ‘intuïtief’ gesprekken beluisterd en gevoerd en teksten
gelezen en geschreven. Neem het verslag van de
opdracht dat je hiervan voor je portfolio gemaakt
hebt nog eens voor je en vergelijk jouw intuïtieve
aanpak met een bewuste strategische aanpak.

Lees in de studietekst de tekstgedeelten over compensatiestrategieën. Er worden verschillende compensatiestrategieën genoemd. Ga na of je bij je
eigen taalleren (vroeger en nu, binnen en buiten
school) deze compensatiestrategieën hebt toegepast. Welke?
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4.3 Hoe leren kinderen strategieën?
Naast de inhoud van een taak (het wat) speelt de
aanpak (het hoe) dus een grote rol. Niet alleen om
die ene taak goed uit te voeren, maar juist ook om
op een zelfstandige manier te leren, zodat je een
soortgelijke taak de volgende keer beter aanpakt.
Het leren hanteren van strategieën vult het leren
van kennis aan.
Het is belangrijk dat kinderen bij Nederlands als
eerste en tweede taal, en bij Engels, strategieën
leren gebruiken. Ze moeten ook over die strategieën kunnen praten. Als leraar kun je door te luisteren naar wat kinderen over strategieën zeggen,
inzicht krijgen in hun taalkannis en -ontwikkeling.
Je gaat nu zelf een lees- en luisteractiviteit ontwerpen waarbij voorspellen en verifiëren een belangrijke rol spelen.
Opdracht Voorkennis inzetten, voorspellen
en verifiëren
Stap 1
Werk in groepjes van vier. Ieder zoekt zelf een geschikt tekst- of verhaal- of een luisterfragment
voor Nederlands, Engels en andere vakken.
Bedenk vooraf aan welke criteria geschikte teksten
moeten voldoen.
Zorg er voor dat er zowel teksten voor de onderbouw, middenbouw of bovenbouw en voor Engels
worden gekozen.
Stap 2
Aan de hand van de titel en de illustraties laat je
kinderen voorspellen waar de tekst over gaat.
Stimuleer de kinderen om bij het voorspellen zoveel mogelijk gebruik te maken van de uitstekende delen van de tekst (lay-out, indeling, titel,
bronvermelding, enz.).

4.4 Onderzoek op je stageschool
In deze reeks opdrachten ga je onderzoeken in
welke mate en op welke manier in jouw stagepraktijk strategisch leren aandacht krijgt. Daarvoor ga je op twee manieren te werk. Enerzijds ga
je in je stageklas observeren hoe er geleerd wordt,
en anderzijds ga je lesmaterialen bekijken.
Bij het observeren richt je je zowel op de leerlingen als op de mentor of mentrix tijdens de lessen
Engels en Nederlands (als tweede taal).
Het onderzoek naar de methodes richt zich zowel
op taal- en leesmethodes voor Nederlands, als op
lespakketten Engels. De methodes vind je in de

Kies nog enkele strategieën uit het overzicht in
4.2.2 en laat ook deze strategieën door de leerlingen toepassen, bijvoorbeeld woordraadstrategieën.
Stap 3
Maak met behulp van de voorgaande informatie
opdrachten bij de tekst die je hebt gekozen. Dit
deel van de opdracht doe je individueel.
Noteer in je portfolio hoe je tot de keuze van de
tekst gekomen bent, wat voor type tekst je gekozen hebt en hoe je de lesactiviteiten hebt opgebouwd.
Stap 4
Voldoet de door jou gekozen tekst aan de kenmerken die genoemd staan in de studietekst?
Zijn de opdrachten bij de tekst realistisch en zinvol? Passen ze in de door jou gekozen context/situatie?
Is er visuele ondersteuning bij?
Stap 5
Vergelijk je uitwerking met die van de medestudenten in je groep.
Maak een inventarisatie van de tekstsoorten en
gesprekken die door jullie zijn gekozen. Wat zijn
je bevindingen wat betreft variatie in tekstsoorten
en onderwerpen?
Is er verschil tussen de aanpak bij Nederlandstalige en Engelse teksten? Welke tekst met bijbehorende opdracht is het meest geschikt om leerlingen de strategie voorkennis inzetten/voorspellen/verifiëren bij te brengen?
Stap 6
Geef aanwijzingen om de opdrachten en aanwijzingen bij de teksten indien nodig zo te verbeteren dat de kinderen gestimuleerd worden om relevante strategieën in te zetten.

mediatheek van je opleiding. Let ook op verschillen tussen verouderde en meer recente lespakketten/methodes.
Opdracht 1 Zoeken naar strategieën in de
praktijk
Onderzoek of de mentor of mentrix aandacht besteedt aan strategisch leren bij de lessen Engels en
bij de lessen Nederlands en Nederlands als tweede
taal. Je stelt de mentor of mentrix vragen als:
. Waar ben je een probleem tegengekomen?
. Wat heb je gedaan om tot een oplossing te
komen?
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.

.

.

Raad je de leerlingen een bepaalde aanpak aan
als zij de betekenis van een bepaald woord
niet kennen?
Wat raad je aan als de leerlingen het gesprek
niet meer kunnen volgen of als ze niet op een
woord kunnen komen?
Geef je de leerlingen gelegenheid met elkaar te
praten over de (effecten van) hun leren?

Bedenk zelf nog een aantal situaties waarbij strategie-inzet gewenst is en bedenk hoe je daarin strategieën zou laten toepassen.
Opdracht 2 Kinderen gebruiken strategieën
NT2-leerders, zowel allochtonen als streektaal- en
dialectsprekenden, worden waarschijnlijk in de
praktijk van alledag het meest geconfronteerd met
taalproblematische situaties, zowel binnen als buiten school. Interview een aantal anderstalige leerlingen en inventariseer hoe ze gebruikmaken van
strategieën.
Stel vragen als: Herinner je je of je pas nog in een
gesprek/bij het lezen van iets/binnen/buiten de
school een probleem had? Bijvoorbeeld: Je verstond het niet, of je wist niet hoe je het moest
zeggen. Beschrijf dat eens.
Ben je eruit gekomen? Hoe?
Als je nu bij Engels zoiets overkomt, wat doe je
dan? Is dat wel eens gebeurd?
Wat is het verschil tussen Nederlands en Engels in
zo’n geval?
Opdracht 3 Strategieën in methoden en
materialen
Stap 1
Werk in groepjes van vier. Zoek in de taal- en leesmethodes Nederlands, NT2, in de methode Engels
en in een van de zaakvakmethodes van je stageschool naar opdrachten op basis waarvan wordt
duidelijk gemaakt hoe de leerlingen een tekst of
een gesprek kunnen aanpakken. Stel jezelf een
aantal vragen, bijvoorbeeld:

.

.
.
.

.

Worden strategische vaardigheden gebruikt,
zoals voorspellen, verhelderen van begrippen
en samenvatten?
Hoe worden strategieën ingezet? Terloops of
nadrukkelijk?
Denk je dat de leerlingen door het inzetten
van die strategieën taalvaardiger worden?
Wordt bijvoorbeeld in de handleiding aangegeven of er sprake is van een strategische benadering?
En (de hamvraag!) wordt dat ook echt zichtbaar in de leeractiviteiten van de kinderen?

Stap 2
Overleg met elkaar en noteer je conclusies wat betreft parallellen en verschillen bij Nederlands, Engels en NT2 en de zaakvakken. Vervolgens wordt
in de klas besproken wat de algemene conclusies
zijn.
Stap 3
Voer zo mogelijk één of twee opdrachten uit met
een groep kinderen. Maak een reflectief verslag
van de les. Laat ook de leerlingen reflecteren op
het uitvoeren van de opdracht.
Stap 4
Vergelijk je bevindingen met die van andere
tweetallen. Let daarbij op verschillen in de methodes waaruit de opdrachten komen. Met andere
woorden:
. Hoe bieden methodes hulp bij dit soort strategisch leren ten behoeve van taalverwerving?
. Kun je naar aanleiding van de vergelijkingen
met medestudenten iets zeggen over de kwaliteit van de onderzochte methodes in het kader
van strategisch leren?
Stap 5
Geef aanwijzingen om de opdrachten en aanwijzingen bij de teksten indien nodig zo te verbeteren dat de kinderen gestimuleerd worden om relevante strategieën in te zetten.

4.5 Zelf ontwerpen

Opdracht Activeren van voorkennis

Als kinderen zich bewust zijn geworden van het
feit dat ze strategieën kunnen toepassen om iets te
begrijpen of te leren, geeft hen dat houvast bij het
aanpakken van een nieuwe taak en raken ze niet
meer in paniek. Het activeren van al aanwezige
voorkennis is zoals we zagen een eerste strategische stap waarmee nieuwe stof en vaardigheden
beter verwerkt worden.

Je werkt in tweetallen. Bedenk drie activiteiten
waarmee je voorkennis activeert bij een luister- of
spreekoefening in het Nederlands en het Engels. Je
kunt ook gebruikmaken van bestaande activiteiten
in het lesmateriaal dat de stageschool gebruikt,
nadat je eerst vastgesteld hebt of en in hoeverre
het materiaal de leerlingen uitnodigt hun voorkennis in te zetten. Vul dan eventueel de activiteit aan.
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4.6 Evalueren

.

Tot slot volgt nu een evaluatieopdracht.

.

Opdracht Recapituleren

.
.

Beantwoord de volgende vragen in tweetallen:
. Met welke onderdelen uit dit hoofdstuk heb je
voor het eerst kennisgemaakt?

■ ■ ■

.

Welk onderdeel uit dit hoofdstuk is het meest
relevant voor de praktijk?
Hoeveel tijd heb je besteed aan de opdrachten
buiten de les?
Waarover zou je meer te weten willen komen?
Welke activiteit uit dit hoofdstuk komt het
best in aanmerking om in de stage uit te proberen?
Wat vraagt nog om verheldering?

4.2 Studietekst

Het uitgangspunt in deze studietekst is dat de strategieën die kinderen in de
regel onbewust hanteren, bewust gemaakt kunnen worden zodat ze effectiever Nederlands als eerste en tweede taal en Engels kunnen leren.
Het inzetten van strategieën is niet alleen bedoeld voor taalzwakke leerlingen, maar voor alle leerlingen: ook de goede leerlingen kunnen hun taalvaardigheid verbeteren met een goede strategische aanpak. Sterker nog: de
goede leerlingen hebben hun taalvaardigheid vaak te danken aan het feit dat
ze, bewust of onbewust, effectieve strategieën hanteren.
Er is voor het taalleren op school maar beperkte tijd beschikbaar, maar het is
wel bij uitstek een plaats waar je strategieën kunt leren. Je moet als leraar dus
kinderen leren taal te leren (welke dan ook) en daarbij stimuleer je ze om manieren te ontwikkelen die daarbij goed van pas komen. Naast kennis over de
taal is het minstens zo belangrijk dat je leert hoe je ook later zelfstandig je
kennis kunt vermeerderen en uit het enorme aanbod in en buiten school een
keuze kunt maken. Soms dreig je met je mond vol tanden te komen staan als
je iets moet zeggen en dan is het goed om te weten dat er compensatiestrategieën zijn. Die zul je dan wel ergens geleerd moeten hebben. Daarom is het
nuttig en handig om taalleerders te trainen in het (her)gebruik van strategieën die kunnen helpen die gebreken of lacunes te compenseren.
Net als bij het aanbieden van taalinhouden maak je bij het aanbieden van strategieën keuzes. Niet alle strategieën kunnen aan bod komen. Je kiest daarom
strategieën die ingezet kunnen worden gedurende de hele schoolloopbaan bij
alle drie de taalvelden (Nederlands als eerste en tweede taal en Engels) en bij
andere vakken. Er zijn verschillende manieren om strategieën in te delen. In
deze studietekst vind je verschillende indelingsmanieren naast elkaar.
Eerst wordt nader ingegaan op verschillende typen strategieën en vervolgens
worden de strategieën ingedeeld naar de vier vaardigheden lezen, schrijven,
luisteren en spreken. Daarna behandelen we de gezamenlijke kenmerken van
strategieën. Tot slot komen de leeromgeving en de rol van de leraar aan de orde.
■ ■ ■

4.2.1 Strategieën ingedeeld naar typen

Taal leer je van en samen met anderen, maar ook door erover na te denken
en door nieuwe ideeën uit te proberen. Het nadenken over en kijken en luisteren naar taal en taalgebruik levert veel nieuwe ideeën op over taal. Iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, maakt daar voortdurend gebruik van.
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Taal leren is dus in hoge mate een sociaal, cognitief en creatief proces. Hoe je
met behulp van strategieën in dit proces zo effectief mogelijk kunt communiceren, nadenken en creëren komt aan de orde in deze paragraaf. Je taalvaardigheid vergroot je door te doen, door het uitvoeren van communicatieve activiteiten (zie ook hoofdstuk 1). En bij het uitvoeren van die activiteiten
zet je strategieën in. Onder een strategische benadering verstaan we het vermogen van een leerling om in de sfeer van planning en uitvoering van een
activiteit te handelen op basis van een bewust gekozen aanpak. Om je een
beter inzicht te geven in wat strategieën zijn en hoe ze genoemd worden,
worden ze hier ingedeeld in groepen die betrekking hebben op taal leren als
sociaal, cognitief en creatief proces.
Dit proces vindt plaats in een omgeving waarin het (voorbeeld)gedrag van
anderen een centrale rol speelt. Het is daarom belangrijk om te kijken wat
kinderen doen, denken en creëren in hun eigen taalleeromgeving thuis. Van
jongs af aan hebben kinderen methodes ontwikkeld om uit het enorme aanbod taal te verwerven. Verbaal, door het stellen van vragen, reageren en
hardop laten horen wat ze denken, maar ook door non-verbale reacties. Kennelijk hanteren kinderen bepaalde strategieën om uit dat aanbod taal te verwerven en daarmee vat op de wereld te krijgen, hun wereld te vergroten en
nieuwe dingen te creëren. Van die aanpak zijn ze zich zelden bewust. In de
schoolsituatie kan het leren en inzetten van strategieën ook spontaan gebeuren, maar niet iedere leerling is er even behendig in.
De vier groepen strategieën zijn:
1 communicatieve en sociaal-affectieve strategieën;
2 cognitieve strategieën;
3 compensatiestrategieën;
4 metacognitieve strategieën.
Van een hele strikte scheiding tussen deze groepen kan niet gesproken worden. Bij het schrijven van een brief bijvoorbeeld bepaal je (moet je leren)
welke toon je aanslaat (communicatief/sociaal-affectief), je gaat na hoe je
grammaticaal correct formuleert (cognitief). Als dat moeilijk is, moet je manieren vinden om dat anders te doen (compensatie), enzovoort. Hierna besteden we kort afzonderlijk aandacht aan de groepen.
Ad 1 Communicatieve en sociaal-affectieve strategieën
Wanneer je bij het gebruik van een taal effectief wil communiceren, zul je gebruikmaken van bijvoorbeeld herhalingen, samenvattingen, controlevragen.
We noemen dit communicatieve strategieën. Daarnaast speelt interactie een belangrijke rol in deze groep strategieën. Interactie ligt meer op sociaal-affectief
terrein maar kan niet losgezien worden van communicatieve strategieën.
Met wie werk je samen? Welke toon sla je aan, u of jij, direct of indirect?
Welk taalgebruik hoort daarbij? Allemaal communicatieve en sociaal-affectieve strategieën.
De aandacht voor communicatieve en sociaal-affectieve strategieën is de afgelopen jaren sterk in de belangstelling komen te staan. Met de tendens verantwoordelijkheid en initiatieven te verschuiven in de richting van de leerlingen is er meer aandacht gekomen voor de wijze waarop de leerling zelf het
leren aanpakt. Daar hoort reflectie bij: nadenken over de vraag of je het goed
hebt aangepakt en hoe je dat dus een volgende keer bij een vergelijkbare taak
zou doen. En ook: je eerst oriënteren op een klus, en voor je gaat uitvoeren
een planning maken. Dit laatste valt onder metacognitieve strategieën.
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Ad 2 Cognitieve strategieën
Ook bij het leerproces zelf – binnen en buiten school – bewijzen strategieën
hun diensten. Bij het vergroten van je leesvaardigheid bijvoorbeeld ga je die
muur van onbekende taal te lijf door je af te vragen wat je al van het onderwerp weet, welke bekende woorden als ankerpunt kunnen dienen. Als je je
mening ergens over moet verkondigen, is het zinnig om eerst een paar sleutelwoorden op papier te zetten. Je ordent je gedachten en al lezende vergroot
je je kennis over een onderwerp. Dit zijn cognitieve strategieën. In het leerproces zelf zijn ook andere instrumenten belangrijk: je gaat beter leren lezen
als je bewust de context gebruikt om achter de betekenis van een onbekend
woord te komen. Je luistert met beter resultaat als je je bij een luisteroefening
blijft concentreren op het luisterdoel. Bij het voorbereiden op een gespreksoefening helpt het als je een aantal sleutelwoorden noteert. Dit zijn allemaal
voorbeelden van cognitieve strategieën.
Naast deze strategieën is het van belang dat je het focus richt op de organisatie van je eigen leren, op de metacognitieve kant: Oriënteer je je eerst op de
taak, plan je, en denk je na afloop ook even na over hoe goed/slecht je het
aangepakt hebt? En heb je daarover met een medeleerling overlegd?
Ad 3 Compensatiestrategieën
Als je taalvaardigheid je in de steek laat, en je wilt toch dat de boodschap
overkomt, dan zet je zogenaamde compensatiestrategieën in. Je kunt bijvoorbeeld niet op een woord komen, en je gebruikt een omschrijving. Je verstaat
iemand niet en vraagt om herhaling, of roept de hulp in van een derde. Als je
taalvaardigheid je in de steek laat, neem je je toevlucht tot trucs als omschrijven, of lichaamstaal: zo compenseer je het gebrek. En hierbij geldt natuurlijk dat je daar intensiever gebruik van zult maken naarmate je vaardigheidsniveau geringer is: dus bijvoorbeeld bij het aanvangsonderwijs, aan het begin
van het taalverwervingsproces, met name bij Engels.
Ad 4 Metacognitieve strategieën
De laatste groep leerstrategieën is de laatste jaren sterk in de belangstelling
komen te staan. Met de tendens verantwoordelijkheid en initiatieven te verschuiven in de richting van de leerlingen, is er meer aandacht gekomen voor
de wijze waarop de leerling zelf het leren aanpakt. Daar hoort reflectie bij:
nadenken over de vraag of je het goed hebt aangepakt en hoe je dat dus een
volgende keer bij een vergelijkbare taak zou doen. En ook: je eerst oriënteren
op een klus, en voor je gaat uitvoeren een planning maken. Deze laatste
groep kennen we onder de naam metacognitieve strategieën. We komen op dit
onderdeel terug aan het eind van paragraaf 4.2.4.
■ ■ ■

4.2.2 Strategieën onderverdeeld naar vaardigheid

Hiervoor zijn strategieën ingedeeld naar typen strategieën. In deze paragraaf
wordt aandacht besteed aan de indeling van strategieën naar vaardigheden.
Bij elke vaardigheid kan een type strategie worden ingezet. Lichte accentverschillen treden op tussen de inzet van strategieën bij Nederlands als eerste
taal, Nederlands als tweede taal en Engels. Bijvoorbeeld bij spreek- en luisteractiviteiten bij Engels zul je vaker gebruikmaken van compensatiestrategieën
dan bijvoorbeeld bij spreek- en luisteroefeningen bij Nederlands, eenvoudigweg omdat spreekvaardigheid Engels voor alle leerlingen nieuw is.
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In navolging van Corda/Westhoff (1999) onderscheiden we strategieën naar
hun rol gericht op receptief handelen (luisteren en lezen) en strategieën gericht op productief handelen (spreken en schrijven).
Voorbeelden van strategieën gericht op receptief handelen zijn het raden van
onbekende woorden, het activeren van zo veel mogelijk voorkennis, en dergelijke.
Strategieën gericht op productief handelen gebruik je bijvoorbeeld om te verhullen dat je iets niet kunt zeggen (fillers, of vermijdingsstrategieën) of helpen je om de boodschap toch te laten overkomen. Een meer op het leerproces gerichte strategie is bijvoorbeeld het gebruikmaken van sleutelwoorden
bij spreken. In relatie met het verwerven van dit soort vaardigheden wordt
nogal eens aangenomen, dat bewustmaking van de uitgevoerde stappen (reflectie) een van de leerzaamste handelingen is.
In wat nu volgt wordt meer in detail ingegaan op de strategieën, zoals die
van toepassing zijn bij het trainen van de afzonderlijke vaardigheden lezen,
luisteren, spreken en schrijven. Bij elke vaardigheid wordt kort aandacht besteed aan compensatie: het inzetten van trucs die je helpen bij het overbrengen van de boodschap. Ga daarbij ook eens na hoe dicht compensatie- en
leerstrategieën soms bij elkaar liggen.
Strategieën kunnen onderverdeeld worden naar de volgende vaardigheden:
a leesvaardigheid
b luistervaardigheid
c gespreksvaardigheid
d schrijfvaardigheid.
Ad a Leesvaardigheid
De verschillende vaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven vormen
het geheel van de taal. Met het ontwikkelen van deze vaardigheden krijgen
leerlingen handvatten in handen om te communiceren, nieuwe kennis te
ontwikkelen (conceptualiseren) en om zich te uiten (expressie). Het kunnen
inzetten van strategieën bij deze vaardigheden versnelt dit proces.
We geven tips en voorbeelden om strategieën te ontwikkelen bij leesvaardigheid:
. begin met wat leerlingen al weten en gebruik geen onbekende woorden;
. geef richtvragen en een inleiding vooraf;
. laat eerst de tekst helemaal doorkijken om de globale betekenis vast te
stellen;
. laat plaatjes, koppen, titels, lay-out, pauzes, punten en komma’s enzovoort zo efficiënt mogelijk gebruiken;
. laat hoofd- en bijzaken onderscheiden, sleutelbegrippen leren detecteren,
scharnierwoorden (signaalwoorden) herkennen (zoals kortom, omdat, zodat);
. geef leesopdrachten aansluitend bij het ‘natuurlijke’ leesdoel van de tekst;
. geef leerlingen de kans te zoeken en speel niet zelf voor wandelend woordenboek;
. laat veel in tweetallen werken om gezamenlijk tot oplossingen te komen;
. laat bij onbekende woorden doorlezen;
. train lezen in verschillende rondes;
. laat liever een makkelijke tekst lezen dan een te moeilijke: kilometers
maken is belangrijk!
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Figuur 4.3 Voorbeeld van een Engelse oefening

Bron: Hello world, The Castle, tekstboek, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch
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Figuur 4.4 Leeskaart met strategieën voor het begrijpen van woorden en teksten

Bron: Taaljournaal groep 8, kopieermateriaal, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

Qua fasering zijn achtereenvolgens de belangrijkste strategieën:
. het inzetten van voorkennis;
. het gebruikmaken van de ‘uitstekende’ delen van een tekst;
. het raden van woordbetekenissen met behulp van de context.
Het eerste wat de leerling zich in de regel bij een nieuwe tekst moet afvragen,
is: ‘Wat weet ik al over dit onderwerp als ik de titel lees, de inhoudsopgave
lees, de eventuele plaatjes bekijk?’ Daarna proberen de leerlingen de context
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in te schatten op basis van kennis die ze al ergens in hun hoofd hebben zitten en die ze voor deze tekst heel bewust naar boven moeten halen.
Vragen die je je als leerder bij deze aanpak/strategie vaak stelt, zijn:
. Wat herken ik aan woorden (sleutelbegrippen)?
. Wat weet ik al van die begrippen af?
. Hoe kan ik dit onderwerp plaatsen in mijn hoofd?
. Wat kan ik afleiden uit de plaatjes, titels, kopjes, lay-out?
. Wat kan ik afleiden uit de context waarin het gesprek of de tekst geplaatst
is?
. Voor wie zou deze tekst geschreven kunnen zijn (publiek)?
. Met welk doel is de tekst hoogstwaarschijnlijk geschreven (doel)?
. Wat voor type tekst is het eigenlijk (tekstsoort)?
. Wat zal er in het volgende stuk gebeuren (gebeurtenissen voorspellen)?
. Kloppen mijn verwachtingen/voorspellingen?
. Welke beelden komen in me op (visualiseren/voorstellen)?
Zie bijvoorbeeld het volgende stukje lesmateriaal Nederlands dat leidt naar
het maken van een samenvatting. (Figuur 4.5 p.114 en 115.)

Figuur 4.5 Uit: Bij de tijd, groep 5. Probeer de genoemde leesstrategieën toe te passen op
deze tekst
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vervolg figuur 4.5

Bron: Bij de tijd, geschiedenis voor de basisschool, groep 5, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch
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Met de groeiende voorkeur en wenselijkheid om al vroeg in de aanvangsfase
met authentieke leesteksten te werken, gaat het kennis nemen van geschreven teksten in leersituaties en in het echte leven steeds meer overeenkomsten vertonen. Praktisch alle hiervoor genoemde leerstrategieën zijn dan ook
bruikbaar als compensatiestrategieën.

Figuur 4.6 Tips voor het maken van een samenvatting uit Goed gelezen
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vervolg figuur 4.6

Bron: Goed gelezen, Begrijpend en studerend lezen, groep 6, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch

Ad b Luistervaardigheid
We geven tips en voorbeelden om strategieën te ontwikkelen bij luistervaardigheid:
. stel vragen om erachter te komen wat de leerling al weet over het onderwerp van de tekst (beginsituatie peilen);
. laat leerlingen de inhoud van de tekst of van delen van de tekst voorspellen (en naderhand verifiëren!);
. formuleer vooraf vragen in de doeltaal of in het Nederlands, afhankelijk
van de situatie en het niveau van de leerlingen;
. laat de tekst in ieder geval minstens een keer in zijn geheel horen en laat
de globale betekenis vaststellen voordat detailvragen aan de orde komen;
. stel geen geheugen- of schrijfvaardigheidsvragen, maar vragen gericht op
globaal begrip;
. geef opbouw van meerkeuze- naar specifiekere vragen;
. laat luisteren in verschillende rondes;
. gebruik indien mogelijk beeldmateriaal bij luisterteksten;
. laat antwoorden in tweetallen bespreken;
. leid zo nodig de tekst kort in om de context te verhelderen;
. vraag achteraf naar bepaalde woorden.
We geven enkele voorbeelden van activiteiten:
. ordenen van informatie: eenvoudig schema invullen (bijvoorbeeld: Wie
zegt wat? Wat gebeurt er achtereenvolgens? Welke drie dingen zijn het belangrijkst?
. ordenen: plaatjes in de juiste volgorde zetten;
. woordraadoefeningen;
. in uitgeschreven tekst gaten invullen.
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Bij het horen of lezen van een onbekend begrip stel je jezelf de vraag:
. Hoe kom ik achter de betekenis van dat woord/begrip?
. Heb ik meerdere mogelijkheden om erachter te komen?
Compenseren is net als bij leesvaardigheid bij luistervaardigheden van groot
belang. In grote lijnen gaat op wat hierover bij leesvaardigheid is gezegd. Het
grote verschil met lezen is natuurlijk dat je niet terug kunt bladeren. In gesprekssituaties moet compenseren gezocht worden in vragen om herhaling
of een andere formulering. Waar dat niet mogelijk is (omroep, tv, radio,
enz.), is het van groot belang dat voortdurend het luisterdoel in de gaten gehouden wordt: Wat wil ik weten? Hoe laat is het gebeurd? Hoeveel personen
waren bij de gebeurtenis betrokken? Wat is de mening van de spreker?
Ad c Gespreksvaardigheid
We geven tips om strategieën te ontwikkelen bij gespreksvaardigheid:
. maak een gespreksoefening altijd zo echt mogelijk door een informatiekloof in te bouwen. Met andere woorden: zorg ervoor dat men echt iets
van elkaar te weten wil komen.
. haal personen van buiten de klas in en betrek ze bij gespreksactiviteiten.
. geef voorbereidingstijd om sleutelwoorden te laten noteren.
. laat leerlingen met wisselende partners oefenen.
Communicatieve vaardigheden die in een oefening kunnen worden ingebouwd zijn:
. de aandacht trekken;
. om een langzamer spreektempo vragen;
. om herhaling vragen;
. zeggen dat je iets niet begrijpt;
. vragen wat iets betekent.
We geven enkele voorbeelden van activiteiten:
. met rolkaartjes laten werken, bijvoorbeeld bij het afnemen van een interview;
. oefeningen faseren: van gesloten naar meer open oefeningen.
Bij het leren van Nederlands als tweede taal en bij Engels is het belangrijk dat
het klimaat zodanig is dat de leerling zich ook vrij voelt om te praten over
meer persoonlijk getinte zaken. Het effect van de training hangt in belangrijke mate af van de intensiteit en duur van de oefening en die hangt weer
nauw samen met de betrokkenheid en de interesse van de leerling in het gespreksonderwerp. Een veilig klimaat is dus essentieel. Geef leerlingen dan
ook vaak de gelegenheid om te oefenen met een partner naar keuze.
Compenseren is bij gespreksvaardigheid van groot belang omdat je ter plekke een oplossing moet vinden voor je probleem. Even een woordenboek
raadplegen kan de communicatie ernstig verstoren.
Het gaat hier voornamelijk om woordkennis. Grammaticale correctheid is
bij het overkomen van de boodschap van veel minder belang. In hoofdstuk
3 worden tips gegeven hoe gebrek aan woordkennis gecompenseerd kan
worden.
Een voorbeeld van een oefening waarbij compenseren leerdoel is: Geef bij
een gesprekspoefening met een rollenspel voor paren een partner de opdracht bij een uiting van de ander herhaaldelijk aan te geven dat hij/zij het
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niet begrijpt. De ander wordt daardoor gedwongen een repertoire te ontwikkelen waarmee verheldering geboden wordt.
Ad d Schrijfvaardigheid
We geven tips en voorbeelden om strategieën te ontwikkelen bij schrijfvaardigheid:
. begin met leerlingen vast te stellen welk onderwerp aan de orde komt;
. brainstorm over dit onderwerp;
. laat kinderen (met elkaar) praten en lezen over het onderwerp;
. leer kinderen de verzamelde informatie selecteren en ordenen;
. laat ze vervolgens schrijven en er weer over praten en de tekst bijstellen;
. leer kinderen hulpmiddelen gebruiken om de tekst goed op papier te krijgen;
. leer kinderen hardop aan te geven hoe ze gewerkt hebben;
. veel schrijven is belangrijk!
Belangrijke strategieën zijn:
. informatie verzamelen en erover lezen en praten met anderen;
. informatie ordenen en erover praten met anderen;
. tekst schrijven en erover praten met anderen;
. tekst reviseren en verzorgen.
Het gaat bij deze vaardigheid met name om het leren van schrijven als communicatieve vaardigheid. In het kader van de ontwikkelingen op het gebied
van informatie- en communicatietechnologie is leren schrijven als sociaal en
cognitief proces eenvoudiger dan voorheen vorm te geven. Dus schrijfactiviteiten kunnen aangewend worden voor een echte boodschap: een briefje,
een e-mail, een formulier invullen, enzovoort.
Bij Engels beperkt schrijven zich in de regel tot ondersteunend werk, dus
schrijfwerk bij oefeningen die primair een ander doel dienen: bijvoorbeeld
antwoorden geven bij opdrachten naar aanleiding van een leestekst, een
schema invullen.
Compenseren bij schrijfvaardigheid is van wezenlijk andere aard dan bij gespreksvaardigheid. Je hoeft immers niet ter plekke te improviseren. Anderzijds worden er hogere eisen gesteld aan correctheid van grammatica en spelling. Stoplappen, herhalingen, rommelige woordvolgorde en omschrijvingen passen daar niet in. Leerlingen moeten hier dus gebruik (leren) maken
van woordenboeken, grammatica-overzichtjes, spellingcheckers, enzovoort.
Voor Engels geldt dit alles maar in bescheiden mate omdat op het terrein van
schrijfvaardigheid geen doelen vastgesteld zijn.
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Figuur 4.7
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vervolg figuur 4.7

Bron: Taaljournaal groep 8, kopieermateriaal, Malmberg, ‘s-Hertogenbosch
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■ ■ ■

4.2.3 Kenmerken van strategisch leren

Samengevat kunnen op basis van de beide indelingen van strategieën (naar
typen en vaardigheden) een aantal gezamenlijke kenmerken opgesomd worden van strategisch leren. Volgens Meestringa (1998) zijn de volgende twaalf
punten de belangrijkste kenmerken van taalleerstrategieën:
1 Ze dragen bij aan het hoofddoel: vergroting van taalvaardigheid.
2 Het zijn specifieke handelingen van de leerlingen: zij zetten de handelingen
doelgericht in om te leren.
3 Ze maken de leerling zelfstandiger: ook onafhankelijk van boek en docent
kan de leerling (uiteindelijk) het leren sturen.
4 Ze verruimen de rol van de docent: met leersstrategieën krijgt de docent
middelen in handen om het leren van de leerling te ondersteunen.
5 Ze zijn probleemgeoriënteerd: leerstrategieën zijn middelen om een probleem op te lossen, een taak uit te voeren, een doel te halen.
6 Ze omvatten vele aspecten van de leerling: niet alleen de cognitieve, maar
ook metacognitieve, affectieve, sociale aspecten die voor het leren belangrijk zijn komen aan bod.
7 Ze ondersteunen het leren zowel direct als indirect: sommige leerstrategieën,
geheugenstrategieën bijvoorbeeld, zijn direct op het leren gericht, andere
strategieën, zoals de sociale en de affectieve strategieën ondersteunen het
leren indirect.
8 Ze zijn niet altijd waarneembaar: sommige strategieën uiten zich direct in
het gedrag van de leerling, bijvoorbeeld in het samenwerken met een
ander, maar als de leerling voor zichzelf mentale verbanden legt, is dat
niet te zien.
9 Ze zijn vaak bewust: ook al worden strategieën (op den duur) automatisch
en intuïtief ingezet, door bewustmaking en bewuste inzet kun je het leren
verbeteren.
10 Ze kunnen onderwezen worden: leerstrategieën kunnen getraind worden,
waarbij zelfs de beste leerders hun leren kunnen verbeteren.
11 Ze zijn flexibel: ze worden afhankelijk van de leerling en de situatie ingezet.
12 Ze worden door een veelheid aan factoren beïnvloed: welke strategieën op
een bepaald moment ingezet worden, hangt af van de mate van bewustzijn van de strategische mogelijkheden, het leermoment, de taakeisen, de
verwachtingen van de docent, de leeftijd, het geslacht, de etniciteit, de algemene leerstijl, persoonlijkheidskenmerken, het motivatieniveau, en het
leerdoel.
■ ■ ■

4.2.4 Een goede leeromgeving en de rol van de leraar

In het onderwijs maak je onderscheid tussen incidentele en intentionele
leersituaties. In de studietekst bij hoofdstuk 3 is dit onderscheid ook al aan
de orde geweest bij het vergroten van de woordenschat.
Leren buiten school valt onder de noemer van incidenteel leren. Daarbij kun je
onderscheid maken tussen incidenteel indirect leren: zonder dat je het in de
gaten hebt leer je nieuwe woorden, nieuwe handelingen, en incidenteel direct leren: vragen om verduidelijking. Jonge kinderen stellen voortdurend
vragen om verduidelijking en als het goed is gaat de omgeving daar steeds op
in en leert het kind. In beide gevallen worden strategieën gehanteerd, maar
ze worden verworven in een situatie met als kenmerken:
. er is geen bewuste sturing en er is sprake van gelijkwaardigheid;
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.
.

de motivatie en interesse zijn groot;
er is veel interactie gebaseerd op levensechte communicatie.

Leren binnen school kan zowel incidenteel als intentioneel plaatsvinden en
beide manieren van leren kunnen zowel direct als indirect getypeerd worden.
Sommige kinderen hebben zichzelf al een aantal (effectieve) strategieën
eigen gemaakt. De meeste kinderen zijn hiervoor in de regel afhankelijk van
de leraar. De leraar heeft een aantal vaardigheden nodig om kinderen zover
te krijgen dat ze strategieën leren en leren gebruiken als routinematige handelingen in alle situaties waarin sprake is van taalaanbod en taalverwerving.
De leraar moet in elk geval in staat zijn een leeromgeving te creëren die aan
bepaalde voorwaarden moet voldoen om te komen tot strategisch leren. Dit
geldt niet alleen voor de taallessen, maar ook bij de zaakvakken.
Communicatieve taken

Kenmerkend voor effectieve leerlingenactiviteiten is dat ze zoveel mogelijk
echte, authentieke communicatie benaderen, dat de kinderen zelf handelen
aan de taal en dat kinderen ze ervaren als iets dat aansluit bij hun belevingswereld (zie ook hoofdstuk 1 Taalverwervingsproces). Bijvoorbeeld dat ze iets
te horen krijgen dat hun interesse al heeft of opwekt, of dat ze iets kunnen
zeggen waarvan ze vinden dat het op dat ogenblik vermeldenswaard is. Dat
kan het lezen van een gebruiksaanwijzing zijn of het luisteren naar een song,
maar ook reageren bij een spelletje, of een briefje of e-mailtje schrijven aan
een familielid of vriendje. Niet alleen gaat van dit type activiteiten een stimulerende dus rendementsverhogende werking uit, maar het is ook direct
toepasbaar in het leven buiten de school (functionaliteit). Dat stelt hoge
eisen aan de materiaalmaker en de leraar, dat spreekt vanzelf.
We geven tips voor de leraar:
. organiseer veel interactiemogelijkheden in de klas met gerichte feedback;
. bied veel, begrijpelijke en gevarieerde taal aan;
. geef veel gelegenheid om taal te produceren;
. creëer ‘echte’ situaties en taken waarin strategieën te pas komen;
. geef leerlingen gelegenheid hardop te denken of te laten denken;
. denk bij je instructie om aanwijzingen voor het leerproces;
. bedenk natuurlijke (authentieke) contexten waarbinnen de noodzaak om
taal te leren vanzelfsprekend is;
. laat inhoud voorop staan: strategie is een middel om het doel (meer taal
leren) te bereiken;
. geef veel aandacht aan nieuwe woorden die in grotere netwerken van begrippen worden geplaatst;
. geef gelegenheid om na te gaan waar en waarom het goed of fout is gegaan.
Je vervult als leraar natuurlijk een belangrijke functie in het kader van het
leren van strategieën. Hoewel lees-, schrijf-, spreek- en luisterstrategieën bij
moedertaalverwerving sterk overeenkomen met die bij Engels en Nederlands
als tweede taal is het niet vanzelfsprekend dat er ook altijd transfer plaatsvindt. Met andere woorden wat bij spreken en luisteren, en eventueel lezen
en schrijven in de moedertaal aan strategieën is verworven, en routinematig
wordt toegepast, wordt niet automatisch ingezet bij Engels of Nederlands als
tweede taal. Je zult dus als begeleider van het leerproces bij je leerlingen een
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Figuur 4.8

Bron: Engels Basisonderwijs, Teleac NOT

actieve rol moeten spelen in het zorgen voor transfer en expliciet moeten
aangeven dat bijvoorbeeld de strategie ‘voorspellen’, zoals je die bij Nederlands toepast, ook bij Engels en bij NT2 ingezet wordt.
Het is belangrijk het repertoire aan leerstrategieën van de leerlingen te verbreden en hen zelf na te laten gaan welke voor hen wel of niet goed, effectief
en prettig werken, omdat ze daarmee zelfstandiger leren werken en leren. Dit
betekent dat je aan de leerlingen nieuwe leerstrategieën aanbiedt om uit te
proberen en te oefenen, maar dat daarna het gebruik ervan niet ‘verplicht’
maar wel mogelijk moet zijn. Reflectie op wel en niet gebruikte leerstrategieën is op zijn tijd nodig. Om het repertoire van de onderling qua leerstijl
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verschillende leerlingen te kunnen verbreden, is een breed aanbod van leerstrategieën noodzakelijk.
Voor jou als leraar betekent dit het volgende:
. Je moet meerdere aanpakken van taken en leerstrategieën aanbieden en mogelijk maken.
. Je moet leerstrategieën en mogelijke aanpakken van taken (laten) verwoorden en expliciteren. Tijdens de lessen in zaakvakken bijvoorbeeld moeten er
momenten zijn waarop er gesproken wordt over verschillende goede manieren om het vak te leren.
. Je moet de voorkeuren en mogelijkheden van de leerling oprekken en ruimer maken. Bij de voorbereiding van de les kun je bijvoorbeeld inventariseren welk scala van leerstrategieën goed van pas kan komen bij de komende leertaken, om de training van een enkele daarvan in de lesopzet op
te nemen.
. Je moet regelmatig laten reflecteren op het gebruik van strategieën. Dit kan
bijvoorbeeld bij de bespreking van gemaakte opdrachten. Het gaat dan
niet alleen om de goede oplossing of goede uitvoering, maar ook om de
wijze waarop de verschillende leerlingen daartoe gekomen zijn.
Je kan als leraar de volgende stappen ondernemen:
Stap 1
Ga na waar de leerlingen behoefte aan (kunnen) hebben bij het leren van de
volgende activiteit en houd er hierbij rekening mee dat de leerlingen kunnen
verschillen in preferente leerstijl.
Stap 2
Selecteer zorgvuldig enkele (voor de leerlingen nieuwe) strategieën uit het
brede scala van leerstrategieën. Zorg er hierbij voor dat de verschillende leerlingen allemaal aan hun trekken kunnen komen.
Stap 3
Overdenk op welke wijze de strategieën in de les geïntegreerd kunnen worden.
Stap 4
Bedenk op welke wijze de leerling (extra) gemotiveerd kan worden om de
strategieën te oefenen Dit kan door leerlingen te belonen voor het intentioneel gebruik van strategieën en door begrip te hebben voor preferenties van
de leerling.
Stap 5
Bewerk of maak nieuw lesmateriaal, zodat de aandacht voor de aanpak van
het leren expliciet wordt.
Stap 6
Train de nieuwe strategieën waarbij de leerlingen volledig geïnformeerd worden over het doel en het mogelijke nut van de strategie. Doe voor hoe ze uitgevoerd kunnen worden en benoem ze, zodat er later aan gerefereerd kan
worden.
Stap 7
Evalueer op basis van de reacties van de leerlingen, en reviseer de strategietraining voor de volgende keer.
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Relatief belang van leerstijlen

Niet iedereen leert hetzelfde of zet op dezelfde manier strategieën in, leerstijlen verschillen. Door een breed repertoire van strategieën de revue te laten
passeren, kunnen leerlingen hun eigen ‘stijl’ kiezen.
Soms geeft het lespakket sturing, soms zul je als leraar sturing geven, een andere keer kiest de leerling zelf voor een bepaalde aanpak. In dat laatste geval
kunnen leerstijlen een bepaalde rol spelen. Uit eigen ervaring zul je weten
dat verschillende leerders zich een eigen stijl van leren verworven hebben:
een eigen persoonsgebonden voorkeur om leertaken op één bepaalde manier
aan te pakken. Dat kan te maken hebben met persoonlijkheidskenmerken,
met analytisch vermogen, met een specifiek sterk ontwikkeld zintuig. Zo onderscheiden we leerders:
. die liever eerst iets voor zich zichzelf uitzoeken;
. die graag de tijd nemen om verschillende mogelijkheden te onderzoeken;
. die liever met beelden dan met woorden werken;
. die liever globaliserend dan analytisch te werk gaan;
. die liever holistisch dan stap voor stap bezig zijn.
Het is echter van belang je hierdoor niet te sterk te laten leiden. Onderzoek
wijst uit dat de meeste leerlingen ‘in het midden zitten’. Wat ook blijkt is dat
die leerlingen het beste scoren op een leerstijltest die de minst uitgesproken
voorkeur hebben voor één bepaalde leerstijl. En als je kijkt naar de geweldige
variatie aan typen taken die bij communicatief onderwijs aan de orde
komen, dan is dat ook niet zo verwonderlijk. Dat de individuele leerstijl de
keuze voor een bepaalde strategie bepaalt, is dan ook vaak niet zo relevant.
Als docent moet je leerlingen helpen bij de desbetreffende taak de meest geschikte strategie te leren kiezen. Leerlingen die visueel ingesteld zijn, zullen
meer op ‘visual clues’ afgaan dan leerlingen die meer globaal te werk gaan: zij
kiezen voor herkenning van bepaalde woorden en chunks in de tekst, enzovoort. Maar als je aan de leerling duidelijk maakt welke elementen in en
naast een tekst aanwijzingen kunnen geven over de talige kant van de tekst,
dan verbreed je de wijze waarop de individuele leerling te werk kan gaan. En
dat geldt voor het merendeel van de leerlingenactiviteiten bij het leren van
een taal. Het scala aan activiteiten is zo groot, dat leerlingen meer last dan
gemak kunnen hebben van een bepaalde voorkeursstijl.
Reflectie

Hiervoor stond de aanpak (het hoe) centraal. Leerlingen die hebben leren
werken met een bepaalde aanpak kunnen niet alleen die ene taak van een
opdracht uitvoeren, maar ook andere, vergelijkbare taken. Zo krijgen ze
greep op het verwerven van eigen kennis en vaardigheden. Het leren van
strategieën is in onderwijstermen effectiever dan het leren van kennis.
De beste manier om vast te stellen of het goed of niet goed ging en waarom
(niet) is er met een ander over te praten. Als leraar krijg je dat niet met alle
kinderen bij elke taak voor elkaar. Vandaar de wenselijkheid dat leerlingen
dat (in tweetallen) met elkaar doen. Dat is dan ook een van de redenen om
werken in tweetallen bovenaan je lijst van werkvormen te zetten.
Het leren van strategieën kan al heel vroeg beginnen en moet zoveel mogelijk gelijk lopen met inhoudelijke aspecten. Vragen als: ‘Hoe heb je het aangepakt?’ of ‘Hoe heb je nagedacht?’ of ‘Vertel eens wat je gedaan hebt!’ kunnen ook aan jonge kinderen al gesteld worden. De taak die kinderen krijgen,
is zeker in het begin nog simpel. Een voorbeeld van een eenvoudig probleem:
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onderbouwleerlingen krijgen de vraag voorgelegd hoe zij zonder te kunnen
lezen toch de eigen kapstok kunnen herkennen. Eerst krijgen ze even de gelegenheid over dit probleem na te denken, eventueel kunnen ze er in een
klein groepje al over praten. De verschillende oplossingen kunnen naast elkaar gelegd worden.
Strategisch leren en taalvaardigheden kunnen met de hele groep in de volgende fasering besproken worden:
. probleem herkennen (zoveel mogelijk authentieke problemen voorleggen);
. eventueel het probleem kunnen navertellen (al een vorm van samenvatten);
. nadenken over oplossingen (denkstrategie);
. met elkaar praten over de oplossingen (onderlinge interactie);
. oplossingen naast elkaar leggen;
. gezamenlijk kiezen voor de beste oplossing als dat mogelijk is.
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Tot slot

5
5.1
5.2

Taalbeleid
Slotopdracht Een ouderavond

Je hebt je verdiept in hoe het taalverwervingsproces verloopt bij kinderen
die Nederlands leren als eerste of tweede taal en Engels. Overeenkomsten en
verschillen zijn aan de orde geweest. Je hebt gezien hoe de school kinderen
stimuleert tot taalontwikkeling door de inrichting van een rijke leeromgeving en door het aanbieden van uitdagende activiteiten. Je hebt in dit boek
steeds gefocust op taalverwerving en overeenkomsten en verschillen in de
drie situaties (Nederlands als eerste en tweede taal, Engels). De leraar en de
leerlingen zijn steeds nadrukkelijk in beeld geweest: het gaat erom hoe je
werkt met de leerlingen in je klas. Je hebt je nauwelijks gericht op zaken die
de onmiddellijke klassensituatie overstijgen. Aan het slot van dit boek is het
toch belangrijk om daarover nog een paar opmerkingen over maken, voordat je met een slotopdracht dit boek afsluit.
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■ ■ ■

5.1 Taalbeleid

Elke school besteedt op allerlei niveaus aandacht aan taal en taalonderwijs.
Door het team is nagedacht over een doorlopende lijn in het taalaanbod van
groep 1 tot en met groep 8. Kinderen ontwikkelen zich van kleuters tot leerlingen die het voortgezet onderwijs ingaan, en hebben een ononderbroken
taalontwikkeling doorgemaakt, die de school acht jaar lang heeft gevolgd,
begeleid en gestuurd. Wat de leraar aanbiedt in groep 3 sluit aan bij het aanbod in groep 2 en het taalonderwijs van groep 7 bouwt voort op dat van
groep 6.
Dat daarover is nagedacht, blijkt onder andere uit de keuze van methodes en
de wijze waarop leraren met al het taalmateriaal omgaan. Als gevolg van het
inzicht dat je nu hebt verworven, staat bijvoorbeeld de aanpak bij Engels in
de bovenbouw niet geïsoleerd en herkennen je leerlingen de manier waarop
je ze gelegenheid geeft hun taalvaardigheid in het Engels te ontwikkelen
omdat je dat bij Nederlands en NT2 ook zo aanpakt.
Een goede basisschool doet aan taalbeleid. Wat houdt dat in? Er bestaan vele
omschrijvingen van. Je kunt bijvoorbeeld de omschrijving van de Opleiding
voor Taalcoördinator gebruiken, omdat deze recent is en door velen wordt
gebruikt. In deze opleiding wordt taalbeleid gedefinieerd:
’als een activiteit die gericht is op het hele, onderling samenhangende (taal)onderwijs
van een school. Het gaat om gezamenlijke uitgangspunten, inhouden en de organisatie
van het taalonderwijs van groep 1 tot en met groep 8, waarbij rekening wordt gehouden
met de lijn vanuit de voorschoolse ervaringen naar het vervolgonderwijs.
Goed taalonderwijs veronderstelt dat er is nagedacht – door het team, gecoördineerd
door de coördinator Taal – over de leerlijnen van de verschillende domeinen van het
taalonderwijs om een ononderbroken ontwikkeling van de taal van de leerlingen mogelijk te maken. Een goede analyse van de schoolpopulatie en het nadenken over kansen
van kinderen hoort hier onlosmakelijk bij.
Goed taalonderwijs veronderstelt ook aandacht in de breedte: de verschillende aspecten
van het taalonderwijs binnen een groep sluiten op elkaar aan en er is aandacht voor talige aspecten in andere vakken; leerlingen en leraren zien het taalonderwijs in engere zin
als functioneel voor andere vakken waarin taal wordt gebruikt.
[…]
Uiteindelijk leidt taalbeleid tot maatregelen die de school neemt ter verbetering van de
zwakke kanten van het vigerende taalonderwijs en het verder tot bloei brengen van de
sterke kanten ervan.’
(Uit: M. Mittendorff en H. Paus e.a., Coördinator Taal, Post-HBO-opleiding voor leraren basisonderwijs, ‘s-Hertogenbosch, 2001, pag. 5-6)

In deze omschrijving wordt weliswaar met taalonderwijs het onderwijs in
het Nederlands bedoeld, maar zoals je in dit boek hebt gezien, sluit de aanpak bij Engels daar naadloos bij aan.
In het ontwikkelen van een taalbeleid op school richt de kernvraag zich,
zoals we hiervoor hebben gezien, op het ‘Hoe?’. Maar ook de vraag ‘Wat?
Welke taal/talen bieden we op onze school aan?’ is in toenemende mate belangrijk.
Met de steeds grotere verruiming die de overheid aan scholen geeft als het
om het aanbod gaat, nemen sommige scholen initiatieven om het taalaanbod te verruimen. In de grensstreek bijvoorbeeld zijn interessante experimenten gaande met Duits. In Den Haag is er – soms onder de vlag van OALT,
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soms niet – sprake van een grote lappendeken van talen in het basisonderwijs (Panday 2000).
Taalbeleid wordt vastgelegd in een taalbeleidsplan. In de Opleiding voor
Taalcoördinator wordt geleerd hoe zo’n taalbeleidsplan opgezet moet worden. Dat is een zaak voor het hele team, maar de uitvoering en de coördinatie ervan liggen bij de taalcoördinator. Meestal loopt het proces van het opstellen van een taalbeleidsplan in vijf stappen:
1 de huidige situatie van het taalonderwijs wordt beschreven, inclusief
Engels;
2 er wordt nagedacht over de vraag wat er moet veranderen met betrekking
tot het taalonderwijs;
3 er wordt vastgesteld wat het eerste moet veranderen en wat daarna;
4 de taalcoördinator schrijft het plan. Het wordt vastgesteld door het team;
5 het team gaat aan de slag met de uitvoering van het plan.
De laatste opdracht in Driemaal taal heeft betrekking op (een klein stukje van
dat) taalbeleid: je gaat ouders uitleggen hoe kinderen die Nederlands als eerste of als tweede taal leren, worden begeleid in hun taalontwikkeling bij Nederlands en Engels.
We gaan ervan uit dat de taalcoördinator van je stageschool een taalbeleidsplan heeft geschreven (als dat niet zo is, doe je net alsof) en dat er in dat taalbeleidsplan een paragraaf is opgenomen over de taalontwikkeling via het
taalonderwijs in Nederlands, NT2 en Engels.
Dit is een uitgebreide opdracht waaraan je het beste kunt werken in een kleine groep. Je gaat een deel van een ouderavond voorbereiden. Hoe je dat doet,
bepaal je zelf in je groep. Hierna staan enkele inhoudelijke aanwijzingen. Gebruik korte, beeldende presentaties en probeer de ouders actief bij het onderwerp te betrekken door goed gekozen, kleine praktische opdrachten.

■ ■ ■

5.2 Slotopdracht Een ouderavond

De taalcoördinator van je stageschool heeft een taalbeleidsplan geschreven.
Jij gaat daar een klein onderdeel van aan de orde stellen: de manier waarop
kinderen taal verwerven bij Nederlands, NT2 en Engels. Dat doe je tijdens
een algemene ouderavond:
1 Je legt aan ouders uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn bij de
verwerving van Nederlands, NT2 en Engels.
2 Je maakt dat concreet door enkele voorbeelden.
3 Je legt uit wat ouders kunnen doen om de taalontwikkeling van hun kinderen te bevorderen.
Houd rekening met alle soorten ouders en ook kritische collega’s. Zorg ervoor
dat je datgene wat je wilt zeggen, ook goed visualiseert.
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