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1. Basisonderwijs

Ronde 2  

Pandora Versteden (a) & Stef Van Mulders (b)
(a) Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) 
(b) Vzw De Speling, Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk
Contact: pandora.versteden@kuleuven.be

pedagogisch@sgdespeling.be

Iedereen Taalt: aanpak en resultaten van een succesvol
project rond taalvaardigheid verhogen in Genk

1. Inleiding

In september 2008 startte het coachingsproject Iedereen Taalt in de 15 kleuterscholen
van de scholengemeenschap De Speling in Genk. Het Centrum voor Taal en
Onderwijs (KU Leuven) werd van bij de start betrokken om het project inhoudelijk
vorm te geven en de begeleiding op zich te nemen. Intussen zijn we meer dan tien jaar
verder en werd het project (sinds 2012) ook uitgebreid naar het primair onderwijs. Dit
schooljaar (2019-2020) ronden we het project af en leggen we graag de resultaten voor
die we vanuit eigen onderzoek bekwamen. Op die manier komen we uit bij de werk-
zame ingrediënten van het project.

2. Aanpak project

Zoals Figuur 1 aangeeft, beoogt Iedereen Taalt het verhogen van de taalvaardigheid van
de leerlingen door de inzichten in goed taalvaardigheidsonderwijs bij leerkrachten te
verdiepen en door de leerkrachtvaardigheden bij het realiseren van een krachtige taal-
leeromgeving te versterken. Het project spitst zich dus niet rechtstreeks toe op het
inwerken op leerling-niveau, maar kiest voor een aanpak die op langere termijn in blij-
vende effecten resulteert door te werken met schoolinterne coaches die hun collega’s
inhoudelijk, mentaal en praktisch ondersteunen. De coaches zijn gekozen uit het team
zelf en volgen een intensief traject waarin ze opgeleid worden tot inhoudelijke experts
en getraind worden op het vlak van coachingsvaardigheden. Door middel van impli-
ciete en expliciete coaching van leerkrachten op de werkvloer zorgen de schoolinterne
coaches voor de implementatie van de aangebrachte inhouden.
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Figuur 1 – Schematische voorstelling van de aanpak van het project Iedereen Taalt.

Daarnaast werken de leerkrachten zelf schooloverstijgend lessen uit tijdens praktische
werksessies (Hoe?Zo!dagen) die georganiseerd worden per leeftijdsgroep of per leerjaar.
Tijdens de werksessies gaan de leerkrachten aan de slag met eigen lesmateriaal dat ze
taliger maken en nadien uitproberen in hun eigen praktijk. De coaches coachen de
leerkrachten voor, tijdens en na het uitproberen van de krachtige les. Tijdens een vol-
gende werksessie blikken de leerkrachten terug op het effect van de les op de leerlin-
gen. Om een goede samenwerking tussen de scholen te garanderen, werken alle scho-
len rond dezelfde focus. Van 2008 tot 2017 lag de focus op mondelinge vaardigheden;
sinds 2017 is de gezamenlijke focus voor het kleuteronderwijs begrijpend luisteren en
voor het primair onderwijs begrijpend lezen.

Ook directieleden, beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren worden bij het project
betrokken tijdens een jaarlijkse vormingsdag rond een schooleigen taal- en diversiteits-
beleid. Op die vormingsdag denken ze, samen met de coaches, na over een beleidsma-
tige verankering van de acties die binnen het project uitgevoerd worden. Op die
manier zorgen we ervoor dat het project een schooleigen verhaal wordt en dat alle
teams verantwoordelijk worden voor hun eigen doelen en acties op het vlak van krach-
tig taalonderwijs.

3. Resultaten project

Van bij de start van het project werd data verzameld om zicht te krijgen op de stand
van zaken en het effect van het project. Daarom was er zowel in 2011 als in 2015 een
tussentijdse rapportering van de verzamelde data. In oktober 2019 (dus pas na het ter
perse gaan van deze bijdrage) worden de resultaten van het finale onderzoek uitge-
bracht.
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Het vorige onderzoeksrapport ‘Iedereen Taalt. Effectonderzoek naar implementatie
van principes van krachtige taalleeromgeving door schoolinterne coaches in scholen-
gemeenschap De Speling – Genk’ (Loman e.a. 2015) beantwoordt onderzoeksvragen
op vier niveaus, maar alleen voor de kleuterscholen en de eerste graad van het basison-
derwijs. Uit het onderzoek blijkt dat het project Iedereen Taalt positieve effecten heeft
op vlak van leerling-resultaten, leerkracht-handelen, de expertise van de schoolinterne
coaches en het taalbeleid van de school. We bespreken de resultaten hieronder kort op
de vier niveaus. De eindmeting in 2019 zal immers alleen nog resultaten op leerling-
niveau in kaart brengen, maar wel van de tweede kleuterklas tot en met het zesde leer-
jaar van het basisonderwijs.

3.1 Niveau coaches

Coaches bevinden zich na enkele jaren in verschillende fasen van een groeiproces. Dat
heeft niet zozeer te maken met de achtergrondkenmerken van de coach, maar wel met
de (structurele) oefenkansen die hij/zij kreeg doorheen de jaren. De voornaamste
belemmeringen om te kunnen coachen, zijn het tekort aan tijd en het niet hebben van
een gedeelde visie op schoolniveau. De percepties van de coaches over taalvaardig-
heidsonderwijs, taalbeleid en diversiteit sluiten bijna volledig aan bij de visie van het
project Iedereen Taalt. De coaches ervaren heel wat steun van hun collega-coach uit het
kleuter- of basisonderwijs en van hun directie, maar ze zijn wel vragende partij om
meer externe ondersteuning op de school te krijgen.

Een coach aan het woord:

“Ik ben een beetje bewaker van ons taalbeleidsplan dat ervoor zorgt dat de taalvaardig-
heid van onze kinderen groter wordt. Dat we de dingen die we tijdens het taaltraject
kregen aangereikt zo goed mogelijk implementeren in onze dagelijkse werking. Dat we
niet vastroesten in ons oude doen en dat we aan taal meer aandacht besteden”.

3.2 Niveau schoolcontext

Scholen maken werk van taalbeleid. De kleuterscholen staan al verder dan de lagere
scholen, maar ze hebben daarvoor ook al meer tijd gehad. Scholen voeren een beleid
dat coaches ondersteunt om de doelstellingen van het project te realiseren. Niettemin
zien we dat er op dat vlak nog verbeteringen mogelijk zijn, bijvoorbeeld wat ‘visieont-
wikkeling’, ‘communicatie’ en ‘ondersteuning door de directie’ betreft. 
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3.3 Niveau leerkrachten

In de meeste klassen is de leeromgeving die de leerkrachten creëren matig tot zeer
krachtig voor taalleren. Vooral de realisatie van de principes die vallen onder een ‘posi-
tief, veilig en rijk leerklimaat’ zit goed. Binnen de andere aspecten van de krachtige
taalleeromgeving (‘betekenisvolle taken’ en ‘ondersteuning door interactie’) zijn er nog
groeikansen. De leeromgeving in de kleuterklassen is krachtiger dan de leeromgeving
in de lagere school. Over het algemeen geven leerkrachten aan dat ze zich minder
bekwaam voelen in het aan bod laten komen van taalzwakke kinderen tijdens het wer-
ken in groepjes, in het voorzien van opdrachten waarin kinderen echt moeten samen-
werken en overleggen en in het nadenken over de betekenis van woorden met kinde-
ren.

3.4 Niveau leerlingen

De leerlingen gaan vooruit op de luistervaardigheidstoetsen. Vooral in het kleuteron-
derwijs stellen we een tendens vast, zeker bij de kinderen die altijd zijn begeleid door
een leerkracht die betrokken was bij het project. We zien ook dat het aantal leerlingen
dat met een voldoende hoge taalvaardigheid start in het eerste leerjaar stijgt. Scholen
met veel GOK-leerlingen doen het wel slechter dan scholen met weinig GOK-leerlin-
gen. 

Ook in het lager onderwijs zien we voorzichtige tekenen van vooruitgang. De presta-
ties doorheen de schooljaren blijven nagenoeg gelijk, ondanks het sterk stijgende per-
centage GOK-leerlingen. Scholen met veel GOK-leerlingen starten lager bij de luis-
tertoets eerste leerjaar maar groeien meer.

De leerlingen die het over het algemeen het slechtste blijven doen, zijn meertalige jon-
gens met een lage SES.

4. Conclusie: werkzame ingrediënten

We kunnen geen rechtstreeks verband aantonen tussen de vaardigheid van de coach en
het handelen van de leerkracht, maar we zien wel indicaties dat er een impact is van
de coach: leerkrachten geven zelf aan dat de ondersteuning van de coach hen helpt bij
het creëren van een krachtige leeromgeving voor alle kinderen. Ook de multilevelana-
lyses wijzen op een grote impact van de coach, zelfs tot op het niveau van de leerling-
prestaties. 

Als werkzame ingrediënten waarop blijvend ingezet moet worden, noemen de onder-
zoekers: 
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• de gedegen coachingsopleiding voor schoolinterne coaches;
• structureel ingebouwde tijd voor coaches en ondersteuning van de directie;
• taalcoaches betrekken bij het uitbouwen van een taalbeleid;
• schooloverstijgende bijeenkomsten voor coaches, leerkrachten en directies;
• ondersteuning van leerkrachten op drie vlakken: mentaal, praktisch en inhoudelijk;
• succeservaringen bij leerkrachten en coaches;
• een gezamenlijke focus over de verschillende scholen heen;
• voldoende tijd om de implementatie te realiseren.

Referenties

Loman, J., P. Versteden, C. Moons & K. Van Gorp (2015). ‘Iedereen Taalt.
Effectonderzoek naar de implementatie van principes van krachtige leeromgeving
door schoolinterne coaches’. Leuven: KU Leuven/Centrum voor Taal en
Onderwijs. [niet gepubliceerd].

Ronde 3

Suzanne van Norden
Iedereen kan leren schrijven / Pabo Marnix Academie 
Contact: ikls@xs4all.nl

Weten waarover je schrijft en schrijven over wat je weet.
Over de vruchtbare verbinding van schrijven met de zaak-
vakken

1. Schrijven begint bij de inhoud

Kinderen lezen beter als ze iets weten over het onderwerp van de tekst of als ze daar
een sterke interesse in hebben. Uit onderzoek is bekend (o.a. van Gelderen 2018: 12-
13) dat ‘voorkennis’ – ook wel ‘kennis van de wereld’ genoemd – een van de bepalen-
de componenten is van leesvaardigheid. Of dat ook geldt voor schrijfvaardigheid is
minder onderzocht. Schrijven kinderen beter over een onderwerp waarover ze iets
weten? “Ja”, zegt het gezond verstand. Hoe kan je überhaupt schrijven over iets waar
je nauwelijks iets over weet? “Ja”, zeg ik ook zelf, op grond van mijn persoonlijke erva-
ring met kinderen die bekendstaan als ‘taalzwak’ en die plotseling heel goede teksten
blijken te kunnen schrijven als die gaan over een onderwerp waarvan ze genoeg afwe-
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