
Ik weet een mooie zin!
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Voorwoord

Taal is onmisbaar: je hebt het nodig om mee te kunnen doen  
in de samenleving. Investeren in een goede taalontwikkeling  
is daarom erg belangrijk. Ouders hebben hierin uiteraard een 
belangrijke rol. Niet bij iedereen gaat de taalontwikkeling  
even gemakkelijk of vanzelf. Professionals en vrijwilligers 
ondersteunen ouders en stimuleren actief de taalontwikkeling 
van kinderen. 

Taal is overal. Daarom zet Utrecht op veel verschillende manieren 
in op taalontwikkeling. Deze uitgave pretendeert niet compleet 
te zijn. Het is geen overzicht van alles wat Utrecht op dit terrein 
te bieden heeft. Wat het wel biedt zijn persoonlijke verhalen, 
want achter elk initiatief zitten bevlogen mensen die zich met 
hart en ziel inzetten voor alle Utrechtse kinderen, zoals bijvoor-
beeld Betul en Kerem.

Medewerkers van het consultatiebureau, de voorschool, de 
bibliotheek, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en  
de VoorleesExpress willen hun enthousiasme doorgeven, laten 
zien wat ze doen en waarom. Bij elkaar geven hun verhalen  
een mooi, persoonlijk en aansprekend beeld over hoe we in 
Utrecht samen werken aan de taalontwikkeling van kinderen. 

Lees deze verhalen en laat u inspireren! 

Jeroen Kreijkamp, wethouder Onderwijs
Victor Everhardt, wethouder Jeugd en Volksgezondheid
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Wat doe je?
‘Ik ga op huisbezoek bij ouders die 
net een baby hebben gekregen. Later 
zie ik ouder en kind op het consultatie-
bureau, maar deze eerste kennismaking 
doen we bij mensen thuis. 
Altijd vraag ik welke taal ze gaan  
spreken met de baby. In deze wijk is 
dat vaak een andere taal dan Neder-
lands. Ik benadruk dat elke taal goed 
is, als je maar véél taal aanbiedt. Hier 
begint namelijk de taalontwikkeling 
al. Baby’s zijn heel taalgevoelig. Ze 
leren taal door taal te horen. Gebruik 
altijd de taal die je zelf het beste 
spreekt. Ik geef meteen het goede 
voorbeeld door tegen het kindje te 
gaan kletsen. 
Sommige ouders denken: de baby 
spreekt nog niet, dus praten heeft 
geen zin. Of ze weten niet wat ze 
moeten zeggen. Mijn tip: zeg wat je 
doet. “Straks krijg je borstvoeding.” 
“Even naar je luier kijken.” “Oei, ik heb 
een beetje koude handen.” Maar ook 
voorlezen, liedjes zingen, verhalen 
vertellen, benoemen waar je kind naar 
kijkt, samen spelen. Als je met je kind 
bezig bent en taal gebruikt, is het 
goed. Alles wat je tegen een baby 
zegt, komt er later uit in de vorm van 
brabbelen of variaties in toonhoogtes. 
Een kind van twaalf maanden begrijpt 
veel woordjes, maar kan ze pas vijf 
maanden later zelf zeggen. 
Wie thuis geen Nederlands spreekt en 
de taal ook niet goed beheerst,  
adviseer ik om iemand te zoeken die 
Nederlands met de baby kan kletsen. 
Iemand in de familie, of een buur 
misschien. Het is goed voor de 
taalontwikkeling van het kind om zo 
snel mogelijk óók vertrouwd te raken 
met de Nederlandse klanken.’

Waarom doe je het?
‘Al die verschillende culturen en 
achtergronden maken mijn werk extra 
interessant. Ontwikkeling is breder 
dan taal, het gaat ook over hechting 
en motoriek. Juist bij de kleintjes is 
dat verband heel helder. Het is zó 
belangrijk. 

Ik vind het mooi om bij mensen 
thuis te mogen komen. In plaats  
van twintig minuten hier op het con-
sultatiebureau zijn we een uur bij de 
ouders over de vloer. Je hebt dan ruim 
de tijd om alles goed uit te leggen.  

En je ziet meteen al zo veel. Is er 
speelgoed, zijn er boeken, hoe is de 
samenstelling van het gezin? Allemaal 
nuttige informatie. Het is elke keer 
anders en het verveelt nooit.
We zien hier ook veel alleenstaande 
ouders, asielzoekers en laaggeletter-
den. De begeleiding is intensief. Maar 
het is juist fijn om mensen te helpen 
die het zo goed kunnen gebruiken. Ik 
wijs ze ook nadrukkelijk op BoekStart. 
In de wachtkamer liggen de bonnen 
voor het oranje BoekStartkoffertje.  
Als het kind iets ouder is, vertel ik 
over andere organisaties, zoals de 
voorschool en de peuterspeelzaal.’

Hoe werkt het?
‘Na het eerste huisbezoek zie ik de 
ouders en de kinderen nog vaak 
terug. Dan merk je al meteen bij 
binnenkomst hoe ze omgaan met taal. 
De een zet zwijgend het kindje neer, 
de ander komt al kletsend tegen de 
baby binnen. Verreweg de meeste 
ouders zijn blij met onze informatie 
en doen erg hun best om de adviezen 
op te volgen. Van een Marokkaanse 
moeder weet ik dat zij vanaf de ge-
boorte van haar dochter heel bewust 
veel praat en voorleest. De dochter is 
nu twee jaar en praat echt opvallend 
goed. De moeder is zo trots op  
haar kind!’

Hier  
begint  
het al
Irma Toneman
Jeugdverpleegkundige bij  
consultatiebureau – Overvecht 

    Zo trots op  
mijn kind 

Het consultatie-
bureau

 De eerste kennisma-
king met ouders vindt 
plaats tijdens het huis-
bezoek als de baby 
ongeveer twee weken 
oud is. Daarna volgt 
een afspraak met de 
jeugdarts op het con-
sultatiebureau, rond 
vier weken. Vervolgens 
zien afwisselend de 
jeugdverpleegkundige 
en de jeugdarts het 
kind in het eerste jaar 
zeven à acht keer op 
het consultatiebureau 
en in de peutertijd vier 
keer. In overleg met 
ouders kan dit vaker  
of minder vaak. Een 
van de mogelijkheden 
is een huisbezoek  
met achttien maanden.  
Er is dan extra aan-
dacht voor ontwikke-
ling en opvoeding.
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Wat doe je?
‘Ik heb BoekStart geïntroduceerd in 
Utrecht. BoekStart is een landelijk 
programma dat wordt uitgevoerd door 
de bibliotheken. We doen dit voor 
ouders en kinderen tot vier jaar en het 
gaat om leesbevordering: we willen 
ouders stimuleren om hun kind voor 
te lezen. We startten in Utrecht met 
een pilot van vier bibliotheken. Daar 
hebben we een BoekStarthoek inge-
richt, een fijne plek speciaal voor 
ouders met kleine kinderen. Als je je 
kind – gratis – lid maakt van de biblio-
theek krijg je het oranje BoekStartkof-
fertje cadeau. Daarin zitten boekjes 
en voorleestips voor ouders.
Inmiddels hebben alle bibliotheken 
in Utrecht een BoekStarthoek. Jonge 
ouders krijgen van ons een uitnodi-
ging om langs te komen. De Boek-
Startkast is ook te vinden in de wacht-
ruimte van alle consultatiebureaus. 
Daar vinden ouders informatie, een 
waardebon voor de bibliotheek en 
natuurlijk een aantal leuke boekjes. 
Daarnaast bieden we een cursus voor-
leescoördinator aan voor pedagogisch 
medewerkers op voorscholen. Want 
ook daar is voorlezen heel belangrijk.’

Waarom doe je het?
‘Ik ben pedagoog, kom uit het onder-
wijs. Wat ik interessant vind is de 
combinatie bibliotheek en educatie. 
Waar zitten de raakvlakken tussen 
bibliotheek, onderwijs en consultatie-
bureaus, hoe kun je elkaar versterken? 
Daar verdiep ik mij graag in. Het 
programma BoekStart was een uitgele-
zen kans wat dat betreft: nieuwe 
samenwerkingsvormen opzetten, 
mooie dingen voor elkaar krijgen. 
Wetenschappelijk onderzoek laat zien 
dat kinderen die van jongs af aan 
worden voorgelezen, daar baat bij 
hebben tot op volwassen leeftijd. Daar 
ben ik persoonlijk ook van overtuigd. 
Je geeft ze iets mee waar ze hun hele 
leven plezier van hebben. Een goede 
taalontwikkeling draagt bij aan je 
schoolsucces, je maatschappelijk 
succes, je sociale leven en zelfs aan je 
gezondheid. Een kind van vijftien  
dat graag leest, is later minder vaak 
werkloos, heeft meer vrienden en 
komt minder in aanraking met 
justitie. Kortom “doet het beter” op 
alle gebieden dan een kind van  
vijftien dat zelden of nooit leest. 
En hoe zorg je ervoor dat een kind 

van vijftien graag leest? Door zo vroeg 
en zo vaak mogelijk voor te lezen!’

Hoe werkt het?
‘BoekStart is in Utrecht ongelofelijk 
succesvol. Tweederde van alle ouders 
komt naar de bibliotheek om hun 
baby lid te maken. Sommige mensen 
wisten niet dat je met baby’s al kon 

lezen, maar blijven wel meteen de 
hele ochtend zitten in de BoekStart-
hoek. Het is ook echt een gezellige 
plek. Wat ook helpt denk ik, is dat we 
er een box bij zetten, zodat je als 
ouder ook eventjes je handen vrij  
kunt hebben om een boek te pakken. 
En dat elke ouder een persoonlijke  
toelichting krijgt van een medewerker. 

De ouders zijn heel blij met het kof-
fertje. Het is een leuk cadeautje. Maar 
nog mooier dan deze respons vind ik 
dat we ook blijvend resultaat boeken. 
Na drie jaar is dertig procent van die 
kinderen nog steeds actief lid van  
de bibliotheek. Daar mogen we trots 
op zijn!
Dankzij BoekStart hebben we nu een 

veel betere samenwerking met alle 
betrokken organisaties. Ik merk dat 
we nu ook over andere onderwerpen 
elkaar makkelijker weten te vinden.’

BoekStart is 
succesvol
Isolde Vega
Teamleider team Educatie  
van Bibliotheek Utrecht

BoekStart

 BoekStart is een 
landelijk leesbevor-
deringsprogramma 
voor ouders van  
kinderen tot vier jaar.  
Het programma wordt 
uitgevoerd door de 
bibliotheek en  
ondersteund door  
de gemeente en het  
consultatiebureau. 
In Utrecht hebben alle 
bibliotheken en alle 
consultatiebureaus van 
de Jeugdgezondheids-
zorg een BoekStarthoek. 
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   Ik wist niet  
    dat je met baby’s 
al kon lezen! 
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Wat doe je?
‘Ik zie veel taalachterstanden op mijn 
spreekuur. Taalontwikkeling komt in 
vrijwel elk consult aan bod. Taal en 
gezondheid hebben namelijk veel met 
elkaar te maken. Hoe beter je bent in 
taal, hoe gezonder. Dat gaat niet alleen 
over de bijsluiter snappen, maar ook 
over zelf informatie zoeken, adviezen 
begrijpen en kunnen toepassen. 
Op een potje vitamine D staat “tot  
en met drie jaar”. Ik zie veel ouders 
stoppen zodra het kind drie is. Daar 
had dus beter kunnen staan “tot vier 
jaar”. In kleine lettertjes staat dat 
mensen met een donkere huid wordt 
geadviseerd om altijd vitamine D te 
slikken. Maar die zin zien de meeste 
ouders niet. Dus dat vertel ik ze. 
Ik leg ook uit dat een goede taal-
ontwikkeling belangrijk is voor het 
schoolsucces van het kind. Dat ze 
daar nu al invloed op hebben. Dat het 
goed is om veel te praten. Als ik merk 
dat ouders zelf niet tegen hun kind 
praten, ben ik mij extra bewust van 
mijn voorbeeldfunctie. Ik klets tegen 
het kindje, vertel wat ik aan het doen 
ben terwijl ik hem bekijk. Alle ouders 
van kleine baby’s wijs ik op BoekStart. 
Alle ouders van peuters vertel ik over 
de voorschool. Een groot deel van 
mijn werk is eigenlijk communicatie.’

Waarom doe je het?
‘Vroeger wilde ik juf worden. Ook dit 
werk gaat over kinderen en ontwikke-
ling. Het is zo mooi om kinderen te 
zien opgroeien. En om ze te mogen 
volgen in hun ontwikkeling. Wij heb-
ben allerlei schema’s, maar uiteinde-
lijk gaat het om het kind. Ieder kind 
volgt zijn eigen weg, op zijn eigen 
tempo. 
Dat benoem ik ook bij de ouders. 
Bijvoorbeeld: “Nee, hij praat nog niet 
zo goed, maar hij kan nu al fietsen!” 
Ik wil de ouders meegeven dat ze 
trots mogen zijn op hun kind. Dat het 
leuk is om de ontwikkeling van je kind 
te zien. Ik doe altijd mijn best om ze 
met een glimlach hier de deur uit te 
laten gaan.

Nu volg ik de opleiding “arts, maat-
schappij en gezondheid”. Dat gaat 
over het grotere plaatje. Je kunt bij-
voorbeeld wel zeggen dat een kind 
meer moet buitenspelen, maar zijn er 
wel genoeg speelplekken in de wijk? 
En: waar kunnen laaggeletterde ouders 
zélf terecht als ze meer willen leren? 

De consulten zijn maar zo’n klein 
onderdeeltje van de hele gezond-
heidszorg. Ik blijf met één voet in de 
spreekkamer maar wil ook met één 
voet in de wijk staan.’

Hoe werkt het?
‘Goed doorverwijzen is heel belang-
rijk. Maar het is lastig om te zien of er 
echt een probleem is met taalontwik-
keling of niet. Een consult duurt maar 
een kwartier. Er zijn veel twijfelgeval-
len: gaan we dit afwachten of moet er 
iets gebeuren? Zou de logopediste of 
het audiologisch centrum eens moeten 
kijken? Dit soort beslissingen nemen 
we samen met ouders.
Bij hele kleintjes zien we het vaak nog 
even aan. Drie maanden later kijk ik 
weer, het is vooral een kwestie van  
de vinger aan de pols houden. Ik 
bespreek met ouders wat ze thuis 
kunnen doen. Soms denken ouders: 
voorlezen, dat kan ik niet. Dan doe ik 
voor hoe je kunt “voorlezen” uit een 
prentenboek zonder tekst. Of ik ver-
wijs ze door naar de VoorleesExpress 
of de voorschool. Het kind bloeit 
ervan op. Hij gaat zo snel vooruit 
ineens, hoor ik dan. 
Ik had hier een kindje van twee dat 
heel langzaam op gang kwam met 
taal. Drie maanden later kwam ze al 
kletsend binnen! Eigenlijk was het 
consult gelijk al klaar. Ze praatte, daar 
ging het om.’

Met een  
glimlach  
de deur uit
Céline van Klei
Jeugdarts bij consultatiebureau – 
Kanaleneiland

Doorverwijzen
 
Jeugdartsen werken 
samen met veel partijen 
naar wie ze ouders 
kunnen doorverwijzen. 
De belangrijkste op 
taalgebied zijn: de 
bibliotheek (BoekStart), 
voorscholen, het  
audiologisch centrum, 
logopedisten en de 
VoorleesExpress.

0-4
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    Hij gaat zó snel  
vooruit ineens 
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Wat doe je?
‘Samen met een collega verzorg ik de 
activiteiten op scholen en peutercentra. 
Vanochtend heb ik een “masterclass 
voorlezen” gegeven op een peuter-
groep. Het woord masterclass is een 
beetje groot maar het gaat wel  
degelijk over een wetenschappelijk 
bewezen methode van voorlezen. 
De hele groep zit bij elkaar, met 
ouders. Ik lees het verhaal voor op 
een interactieve manier, ik maak 
gebruik van “modellen” en stel open 
vragen. Modellen is hardop denken, 
om de kinderen op weg te helpen. 
Bijvoorbeeld: ik zie een boomstam in 
het water, ik denk dat ze daarmee 
gaan varen. Open vragen stellen 
stimuleert het denken. Zoals: hoe kan 
hij nu weer zijn ouders vinden? Elk 
antwoord is goed, natuurlijk. Na het 
verhaal bespreek ik met de ouders de 
manier waarop ik heb voorgelezen, 
het belang van voorlezen en welke rol 
ouders daarin kunnen spelen.
Ouders en kinderen zijn blij met onze 
masterclass. Kinderen roepen aan het 
eind: “Nog een keer!” Dan ga ik niet 
het hele verhaal nog een keer lezen, 
maar vertel ze wel dat ze het boek 
mee naar huis mogen nemen. Ouders 
zijn vaak verrast dat een kind met een 
kwartier voorlezen per dag duizend 
nieuwe woorden per jaar leert.’

Waarom doe je het?
‘Ik houd van kinderen en van verhalen. 
Voorlezen is iets fantastisch. Je leert 
een kind zo veel tegelijk: geconcen-
treerd luisteren, nieuwe woorden, 
kijken, antwoord geven, denken.  
En dat op zo’n gezellige manier. 
Je kunt er als ouder ook van genieten, 
zo’n rustpuntje op een dag. Lezen is 
ook ontspanning, laten we dat niet 
vergeten. Even helemaal wegduiken in 
een boek. Dat is iets anders dan 
interactief voorlezen, maar ook heel 
belangrijk. Het begint met leesplezier, 
dat wil ik ook doorgeven. 
Ik vind het mooi dat ik op deze manier 
bijdraag aan de taalontwikkeling van 
kinderen. Taalvaardig zijn is ontzet-

tend belangrijk om mee te kunnen 
draaien in onze maatschappij en daar 
mag ik aan meewerken.’ 

Hoe werkt het?
‘Je kunt niet zeggen wat het resultaat 
is van de voorleessessies op de peu-
tercentra. Wat ik doe maakt deel uit 
van een groter geheel, een doorgaan-
de lijn waarin telkens dezelfde bood-
schappen klinken. Het begint met het 
consultatiebureau en BoekStart en 

gaat door op de peutercentra, de basis-
school en het voortgezet onderwijs. 
De boodschap is dat voorlezen en 
leesplezier goed zijn voor de taalont-
wikkeling. Dat je taal niet alleen op 
school leert maar zeker ook thuis. Dat 
je er als ouder tijd in moet steken. Dat 
het leuk is. 
In de bibliotheek zie ik welke peuters 
thuis worden voorgelezen. Zij kunnen 
even zitten, naar een verhaal luisteren, 
houden het boek goed vast, proberen 
te bladeren zoals volwassenen dat 
doen. 
Het mooiste effect zie ik bij ouders: 
het besef dat dit alles belangrijk is.  
Ik heb het idee dat die boodschap 
meestal wel goed doordringt. Want 
ouders zijn ambitieus voor hun kind. 
Echt alle ouders. Ik hoop ze mee te 
geven hoe belangrijk voorlezen is. En 
wens dat ze het zelf ook leuk vinden, 
want plezier straal je uit en geef je 
door.’

Voorlezen  
is iets  
fantastisch
Tineke van der Schaaf
Consulent onderwijs  
bij Bibliotheek Utrecht

Bibliotheek en  
Spelenderwijs

De samenwerking 
tussen de Bibliotheek 
Utrecht en Spelender-
wijs (peutercentra) 
bestaat uit een paar 
activiteiten per jaar. 
Een bibliotheekbezoek 
met een thuisleeskist, 
een adviesgesprek over 
de leesomgeving in het 
lokaal van het peuter-
centrum, en een ouder-
activiteit. De ouderacti-
viteit is het ene jaar de 
‘masterclass voorlezen’, 
het andere jaar de 
lezing ‘leesplezier nu is 
schoolsucces later’.

1-4
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  Nog een keer! 
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Wat doe je?
‘Kinderen van tweeënhalf tot vier jaar 
komen hier vier dagdelen per week.  
Ik sta voor twee groepen: een nieuwe 
groep met jonge kinderen en een groep 
met veel kinderen die al bijna vier 
zijn. De kinderen leren spelenderwijs. 
De meeste kinderen hier hebben een 
taalachterstand. Taal zit verweven in 
het hele programma. Ik geef “onder-
titeling” bij alles wat ik doe, zoals: ik 
loop naar het aanrecht, jij krijgt de 
blauwe beker.
We werken ook in kleine groepjes van 
drie kinderen. Daar sluiten we aan bij 
het spel van de kinderen. Nu hebben 
we een bloemenwinkeltje. Ik bied de 
woorden aan die daarbij horen. Elke 
vier weken kiezen we een nieuw 
thema en introduceren we ruim 
tachtig nieuwe woorden. We lezen 
ook veel voor en we gaan een paar 
keer per jaar naar de bibliotheek.  
De ouders gaan dan mee. 
Praten heeft veel te maken met veilig-
heid. Wij bieden heel veel taal aan, 
maar pas als de kinderen zich veilig 
voelen, gaan ze het gebruiken.’ 

Waarom doe je het?
‘Ik vind kleine kinderen te gek. Ze  
zijn zo puur en eerlijk en je kunt ze 
zo veel meegeven. Dat is mijn drijf-
veer. Hier werken allemaal bevlogen 
mensen. Ons werk vergt veel creativi-
teit, je probeert alle kansen te pakken 
om de kinderen iets te leren. Elke dag 
is anders. Dat maakt het interessant. 
Ik leer zelf ook nog altijd. Er is veel 
aandacht voor professionalisering en 
teamgeest.
Het is ook gewoon fijn om dit te 
kunnen doen, want deze kinderen 
hebben het zo hard nodig. Niet alleen 
voor de taal trouwens, maar voor hun 
hele ontwikkeling. Achterstanden 
moet je zo vroeg mogelijk tackelen 
en dat is wat we hier doen. Daarom 
bestaat de voorschool. 
De tijd op de voorschool is belangrijk 
voor hun hele leven. Je geeft ze een 
betere start op de basisschool.’

Hoe werkt het?
‘Alle kinderen boeken vooruitgang. 
Het verschil tussen de twee groepen 
die ik leid is groot. De kleintjes zeg-
gen nog bijna niets. De groten zijn al 

bijna klaar voor groep één. Zonder 
voorschool zouden zij het veel moei-
lijker hebben. 
Een jongetje had veel moeite met 
afscheid nemen. Het duurde lang voor 
hij zich op zijn gemak voelde. Op een 
mooie dag vroeg hij de bal in de 
kring. Wie de bal vraagt, mag iets 
vertellen. Hij vertelde niets, maar hij 
vroeg de bal! Ik sprong een gat in de 
lucht. De volgende keer begon hij te 
vertellen. Vrij snel daarna kwam alles 
eruit: helpen, spelen, kletsen. Zo 
mooi. 
Ze vinden het leuk, dat is ook heel 
belangrijk. Iedereen komt binnen met 
een lach. Van ouders horen we dat de 
vakanties eigenlijk te lang duren. De 
kinderen willen dan zo graag weer 
naar de voorschool. Ook in het week-
end. Staan ze op zondag thuis te 
roepen “School, school!” 
We betrekken de ouders zo veel  
mogelijk en dat werkt goed. Twee 
keer per week is er inloop. We leren 
de ouders om te spelen en te knutselen 
met hun kind. Eerst wat onwennig, 
maar algauw zie je ze samen plezier 
hebben. 
De ouders zijn blij met ons. We horen 
vaak: “Wat fijn dat jullie er zijn.” En  
we zien ook vaak een tweede en een 
derde kind uit hetzelfde gezin binnen-
komen. Dat voelt haast als een  
cadeautje.’

Inez van Aagten
Pedagogisch medewerker Spelenderwijs 
bij voorschool Merlijn in peutercentrum  
Op Dreef - Overvecht

Goede start  
op de  
basisschool

      Wat fijn dat 
jullie er zijn 

Focus van  
alle kanten

Spelenderwijs werkt 
veel samen met basis-
scholen, de bibliotheek 
en consultatiebureaus, 
maar ook met andere 
partijen. Een zorg-
consulent van Spelen-
derwijs kijkt naar wat 
elk kind nodig heeft. 
Ouders kunnen zich via 
Spelenderwijs aanmelden 
bij de VoorleesExpress. 
Via het Utrechts Centrum 
voor de Kunsten (UCK) 
kunnen ze leren om 
muziek te maken met 
hun kind. Veel belang-
stelling is er voor de 
cursus ‘Goed, beter, 
best’ van Alsare over 
onderwijsondersteunend 
gedrag, taal en opvoe-
ding. Zo komt de focus 
van verschillende kanten, 
maar altijd gericht op 
het kind. 

2,5-4
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Jeanine Vlasblom
Voorlezer bij de VoorleesExpress

Wat doe je?
‘Ik lees elke week een uur voor, bij 
mensen thuis. Elke voorlezer heeft 
één gezin. Ik lees voor aan twee  
Marokkaanse meisjes, een tweeling 
van vijf jaar. Zij hebben een woorden-
schat van een gemiddeld kind van een 
jaar of drie, schat ik. De ouders spre-
ken wel een beetje Nederlands, maar 
de voertaal thuis is hun eigen taal. 
Ik neem zelf boeken mee, uit de 

bibliotheek. Soms krijg ik hulp van 
een bibliotheekmedewerker. Ik let er 
vooral op wat de kinderen aanspreekt. 
Volgende week ga ik met het hele 
gezin naar de bibliotheek. Dan leg ik 
uit hoe alles werkt en regel ik de 
abonnementen. Waar we naartoe 
werken, is dat de ouders het voor-
lezen na een half jaar van mij  
overnemen.

Voorlezen is moeilijker dan je denkt. 
Je wil het plezier in lezen overbrengen 
en een ontwikkeling op gang brengen. 
Je wil de kinderen betrekken bij het 
verhaal, hun aandacht vasthouden, ze 
stimuleren om na te denken en zelf 
zinnen te maken. De kinderen praten 
er vaak doorheen als ik voorlees. Dat 
geeft niet, want ook dat is taalontwik-
keling. De kinderen vinden het altijd 
leuk als ik kom. De ouders trouwens 

ook. Ik krijg thee en heel veel koekjes. 
Soms zitten we met z’n drieën boven op 
elkaar, met daarbovenop dan het boek.’

Waarom doe je het?
‘Ik studeer psychologie en doe dit 
werk ernaast als vrijwilliger. Dat ik er 
geen geld voor krijg, vind ik niet erg. 
Ik word er zó gelukkig van! Het is 
mooi om op zo’n gezellige manier een 

bijdrage te leveren aan taalontwikke-
ling. Het is wel een uitdaging: ik heb 
zelf geen kinderen en heb nog niet 
vaak met kinderen gewerkt. Ik wist 
vrijwel zeker dat ik het leuk zou vinden 
want ik houd van lezen en ik houd van 
kinderen. En dat klopt, dit is echt iets 
voor mij. 
Zelf heb ik altijd veel gelezen. Ik weet 
hoe belangrijk het is, niet eens alleen 
voor je taal maar voor je hele ontwik-
keling. Taal heb je altijd nodig, wat je 
later ook gaat doen. Ook vind ik het 
mooi dat ik bij mensen over de vloer 
mag komen. De meeste gezinnen 
waar wij voorlezen, komen uit een 
andere cultuur. Het is heel leuk om op 
deze manier iets van hun leven te zien.
De meisjes zijn geweldig. Ik bouw 
echt een band met ze op. Het is 
prachtig om te zien hoe ze vooruit 
gaan. Dat komt vast niet alleen door 
mij hoor. Maar ik ben wel trots op ze.’

Hoe werkt het?
‘In het begin ging het er vooral om 
het plezier in boeken te laten ervaren. 
Deze kinderen houden van informatieve 
dierenboeken. Veel plaatjes, weinig 

tekst. Zo langzamerhand probeer  
ik ze nu aan de verhalen te krijgen.
Een uur voorlezen is best lang.  
Kinderen zijn snel afgeleid. Maar de 
concentratie gaat wel vooruit. Ook  
ga ik nu verder met woordenschat en 
begrijpend lezen.
Eén van meisjes wil nu zelf leren 
lezen en schrijven. Dat leert ze nog 
niet op school, maar ze doet het al 
wel thuis. Ze pakt een boekje, bekijkt 
de letters en maakt er woorden mee. 
De vorige keer zei ze: “Jeanine, nu ga 
ik jou voorlezen.” En dat deed ze!’

Ik word hier 
zó gelukkig 
van

      Jeanine, nu ga  
ik jou voorlezen Leesplezier

De VoorleesExpress is een vrijwilligers organisatie met locaties 
verspreid over heel Nederland. In Utrecht doen er elk halfjaar 
ongeveer honderd gezinnen mee. Scholen, voorscholen en het 
consultatiebureau vertellen ouders over de VoorleesExpress en 
melden kinderen aan als de ouders dat willen. De VoorleesEx-
press stimuleert de taal ontwikkeling van kinderen, verrijkt de 
taalomgeving thuis en brengt lees -plezier over, door middel van 
een voorleesritueel. Daarnaast versterkt de VoorleesExpress het 
partnerschap tussen school en ouders.

2-8
jaar
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Wat doe je?
‘Ik zorg voor het jaarprogramma voor 
basisscholen. De front office van de 
bibliotheek voert het uit. Mijn werk-
gebied is Leidsche Rijn en Vleuten- 
De Meern. Heel leuk, zo’n groeiende 
wijk met grote en kleine scholen en 
nieuwe bibliotheken.
Ons jaarprogramma bevat activiteiten 
voor alle groepen. We zorgen ervoor 
dat er een duidelijke lijn in zit, zodat 
de kinderen steeds een stapje verder 
komen. Bij de kleuters gaat het bij-
voorbeeld puur om het plezier in 
boeken: plaatjes kijken, de bibliotheek 
leren kennen, luisteren naar verhaal-
tjes. In groep drie gaat het om de 
eerste leesboekjes en leren hoe de 
bibliotheek werkt. En zo gaan we 
verder tot en met groep acht.
Een van de leukste projecten die ik 
doe, is het schrijversbezoek. Een 
kinderboekenschrijver en een school-
klas komen naar de bibliotheek. De 
schrijver vertelt over zijn werk en de 
kinderen stellen vragen. Een schrijver 
ontmoeten, dat maakt indruk, twintig 
jaar later weet je het nóg. 
Ik regel de schrijversbezoeken voor 
heel Utrecht, voor alle groepen vijf en 

zeven. Dat zijn zo’n honderdtwintig 
bezoeken per jaar. We hebben een 
aantal vaste schrijvers, maar er komen 
ook geregeld nieuwe bij.’

Waarom doe je het?
‘Kinderboeken lees ik niet alleen  
voor mijn werk, maar ook voor mijn 
plezier. Ik ben er gewoon nooit mee 
opgehouden!
De combinatie kinderen en boeken  
vind ik geweldig. En heel belangrijk 
ook. Ik heb zelf twee dyslectische 
kinderen. Ze hebben moeite met 
lezen, maar ze hebben wel woorden-
schat nodig. Een kwartier (voor)lezen 

per dag levert duizend nieuwe woorden 
per jaar op. 
Ik ben ervan overtuigd dat er voor elk 
kind een passend boek is. Welk boek 
dat is, op welk moment, daar heeft 
het kind een volwassene voor nodig 
die het hem aanreikt. Als je het juiste 
boek vindt, is dat enorm stimulerend. 
Via de scholen doen we eigenlijk 
hetzelfde als wat ik thuis voor mijn 
kinderen doe. We helpen de kinderen 
op weg, door de leerkrachten hand-
vatten aan te bieden.’

Hoe werkt het?
‘Wat wij doen, samen met de scholen, 
is het overbrengen van leesplezier.  
We zorgen voor leuke, stimulerende 
activiteiten. Het schrijversbezoek is 
daar een goed voorbeeld van. Een 
goede voorbereiding is daarbij heel 
belangrijk. Een paar weken van tevo-
ren krijgt de leerkracht van ons een 
leskist met boeken en informatie over 
die schrijver. Die voorbereiding in de 
klas maakt het leuker voor iedereen. 
De kinderen lezen voor het bezoek al 
een boek van hem of haar, ze stellen 
veel vragen en zijn heel geïnteresseerd.

Ik ga vaak zelf ook even langs als er 
een schrijver in een bibliotheek is. 
Dan zie je de resultaten van je werk. 
De kinderen zeggen “Het was gaaf!”. 
En vaak hoor ik na afloop dat kinderen 
uit die klas dezelfde middag nog 
terugkomen naar de bibliotheek om 
een boek uit te zoeken. Ook in de 
dagen en weken erna druppelen er 
nog kinderen binnen die een schrijver 
hebben ontmoet. Het is mooi om te 
zien hoe stimulerend zo’n bezoek is. 
Zo slijt de weg naar de bibliotheek erin.’

Voor elk kind 
een passend 
boek
Jessie Hanssen
Consulent onderwijs bij Bibliotheek Utrecht – 
Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Jaarprogramma
 
De activiteiten in het 
jaarprogramma zijn 
onderling afgestemd 
op elkaar, er is een 
logische opbouw 
in onderwerpen en 
moeilijkheidsgraad. Er 
wordt zo veel mogelijk 
gewerkt vanuit een 
doorlopende leeslijn 
die aansluit bij de Kern-
doelen Basisonderwijs 
en de doelen uit het 
Utrechts Taalcurricu-
lum. Steeds meer scho-
len maken ook gebruik 
van de lees monitor, 
een meetinstrument 
om leesplezier en 
leesgedrag in kaart te 
brengen en hier samen 
met de bibliotheek aan 
verder te werken. 

4-12
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Spelen  
met nieuwe 
woorden
Joke Brouwer
Leerkracht woordenschatonderwijs groep  
twee t/m vier op de Ariënsschool – Hoograven 

Wat doe je?
‘Ik geef extra lessen woordenschat 
aan groepjes van ongeveer zes kinde-
ren. Alle kinderen uit groep twee, drie 
en vier doen eraan mee. Ik haal ze 
twee keer per week een half uur op uit 
de klas en dan gaan we hier in mijn 
kamer zitten.
Ik sluit aan op het thema in de  
gewone lessen en bied verdieping 
aan. Een voorbeeld: de kleuters werken 
nu aan het thema kunst. In de gewone 
les leren ze: kwast, verf, schilderij, 
lijst. Bij mij leren ze: atelier, ezel, 
palet, inspiratie. Ze krijgen een blad 
mee waar alle nieuwe woorden op 
staan, met plaatjes. Daar maken ze 
hun eigen prentenboek van. 
De aanpak is in alle drie de groepen 
hetzelfde. Nieuwe woorden bied ik 
spelenderwijs aan. Vanochtend heb-
ben de kleuters dus lekker zelf zitten 
schilderen. Verder werk ik met plaat-
jes, materialen, spelletjes, filmpjes, 
van alles. Met het thema “eten” heb ik 
ze meegenomen naar de supermarkt.’

Waarom doe je het?
‘Ik was leerkracht in groep zes. Les-
geven en taal hoort allebei heel erg bij 
mij. In mijn eigen klas deed ik al veel 
met woordenschat, uit enthousiasme. 
Ook heb ik een keer een cursus ge-

volgd over woordenschatonderwijs  
en ik ben taalcoördinator geweest.  
Zo werd ik de woordenschatspecialist 
hier op school. Dus toen dit project 
ter sprake kwam, vond iedereen het 
logisch dat ik het ging doen. Dat vond 
ik zelf ook!
Het is wel wennen dat ik nu geen 
eigen klas meer heb. Ik ken wel in-
eens veel meer kinderen. Het zijn er 
bij elkaar een stuk of zeventig. 

De vrijheid is ook mooi. Ik volg name-
lijk geen methode, ik vul de lessen 
helemaal zelf in. Ik overleg natuurlijk 
wel regelmatig met de leerkrachten. 
Zij vragen mij soms om specifieke 
woordgroepen te oefenen, zoals 

voorzetsels of rekentaal. Die neem ik 
dan mee in mijn les. 
De kinderen vinden mijn lessen leuk, 
ze gaan altijd graag met me mee. Zelf 
geniet ik er ook enorm van. Dit is écht 
iets voor mij.’

Hoe werkt het?
‘De kinderen op deze school hebben 
vrijwel allemaal een achterstand in 

woordenschat. Het is heel lastig om 
dat in te lopen. We deden al veel aan 
taal, maar op de toetsen zagen we dat 
het niet genoeg was. Daarom doen we 
dit project. In kleine groepjes, zodat 
je alle kinderen er goed bij kan be-
trekken. 
We zijn er nu zo’n zeven maanden 
mee bezig. Over het effect ervan 
hebben we nog geen cijfers. Maar ik 
verwacht dat we aan het eind van het 
jaar vooruitgang zien op de CITO-toet-
sen. Ik zie dat de woorden blijven 
hangen. De kinderen gebruiken de 
nieuwe woorden ook in de gewone 
lessen. Zeiden ze bijvoorbeeld eerst 
altijd wasbak, nu zeggen ze gootsteen.
Vorige week hadden we het over fruit, 
in figuurlijke taal. Een heel verlegen 
jongetje zei ineens: “Juf, je bent een 
rare druif.” En hij legde het ook nog 
goed uit: “Je doet best een beetje 
gek.” Allemaal voorbeelden van woor-
den die ze van mij hebben geleerd. 
Prachtig om dat zo terug te horen.’

        Juf, je bent 
een rare druif 

Woordenschat

Dit project beoogt  
de woordenschat van  
kinderen te vergroten 
en sluit aan op de  
gewone lessen. 

4-12
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Wat doe je?
‘Als leerkracht doe ik veel aan taal- en 
leesonderwijs. Niet speciaal vanwege 
de achterstanden, want die zijn hier 
niet zo veel. Maar omdat ik geletterd-
heid superbelangrijk vind. Geletterd-
heid is de basis voor een kind om mee 
te kunnen draaien in de samenleving. 
Als leescoördinator richt ik me op het 
verbeteren van onderwijs in technisch 
en begrijpend lezen. Ik volg de weten-
schap, zoek nieuwe lesvormen op en 
introduceer ze hier op school. 
Een voorbeeld is Connect Vloeiend 
Lezen, een interventie voor midden-
bouwleerlingen die moeite hebben 
met technisch lezen. Dat ben ik eerst 
zelf gaan doen en nu werkt de hele 
middenbouw ermee.  
Het werkt als volgt. We lezen allemaal 
uit hetzelfde boek. Elke week twee 
bladzijden. Eerst lees ik voor, daarna 
lezen we in koor, dan schrijven de 
leerlingen een aantal woorden op. 
Daarna gaan ze duo-lezen, om de 
beurt een zin. Dit alles doen we twee 
keer in de week en in het weekend 
doen ze het thuis nog eens met hun 
ouders. De kracht van herhaling is 
hier aan het werk. En ze vinden het 
ook nog leuk.’

Waarom doe je het?
‘Dit is mijn oude basisschool. Toen ik 
hier zelf op school zat, wist ik al dat 
ik leerkracht wilde worden. Dat ik nu 
werk op de school waar mijn droom 
ooit ontstond, is heel bijzonder  
voor mij. 
Na twee jaar werken heb ik de master 
Special Educational Needs gedaan om 
orthodidactische kennis op te doen  
en dit te kunnen toepassen in de klas. 
Daarnaast zet ik mijn kennis in bij 
rugzakbegeleiding.
Ik wil graag dat wat ik doe, een kind 
ook echt helpt. Passie en energie is 
niet genoeg. Je moet zeker weten dat 
het effectief is. Daarom houd ik zo 
van wetenschap.
Dat ik daarmee niet alleen mijn eigen 
klas help maar ook mijn collega’s kan 
ondersteunen, vind ik prachtig.  

Ik geef ook workshops. De wereld is 
zo veel groter dan je eigen klas.’

Hoe werkt het?
‘Interventies voor zwakke lezers zijn 
belangrijk. Maar mijn uitgangspunt is 
dat álle leerlingen extra goed leeson-
derwijs krijgen. Als de basis van je 
leesonderwijs van hogere kwaliteit 
is, profiteren alle kinderen daarvan. 
Bij de kinderen zie ik steeds meer 
leesplezier. Zoals het jongetje dat 

mijn voorleesboek mocht lenen,  
omdat hij het zo spannend vond, 
hoewel het pittig leesvoer was. Hij 
heeft er vier dagen in verdiept gezeten 
en gaf het toen met een grote grijns 
terug. “Bedankt voor het lenen juf.”  
En het meisje dat tijdens vrij lezen 
alleen maar voor de vorm een boek 
voor haar neus had. Zij was een trage 
lezer, daarom had ze er geen lol in. 
Haar ouders vertelden dat ze nu thuis 
elke avond uit zichzelf een boek pakt. 
Omdat ze lezen zo leuk vindt! Zoiets 
is voor mij telkens weer een 
hiep-hoi-momentje.
Sommige kinderen komen binnen in 
groep vier zonder de doelen voor 
technisch lezen van eind groep drie  
te hebben gehaald. Aan het eind van 
het jaar halen ze wél de doelen van 
groep vier. 
Een toets zie ik meer als een evaluatie 
van mijn onderwijs: wat gaat goed, 
wat gaat minder goed en wat kan ik 
daar direct morgen aan doen?’

Marita Eskes
Leerkracht groep vier en leescoördinator  
op de Koningin Beatrixschool – De Meern

Passie is  
niet genoeg Connect 

Connect is een  
interventieprogramma 
voor zwakke lezers  
uit groep drie en vier,  
ontwikkeld door  
Anneke Smits. Het 
programma bestaat 
uit drie delen, waar-
van Connect Vloeiend 
Lezen de laatste is. Uit 
onderzoek is gebleken 
dat deze aanpak een 
positief effect heeft op 
het leren lezen.

4-12
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Ouders

De school ziet ouders 
als onmisbare educa-
tieve partners. Met een 
ouderprogramma doen 
ouders van kleuters 
thuis oefeningen met 
de kinderen. Een ander 
programma, ‘Vos en 
Haas’, is er speciaal om 
de zomerdip te voor-
komen: de terugval in 
technisch lezen tussen 
groep drie en vier.

Wat doe je?
‘Mijn werkplek is hier op de Lukas-
school, maar ik ben ook taalcoördinator 
van de Da Costaschool Kanaleneiland 
en Taalschool Het Mozaïek. Zelf sta ik 
niet voor de klas. Ik zoek mee naar 
geschikte lesmethodes, werk mee aan 
het schoolbeleid, observeer tijdens 
klassikale lessen en tijdens het werken 
in kleine groepjes. Ik adviseer de leer-
krachten en ik maak lesmodellen. Zo 
breng ik de theorie naar de praktijk. 
Heel belangrijk is dat we een door-
gaande lijn bieden in taalonderwijs 
van groep één tot en met acht, dat er 
geen gaten in vallen. Dat vergt af-
stemming en coördinatie en ik ben 
degene die daarvoor zorgt. Ik kijk wie 
er wat doet op welk moment, hoe 
goed dat gaat, waar ik kan helpen. Ik 
geef ook trainingen aan nieuwe leer-
krachten over woordenschatonderwijs 
en coöperatief leren. Ik heb niet de 
wijsheid in pacht. Alles gaat in over-
leg. Ik had bijvoorbeeld een lesmodel 
gemaakt voor begrijpend lezen met 
de methode Nieuwsbegrip. De leer-
kracht kan die les effectiever maken 
door de kinderen voor te doen hoe je 
zo’n tekst aanpakt en door nieuwe 
woorden er van tevoren bij aan te 
bieden. Heel zinvol, maar op die 
manier duurt de les wel twee keer zo 
lang. Dan kijken we samen of het in 
tweeën geknipt kan worden.’

Waarom doe je het?
‘Mijn hele werkzame leven staat in het 
teken van anderstalige kinderen. Ik 
ben begonnen als onderwijzer, heb 
onderwijskunde gestudeerd en daarna 
achttien jaar als taalbegeleider bij het 
Utrechtse Schooladviescentrum (nu de 
CED-groep) gewerkt. Ook heb ik metho-
des ontwikkeld voor woordenschaton-
derwijs voor alle basisschoolgroepen. 
Ik wil graag kinderen helpen die het 
het hardste nodig hebben. In kwets-
bare gezinnen krijgen kinderen weinig 
stimulans mee van huis. We moeten 
alles op alles zetten om deze kinderen 
zo ver te krijgen dat ze al hun capaci-
teiten kunnen benutten. 

Ons onderwijs is heel intensief, het 
vergt veel van een leerkracht. Aan 
creativiteit, openheid, afstemming 
met collega’s en omgang met de 
ouders. Die betrekken we er ook zo 
veel mogelijk bij. We kunnen het niet 
alleen. Gelukkig vinden de kinderen 
het taalonderwijs ook nog leuk! We 

horen geregeld: “Zullen we weer 
woordjes gaan oefenen?” Zelf vind ik 
mijn werk ontzettend leuk. Je kunt 
geen dag voorspellen. Ik heb contact 
met iedereen, in de hele school.’

Hoe werkt het?
‘Bij alles wat we doen, is begrijpend 
lezen het doel, want dat is de belang-
rijkste voorspeller van schoolsucces. 
Daar komt alles samen. In groep acht 
lees je een paar boeken, maar in de 
brug klas krijg je ineens een hele stapel. 
De voorwaarden voor begrijpend lezen 
zijn technisch lezen en woordenschat. 
Het blijkt dat een achterstand in 
woordenschat heel hardnekkig is. We 
werken er al jaren aan, vanaf de kleu-
ters, maar dat zagen we onvoldoende 
terug in de toetsen. Nu werken we 
samen met de voorschool, met een 
nieuw programma waarin we driedui-
zend woorden aanbieden van de 
voor school tot en met groep twee. Ik 
denk dat we hiermee een flinke slag 
gaan slaan. Want met een goede 
basiswoordenschat leer je makkelijker 
extra woorden.
We zorgen voor bibliotheekabonne-
men ten voor alle kinderen en we 
hebben vaste leesmomenten. Alle 
inspanningen hebben effect.’ 

Alles
op alles
Paul Stassen
Taalcoördinator bij de  
Lukasschool – Kanaleneiland 

       Zullen we     
weer woordjes 
gaan oefenen? 

4-12
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Het lijkt  
net of je 
droomt
Betul en Kerem

Betul (12) schrijft een boek. Kerem (11) helpt zijn 

klasgenoten met lezen. Allebei zijn ze gek op lezen. 

Minstens twee keer per week gaan ze naar biblio-

theek Kanaleneiland. Niet alleen om boeken te lenen, 

maar ook om te helpen. 

Hoe help je in de bibliotheek? 
Kerem: ‘We zetten de boeken netjes 
terug op de goede plek.’
Betul: ‘Ik ga soms naast een kindje zitten 
en dan begin ik voor te lezen, dan kun-
nen de ouders even alleen rondlopen. 
Elke woensdag en vrijdag zijn we helper. 
Het hoeft niet. Maar we vinden het leuk.’
Kerem: ‘Er was ook een keer een voor-
stelling en toen gingen wij allemaal 
kinderen erbij halen. Hadden we ineens 
heel veel extra stoelen nodig.’

Wat lees je?
Betul: ‘Het dagboek van een monster. Ik 
ga er niets over vertellen. Lees zelf maar.’
Kerem: ‘Ik ben gek op Geronimo Stilton.’
Betul: ‘Ik ook. Maar ik heb alle boeken 
voor mijn leeftijd al uit. Nu lees ik boe-
ken voor oudere kinderen. Als het maar 
niet te eng wordt.’

Kerem: ‘Ik houd juist van horror. Hoofden 
afhakken en zo.’

Hoe kies je een boek?
Kerem: ‘Ik lees de achterkant. Sommige 
kinderen kijken alleen naar de voorkant.  
Ik had een keer een boek met een hele 
mooie voorkant, maar het was een super-
saai boek.’
Betul: ‘Ik pakte een keer een boek omdat 
er een vliegend meisje op stond. Daar 
wilde ik wel over lezen. Maar het ging 
over problemen.’

Hoe leuk is lezen?
Betul: ‘Als je leest, lijkt het net of je 
droomt. Je zit in een andere wereld. En 
als ik bijvoorbeeld ruzie heb, ga ik ook 
lezen. Daarna ga ik vrede sluiten. Het 
werkt extra goed als het boek ook over 
vrede sluiten gaat.’
Kerem: ‘Lezen kan altijd. Als je je ver-
veelt, kun je altijd nog een boek pakken. 
En als mijn moeder me dan roept, hoor 
ik het niet eens. Ik zit in mijn boek. Ik 
lees dat Geronimo Stilton een feestje 
geeft en ik ben zelf op dat feestje. 

Ik visualiseer het.’
Betul: ‘Visualiseer? Dat woord heb je uit 
Geronimo Stilton.’
Kerem: ‘Dat klopt. De betekenis stond 
erbij. Het is dat je het voor je ziet in je 
hoofd.’

Wat doe je nog meer?
Kerem: ‘Ik help andere kinderen met lezen. 
Bijvoorbeeld in de klas. Voor een meisje 
dat gek is op paarden maar alle paarden-
boeken te moeilijk vond, heb ik een 
paardenboek gevonden met grote letters.’
Betul: ‘Ik heb een vriendin met dyslexie, 
ze wilde graag dat ene boek lezen maar 
het lukte niet. Toen heb ik het voor haar 
overgetypt in grote letters. Ze knuffelde 
me helemaal dood.’

Wil je nog iets vertellen?
Betul: ‘Ik ben zelf een boek aan het 
schrijven. Als je lezen moeilijk vindt, 
zoek dan een boek dat je echt leuk vindt. 
Dan wil je vanzelf verder lezen. Zo wordt 
het steeds makkelijker.’ 
Kerem: ‘En je leert er ook nog heel veel 
van. Als je het leuk vindt, leer je meer.’

    Als je het leuk 
vindt, leer je meer 
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Co-teaching
 
Bij co-teaching staan 
er twee gelijkwaardige 
leerkrachten voor de 
klas: de leerkracht zelf 
en de co-teacher.  
De co-teacher geeft 
coaching on the job, 
met als doel het ver-
sterken en verbreden 
van de vaardigheden 
van de leerkracht. 

Wat doe je?
‘Ik ben co-teacher, wat inhoudt dat ik 
samenwerk met de leerkracht, in zijn 
eigen klas. We geven samen les. Je 
kunt het ook coaching on the job 
noemen. Zo werk ik op deze school 
een halve dag per week voor een 
schakelklas groep vier. Een schakel-
klas is een klas met extra intensief 
taalonderwijs. Soortgelijke trajecten 
doe ik ook op andere scholen.
De taalontwikkeling van een kind 
hangt sterk af van de gespreksvaar-
digheden van de leerkracht. Het is 
mijn taak om die vaardigheden te 
versterken en te verbreden. Het taal-
niveau van de kinderen in deze klas is 
lager dan wat de lesmethode van ze 
verwacht. Er zit een gat tussen die 
twee. Dat gat probeer ik te dichten 
met andere manieren van lesgeven. 
Ik werk bijvoorbeeld veel met plaatjes 
en materialen. Ook maak ik andere, 
extra oefeningen. Als kinderen de stof 
dan snappen, vinden ze het leuk om 
nog een paar oefeningen te doen, dat 
werkt heel motiverend. Ik werk ook 
veel met open vragen, zoals laatst 
toen het zo hard waaide: waar komt 
de wind vandaan? Dat stimuleert het 
taaldenkniveau.
De hele schooldag komen er kansen 
voorbij om een kind te helpen met 
taal. Bij kleine kinderen doe je dat 
vaak automatisch: het kind dat zwij-
gend zijn schoen voor je neus zet, 
leer je dat hij zijn vraag mag stellen, 
namelijk “Wil je mijn veters strikken?” 
Bij oudere kinderen is dat minder 
vanzelfsprekend. Maar het werkt wel. 
Een kind uit groep vier dat voor je 
bureau staat met de mededeling “Ik 
moet potlood” kun je direct leren om 
daar een goede vraag van te maken. 
Het besef dat de hele dag taalkansen 
biedt, probeer ik over te brengen.’

Waarom doe je het?
‘Dit werk is fantastisch. Vooral omdat 
je ziet dat het echt wat doet. De com-
municatie van de kinderen gaat ziender-
ogen vooruit. En meer dan dat: je ziet 
dat ze meer plezier krijgen in leren.

We werken nu bijvoorbeeld aan het 
maken van steeds langere zinnen met 
voegwoorden. Uiteindelijk werd het: 
het jongetje vliegt in de mooie heli-
copter naar de dierentuin omdat hij 
een tijger wil zien. Iedereen had er lol 
in. Soms komt een kind heel blij naar 
me toe en zegt: “Juf, ik weet een 
mooie zin!” Ik vind dat prachtige 
feedback.

Wat ik ook fijn vind is dat de leer-
krachten zo enthousiast zijn. Ik ben 
zelf leerkracht geweest en ik weet hoe 
zwaar en hoe druk het kan zijn. Ik let 
erop dat mijn werk géén extra belas-
ting wordt voor de leerkracht. Ik doe 
dus niet aan lijstjes verbeterpunten of 
ellenlange nabesprekingen. Wat ik doe 
is heel praktisch, we geven samen les 
aan dezelfde klas. Dat is iets heel 
anders dan een cursus volgen. Dit is 
veel effectiever. Door co-teaching kan 
de leerkracht zijn eigen groep obser-
veren en zien wat er werkt.’

Hoe werkt het?
‘De taalontwikkeling die de kinderen 
op deze manier meekrijgen, blijft 
hangen. Een leerkracht vertelde mij 
dat ze een kind uit haar klas een 
compliment maakte, omdat hij zulke 
mooie zinnen maakte. Zegt dat jonge-
tje: “Daar is die mevrouw met die 
krullen mee begonnen.” Dat was ik,  
ik gaf hem vorig jaar les in de kleuter-
klas. Van dit soort opmerkingen word 
ik heel blij. De kinderen vergeten 
hun nieuwe vaardigheden niet, maar 
gaan er juist mee verder. Precies wat 
de bedoeling is!’

Dit doet
echt wat
Annemarijn van der Woude
Co-teacher via Koninklijke Auris Groep 
op de Prinses Margrietschool – Zuilen 

         Juf, ik weet  
een mooie zin 
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Wat doe je?
‘Ik coördineer alle zorg voor alle 
kinderen. Taal is daarbij heel belang-
rijk. Ik kijk of een kind zich goed 
ontwikkelt in taal en wat we extra 
kunnen doen voor welk kind. Ik obser-
veer, ik toets, ik overleg, ik maak 
plannen voor verbetering.
We werken nauw samen met een 
voorschool waarvan de kinderen 
doorstromen naar ons. Hoe laten we 
de zorg zo goed mogelijk op elkaar 
aansluiten? Heel belangrijk is een 
warme overdracht. Dat is veel meer 
dan een toetsresultaat. Het is een 
verslag van observaties en waar nodig 
spreken we elkaar persoonlijk. Som-
mige kinderen krijgen intensieve 
begeleiding. Dat zijn er op dit mo-
ment vier van de honderdvijftig.
Bijvoorbeeld het meisje in groep één 
dat heel weinig taal gebruikte. Dat 
hadden we al doorgekregen van de 
voorschool en we merkten het zelf 
ook tijdens de wenperiode. Zinnen 
van één woord, kleine woordenschat, 
geen zinsbouw. Dit meisje was ook 
snel overprikkeld en had moeite met 
concentreren. We zijn met z’n allen 
om de tafel gaan zitten: de pedago-

gisch medewerkers, de zorgconsulent, 
de nieuwe leerkracht, de ouders en ik. 
Daar kwam van alles uit. We gaan 
verder met de begeleiding die ze al 
kreeg. Veel één-op-één oefenen met 
de onderwijsassistent en veel spelletjes 
doen. Daarnaast hebben de ouders op 

ons advies logopedie in gang gezet. 
Maar ook: eerst zorgen dat ze zich 
veilig voelt, zich durft te uiten en gaat 
spelen.’

Waarom doe je het?
‘De ontwikkeling van kinderen vind ik 
het mooiste wat er is. Een kind in 
groep drie kan niet lezen in septem-
ber, maar in januari wel. Wonderlijk 
vind ik dat. Ik ben psycholoog. Na 
mijn studie deed ik advieswerk voor 
het onderwijs. Dat voelde verkeerd. Ik 
had namelijk geen idee hoe het was 

om voor de klas te staan. Dus wat 
waren mijn adviezen nou waard in de 
praktijk? Toen ben ik zelf leerkracht 
geworden. Al snel ging ik me met 
andere zaken bemoeien, op het gebied 
van zorg en psychologie. Vervolgens 
besloot ik intern begeleider te worden. 

Daarnaast ben ik ook leerkracht van 
groep zeven en ik regel de opleidingen 
voor alle collega’s en stagiaires. De 
combinatie van drie functies is best 
zwaar, ik heb telkens een andere pet 
op. Maar ik zou niet anders willen. 
Wat ik nu doe, raakt aan alles wat mij 
interesseert: psychologie, zorg, kinde-
ren, onderwijs. Ja, van lesgeven word 
ik ook nog steeds heel blij. Laatst 
kreeg ik nog een enorme opsteker van 
een leerling. Ik liep een beetje te 
mopperen en hoorde ineens: “Juf jij 
bent geknipt voor dit vak!” Nou, dan 
smelt je wel weg hoor.’

Hoe werkt het?
‘Het mooiste van alles vind ik dat je 
ziet hoe een kind opbloeit met de 
juiste begeleiding. Hoe ontzettend 
veel je kunt bereiken met taal. Je 
krijgt veel meer voor elkaar dan alleen 
taalontwikkeling. Het meisje in groep 
één uit mijn eerdere voorbeeld gaat 
heel goed vooruit. Niet alleen haar 
zinsbouw en haar woordenschat zijn 
gegroeid. Het gaat gewoon beter met 
haar helemaal. Ze is minder gefrus-
treerd, kan zich beter concenteren, zit 
beter in haar vel. Ze kan zich uiten, ze 
maakt vriendjes en vriendinnetjes en 
haar zelfvertrouwen groeit. Dat kun je 
allemaal bereiken met taal. 
Gisteren zei ze: “Tim heeft overge-
geven.” Niet fijn voor Tim, maar wat 
een mooie correcte zin!
Dat het werkt, komt voor een groot 
deel door de uitstekende samenwer-
king met de voorschool, maar ook 
met heel veel andere partijen. Wij zijn 
een laagdrempelige, informele school 
met heel korte lijntjes. Ouders hebben 
vertrouwen in ons. Ze betrekken ons 
er graag bij. Ik kan een brug zijn 
tussen ouders en instanties.’

Je bereikt zo 
veel meer
Sandra ’t Hooft
Intern begeleider op de Maaspleinschool –  
Rivierenwijk 

      Jij bent geknipt  
voor dit vak 

Veel partijen

De Maaspleinschool 
staat stevig in de wijk. 
De school werkt samen 
met veel verschil-
lende partijen, zoals 
buurtteams, de Jeugd-
gezondheidszorg, een 
orthopedagoog en wel-
zijnsorganisatie Doenja 
Dienstverlening. 
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De leesmonitor
 
De leesmonitor is  
een instrument van de 
bibliotheek dat basis-
scholen kunnen gebrui-
ken om leesplezier en 
leesgedrag in kaart te 
brengen. De informatie 
wordt verzameld met 
digitale vragenlijsten 
voor leerlingen (vanaf 
groep vier) en leer-
krachten (alle groepen). 
De bibliotheek adviseert 
over het leesbevorde-
ringsbeleid op school. 
De volgende meting van 
de leesmonitor laat zien 
wat de aanpak heeft 
opgeleverd.

Wat doe je?
‘Wij zijn nu een paar jaar bezig met 
extra intensief woordenschatonderwijs. 
Per week bieden we een aantal nieuwe 
woorden aan, die in elke les terugko-
men, dus ook bij aardrijkskunde en 
geschiedenis. We gebruiken de woor-
den in spelletjes en bij oefeningen. 
Sinds vorig jaar doen we extra aan 
boekpromotie: aanzetten tot lezen. 
We nemen de groep elke zes weken 
mee naar de bibliotheek. Vrij lezen en 
voorlezen staan nu op het rooster. 
Boekpromotie in de klas gaat met een 
ladenkastje, waar een kind iets in mag 
stoppen over een boek dat hij wil 
promoten. Dat kan een poppetje zijn 
dat de hoofdpersoon voorstelt, of een 
tekening, of wat dan ook. Ik heb een 
la vol rommeltjes die ze voor boek-
promotie mogen gebruiken. De kinde-
ren worden er nieuwsgierig van: wat 
zit er in het laatje? Als je lezen verve-
lend wil maken, moet je ze boekver-
slagen laten maken. De kinderen 
vertellen nu alleen wat ze zo leuk 
vinden aan het boek. 
Mijn rol is het coachen van de andere 
leerkrachten en ons taalaanbod op 
één lijn brengen. Ook verzin ik extra 
projecten, zoals de boekpromotie. De 
ladenkastjes staan inmiddels in elke 
groep.’

Waarom doe je het?
‘Mijn belangrijkste drijfveer is de 
behoefte van de kinderen. De meeste 
leerlingen hebben een taalachterstand 
en spreken thuis geen Nederlands. 
Ik houd ervan om taal functioneel te 
maken. Overal stop ik taal in. Staat er 
een paastak op de thematafel, dan 
hang ik er een bordje bij waarop staat: 
hazelaar. 
Het is leuk om dingen voor elkaar te 
krijgen. Ik heb beneden in de hal 
schommels opgehangen tegen de 
muur. Elke groep heeft zijn eigen 
schommel met daarop een zelfge-
maakte gedichtenposter. In het begin 
was het nog een beetje lobbyen om 
van iedereen een poster te krijgen, 
maar nu loopt het als een trein.  

Er komen vaak nieuwe posters. Soms 
van één kind, soms van de hele klas. 
Zo zie je hoe taal tot leven komt. De 
kinderen lezen elkaars gedichten. Ze 
zijn trots op hun eigen gedicht. Het 
wordt opgehangen, dat is toch veel 
mooier dan dat je schrijft in een 
schrift dat je vervolgens in een la 
stopt.’

Hoe werkt het?
‘De taalachterstand van deze kinderen 
is groot. Als je nagaat dat Nederland-
se kinderen zo’n vierduizend nieuwe 
woorden per jaar leren, dan moet je 
heel veel extra doen. Want onze kin-
deren gaan niet zo snel, en het risico 
is dus dat de kloof alleen maar groter 
wordt. 
We doen mee met de leesmonitor van 
de bibliotheek. Alle kinderen vanaf 
groep vier vulden een enquête in over 
lezen. De eerste uitslagen zijn net 
binnen. We krijgen zo inzicht in hoe 
de kinderen zelf aankijken tegen 
lezen. De meeste kinderen vinden het 
heel leuk! Daar ben ik blij mee. Ik 
hoop dat dat ook komt door onze 
boekpromotie. 
De kinderen in mijn groep vinden het 
hele taalaanbod leuk. Ze staan erg 
open voor nieuwe woorden, ze leren 
graag. Het leukste vinden ze dat ze 
merken dat ze het kunnen. Sommige 
kinderen in mijn groep zijn spontaan 
zelf verhaaltjes gaan schrijven. Als je 
daar dan een nieuw woord in ziet 
staan, dat ze net geleerd hebben, dan 
gaat de vlag uit!’

Taal komt  
tot leven
Ria Verboekend
Taalcoördinator en leerkracht groep vier  
op basisschool De Kameleon – Lombok 

   Wat zit er in
     het laatje? 
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Wat doe je?
‘Ik geef Nederlands op mijn eigen 
manier. Ik houd van experimenteren, 
ik ben “de gekke juf”. Geen grenzen, 
geen methodes. Aan gewone lessen 
doe ik niet. Ik weiger bijvoorbeeld om 
de leerlingen rijtjes woorden uit hun 
hoofd te laten leren.
Klassikaal kiezen we bijvoorbeeld uit 
een tekst woorden die ze moeilijk 
vinden. Laatst was dat “verklaren”.  
De opdracht was: onderzoek waar dat 
woord gebruikt wordt, in welke vorm 
en met welke betekenis. Bleek dat dat 
woord nergens werd gebruikt: niet 
thuis, niet op de sportclub. Maar in 
toetsen op school kom je het wel vaak 
tegen, “verklaar je antwoord”. 
Vervolgens gaan ze het thuis gebrui-
ken: “Mama, kun je verklaren waarom 
je boos bent?” Zo maken we wel vaker 
zinnen met moeilijke woorden, die ze 
dan ’s avonds aan tafel kunnen ge-
bruiken. De volgende dag bespreken 
we de reacties van de ouders. Erg leuk!
Ook leuk is het als er een schrijver op 
bezoek komt. Daar maken we van 
tevoren veel werk van. Mijn collega’s 
en ik laten ons enthousiasme voor de 
schrijver zien en de leerlingen maken 
kijkdozen, voeldozen, een filmpje, 
een rap, een nieuwe kaft voor het 
boek, van alles. Ik wil plezier in mijn 
lessen.’

Waarom doe je het?
‘Docent zijn vind ik de grootste eer 
die er bestaat. Je mag de leerlingen 
meemaken in een heel belangrijke 
periode van hun leven, waarin ze 
ontdekken wie ze zijn. Je bent een 
partner, zonder dat je de ouder bent. 
Met die positie kun je zo veel mooie 
dingen doen, dat is fantastisch. 
Ik hoop dat het onderwijs grondig 
gaat veranderen. Het kan zo veel 
leuker en effectiever.
Deze gedrevenheid zit diep in mij. 
Maar juist om het zo te kunnen blijven 
doen, wil ik niet fulltime lesgeven. Ik 
heb inspiratie van buitenaf nodig, 
zodat ik weer nieuwe dingen kan 
verzinnen voor de leerlingen. 

Ik schrijf aan PLOT26, een nieuwe 
methode Nederlands waar ik mijn ziel 
en zaligheid in kwijt kan. Leerlingen 
leren hun taaltaken door interactieve 
verhalen en cursussen. Ze worden 

intrinsiek gemotiveerd om de volgen-
de stap te nemen. Voor PLOT26 stel ik 
ook een bundel korte verhalen samen. 
Alles gaat in cocreatie, zodat het 
materiaal echt aanslaat bij leerling en 
docent.’

Hoe werkt het?
‘We doen mee met het Utrechts Taal 
Effect. Hiermee leer je toetsen analy-
seren en de uitkomsten implementeren 
in je onderwijs. Bij een achterstand 
moeten ze extra veel leren, dat is de 
uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat 
als de leerlingen werken met plezier, 
ze dan veel meer opsteken. We spelen 
met taal. Dat heeft zó veel effect. 
Nu snappen ze dus de woorden: 
verklaren, verklaring, verklaard, alle 
mogelijke vormen, alles in context, op 
basis van eigen onderzoek, en sommi-
gen hebben er een presentatie over 
gegeven. Zo veel vliegen in één klap! 
En het allerbelangrijkste is dat ik 
blije leerlingen heb. Ze zeggen uit 
zichzelf: “Juf zullen we nog een woord 
doen?”
Ik heb al veel leerlingen aan het lezen 
gekregen. Soms door simpelweg voor 
te lezen. Ik let dan niet op de tijd. Als 
het onrustig wordt, is het klaar. Haha, 
de keer dat de bel ons stoorde, vergeet 
ik nooit meer. Of dat aan het eind van 
de les een jongen mijn boek pakte en 
mededeelde dat hij mijn boek leent. 
Daar doe ik het voor!’

Nooit een
gewone les
Caroline Wisse-Weldam
Docente Nederlands en taalcoördinator  
op het St-Gregorius College – binnenstad 

           Zullen we nog  
een woord doen? 

Utrechts  
Taal Effect

In de gemeenten  
Rotterdam, Amsterdam 
en Utrecht verzorgt de 
CED-Groep trajecten 
om de taalresultaten 
van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs te 
verbeteren. In Utrecht 
doen vijftien middel-
bare scholen mee aan 
het Utrechts Taal Effect.  
Op basis van resultaten  
op de taaltoetsen wordt 
het onderwijs aange-
past. Daarvoor wordt 
er op elke school een 
‘datacoach’ opgeleid, 
die de school helpt met  
het interpreteren van  
de toetsdata en het 
aanpassen van de  
handelingsplannen.
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