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Voorwoord 

Voor u ligt mijn Masterthesis, die is geschreven in het kader van de Masteropleiding 

Orthopedagogiek 2007-2008 aan de Universiteit Utrecht. Dit wetenschappelijk artikel vormt 

de verslaglegging van een empirisch onderzoek naar verschillen tussen kleuterklassen met 

veel tweede-taalleerders (NT2-lln) en kleuterklassen met weinig NT2-lln in Nederland, op het 

gebied van taalaanbod en taalinstructievorm. Daarnaast wordt het effect van deze verschillen 

op de woordenschatontwikkeling van kleuters onderzocht.  

Gedurende deze onderzoeksperiode heb ik een beroep kunnen doen op de expertise van mijn 

thesisbegeleidster, Dr. A. Y. Mayo.  Ik wil haar bij deze hartelijk danken voor de goede 

begeleiding en motiverende gesprekken, gedurende het onderzoeksproces en het schrijven van 

mijn Masterthesis. Daarnaast spreek ik mijn dank uit aan dhr. R. van der Schoot, voor de 

goede tips en inzichten op het gebied van statistiek. Verder wil ik drs. M. E. Kolkman 

bedanken voor haar inzet als tweede beoordelaar. Tot slot wil ik de medewerkers van het 

DASH-project en de leerkrachten, ouders en kinderen uit mijn steekproef, bedanken voor de 

totstandkoming van mijn onderzoeksdatabase.  

 

Juni 2008 

Kim Cornelissen 
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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek was om mogelijke verschillen in taalaanbod en taalinstructievorm 

te onderzoeken tussen klassen met veel tweede-taalleerders (NT2-lln) en klassen met weinig 

NT2-lln. Verder is onderzocht of het percentage NT2-lln in een klas, het taalaanbod en/of de 

taalinstructievorm van invloed zijn op de woordenschatgroei van kleuters. Aan het onderzoek 

hebben 81 kinderen (4;2 tot en met 5;8 jaar) en hun leerkrachten deelgenomen. De moedertaal 

van de kinderen was Nederlands (n = 27), Turks  (n = 29) of Berber-Tarifit (n = 25). De 

kinderen werden onderverdeeld in klassen met veel NT2-lln (≥50%) en klassen met weinig 

NT2-lln (<50%). Uit de toetsresultaten komt naar voren dat het percentage van de dag dat aan 

expliciete taalactiviteiten wordt besteed, significant hoger is voor klassen met weinig NT2-lln 

dan voor klassen met veel NT2-lln. Het percentage van de dag dat aan impliciete 

taalactiviteiten, directe taalinstructie en indirecte taalinstructie wordt besteed, verschilt echter 

niet significant. Ook zijn er geen significante effecten van het percentage NT2-lln, de vorm 

van het taalaanbod en van de taalinstructievorm gevonden op de woordenschatgroei van 

kleuters. Wel blijkt het verschil in woordenschat op beide meetmomenten significant hoger te 

liggen voor kinderen in klassen met weinig NT2-lln. Het verdient aanbeveling om in 

toekomstig onderzoek op gedetailleerder niveau te kijken naar het effect van afzonderlijke 

taalactiviteiten op de woordenschatontwikkeling van kleuters. Op die manier kunnen 

aanbevelingen worden gedaan om taalachterstanden effectief aan te pakken in een vroegtijdig 

stadium.  

Kernwoorden: expliciet/impliciet taalaanbod, taalinstructievorm, woordenschatgroei, NT2-lln. 

 

Inleiding 

Kinderen uit Turkse en Marokkaanse gezinnen in Nederland komen vaak de basisschool 

binnen met beperkte ervaring met de Nederlandse taal (Tesser & Iedema, 2001; Tuijl, 

Leseman, & Rispens, 2001; Verhallen & Schoonen, 1998). Deze kinderen spreken de eerste 

jaren van hun leven vooral Turks of Berber-Tarifit (Tuijl, et al., 2001). Een achterstand in 

taalontwikkeling bij aanvang van de basisschool wordt meestal niet meer ingelopen (Arnold 

& Doctoroff, 2003). Er zijn zelfs aanwijzingen dat achterstanden steeds groter worden (Tuijl, 

et al, 2001). Hierdoor verlaten kinderen met Nederlands als tweede taal de basisschool vaak 

met minder goede resultaten dan leeftijdsgenoten (Arnold & Doctoroff, 2003) en een 

taalachterstand van gemiddeld twee jaar (Tesser & Iedema, 2001). De basisschool lijkt dus 
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vaak niet in staat om taalachterstanden weg te werken. Omdat de basis voor de verdere 

taalontwikkeling wordt gelegd in de kleuterklas (Goorhuis & Schaerlaekens, 2005), is het van 

belang deze periode nader te onderzoeken. De centrale vraag luidt dan ook: “Wat doet het 

kleuteronderwijs om de achterstanden in taalontwikkeling te verkleinen en waarom slaagt 

men daar vaak niet in?”.  

 

Kwantitatieve kenmerken kleuterklassen 

Uit onderzoek van Mayo en Leseman (2008) komt naar voren dat de karakteristieken van 

kleuterklassen waarin kinderen van Nederlands-, Turks- en Berber-Tarifit-sprekende families 

zitten, sterk verschillen in leeftijdsspreiding en het percentage tweede-taalleerders (NT2-lln). 

Opvallend is dat vooral Marokkaanse kinderen vaak terecht komen in klassen met grote 

aantallen kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. In deze klassen beschikt men niet 

meer dan in andere klassen over klassenassistenten om taalactiviteiten te ondernemen met 

kleine groepen kinderen, waardoor achterstanden moeilijk kunnen worden ingelopen (Mayo 

& Leseman, 2008). In dit onderzoek wordt onderzocht of er naast deze kwantitatieve 

verschillen ook (meer) kwalitatieve verschillen bestaan (zoals in taalaanbod en 

instructievorm) tussen kleuterklassen met veel NT2-lln en kleuterklassen met weinig NT2-lln.  

Om de niveauverschillen aan het begin van de basisschool kleiner te maken, is er de 

afgelopen vijftien jaar een toenemende aandacht ontstaan voor voorschoolse 

interventieprogramma‟s (Tuijl, et al., 2001; Wasik, Bond, & Hindman, 2006). In voorscholen, 

maar ook in kleuterklassen, is onderzoek verricht naar verschillende vormen van 

taalstimulering. Hieruit is gebleken dat bepaalde vormen van taalstimulering effectiever zijn 

dan andere vormen van taalstimulering.  

 

Mondelinge taalontwikkeling 

Mondelinge taalvaardigheid blijkt een onmisbare rol te spelen bij het leggen van de basis voor 

de complete taalontwikkeling, die luisteren, spreken, lezen en schrijven omvat. De meeste 

kinderen verwerven basale taalvaardigheden door interacties met volwassenen en klasgenoten 

(Dickinson & McCabe, 2001; Kirkland & Patterson, 2005). Onderzoek van Dickinson en 

Tabors (2001) laat echter zien dat kinderen en leerkrachten in Amerika relatief weinig tijd 

besteden aan gesprekken in de klas. In vrij-spelactiviteiten namen kinderen ongeveer 17% van 

de tijd deel aan betekenisvolle gesprekken met de leerkracht en 18% van de tijd aan 

gesprekken met een ander kind; 59% van de tijd werd er helemaal niet gesproken (Dickinson 

& Tabors, 2001). Leseman, Rollenberg en Rispens (2001) deden onderzoek in Nederlandse 
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kleuterklassen. Uit hun onderzoek komt naar voren dat kinderen bij vrij-spelactiviteiten meer 

interacties hadden met andere kinderen en meer verbaliseerden dan tijdens de werklessen. Zij 

gaven echter geen percentages en het betrof een redelijk kleine steekproef (N = 40). 

Leerkrachten bleken meer betrokken te zijn bij werklessen en minder bij het spel van 

kinderen. Volgens Leseman en collega‟s (2001) brengt vrij spel met een lage 

leerkrachtbetrokkenheid het risico met zich mee dat sociaal-economische en individuele 

verschillen tussen kinderen blijven bestaan. Een belangrijke vraag is dus welke rol de 

leerkracht inneemt bij verschillende activiteiten in de kleuterklas en in hoeverre deze rol een 

positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen.  

Uit onderzoek is gebleken dat diverse activiteiten en omgevingsfactoren een rol spelen bij het 

stimuleren van mondelinge taalvaardigheid in de kleuterklas (Kirkland & Patterson, 2005). 

Ten eerste is het van belang een veilige, voorspelbare omgeving te creëren, die rijk is aan 

plaatjes en pictogrammen. Tekeningen en knutselwerkjes van kinderen kunnen bijvoorbeeld 

worden voorzien van een zelfgekozen titel of verhaaltje en er kan gewerkt worden met 

(hand)poppen, verkleedhoeken, verhalenposters, praatplaten en luisterhoeken (Droop, Peters, 

Aarnoutse, & Verhoeven, 2005; Kirkland & Patterson, 2005). Op deze manier worden 

kinderen door de omgeving uitgedaagd om deel te nemen aan betekenisvolle conversaties, wat 

het leren tot een sociale activiteit maakt (Brabham & Villaume, 2002; Droop, et al., 2005; 

Kirkland & Patterson, 2005). Daarnaast kunnen woord- en lettergerelateerde kunstprojecten in 

worden gezet, zoals het illustreren van woorden en het maken van collages met een bepaalde 

beginletter (Bobbitt Nolen, 2001; Droop, et al., 2005). Andere taaluitlokkende materialen zijn 

telefoons, televisies, microfoons, spiegels en foto‟s (Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek, 

1992). Ten tweede geven geschikte toegankelijke tekstmaterialen kinderen de mogelijkheid 

om betrokken te zijn bij taal in gesproken en geschreven vorm. Hierbij kan gedacht worden 

aan drama-activiteiten rond (prenten)boeken en het interactief of samen lezen van 

(prenten)boeken (Bobbitt Nolen, 2001; Droop, et al., 2005; Kirkland & Patterson, 2005). Het 

samen lezen van boeken in dialogische vorm, blijkt een effectieve manier te zijn om kinderen 

uit te dagen om taal te gebruiken. Leerkrachten kunnen kinderen stimuleren om actief te 

participeren in dit type taalactiviteiten door „W‟-vragen te stellen (wie, wat, waar, wanneer, 

waarom?), nieuwe informatie toe te voegen in een gesprek, de betekenis van woorden uit te 

leggen, de nadruk te leggen op doelwoorden, feedback te geven (wat een kind vertelde op een 

andere manier herhalen) en door kinderen te prijzen en corrigeren (Hargrave & Sénéchal, 

2002). Ten derde zijn goed geplande mondelinge taalactiviteiten van belang, zoals dagelijkse 

kringgesprekken, rijmen en zingen (Kirkland & Patterson, 2005). Tot slot kan 
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projectonderwijs kinderen betrokken maken bij het proces van taalverwerving (Kirkland & 

Patterson, 2005). Door relaties te leggen tussen lezen, schrijven, literatuur en het dagelijks 

leven, wordt het leren betekenisvol. Dit heeft een positief effect op de motivatie van kinderen 

(Droop, et al., 2005).  

Effectieve taalactiviteiten lijken dus vooral aangeboden te worden in expliciete vorm. Dit wil 

zeggen dat uit de activiteiten duidelijk blijkt dat ze taalontwikkeling tot doel hebben. Bij 

impliciete taalactiviteiten wordt wel taal gebruikt, maar is het geen doel op zich. Er zou dan 

ook verwacht kunnen worden dat in klassen met een hoog percentage NT2-lln meer tijd aan 

expliciete taalactiviteiten en minder tijd aan impliciete taalactiviteiten wordt besteed, dan in 

klassen met een laag percentage NT2-lln. De vraag is of dit ook daadwerkelijk gebeurt.  

 

Woordenschatontwikkeling 

Als onderdeel van mondelinge taalontwikkeling is woordenschatontwikkeling een belangrijk 

aandachtspunt van onderzoek. August en collega‟s (2006) toonden aan dat de woordenschat 

van de taal die op school gesproken wordt, een belangrijke voorspeller is voor het latere 

leesbegrip. Uit onderzoek van Elley (1998) blijkt dat kinderen in de onderbouw substantiële 

leerwinst op het gebied van woordenschat boekten als gevolg van voorleessessies. Wanneer 

daarnaast uitleg werd gegeven over de achtergrond en het verloop van het verhaal, bleek de 

leerwinst significant groter (Elley, 1998). Wasik en collega‟s (2006) deden onderzoek naar 

een voorbereidende lees- en schrijfinterventie in „Head Start‟-klassen. Hieruit komen diverse 

effectieve strategieën ter bevordering van woordenschatontwikkeling naar voren. Een eerste 

effectieve strategie was het stellen van open vragen voor, tijdens en na het voorlezen van een 

verhaal (Wasik, et al., 2006). Onderzoek van Mayo en Leseman (2008) laat zien dat 

leerkrachten van Nederlandse kinderen meer open vragen stellen dan leerkrachten van      

NT2-lln; deze laatste  herhalen vaker, vatten vaker samen en leggen vaker woorden uit. Dit is 

een opvallende bevinding, omdat juist in klassen met veel NT2-lln meer behoefte is aan 

woordenschatuitbreiding (en dus het stellen van open vragen). Deze kinderen beschikken 

namelijk in beide talen over een kleinere woordenschat dan eentalige kinderen (Goorhuis & 

Schaerlaekens, 2005). Bij NT2-lln blijken vooral Nederlandse woordenschatvaardigheden 

beperkter ontwikkeld (Mayo & Leseman, 2008). Een tweede effectieve strategie uit het 

onderzoek van Wasik en collega‟s (2006) bleek het koppelen van een boek aan een thema, 

zodat er ook andere activiteiten rondom woorden uit het boek kunnen worden ondernomen. 

Verder werd het stimuleren van een actieve luisterhouding en het voorzien in een rijke 

taalomgeving doeltreffend bevonden. Tot slot bleek het voor woordenschatontwikkeling van 
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belang om kinderen van feedback te voorzien. Dit is mogelijk door informele taal te 

gebruiken, de taal van kinderen uit te breiden en vragen te stellen (Wasik, et al., 2006).  

Expliciete, mondelinge taalactiviteiten lijken dus een positieve invloed te hebben op de 

woordenschatontwikkeling. Verwacht wordt daarom, dat de Nederlandse receptieve 

woordenschat van kinderen in klassen waar veel tijd aan expliciete taalactiviteiten wordt 

besteed, sterker groeit, dan in klassen waarin minder tijd aan expliciete taalactiviteiten wordt 

besteed. 

 

Instructievorm 

Wat verder van invloed is op de mate van taalontwikkeling, is de taalinstructievorm. Wanneer 

men spreekt over instructie, wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

instructie (Adams & Carnine, 2006; Foorman, Francis, Fletcher, Schatschneider, & Mehta, 

1998) of sturende en banende instructie (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). Voor het 

bereiken van academisch succes blijkt het ontvangen van directe of sturende instructie 

effectiever dan het krijgen van indirecte of banende instructie (Adams & Carnine, 2006; 

Kirschner, et al., 2006). D‟Angiulli, Siegel en Maggi (2004) deden longitudinaal onderzoek 

naar de relatie tussen woordleesontwikkeling, sociaal economische status (SES) en instructie. 

Hieruit kwam naar voren dat een lage SES samenhangt met een zwakke 

woordleesontwikkeling. Deze negatieve invloed bleek echter vrijwel volledig te worden 

weggenomen, wanneer vanaf de kleuterklas een intensief taal-instructieprogramma werd 

ingezet, waarbij veel expliciete taalactiviteiten werden aangeboden en de leerkracht een 

sturende rol had. In groep 5 bleken de verschillen in woordleesontwikkeling namelijk vrijwel 

volledig verdwenen te zijn (D‟Angiulli, et al., 2004).  

Directe instructie lijkt dus het meest effectief te zijn bij het ontwikkelen van taalvaardigheden. 

Daarom zou verwacht kunnen worden dat in klassen met een hoog percentage NT2-lln meer 

directe- en minder indirecte taalinstructie wordt gegeven, dan in klassen met een laag 

percentage NT2-lln. Directe instructie wordt in dit onderzoek vertaald naar een sturende rol 

van de leerkracht bij expliciete taalactiviteiten. Daarnaast wordt verwacht dat kinderen in 

klassen waarin veel directe taalinstructie wordt gegeven, een sterkere groei in Nederlandse 

receptieve woordenschat laten zien, dan kinderen in klassen waarbij dit niet of minder het 

geval is.  

Uit voorgaand literatuuronderzoek komt naar voren dat vooral mondelinge, expliciete 

taalactiviteiten en het geven van directe taalinstructie, effectief zijn bevonden bij 

taalstimulering in de kleuterklas. De vraag is echter of deze effectief gebleken activiteiten en 
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instructievorm ook daadwerkelijk worden aangeboden aan kleuters. Onderzoeken die de 

afgelopen jaren zijn verricht, hebben zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de inhoud van 

voorschoolse educatieprogramma‟s; onderzoek in kleuterklassen is echter schaars. Dit 

onderzoek heeft daarom tot doel de situatie in kleuterklassen in Nederland te onderzoeken, 

zodat mogelijk een bijdrage kan worden geleverd aan voorstellen ter verbetering van het 

taalonderwijs in de kleuterklas. Er wordt ten eerste antwoord gezocht op de vraag hoe groot 

het daadwerkelijke taalaanbod in kleuterklassen in Nederland precies is en waaruit dit bestaat. 

Ten tweede wordt onderzocht welke verschillen er zijn in het taalonderwijs aan klassen met 

een hoog percentage NT2-lln en klassen met een laag percentage NT2-lln. Ten slotte wordt 

antwoord gezocht op de vraag wat het effect van deze verschillen is op de ontwikkeling van 

de Nederlandse receptieve woordenschat van kleuters.  

 

Methode 

Participanten 

De data die gebruikt zijn in dit onderzoek maken deel uit van een longitudinaal onderzoek 

naar de schooltaalvaardigheden en thuisomgeving van drie- tot zesjarige kinderen in 

middelgrote gemeenten in Nederland
1
. Respondenten werden van deur tot deur geworven. 

Voor de selectie van kinderen werden diverse uitsluitingscriteria gehanteerd. Ten eerste 

mochten de kinderen bij de start van het onderzoek alleen Nederlands, Turks of Berber-Tarifit 

spreken; minimaal 70% van de talige interacties met het kind moest in de moedertaal 

plaatsvinden. Ten tweede werden kinderen met een ernstige ontwikkelingsvertraging of 

medische problemen op het gebied van spraak en/of gehoor uitgesloten, evenals kinderen van 

éénoudergezinnen. Uiteindelijk hebben 148 gezinnen hun medewerking verleend. De 

kinderen werden gevolgd op vier meetmomenten. Deze vonden aanvankelijk alleen plaats in 

de thuissituatie, maar vanaf de leeftijd van vier jaar ook in de schoolsituatie. Op de leeftijd 

van 3;10 jaar werd ouders daarom gevraagd informatie te verstrekken over de toekomstige 

basisschool van het kind. Ook hebben ouders een formulier moeten ondertekenen, waarin 

toestemming werd gegeven om contact op te nemen met de school en de leerkracht. Om de 

privacy van de kinderen, ouders en leerkrachten te waarborgen, werden alle verzamelde 

gegevens anoniem verwerkt.  

                                                 
1
 Het DASH-project (Development of Academic language in School and at Home) is een samenwerkingsproject 

van de Universiteiten van Amsterdam, Tilburg en Utrecht in Nederland en wordt gefinancierd door de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (referentie nummer 411-03-063). 
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Het huidige onderzoek maakt gebruik van de data van 81 kinderen van wie voor de derde 

meting volledige schoolgegevens beschikbaar waren. Dit meetmoment vond plaats vlak nadat 

de kinderen aan de basisschool begonnen waren, op de leeftijd van ongeveer 4;2 jaar oud. De 

kinderen zaten op 51 verschillende scholen en hadden op één na allemaal een vrouwelijke 

leerkracht. Om een goede vergelijking te kunnen maken, is er op basis van het gemiddelde 

aantal tweede-taalleerders per klas (M = 49.93) een verdeling gemaakt in klassen met veel 

NT2-lln (≥50%) en klassen met weinig NT2-lln (<50%). Om een beter beeld te krijgen van de 

participanten, worden in Tabel 1 beschrijvende statistieken weergegeven.  

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken participanten 

 

 

Totale steekproef  

(N = 81) 

Klas <50% NT2-lln 

(n = 46) 

Klas ≥50% NT2-lln 

(n = 35) 

Nederlands 27 25 2 

Turks 29 15 14 

Marokkaans-Berbers 25 5 20 

Jongens 37 20 17 

Meisjes 44 25 19 

 

Procedure en instrumenten 

Woordenschatgroei  Om de groei in Nederlandse receptieve woordenschat van de 

kinderen te bepalen, werd de Toets Tweetaligheid (Verhoeven, Narain, Extra, Konak, & 

Zerrouk, 1995) afgenomen. Deze test heeft een goede betrouwbaarheid (Cronbach‟s α = .83) 

en bestaat uit 30 items. Bij ieder item werden vier plaatjes op een beeldscherm getoond, 

waarna de testleider een woord noemde. Het kind moest vervolgens op het beeldscherm het 

plaatje aanklikken van het woord dat werd gezegd. De test werd afgenomen op de leeftijd van 

4;2 jaar en 5;8 jaar. Door verschilscores tussen de twee meetmomenten te berekenen, kon op 

een objectieve manier de woordenschatgroei na twee jaar kleuteronderwijs worden 

vastgesteld.   

Leerkrachtrapportages Vlak nadat de kinderen aan de basisschool waren begonnen, 

hebben leerkrachten een logboek voor het betreffende kind bijgehouden op vier verschillende 

dagen, binnen een periode van twee weken. Voor dit onderzoek waren verschillende 

onderdelen uit dit logboek van belang. Ten eerste werd door de leerkracht in eigen woorden 

weergegeven wat voor activiteiten er werden ondernomen door en/of met het kind (bijv. 

interactief voorlezen). Ten tweede werd aangegeven hoe lang elke activiteit duurde          
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(bijv. 8.30 - 9.00 uur). Ten derde werd de rol van de leerkracht bij deze activiteiten 

beschreven. Hierbij kon een keuze worden gemaakt uit (eventueel een combinatie van) 

monitoren, bemoedigen, het geven van informatie, demonstreren, fysiek ondersteunen of 

corrigeren en/of actieve deelname van de leerkracht aan de activiteit.  

Taalactiviteiten  Gezien het feit dat eigenlijk bij alle activiteiten in de kleuterklas 

taal wordt gebruikt (Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek, 1992), zijn alle activiteiten uit de 

logboeken opgenomen in het onderzoek, op de eet- en drinkpauzes na. De taalactiviteiten 

werden onderverdeeld in impliciete en expliciete taalactiviteiten. Onder expliciete 

taalactiviteiten werden alle activiteiten verstaan, waarvan duidelijk is dat ze 

taalontwikkeling/taalstimulering tot doel hebben. Dit betreffen vooral mondelinge 

taalactiviteiten, zoals interactief voorlezen en kringgesprekken (voor een gedetailleerd 

overzicht van expliciete taalactiviteiten, zie bijlage A). De activiteiten die niet werden 

ingedeeld in de groep expliciete taalactiviteiten, werden geschaald onder de noemer impliciete 

taalactiviteiten. Hierbij valt te denken aan hoekenwerk, knutselen, tekenen, buitenspelen en 

gymles. Bij deze activiteiten wordt ook taal gebruikt, maar is taalontwikkeling niet het doel 

op zich. Het betreft vaak taal die tot doel heeft orde te houden (klassenmanagement) of 

instructies te geven over een activiteit. Daarnaast betreffen het talige interacties tussen 

kinderen, die tot doel hebben sociale contacten te onderhouden of samen te spelen en werken. 

Zowel voor de expliciete- als voor de impliciete taalactiviteiten is berekend hoeveel tijd er 

gemiddeld per dag, per kind aan werd besteed. Daarnaast is berekend welk percentage van de 

totale dagduur dit bedroeg. 

Instructievorm  Het onderdeel „rol van de leerkracht‟ uit het logboek is gebruikt 

om de instructievorm van de leerkracht te bepalen. Monitoren (1) en bemoedigen (2) werden 

ingedeeld onder banende vormen van instructie. Het geven van informatie (3), demonstreren 

(4), fysiek ondersteunen of corrigeren (5) en actieve deelname aan de activiteit (6) werden 

ingedeeld onder sturende vormen van instructie. De combinatie van een expliciete 

taalactiviteit en een sturende rol van de leerkracht (nr. 3, 4, 5 of 6) werd geschaald onder de 

noemer directe taalinstructie. De overige mogelijke combinaties vallen in dit onderzoek onder 

indirecte taalinstructie; dit betekent banende instructie bij zowel expliciete als impliciete 

taalactiviteiten en sturende instructie bij impliciete taalactiviteiten. 
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Betrouwbaarheid en validiteit schalen  

Om de betrouwbaarheid van de indeling in impliciete- en expliciete taalactiviteiten en directe 

en indirecte taalinstructie vast te stellen, werden 200 activiteiten en leerkrachtrollen door twee 

onafhankelijke personen met relevante ervaring (één persoon met leerkracht-ervaring en één 

onderzoeker van het DASH-project) beoordeeld. De indeling in instructievormen kwam 

volledig overeen. De indeling van activiteiten in impliciete- en expliciete taalactiviteiten liet 

een hoge correlatie van .90 zien. De interbeoordelaars-betrouwbaarheid is op basis van deze 

resultaten goed te noemen.  

Van de schalen was het alleen mogelijk om de gezichtsvaliditeit te bepalen, omdat het 

variabelen betreffen die worden geconstrueerd op basis van alfanumerieke data. De indeling 

in impliciete en expliciete taalactiviteiten lag volgens beide beoordelaars voor de hand. Ook 

een indeling in sturende en banende instructie of directe en indirecte instructie lijkt voor de 

hand te liggen, omdat in de literatuur ook onderscheid wordt gemaakt tussen deze 

instructievormen      (Adams & Carnine, 2006; Brabham & Villaume, 2002; Foorman, et al., 

1998).  

 

Analyses 

Om de verschillende hypotheses te toetsen werden t-toetsen en enkelvoudige regressie-

analyses uitgevoerd. Wanneer een richting werd verondersteld, werd eenzijdig getoetst. 

Daarnaast zijn Pearson’s correlatie-coëfficiënten berekend om de samenhang tussen 

variabelen te onderzoeken. Bij alle analyses werd een alpha van .05 als significantiecriterium 

gehanteerd.  

Resultaten 

Taalaanbod in kleuterklassen 

Voor het beantwoorden van de vraag hoe groot het daadwerkelijke taalaanbod in 

kleuterklassen in Nederland precies is, worden beschrijvende statistieken weergegeven in 

Tabel 2.  
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Tabel 2. Beschrijvende statistieken taalaanbod in kleuterklassen  

 M SD range 

Gemiddelde dagduur in minuten    

Kleuterklassen algemeen                323.4 49.5 195.0 – 405.0 

Klas <50% NT2-leerlingen  319.1 52.6 195.0 – 405.0 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  329.0 45.3 207.5 – 390.0 

Gem. aantal minuten expliciete taalactiviteiten    

Kleuterklassen algemeen                71.4 24.0 27.5 – 137.5 

Klas <50% NT2-leerlingen  74.3 23.3 32.5 – 137.5 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  67.4 24.8 27.5 – 123.8 

Gem. aantal minuten impliciete taalactiviteiten    

Kleuterklassen algemeen                181.3 43.6 50.0 – 250.0  

Klas <50% NT2-leerlingen  175.6 43.1 91.3 – 250.0 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  188.7 43.7 50.0 – 240.0 

Percentage expliciet taalonderwijs van dagduur    

Kleuterklassen algemeen                22.2 7.3 9.4 – 42.3 

Klas <50% NT2-leerlingen  23.5 7.1 10.6 – 42.3 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  20.5 7.3 9.4 – 36.7 

Percentage impliciet taalonderwijs van dagduur    

Kleuterklassen algemeen                56.1 10.8 15.2 – 76.5 

Klas <50% NT2-leerlingen  54.9 9.3 32.5 – 72.1 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  57.6 12.4 15.2 – 76.5 

Noot.  N = 81 voor kleuterklassen in het algemeen; n = 46 voor kleuterklassen met <50% NT2-lln; n = 35 voor 

kleuterklassen met ≥50% NT2-lln.  

  

Op een gemiddelde schooldag krijgen kinderen ongeveer 252 minuten taalaanbod. Gemiddeld 

wordt 22.2% (71 minuten) van de tijd besteed aan expliciete taalactiviteiten en 56.1% (181 

minuten) van de tijd besteed aan impliciete taalactiviteiten. De overige tijd (gemiddeld ruim 

70 minuten) hebben de kinderen pauze. 

Wanneer de kinderen worden onderverdeeld in klassen met veel NT2-lln (≥ 50%) en weinig 

NT2-lln (< 50%), zien we dat in klassen met weinig NT2-lln een groter percentage van de dag 

wordt besteed aan expliciete taalactiviteiten dan in klassen met veel NT2-lln (zie Tabel 2). Dit 

verschil is significant bij eenzijdige toetsing (t (79) = 1.84; p < .05). Het verschil tussen de 
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twee groepen wat betreft het percentage van de dag dat aan impliciete taalactiviteiten wordt 

besteed, blijkt bij eenzijdige toetsing niet significant te zijn (t (79) = -0.93; p = .18).  

Om te bepalen waaruit het taalaanbod in Nederlandse kleuterklassen precies bestaat, zijn de 

ruwe gegevens van de logboeken geraadpleegd. Expliciete taalactiviteiten die in de logboeken 

veel naar voren komen zijn kringgesprekken over dagritme, boeken en thema‟s, 

voorleesactiviteiten, taal-, reken- en andere kringspelletjes, het zingen van liedjes en lessen uit 

taalmethodes als „Ik & Ko‟ en „Knoop het in je oren‟ (zie Bijlage A). Verder blijkt uit de 

logboeken dat hoekenwerk, arbeid naar keuze, knutselen, buitenspelen en gymles voorbeelden 

zijn van impliciete taalactiviteiten, die in kleuterklassen veel worden ondernomen. 

 

Taalinstructievorm 

In Tabel 3 worden de beschrijvende statistieken van de taalinstructievorm per groep 

weergegeven.  

 

Tabel 3. Beschrijvende statistieken taalinstructievorm  

 M SD range 

Percentage directe taalinstructie van dagduur    

Kleuterklassen algemeen                17.4 6.5 5.1 – 40.5 

Klas <50% NT2-leerlingen  18.5 6.9 9.4 – 40.5 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  15.9 5.7 5.1 – 26.9 

Percentage indirecte taalinstructie van dagduur    

Kleuterklassen algemeen                68.1 9.9 48.8 – 84.2 

Klas <50% NT2-leerlingen  67.3 10.2 40.2 – 87.7 

Klas ≥50% NT2-leerlingen  69.2 9.6 40.2 – 87.7 

Noot.  N = 81 voor kleuterklassen in het algemeen; n = 46 voor kleuterklassen met <50% NT2-lln; n = 35 voor 

kleuterklassen met  ≥50% NT2-lln.  

 

Een t-toets (eenzijdig) laat zien dat er geen significant verschil bestaat tussen klassen met een 

hoog percentage NT2-lln en klassen met een laag percentage NT2-lln, wat betreft het aandeel 

van de dag dat directe taalinstructie wordt gegeven (t (79) = 1.51; p = .07) en het aandeel van 

de dag dat indirecte taalinstructie wordt gegeven (t (79) = 0.12; p = .46). Het is echter wel 

opvallend dat in klassen met veel NT2-lln maximaal 26.9% van de dag directe instructie 

wordt gegeven, terwijl dit percentage voor kinderen in klassen met weinig NT2-lln veel hoger 

ligt (40.5%).  
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Vorm taalactiviteit en taalinstructievorm in relatie tot woordenschatgroei 

Om de groei van de Nederlandse receptieve woordenschat te meten, wordt het verschil in 

scores op de Toets Tweetaligheid berekend (score 5;8 jaar – score 4;2 jaar). Vervolgens 

worden de kinderen op basis van verschillende criteria in groepen ingedeeld. Beschrijvende 

statistieken voor de woordenschatgroei per groepsindeling worden weergegeven in Tabel 5.  

 

Tabel 5. Beschrijvende statistieken woordenschatgroei voor groepsindelingen  

                                                                             Vooruitgang in score op Toets Tweetaligheid  

 n M SD 

Klassen <50% NT2-lln 40 5.0 2.3 

Klassen ≥50% NT2-lln 30 5.3 2.9 

Klassen <22.23% expliciet taalonderwijs  36 5.1 2.8 

Klassen ≥22.23% expliciet taalonderwijs  34 5.1 2.2 

Klassen <56.69% impliciet taalonderwijs 32 5.2 2.2 

Klassen ≥56.69% impliciet taalonderwijs 38 5.0 2.9 

Klassen <17.37% directe taalinstructie    38 5.2 2.8 

Klassen ≥17.37% directe taalinstructie  32 5.0 2.3 

Klassen <70.80% indirecte taalinstructie  35 5.0 2.0 

Klassen ≥70.80% indirecte taalinstructie  34 5.2 3.1 

 

De score op de Toets Tweetaligheid is op beide meetmomenten lager voor kinderen in klassen 

met veel NT2-lln (4,2 jaar: M = 16.8, SD = 3.4; 5,8 jaar: M = 22.8, SD = 3.0) dan voor 

kinderen in klassen met weinig NT2-lln (4,2 jaar: M = 19.8, SD = 4.0; 5,8 jaar: M = 25.1,     

SD = 3.6). T-toetsen laten zien dat deze verschillen zowel significant zijn op de leeftijd van 

4;2 jaar (t (73) = 3.5;  p < .01), als op de leeftijd van 5;8 jaar (t (71) = 3.5;  p < .01 ).  

Het verschil in woordenschatgroei tussen kinderen in klassen met veel NT2-lln en kinderen in 

klassen met weinig NT2-lln blijkt bij tweezijdige toetsing echter niet significant                     

(t (68) = -0.60; p = .56).  

 

Vervolgens wordt onderzocht of er wel een verschil is in woordenschatgroei, wanneer 

kinderen worden ingedeeld in groepen op basis van gemiddelden in percentage expliciete en 

impliciete taalactiviteiten en op basis van gemiddelden in percentage directe en indirecte 

taalinstructie.  



Masterthesis Orthopedagogiek Juni 2008 K. E. Cornelissen   
   

- 15 - 

 

Uit eenzijdige toetsing (t-toets) komt naar voren dat er geen significante verschillen zijn in 

woordenschatgroei op basis van het percentage van de dag dat aan expliciete taalactiviteiten 

wordt besteed  (t (68) = -0.04; p = .49) en op basis van het percentage van de dag dat aan 

impliciete taalactiviteiten wordt besteed (t (68) = 0.29; p = .39). 

Ook is er bij eenzijdige toetsing geen sprake van een significant verschil in 

woordenschatgroei tussen kinderen op basis van het percentage van de dag waarin directe 

taalinstructie wordt gegeven (t (68) = 0.22; p = .41) en op basis van het percentage van de dag 

waarin indirecte taalinstructie wordt gegeven (t (67) = -0.21; p = .34). 

 

Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de vorm van de taalactiviteit (expliciet of 

impliciet) en woordenschatgroei, en tussen de taalinstructievorm (direct of indirect) en 

woordenschatgroei, zijn Pearson‟s correlatie-coëfficiënten berekend en enkelvoudige 

regressie analyses uitgevoerd. De resultaten hiervan worden weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pearson’s correlatie-coëfficiënten en percentages verklaarde variantie  

                                                                                        Woordenschatgroei (N = 69) 

 r R² 

%  expliciet van dagduur -.04 .00 

%  impliciet van dagduur -.03 .00 

%  directe taalinstructie van dagduur -.12 .01 

%  indirecte taalinstructie van dagduur  -.08 .01 

Noot. *p < .05, **p < .01,  ***p < .001 (eenzijdige toetsing). 

 

Uit Tabel 4 blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen de vorm van de 

taalactiviteit in de kleuterklas en de woordenschatgroei van kinderen aan het eind van groep 

twee. Ook blijkt er geen significante samenhang te zijn tussen de taalinstructievorm en de 

woordenschatgroei van kinderen. Enkelvoudige regressieanalyses laten dan ook zien dat de 

woordenschatgroei van kinderen aan het einde van de kleuterklas, niet kan worden verklaard 

door de variabelen (expliciet, impliciet, directe taalinstructie, indirecte taalinstructie) 

afzonderlijk.  
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Discussie 

Een eerste belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat er in kleuterklassen in Nederland 

opvallend weinig tijd aan expliciete taalactiviteiten wordt besteed. Minder dan een kwart van 

de dag wordt expliciet taalonderwijs gegeven, terwijl meer dan de helft van de dag wordt 

besteed aan impliciete taalactiviteiten. Dit is zorgwekkend omdat juist expliciete 

taalactiviteiten ervoor zorgen dat er betekenisvolle interacties plaatsvinden, waardoor 

kinderen mondelinge taalvaardigheden verwerven, die de basis vormen voor de verdere 

taalontwikkeling (Dickinson & McCabe, 2001; Kirkland & Patterson, 2005).  

Wanneer onderscheid wordt gemaakt op basis van het percentage NT2-lln in een klas, blijkt 

dat in klassen met weinig NT2-lln een significant groter percentage van de dag aan expliciete 

taalactiviteiten wordt besteed, dan in klassen met veel NT2-lln. Dit is in tegenstelling tot de 

verwachting, omdat uit onderzoek is gebleken dat vooral expliciete, mondelinge 

taalactiviteiten de woordenschatontwikkeling van kinderen stimuleren (Elley, 1998;       

Wasik, et al., 2006). Voor NT2-lln is dit van groter belang dan voor kinderen met Nederlands 

als moedertaal, omdat tweede-taalleerders beschikken over een kleinere woordenschat en 

beperktere Nederlandse woordenschatvaardigheden (Goorhuis & Schaerlaekens, 2005;   

Mayo & Leseman, 2008). In het huidige onderzoek zijn in tegenstelling tot het onderzoek van 

Elley (1998) en Wasik en collega‟s (2006) echter geen significante verschillen in 

woordenschatgroei gevonden op basis van het percentage van de dag dat aan expliciete 

taalactiviteiten wordt besteed. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit onderzoek een 

relatief kleine steekproef omvat. Bovendien wordt de invloed van expliciete taalactiviteiten in 

het algemeen getoetst, in plaats van onderscheid te maken in de invloed van afzonderlijke 

expliciete taalactiviteiten, zoals interactief voorlezen of taalles uit een taalmethode.  

 

Een andere bevinding van dit onderzoek is dat het percentage van de dag waarin directe 

taalinstructie wordt gegeven, veel lager ligt dan het percentage van de dag dat indirecte 

taalinstructie wordt gegeven. Dit geldt zowel voor klassen met veel NT2-lln als voor klassen 

met weinig NT2-lln. Dit verschil is echter gedeeltelijk te verklaren door de samenstelling van 

de schalen. Directe taalinstructie is in dit onderzoek zeer specifiek geoperationaliseerd, terwijl 

indirecte taalinstructie algemener is gehouden.  

Op basis van de literatuur werd verwacht dat kinderen in klassen met veel NT2-lln meer 

directe taalinstructie en minder indirecte taalinstructie zouden krijgen, dan kinderen in klassen 

met weinig NT2-lln. Directe instructie is voor het bereiken van academisch succes namelijk 
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effectiever bevonden (Adams & Carnine, 2006; Kirschner, et al., 2006) en kan verschillen in 

leesontwikkeling terugdringen (D‟Angiulli, et al., 2004). Dit onderzoek heeft echter geen 

significante verschillen tussen klassen met veel NT2-lln en klassen met weinig NT2-lln aan 

kunnen tonen op het gebied van instructievorm. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

operationalisatie van het begrip directe instructie vele vormen aan kan nemen. In dit 

onderzoek betreft het sturende instructie bij expliciete taalactiviteiten, maar in een ander 

onderzoek zou wellicht alleen sturende instructie al directe instructie worden genoemd. Weer 

een ander spreekt pas van directe instructie wanneer de les aan de vaste opbouw voldoet, 

waarop directe instructie oorspronkelijk is gebaseerd (voor een beschrijving: Adams & 

Carnine, 2006).  

Een volgende bevinding is dat er in dit onderzoek geen significante samenhang is gevonden 

voor de instructievorm en de woordenschatgroei van kinderen. Dit is in tegenstelling tot de 

bevindingen van Elley (1998) en Wasik en collega‟s (2006). Zij benoemden in hun onderzoek 

weliswaar niet expliciet dat er directe taalinstructie werd gegeven, maar de aard van de 

taalactiviteiten en de manier van lesgeven, komt overeen met wat in dit onderzoek onder 

directe instructie wordt verstaan. De bevinding dat directe taalinstructie niet leidt tot een 

significant grotere woordenschatgroei dan indirecte taalinstructie, kan ook hier mogelijk 

verklaard worden door de operationalisatie van het begrip directe instructie.  

Tot slot is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat verschillen in woordenschatgroei ook 

niet samen lijken te hangen met het percentage tweede-taalleerders in de klas. De 

woordenschatomvang van kinderen in klassen met veel NT2-lln bleek op beide 

meetmomenten echter wel significant kleiner te zijn dan de woordenschatomvang van 

kinderen in klassen met weinig NT2-lln. Dit ondersteunt de bevindingen van Mayo en 

Leseman (2008) en Goorhuis en Schaerlaekens (2005), waarin naar voren komt dat kinderen 

met Nederlands als tweede taal over een kleinere woordenschat beschikken.  

Beperkingen  

Bij de interpretatie van de gegevens uit dit onderzoek dient rekening te worden gehouden met 

enkele beperkingen. Ten eerste is de steekproef in dit onderzoek vrij klein te noemen            

(N = 81), zeker gezien het feit dat de participanten bij de analyses over twee groepen werden 

verdeeld. Hierdoor is de statistische power van de uitgevoerde analyses beperkt en zijn 

resultaten moeilijk te generaliseren naar kinderen in Nederlandse kleuterklassen in het 

algemeen. Mogelijk zouden er bij een grotere steekproef meer significante verschillen 
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gevonden worden. Daarom is het aan te bevelen in toekomstig onderzoek dezelfde hypotheses 

te toetsen bij een grotere steekproef.  

Ten tweede wordt in dit onderzoek de assumptie van onafhankelijkheid geschonden, doordat 

de steekproef kinderen in klassen betrof. Opgemerkt dient echter te worden dat de spreiding 

van de kinderen over de klassen bijna één op één was, waardoor deze beperking grotendeels is 

ondervangen. Bovendien kon dit niet worden voorkomen, doordat de kinderen deel 

uitmaakten van een longitudinaal onderzoek, waarvan bij de start nog niet duidelijk was naar 

welke basisscholen de kinderen zouden gaan. Toekomstig onderzoek kan dit ondervangen 

door kinderen te selecteren op het moment van aanmelding voor hun toekomstige basisschool. 

Een derde beperking van dit onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van logboeken, waarvan 

de betrouwbaarheid en validiteit moeilijk is vast te stellen. Er is sprake van een subjectieve 

manier van invullen, doordat leerkrachten in de logboeken zelf bepaalden hoe een activiteit 

werd omschreven en wat hun rol als leerkracht daarbij was. Voor het invullen van de 

logboeken zijn echter wel richtlijnen opgesteld, die vooraf met de leerkrachten zijn 

gecommuniceerd. Bovendien is aan de hand van de omschrijving van activiteiten door twee 

onafhankelijke beoordelaars bepaald of het een expliciete of impliciete taalactiviteit betrof en 

of er sprake was van directe of indirecte taalinstructie (het ging bij de analyses niet om 

inhoudelijke beschrijving van de activiteiten en rollen van de leerkracht). De correlaties 

tussen de beoordelingen waren hoog, waardoor de interbeoordelaars-betrouwbaarheid van de 

schalen goed is te noemen. In toekomstig onderzoek zou ervoor kunnen worden gekozen om 

gebruik te maken van observaties in plaats van logboeken. Dit is vanwege de grote tijd- en 

kosteninvestering die ervoor nodig is waarschijnlijk echter moeilijk haalbaar.  

De laatste beperking die genoemd kan worden, is dat de indeling van de taalactiviteiten in 

twee groepen (expliciet en impliciet) mogelijk te grof is geweest. Voor toekomstig onderzoek 

is het daarom aan te bevelen op gedetailleerder niveau te kijken naar de invloed van 

afzonderlijke taalactiviteiten, waardoor mogelijk wel significante verbanden worden 

gevonden en aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de lespraktijk.  

Conclusie  

Op basis van de resultaten van dit onderzoek lijkt alleen te kunnen worden geconcludeerd dat 

het percentage van de dag dat aan expliciete taalactiviteiten wordt besteed, significant hoger 

ligt in klassen met weinig NT2-lln dan in klassen met veel NT2-lln. Voor impliciete 

taalactiviteiten, directe instructie en indirecte taalinstructie zijn geen significante verschillen 

gevonden tussen de twee groepen. Bovendien konden er met dit onderzoek geen significante 
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effecten op de woordenschatgroei van kinderen worden aangetoond. Voor de praktijk 

betekent dit dat het percentage NT2-lln in de klas, de vorm van de taalactiviteit en de 

instructievorm die daarbij gehanteerd wordt, geen rol lijken te spelen bij de 

woordenschatontwikkeling van kleuters. Hierdoor blijft de vraag waarom het 

kleuteronderwijs er niet in slaagt taalachterstanden weg te werken, onbeantwoord.  Het is op 

basis van de resultaten van dit onderzoek dan ook niet mogelijk om suggesties te doen ter 

verbetering van het taalonderwijs in kleuterklassen. Een aanbeveling is om in toekomstig 

onderzoek andere variabelen mee te nemen bij het vergelijken van kleuterklassen met veel- en 

weinig NT2-lln en de invloed op woordenschatgroei. Hierbij kan onder andere worden 

gedacht aan het gebruik van een taalmethode in de klas, het aantal leerkrachten en 

klassenassistenten per klas, de kennis van leerkrachten over tweede-taalverwerving en de 

kenmerken van het taalgebruik van de leerkracht.  

Summary 

Title: Differences in language education and language instruction methods between classes 

with many- and classes with few second-language learners. Effects on the vocabulary growth 

of kindergartners.  

In this study differences in language education and language instruction methods between 

kindergarten classes with many second-language learners (SLL) and classes with few SLL 

were examined. Furthermore, the relations between vocabulary growth and percentage SLL, 

language education and language instruction methods were examined. 81 children and their 

teachers participated in this study. The measures spanned a period in children‟s lives from the 

age of 4;2 up to and including the age of 5;8. The native language of the children was Dutch 

(n = 27), Turkish (n = 29) or Berber-Tarifit (n = 25). The children were divided in classes- 

with many SLL (≥50%) and few SLL (<50%). Test results show that the percentage of the 

day that was spent on explicit language activities, was significantly higher in classes with few 

SLL than in classes with many SLL. No significant differences between the groups were 

found for implicit language activities, direct language instruction and indirect language 

instruction. This study also did not show any significant effects for implicit language 

activities, direct language instruction or indirect language instruction on the vocabulary 

growth of children. However, the differences in vocabulary score on both measurements are 

significantly higher for children in classes with few SLL. More detailed research is needed to 

show which language activities are of significant influence on the vocabulary growth of 
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kindergartners. This may yield recommendations for reducing the language delay of SLL at 

an early stage.  

Keywords: explicit/implicit language education, language instruction methods, vocabulary 

growth, second-language learners (SLL).  
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Bijlage A 

 

Expliciete taalactiviteiten  

1. Taalles uit een taalmethode (bijvoorbeeld: Knoop het in je oren, Schatkist, Ik & Ko). 

2. Taalles speciaal voor kinderen met NT2 (met of zonder methode). 

3. Woordenschatuitbreiding door aanbieding nieuwe woorden, maken woordweb, spelletjes 

met woorden en dergelijke. 

4. Taaloefeningen in de kring: auditieve waarnemingsoefeningen of expliciete manipulatie 

van fonemen (bijvoorbeeld: woorden met een A bedenken of herkennen), analyseren van 

woorden in foneemsegmenten (bijvoorbeeld: KAT = K-A-T), synthetiseren van 

foneemsegmenten in woorden (bijvoorbeeld: K-A-T = KAT), combineren van 

letterklanken in woorden (bijvoorbeeld: O en E = OE, E en U = EU). 

5. Rekenactiviteiten waarbij kinderen denkrelaties verwoorden: classificeren, logisch 

ordenen, sorteren, begrippen hanteren  (eventueel met rekenmethode, zoals Schatkist). 

6. Taal- en rekenspelletjes in de kring (bijvoorbeeld woorden met een A, telspelletje). 

7. Kringgesprek. 

8. Gesprek over een verhalenposter of praatplaat, waarbij de leerkracht vragen stelt. 

9.  (Interactief) voorlezen boek of prentenboek. 

10. Dialogisch lezen van boeken (W-vragen stellen tijdens het lezen). 

11. Stellen van open vragen voor, tijdens en na het lezen van een boek. 

12. Vertelling door een kind of leerkracht, waarbij anderen moeten luisteren en vragen stellen 

13. Voorbereidend lezen (kinderen „lezen‟ zelf een boekje en/of vertellen hierover). 

14. Voorbereidend schrijven (aanbieden letters, schrijfpatronen oefenen, stempelen van 

woorden of letters, (na)schrijven van letters, woorden of zinnen). 

15. (Ontwikkelings)materialen waarbij voorbereidend lezen of schrijven, passieve en/of 

actieve taalontwikkeling worden omcirkeld of waaruit duidelijk blijkt dat het om 

taalontwikkeling gaat.  

16. Drama-activiteiten (uitgezonderd symbolisch, non-verbaal spel/mime/uitbeelden). 

17. Kringspelletjes (bijvoorbeeld: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Géén stiltespel zoals Tik, tik, 

wie ben ik?). 

18. Muziek: liedjes zingen (niet een les met alleen muziekinstrumenten). 

19. Versjes leren en opzeggen, rijmen. 

20. Benoemactiviteiten van plaatjes of voorwerpen. 
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21. Expressieve activiteiten omtrent letters en woorden (bijvoorbeeld: het illustreren van 

woorden, het maken van collages met een bepaalde beginletter, tekeningen/werkjes 

voorzien van een titel, zin of woord, dat door het kind wordt (na)geschreven of 

gestempeld). 

22. (Interactieve) poppenkastvoorstelling, opgevoerd door leerkracht en/of kinderen. 

23. Feedback geven door informele taal te gebruiken, taal van kinderen uit te breiden en 

vragen te stellen.  

24. Mondelinge instructie bij activiteiten. 

 

Impliciete taalactiviteiten 

Alle activiteiten die niet vallen onder expliciete taalactiviteiten. Bij deze activiteiten wordt 

wel taal gebruikt, maar is taalontwikkeling geen doel op zich. Het betreft onder andere:  

buitenspelen, gymles, hoekenwerk, arbeid naar keuze, tekenen, knutselen, muziekles met 

muziekinstrumenten, verjaardag vieren, stiltespelletjes, motorische ontwikkeling, symbolisch 

spel en schooltelevisie.  


