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Taalstimulering krijgt handvatten
Peuterleidsters die met de nieuwe aanpak van de Taallijn VVE werken, merken
dat hun kindertjes meer woorden leren, beter verhaaltjes begrijpen en meer
gaan praten. Vanwege dit succes krijgt de aanpak een vervolg in de kleutergroepen van het basisonderwijs.
In 2002 gaf het ministerie van OCW
aan het Expertisecentrum Nederlands
en Sardes de opdracht peuterleidsters te
ondersteunen om de kwaliteit van hun
taalstimulering op een hoger plan te
brengen. Het werken met programma’s
voor voor- en vroegschoolse educatie
(vve) liet positieve effecten zien, maar
de taalstimulering kon nog wel een
steuntje in de rug gebruiken. Dat gebeurt nu met de Taallijn VVE, een training voor peuterleidsters om hun gesprekken met kinderen spannend en
stimulerend te maken.
Kern van de aanpak is dat peuters veel
prikkels en ruimte krijgen om actief
aan die gesprekken deel te nemen. Bij-

voorbeeld bij het praten over prentenboeken met veel grapjes of naar aanleiding van een spannend spelletje. De
peuterleidsters waarderen deze aanpak
zeer, zo kwam uit interviews naar voren. Ze geven aan dat de peuters meer
praten, een grotere woordenschat hebben en verhalen beter begrijpen. Inmiddels zijn er ruim tweeduizend peuterleidsters met de Taallijn VVE aan de
slag; een aantal dat de komende jaren
moet groeien.
Daarnaast is er geld uitgetrokken om
ook leraren in de kleutergroepen van
het basisonderwijs te scholen. Verder
zijn er taalmodules beschikbaar voor
pabo’s en voor de roc-afdelingen oplei-

ding peuterleidsters, en werkt het televisiekanaal Z@ppelin ermee. In 2008
moeten ook medewerkers van bibliotheken, jeugdgezondheidszorg en minderhedenorganisaties in de geheimen
van de Taallijn VVE zijn ingewijd. /
AW
R. Fukkink, A. Veen en A. van Gelderen,
De Taallijn VVE in de praktijk. Inhoudsanalyse van de materialen en een veldstudie met interviews en observaties.
SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam,
2005. ISBN 90-6813-773-5.
Zie ook www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl, www.sardes.nl en
www.omroep.nl/zappelin/zappflat.

‘Het verleiden van docenten’
Schoolleiders en collega’s ervaren regelmatig dat niet elke docent mee wil of
kan gaan in nieuwe ontwikkelingen.
Ilse van Eekelen wilde weten waarom,
en onderzocht hoe docenten leren van
hun dagelijkse ervaringen. Paradoxaal
genoeg bleken er docenten te bestaan
die niet bereid zijn om te leren. Die docenten zijn in twee groepen te verdelen. De eerste groep docenten benadert
– in vergelijking tot een leerbereide docent – situaties met een gesloten, defensieve houding. Ook gaan ze anders met
potentieel leerzame situaties om. Ze
stellen zichzelf geen vragen en nemen
een slachtofferhouding aan. Dit laatste
is overigens niet altijd uit onwil. Sommige docenten ervaren hun functioneren niet als een probleem of zijn oprecht van mening dat ze niets meer
kunnen leren. De tweede groep docenten wil wel leren, maar weet niet hoe.
Deze docenten staan wel open voor
nieuwe kennis, maar zitten vast in hun
denk- en gedragspatroon.
In een interventieonderzoek is geprobeerd docenten uit beide groepen te
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Niet alle docenten hebben de wil om te (blijven) leren. Maar door deze docenten op maat te begeleiden, kunnen ze er wel weer toe verleid worden.

verleiden tot leren. De docenten die
niet inzagen waarom ze zouden moeten
leren, hadden baat bij het onder begeleiding toch een keer uitproberen van
bijvoorbeeld een nieuwe werkvorm of
programma. De welwillende docenten
die de juiste aanpak niet zagen, hadden
baat bij het observeren van een collega

en het samen met hem bedenken van
een oplossing. / Ilse van Eekelen
I.M. van Eekelen, Teachers’ will and
way to learn. Studies on how teachers
learn and their willingness to do so.
Proefschrift Universiteit Maastricht,
2005. ISBN 90-6464-946-4.
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