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Overzicht 

 Introductie: van peiling naar... 

Aandacht voor luisteren 

Evaluatiebeleid 

Taalbeleid 

Klaspraktijk: verbindingen maken 

 



De macht van toetsen 

Please God may I not fail 

Please God may I get over sixty per cent 

Please God may I get a high place 

Please God may all those likely to beat 

me get killed in road accidents and 

may they die roaring. 

 

(uit Shohamy, 2001) 

 

 



Boven de lat van 70% 

91% haalt eindtermen lezen 

Een verbetering van 2% tegenover de peilingen 
van 2002 en 2007 

87% haalt eindtermen luisteren 

Gelijk aan peiling van 2007 

 

 Proficiat Vlaanderen! 



Maar… 

Leerkrachten van het zesde leerjaar trekken in 
de klaspraktijk relatief minder tijd uit voor 
luisteren dan voor lezen. 

Evalueren luistervaardigheid ook minder.  

Vinden luisteren dus minder belangrijk.  

75% van de leerkrachten vindt lezen heel 
belangrijk. 

Slechts 55% van diezelfde leerkrachten vindt 
luisteren heel belangrijk. 



Aansluiting bij onderzoek naar eindtermen 

 Belang en haalbaarheid van de ET Nederlands bij 
leerkrachten en directies uit het BaO (2008). 

 “Aan luistervaardigheid hechten de leraren minder 
belang: vier van de tien eindtermen voor dit domein 
scoren bij de minst belangrijke. Meestal gaat het 
daarbij om toepassingen van luistervaardigheid 
buiten de school, en dus minder gemakkelijk 
evalueerbaar.” (p. 58) 

 “Er is een overwicht van schrijfvaardigheidsdoelen (4 
op 5) bij de meest haalbare, en van eindtermen die 
mikken op mondelinge taalvaardigheid (spreken en 
luisteren) – vaak in een buitenschoolse context –  bij 
de minst haalbare.” (p. 59) 

 



Luisteren als zwakke broertje 

 Heel lang overheerste in het Vlaamse onderwijs het 
idee dat kinderen heel de dag in de klas aan het 
luisteren waren en dat er dus geen extra tijd aan het 
‘leren luisteren’ of luisteronderwijs besteed diende 
te worden.  

 Ergens resoneert deze gedachte nog altijd.  

Slechts 45% van de leerkrachten laat de vaardigheid 
luisteren minimaal één keer per week in de les aan 
bod komen; tegenover 81% van de leerkrachten voor 
lezen.  

 We zien dit ook in onderzoek.  

 



Nood aan een goede kennisbasis 

 Een uitgebreide kennisbasis 
over wat werkt in lees- en 
schrijfonderwijs.  

 Handvatten voor een 
krachtige en effectieve lees- 
en schrijfaanpak:  
 Zie de brochure ‘Beter leren 

lezen en schrijven’ (Padmos, Van 
Gorp & Van den Branden, 2013).  

 Voor luisteren is er op dit 
moment te weinig onderzoek 
om een dergelijke brochure 
samen te stellen.  

 Dat wil niet zeggen dat 
luisteren minder belangrijk is.  

 



Verre toekomst voor velen, maar… 

 In de lessen aan een Vlaamse universiteit worden 
studenten in het eerste jaar vooral geacht te 
luisteren (B. Deygers, 2013).  

 Er is amper interactie in de aula’s.  

 Wil je via onderwijs kennis opbouwen, dan is 
luisteren (naast lezen) een sleutelvaardigheid.  

 

 

 

 Zo'n belangrijke vaardigheid verdient meer tijd en 
aandacht. Daar ligt een uitdaging voor het onderwijs 
alsook voor (taal)onderwijsonderzoek.  

 



Stap 1: Evalueren van luistervaardigheid 

 Hoe moeilijker het is om iets te evalueren in het 
onderwijs, hoe minder belang we eraan lijken te 
hechten.  

 In doorlichtingsrapporten van de inspectie kom je 
notities tegen in de aard van  

“Over luisteren en spreken is de beeldvorming eerder 
beperkt.” 

“De gemakkelijk meetbare onderdelen vormen geen 
probleem maar voor luisteren zijn heel wat 
leerkrachten zoekende.”  

 



Klaar voor actie 

 Toolkit Breed Evalueren voor het Basisonderwijs 
online gekomen. 
http://www.ond.vlaanderen/toetsenvoorscholen/too
lkit_breed_evalueren_bao. 

 Brengt alle bestaande taaltoetsen en evaluatie-
instrumenten Nederlands samen in een voor de 
praktijk bruikbaar kader. 

 Wordt gekoppeld aan een raamwerk dat talige 
behoeften binnen alle vakken beschrijft.  

 Maakt wat leerlingen al kunnen en wat ze nog nodig 
hebben zichtbaar (‘Visible learning’, Hattie, 2009). 
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Luisteren in de Toolkit 

 11 evaluatie-instrumenten:  

3 toetsen voor het kleuteronderwijs,  

2 toetsen voor de aanvang lager onderwijs,  

4 instrumenten voor het einde van het lager onderwijs  
(drie toetsen en één observatiefiche), 

2 instrumenten om de luistervaardigheid van de 
leerlingen doorheen de lagere school te evalueren 
(één leerlingvolgsysteem en één taalportfolio).  



Werk aan de winkel 

 Veel voorhanden op de belangrijke 
overgangsmomenten van kleuter naar lager en van 
lager naar secundair onderwijs. 

 Maar niet veel voor alle jaren daartussen.  

 Met toetsen alleen kom je er niet.  

 Luisteren is bij uitstek een vaardigheid die een 
bredere benadering vraagt en die je dient te 
observeren in tal van taalgebruikssituaties.  

 De Toolkit helpt leerkrachten daarbij door het geven 
van tips en suggesties.  

 



Opzet van de Toolkit 

 

 

 

implementatie-
scenario's 
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+ 
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Op naar een evaluatiebeleid 

 Het is aan leerkrachtenteams om het evalueren van 
luistervaardigheid systematisch doorheen het 
basisonderwijs vorm te geven, om een 
evaluatiebeleid voor de hele school uit te bouwen.  

 



Evaluatiebeleid: hoe begin je eraan? 



Antwoorden zoeken op de pertinente vragen 

Waarom? Wat? Hoe? Door 

wie? 

Wanneer? 

Vaststellen 

Rapporteren 

Ingrijpen / 

remediëren 

Zelfreflecterende 

houding 

bevorderen 

Onderwijsaanpak 

evalueren 

Vaardigheid 

ontwikkelen 

... 

Product 

Proces 

Kennis 

Vaardigheden 

Strategieën 

Competenties 

Observatie 

Portfolio 

Toets 

Zelfevaluatie 

Peer-

evaluatie 

Co-evaluatie 

Leerkracht 

Leerling 

Zichzelf 

(Ouders) 

Eenmalig 

Op 

verschillende 

momenten 



Een evaluatiebeleid binnen een taalbeleid 

Ontwikkeling 
leerlingen 

1/8 

Kwaliteit 
taalbeleid 
verhoogd? 

7 

Effect? 

(Lln  - lk –
school) 

6 

Uitgevoerd? 

5 

Acties 

4 

Doelstellingen 

(Lln – Lk – 
school) 

3 

Huidig 
taalbeleid 
analyseren 

2 

Taalbeleidscirkel – 

K. Van den Branden 

VOORBEREIDEN 

Visie 

ontwikkelen 

EVALUEREN EN 

INSTITUTIONA-

LISEREN 

VISIE 

REALISEREN  



Taalbeleid op school 

“Taalbeleid is de structurele en strategische 
poging van een schoolteam om de 
onderwijspraktijk aan te passen aan de 
taalleerbehoeften van de leerlingen met het 
oog op het bevorderen van hun algehele 
ontwikkeling en het verbeteren van hun 
onderwijsresultaten” 

 (Van den Branden, K. (2010). Handboek 
taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco, p.11) 



Taalbeleid op school 

 Taalbeleid is de sleutel om een krachtig en effectief 
(taal)onderwijs voor alle leerlingen op een school 
aan te bieden.  

 Goed nieuws: meer dan 80% van alle Vlaamse 
basisscholen zegt een taalbeleid te hebben.  

 



Maar… 

 Bevindingen van de onderwijsinspectie: 

 In het schooljaar 2009-2010 was ongeveer 60% van 
de Vlaamse basisscholen een visie op een talenbeleid 
aan het ontwikkelen.  

 Ongeveer 40% van de scholen had enkele jaren 
geleden nog geen enkele stap richting een 
talenbeleid ondernomen.  

 Grote verschillen tussen scholen in de “inhoudelijke 
en organisatorische diepgang en bereik van de 
initiatieven en afspraken” (p. 94).  

 



Maar… 

 Het Centrum voor Taal en Onderwijs ondersteunt op 
dit moment heel wat scholen(gemeenschappen) bij 
het beleidskrachtig genoeg worden om een 
taalbeleidsproces stap voor stap in de school- en 
klaspraktijk te realiseren.  

 Het omzetten van een papieren taalbeleid naar een 
doorleefde klaspraktijk bij alle leerkrachten blijkt een 
heikele klus.  

 Opvallend is dat heel wat scholen ‘werken aan 
luistervaardigheid’ als insteek voor een taalbeleid 
kiezen. 



Luistervaardigheid als insteek 

 Zo wordt met het leerkrachtenteam bijvoorbeeld een 
kijkwijzer ontwikkeld 

A.h.v. stellingen, luistertaken, videofragmenten, 
transcripten. 

 Een kijkwijzer die als leidraad fungeert voor de 
didactische praktijk in alle klassen en … 

 Die leerkrachten een gemeenschappelijke taal biedt 
om over hun luisteronderwijs te reflecteren en 
ervaringen uit te wisselen.  

 



Kijkwijzer luistervaardigheid 



Kijkwijzer luistervaardigheid 



Kijkwijzer luistervaardigheid 



Werken aan luistervaardigheid: voorbeeld 1 

 Jeugdjournaal: Luisteren naar een interview met een 
wetenschapper die alles weet over spinnen en zijn kennis aan 
kinderen wil overbrengen 

 Eerste fase (motivering en voorbereiding): Verken het onderwerp 
met je leerlingen: wat weten ze al over spinnen? Wie is er bang 
voor? Wat willen ze te weten komen? Welke vragen wil jij daaraan 
toevoegen? Inventariseer de vragen en voorkennis op het bord. 

 Luisterfragment 1: Luister een eerste keer naar het interview. 

 Uitwisseling: Maak samen een tussentijdse balans: Welke vragen 
zijn (nog niet) beantwoord? Waar in de tekst heb je dat precies 
gehoord? Hoe werd het gezegd? Wat betekenen bepaalde 
moeilijke (en belangrijke) woorden? Welke info was onduidelijk? 
Waarover bestaan er blijkbaar verschillende meningen? Waarop 
moeten we bij de tweede beluistering goed letten? 
 



Werken aan luistervaardigheid: voorbeeld 1 

 Luisterfragment 2: Luister een tweede keer, specifiek om 
de open vragen te beantwoorden, en de twistpunten te 
beslechten. Zet desgevallend de opname stil bij 
essentiële passages en sta stil bij hoe bepaalde inhouden 
(talig: woorden, zinsverbanden) worden overgebracht. 

 Conclusies: Maak een eindbalans: wat zijn de 
antwoorden op de vragen? Waarom kwamen sommigen 
toch tot een ander antwoord?  

 Reflectie: Reflecteer op de luistertaak: wat hebben de 
leerlingen nu geleerd? Hoe gaan ze het de volgende keer 
aanpakken? Heeft het zin om korte notities te nemen? 
Welke nieuwe woorden of uitdrukkingen hebben ze 
geleerd? 
 



Werken aan luistervaardigheid: voorbeeld 2 

Nederlands 

Muzische vorming Wereldoriëntatie 



Werk aan de winkel 

 Leerkrachten voelen zelf aan dat er op het vlak van 
luistervaardigheid (alsook de andere 
taalvaardigheden) nog werk aan de winkel is 

 Met name voor kansarme kinderen en kinderen met 
een andere thuistaal dan het Nederlands.  

Dit wordt bevestigd door de peilingen! 

 



Enkele verontrustende cijfers 

 10% geeft aan het einde van het basisonderwijs aan 
het nut van onderwijs niet meer in te zien; 

 49% van de LLN vindt de taken voor Nederlands niet 
leuk; 

 10% van de LLN leest nauwelijks boeken; 

 Minder dan 30% van de LLN gaat bijna nooit naar 
een vereniging waar Nederlands gesproken wordt.  

 Leerlingen zitten in hokjes opgesloten. 

 Hokjes waarvan de muren gesloopt dienen te 
worden. 

 De leerkracht kan daar het verschil maken! 
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 Minder dan 30% van de LLN gaat bijna nooit naar 
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Het verschil maken 

 Projecten zijn ideaal om die muren te slopen; 
projecten die iedereen motiveren om te leren, die 
taken in de les Nederlands opnieuw betekenis geven, 
die aanzetten tot lezen, luisteren, praten en schrijven. 

 Het verbinden van van de buitenschoolse en de 
schoolse wereld, van leergebieden met elkaar of van 
vak- en taalwerelden, enzovoort.  

Opvallend in het evaluatieonderzoek van de eindtermen is 
dat de eindtermen die verbinding maken met het 
buitenschoolse domein als minder relevant en haalbaar 
worden beschouwd en dat luisteren precies daardoor in de 
klas niet aan bod komt.  



LEREN               VERBINDEN 

1. Wat je al weet, 
kan, voelt, 
ervaart. 

2. IK… 

3. vind dat 
nieuwe zinvol, 
interessant, 
boeiend, 
uitdagend, 
bruikbaar…. 

 

 

1. het nieuwe (wat je 
nog niet weet, kan, 
voelt…) 

2. de anderen in de 
leerervaring (ze 
kunnen mij helpen, 
ondersteunen; ze 
vertrouwen en 
geloven in mij; ze 
respecteren mij,…) 

3. leren 

 

 

Leerlingen 

• leren vooral 

WAT ze willen 

• leren vooral 

VAN WIE ze 

willen 

• leren alleen 

maar wat ze 

KUNNEN 
www.duurzaamonderwijs.be 

Kris Van den Branden 
 

http://www.duurzaamonderwijs.be/


Naar buiten! De klas- en schooldeuren open! 

 Kunstwerkjes in de klas maken en verkopen op de 
plaatselijke markt om de slachtoffers van aardbeving 
of tyfoon te helpen. 

 Toeristen/ouders gidsen doorheen de gemeente: 
coaching vooraf en nadien op school. 

 Buurtonderzoek rond verkeersveiligheid en voorstel 
formuleren voor gemeenteambtenaar die op school 
komt luisteren. 

 Digitale kinderfolder voor de website van de 
gemeente uitwerken samen met de toeristische 
dienst. 

 

 



Brede school 



Kenmerken buitenschoolse situaties 

 Zinvolle, betekenisvolle situaties 

 Authentieke communicatie 

 Verschillende gesprekspartners 

 Verschillende taalcompetenties 

 Samenspel tussen interactie in de klas en interactie 
daarbuiten 



Samenspel van talen 

 Van taalbeleid naar talenbeleid.  

 Betrek alle talen, zowel de talen uit het curriculum 
als de talen of taalvariëteiten van de leerlingen als 
andere relevante talen, in de les/projecten.  

• Taalinitiatie 

• Talensensibilisering 

• Veeltalig functioneel 

leren 

• CLIL 

• … 
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Een taalportret uit het vierde leerjaar 

 

10j. tweetalige leerling:  

Turks – Nederlands 

= evenwaardige talen 

Koreaans (hoofd) – 

beoefenaar van 

gevechtsport 

Engels (handen en 

voeten) – taal van sport 

en spel 



Talige identiteit 

"To reject a child's language in the school is to 
reject the child. When the message, implicit or 
explicit, communicated to children in the 
school is 'Leave your language and culture at 
the school-house door', children also leave a 
central part of who they are - their identities - 
at the school-house door. When they feel this 
rejection, they are much less likely to 
participate actively and confidently in 
classroom instruction"  

 (Jim Cummins, 2001: 19). 



Tot slot 

 Laten we ervoor zorgen dat er voor elk kind veel 
mogelijkheden gecreëerd worden om in 
verscheidene, interactie- en ervaringsrijke sociale 
contexten te functioneren en 

 daar al zijn talig kapitaal te kunnen inzetten en 

 dat elk kind uitgedaagd wordt dat kapitaal te 
verrijken, 

 gesterkt door hoge verwachtingen en betekenisvolle 
ondersteuning van betrokken interactiepartners (in 
het bijzonder de leerkracht. 

 



Bedankt 

 

 

VRAGEN? 

 

koen.vangorp@arts.kuleuven.be 


