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1. Inleiding 

 

Het programma Taalmozaïek 

Vanaf oktober 2012 werkt de openbare basisschool Het Mozaïek in Arnhem met een speciaal 

programma, genaamd Taalmozaïek, aan de woordenschatvergroting van de jongste leerlingen. 

Veel van deze kinderen hebben een andere moedertaal dan het Nederlands en moeten hun 

eerste Nederlandse woorden vaak nog verwerven als ze de school binnenkomen. Het Mozaïek 

biedt deze kinderen met dit programma in het eerste jaar van de kleuterbouw ongeveer 1500 

woorden aan en in het tweede jaar ongeveer 1600 woorden. Aan de kleuterbouw gaat nog een 

instroomjaar vooraf, de zogenaamde groep 0, waarin ongeveer 1200 woorden aangeboden 

worden. De selectie van de woorden in groep 1 sluit aan op de basiswoorden die in dit 

instroomjaar aangeleerd worden en de selectie van de woorden voor groep 2 bouwt weer 

voort op het aanbod in groep 1. Hiermee zorgt Taalmozaïek voor een doorgaande lijn in de 

opbouw van de woordenschat van de eerste opvang tot en met groep 2. Het programma 

voorziet in een gestructureerd aanbod, wat betekent dat alle leerkrachten van de onderbouw 

elke dag op een voorgeschreven wijze aan woordenschatvergroting werken. In de werkwijze 

is veel aandacht voor duidelijke uitleg en herhaling van de nieuwe woorden.  

Taalmozaïek gaat uit van een doordachte didactiek voor het aanleren van nieuwe 

woorden die ingebed is in de context van de uitbreiding van de kennis van de wereld. Voor de 

uitvoering van dit programma is een goed scholingsniveau van de leerkrachten en een 

volledige inzet van team en directie een vereiste. Het onderbouwteam heeft een intensieve 

training gevolgd en ondersteuning op de werkvloer gekregen om het programma onder de 

knie te krijgen. De school levert deze inspanningen met de verwachting dat een behoorlijke 

leerwinst behaald kan worden op het gebied van de taalvaardigheid van de kinderen. Het 

programma biedt immers een groter aantal woorden aan dan gebruikelijk is bij 

taalprogramma’s voor jonge kinderen (Pot, 2006) en voorziet in een leerstofaanbod dat 
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opgebouwd wordt vanaf de eerste opvang in de voorschoolgroep tot en met groep 2. Gezien 

de investering in tijd en deskundigheid voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

programma, is het van belang na te gaan in hoeverre deze gestructureerde en systematische 

aanpak resulteert in een vergroting van de Nederlandse woordenschat van de kinderen.  

 

Pilotonderzoek 

In het schooljaar 2014-2015 is gestart met een pilotonderzoek naar de kwaliteit van het 

programma. In dit voorbereidende stadium voor een meer omvangrijk onderzoek naar de 

opbrengsten is het pilotonderzoek nog uitsluitend gericht op groep 1 en 2. Het is de bedoeling 

dat in latere fasen ook de instroomgroep hierbij betrokken wordt. Het onderzoek is in de 

eerste plaats gericht op het bepalen van de uitvoerbaarheid van het programma: lukt het de 

leerkrachten het programma uit te voeren volgens de bedoeling van de ontwerpers? De 

leerkrachten moeten in hun eigen groep uit de voeten kunnen met de voorschriften van het 

programma. De verwachting is dat de training en supervisie in de groep de leerkrachten 

handvatten hebben gegeven om aan deze voorschriften te voldoen. Dit is van belang, immers 

pas als het programma in de praktijk uitgevoerd wordt zoals bedoeld, kan ook de effectiviteit 

hiervan onderzocht worden (Driessen, 2012).   

Daarnaast is het doel van het pilotonderzoek na te gaan of het mogelijk is een 

betrouwbare toets te ontwikkelen die de beheersing van de aangeboden woorden meet. Met 

een dergelijke toets kunnen de leerkrachten bekijken of de kinderen de aangeboden woorden 

beheersen en in welke mate ze dat doen. De toets moet niet alleen zichtbaar kunnen maken of 

kinderen de woorden passief hebben geleerd, waarmee bedoeld wordt dat ze de betekenis van 

de woorden herkennen, maar ook of ze de woorden zelf op een adequate manier kunnen 

produceren.  

 

Onderzoek op langere termijn 

Het pilotonderzoek heeft noodzakelijkerwijs een beperkte omvang. Het streven is om in een 

later stadium ook na te gaan in welke mate het programma de groei van de Nederlandse 

woordenschat bevordert en hoe die opbrengst zich verhoudt tot andere didactische 

benaderingen. Ook is het interessant te bekijken of verbetering van de Nederlandse 

taalvaardigheid van de leerlingen zichtbaar is wanneer deze gemeten wordt met landelijk 

genormeerde toetsen. Hiervoor zullen de resultaten die het programma oplevert, vergeleken 

moeten worden met de vooruitgang op taaltoetsen die in het kader van het 

leerlingvolgsysteem afgenomen worden. Voor het bereiken van deze doelstellingen is echter 
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een planning voor langere termijn nodig, waarbij meer scholen betrokken moeten worden, 

ook om het mogelijk te maken de uitkomsten te vergelijken met die van controlescholen waar 

op een andere manier aan woordenschatuitbreiding wordt gewerkt. Bij deze planning zal 

voortgebouwd worden op de resultaten van het pilotonderzoek.  

 

2. Onderzoeksvragen 

 

In deze rapportage over het pilotonderzoek ligt de focus op de uitvoerbaarheid van het 

programma in de praktijk en op de vraag hoe de woordenschatgroei voor wat betreft de 

passieve en actieve kennis in beeld gebracht kan worden.  

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

1. Voeren de leerkrachten van basisschool Het Mozaïek het programma Taalmozaïek in 

de praktijk uit zoals bedoeld?  

2. In welke mate gaan de kinderen van basisschool Het Mozaïek vooruit op hun passieve 

en actieve beheersing van de woorden die in het programma Taalmozaïek in groep 1 

en 2 worden aangeboden?  

3. In hoeverre maakt de ontwikkelde woordenschattoets de groei van zowel de passieve 

als de actieve woordenschat van de leerlingen zichtbaar?  

 

 

3. Opzet van het onderzoek 

 

Deelnemers 

De openbare basisschool Het Mozaïek heeft twee locaties, één op de Eimerssingel en één op 

de Zwanebloemlaan te Arnhem. Beide locaties zijn betrokken bij het onderzoek. De vijf 

leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben deelgenomen aan het onderzoek. Drie van de 

leerkrachten zijn werkzaam op locatie Eimerssingel en de andere twee op de locatie  

Zwanebloemlaan.  

Op het moment van de eerste toetsafname hadden beide locaties samen 110 leerlingen, 

namelijk 68 op de Eimerssingel en 42 op de Zwanebloemlaan. In het schooljaar 2014-2015 

zijn woordenschattoetsen afgenomen bij kinderen van groep 1 en 2 op beide locaties. Omdat 

het gezien de beperkte tijd niet mogelijk was alle leerlingen te laten deelnemen, is een 

willekeurige groep uit de beide groepen gekozen. De leerlingen van groep 1 die niet 

deelgenomen hadden aan de toets ‘Taal voor peuters’ kwamen niet voor het onderzoek in 
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aanmerking. Dit waren er 10 van de 110. Van de overige 100 leerlingen zijn er steeds 

willekeurig kinderen gekozen aan de hand van de klassenlijsten. De lijsten waren alfabetisch 

samengesteld waarbij de voornaam van de kinderen voor de alfabetische ordening 

aangehouden werd. Elke klassenlijst is van bovenaan afgelopen: beginnend bij de leerlingen 

van wie de voornaam met een A begint, zijn vervolgens alle leerlingen uit de groep gekozen 

om mee te doen met de toets, zoveel als er tijd was op een toetsdag. Het gaat om een random 

selectie: er is immers geen reden om aan te nemen dat er verschil is in de 

woordenschatomvang van kinderen afhankelijk van de letter waarmee hun naam begint.  

Dit betekende dat er 23 kinderen niet aan het onderzoek konden meedoen, omdat er 

geen tijd meer beschikbaar was. Daarnaast viel een aantal kinderen af doordat ze wegens 

ziekte of een andere buiten het onderzoek liggende reden afwezig waren. Van één leerling 

moest de toetsafname afgebroken worden, omdat er tijdens het toetsen storende geluiden in de 

toetsruimte doordrongen en één kind wilde niet getoetst worden. Van de 110 kinderen bleven 

er zodoende 68 over die aan het onderzoek hebben deelgenomen, hiervan waren 41 kinderen 

(=67,2 %) leerlingen van de Eimerssingel en 27 (=64,3%) van de Zwanebloemlaan. 

Uit groep 1 hebben 32 kinderen met een gemiddelde leeftijd van 4 ½ jaar (55,8 maanden, 

range: 50 – 61 maanden) deelgenomen en uit groep 2 waren er 36 deelnemers, met een 

gemiddelde leeftijd van 5 ½ jaar (66,4 maanden, range: 58 – 80 maanden). Er waren in beide 

groepen iets meer jongens dan meisjes, namelijk in groep 1 zeventien jongens, en in groep 2 

twintig.   

 

 Gemiddelde leeftijd  Meisjes, n=31 Jongens, n=37 

 In maanden Range in maanden   

Groep 1 

(N=32) 

55,8 50-61 15 17 

Groep 2 

(N=36) 

66,4 58-80 16 20 

Tabel 1: Overzicht respondenten, verdeling naar groep, leeftijd en sekse 

 

Populatie  

De school ligt in Arnhem in de wijk Malburgen Oost ten zuiden van de Rijn. Het grootste deel 

van de woningen in deze wijk bestond uit goedkope huurwoningen, maar vanaf 2000 is een 

ontwikkelingsplan door de gemeente in werking gezet dat voorziet in een vergroting van het 

aantal koopwoningen in de wijk. Dit ontwikkelingsplan beoogt behalve de bevordering van de 

variatie in de woningvoorraad, ook een vergroting van het inwonerstal en een verbetering van 
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de stedenbouwkundige structuur tot stand te brengen 

(www.malburgen.com/ontwikkelingsplan ). De populatie van OBS Het Mozaïek bestaat 

voornamelijk uit kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. Hun ouders 

hebben veelal een lage tot middelbare opleiding. De onderwijsvisie van de school houdt onder 

andere in dat de school de kinderen een positief, op leren gericht klimaat biedt met rust, orde 

en structuur, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen (www.mozaiekarnhem.nl ). De 

school heeft in de jaren 2012 tot en met 2016 het predicaat ‘excellente school’ gekregen van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 
  
Onderzoeksdesign 

1. Beoordeling uitvoering Taalmozaïek in de praktijk 

Om te bepalen of de leerkrachten het programma uitvoeren zoals ook de bedoeling is, zijn er 

observaties van de leerkrachten in groep 1 en 2 gemaakt. Hiervoor is de uitvoering van de 

zogenaamde taalkring opgenomen op film. De taalkring vormt de start van de dag voor alle 

kinderen van de groep en verloopt volgens een vast ritme. Eerst herhaalt de leerkracht de 

woorden van de vorige dag, daarna biedt zij/hij de nieuwe woorden aan. Dit gebeurt in het 

kader van een zogenaamde gebeurtenis, dat wil zeggen dat de betekenis van de woorden aan 

de hand van een aansprekend onderwerp of een verhaal uitgelegd wordt. De taalkring wordt 

afgesloten met de herhaling van alle nieuwe woorden.  

In het programma neemt de taalkring een centrale plaats in, want hierin wordt de basis 

gelegd voor de verdere uitbreiding van de woordenschat en de kennisvergroting van de 

kinderen. Het is dus van belang dat dit gebeurt op de manier die het programma voorschrijft. 

Daarom is juist deze activiteit gefilmd en nader onderzocht. Van vijf leerkrachten zijn op 

willekeurige dagen video-opnames gemaakt in de eigen groep. Van elke leerkracht is één 

opname gemaakt van de taalkring, waarbij elke leerkracht een ander woordcluster van twaalf 

tot veertien woorden aanbood.  

Deze video-opnames werden vervolgens door twee observatoren beoordeeld door 

middel van een observatie-instrument met een reeks criteria die met elkaar de optimale 

uitvoering van de taalkring weergeven, volgens de richtlijnen van het programma. De 

observatoren gaven op een vijfpuntsschaal een beoordeling van de uitvoering door elk van de  

leerkrachten, op drie hoofdcategorieën. In het observatie-instrument werden daarvoor de 

volgende categorieën onderscheiden: 

1. Orde en management: hierbij werd gekeken naar de opstelling van de groep, de 

betrokkenheid van de kinderen en de beschikbaarheid van de materialen. 

http://www.malburgen.com/ontwikkelingsplan
http://www.mozaiekarnhem.nl/
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2. Uitspelen van de gebeurtenis: dit behelsde de juiste wijze van aanbieden van de 

woorden in de context van de ‘gebeurtenis’, dus zodanig dat de kinderen de betekenis 

begrepen, dat de woorden goed gearticuleerd werden en dat ze niet alleen in 

zinsverband, maar ook los uitgesproken werden. De leerkrachten moesten de 

gebeurtenis aaneengesloten en levendig, met mimiek en gebaren, uitspelen. Daarbij 

moesten ze zorgen voor interactie met de kinderen door middel van vragen over de 

gebeurtenis.  

3. Herhaling van de woorden: hierbij ging het om een afsluiting van de taalkring waarbij 

de leerkracht alle woorden nog eens kort de revue liet passeren. 

Deze categorieën werden onderverdeeld in verschillende subcategorieën, namelijk vijf voor 

de eerste en derde categorie en veertien voor de tweede categorie (zie voor deze 

onderverdeling de bijlage). Per subcategorie gaven de beoordelaars een score van 1 (heel 

zwak) tot en met 5 (heel goed).  

Naast deze observaties van het leerkrachtgedrag, is ook een frequentietelling 

uitgevoerd om vast te stellen of de te leren woorden in voldoende mate voorkwamen in het 

taalaanbod van de leerkrachten. Hiervoor hebben beide observatoren de opnames opnieuw 

bekeken om te tellen hoe vaak de leerkrachten de woorden van de woordclusters noemden.  

 

2. Meten van de groei van de woordenschat 

Constructie van de toetsen 

Er zijn zowel voor groep 1 als voor groep 2 twee op het programma aansluitende 

woordenschattoetsen ontwikkeld: één toets voor de passieve beheersing van de woorden en 

één voor de actieve beheersing. De constructie van de toetsen vond plaats op basis van het 

totale aantal woorden dat in het programma in groep 1, respectievelijk groep 2 aangeboden 

wordt.  

Uit deze twee lijsten met alle te leren woorden is in drie stappen een selectie gemaakt 

van de woorden die voor de toetsitems in aanmerking kwamen. Omdat de toetsen gebruik 

maken van  afbeeldingen, is er allereerst een selectie gemaakt van zelfstandige naamwoorden 

en werkwoorden, aangezien de veronderstelling was dat deze beter afbeeldbaar zijn dan 

andere woordsoorten. Vervolgens zijn van deze lijst de woorden waarvan de afbeeldbaarheid 

evengoed nog problematisch werd geacht, uit de selectie gelaten. Tenslotte is uit de 

overgebleven woorden een willekeurige keuze gemaakt van dertig woorden voor groep 1 en 

dertig woorden voor groep 2. De verhouding tussen het aantal zelfstandige naamwoorden en 



7 

 

TMTaalmozaïekOnderzoekVerslagfebr2016 – 15 febr 16 

 

het aantal werkwoorden in de toets komt overeen met die in de woordenlijsten van het 

programma.   

 

Passieve toetsing 

De passieve woordenschattoets volgt het format van de Peabody Picture Vocabulary Test 

(PPVT), dat wil zeggen dat het kind uit vier afbeeldingen de afbeelding moet aanwijzen die 

past bij het genoemde woord. Het is een eenvoudige vorm van toetsen, in die zin dat er een 

weinig vergaande woordkennis van het kind wordt gevraagd. De kinderen moeten de 

betekenis (in dit geval het afgebeelde voorwerp of de afgebeelde handeling) verbinden aan de 

woordvorm, maar ze hoeven de juiste woordvorm niet zelf uit hun geheugen op te diepen  

 

Actieve toetsing 

Bij de actieve woordenschattoets wordt er meer gevraagd van de woordkennis van het kind. 

Het kind krijgt de afbeelding te zien en moet dan het juiste woord zelf produceren. Dit gaat 

daarom verder dan alleen een passieve verbinding van de gegeven woordvorm met de 

betekenis. We mogen aannemen dat het opdiepen uit het geheugen van een nieuw geleerd 

woord voor tweede-taalleerders moeilijker is dan het koppelen van een mondeling 

aangeboden woord aan het juiste plaatje. Toch willen we graag weten of de kinderen de 

aangeboden woorden ook zo goed hebben onthouden dat ze het woord zelf kunnen 

produceren. De vraag is nu of deze mate van productieve beheersing voldoende aan het licht 

komt als de kinderen geheel zelfstandig een afbeelding moeten benoemen. Bovendien is het 

nadeel van deze wijze van toetsen dat veel jonge kinderen een drempel ervaren. Ze kunnen 

dichtklappen en helemaal niets zeggen.  

Over het algemeen wordt aangenomen dat de actieve woordenschat veel kleiner is dan 

de passieve woordenschat (Schaerlaekens, 2008; Nation, 2001). De actieve woordkennis loopt 

als het ware ver achter de passieve beheersing aan. Dat betekent dat tussen het verbinden van 

het woord met het juiste plaatje en het zelfstandig produceren van het woord een grote afstand 

zit in ontwikkeling van woordkennis. Het is aannemelijk dat er sprake is van een reeks 

tussenstappen in dit proces van passieve kennis naar zelfstandige productie (Laufer, Helder, 

King & Congdon, 2004).  

We kunnen ons voorstellen dat taalprogramma’s voor jonge kinderen wel een effect op 

de passieve woordenschat laten zien, maar niet op de actieve, waardoor het lijkt alsof 

woordenschatprogramma’s alleen de passieve woordkennis, maar (nog) niet de actieve kennis 

beïnvloeden. Dit kan echter ook het gevolg zijn van de bovenbeschreven manier van toetsen, 
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waarbij de kinderen zonder enige hulp het nieuwe woord uit hun geheugen moeten opdiepen. 

In het proces van woordenschatverwerving kan dit een stap zijn die ze pas relatief laat zetten.  

Dit pleit ervoor om te zoeken naar een toetsvorm die duidelijk maakt hoe het 

ontwikkelingsproces van woordkennis verloopt (Read, 2004). Indien de kinderen erin slagen 

met een zekere mate van hulp het nieuwe woord wel uit hun geheugen op te halen èn uit te 

spreken, zou dit een tussenstap in hun actieve woordenschatontwikkeling betekenen. Om dit 

proces zichtbaar te maken is een toetsvorm nodig die deze tussenstap kan vaststellen. 

Op grond van het bovenstaande is voor dit onderzoek voor het meten van de actieve 

woordkennis een vorm van toetsen bedacht die is afgeleid van de zogenaamde active recall 

die Laufer en Goldstein (2004) toepasten voor het schriftelijk meten van woordkennis bij 

volwassen tweede-taalleerders. Dit idee is aangepast aan een mondelinge wijze van toetsen, 

aangezien voor kleuters een schriftelijke toets niet geschikt is. Het kind krijgt een afbeelding 

te zien en moet dan het juiste woord noemen. Indien dit niet meteen lukt, biedt de 

toetsassistente, afhankelijk van het item de eerste klank of de eerste twee of drie klanken van 

het woord aan. Indien het kind zonder deze steun het woord zelf noemt, krijgt het twee 

punten, met steun één punt. De veronderstelling is dat een kind minder moeite heeft met het 

ophalen van het juiste woord uit het geheugen als de beginklanken gegeven zijn. Met deze 

ondersteuning is wellicht beter in beeld te brengen welke stappen een kind zet in de 

ontwikkeling van zijn woordenschat.  

 

Toetsperiode 

Voor het bepalen van de woordenschatgroei zijn er twee toetsmomenten vastgesteld, één aan 

het begin van het schooljaar en één aan het eind. Het eerste toetsmoment viel in de periode 

eind september tot en met begin oktober 2014 en het tweede toetsmoment in de periode eind 

juni tot half juli 2015. Omdat het de bedoeling was dat het eerste toetsmoment als nulmeting 

zou dienen, is ervoor gekozen niet langer te toetsen dan tot half oktober. Indien de 

toetsperiode langer zou duren, zouden de kinderen al te veel van de aangeboden woorden in 

het programma geleerd hebben. Door deze beperkte toetsperiode konden niet alle kinderen 

getoetst worden. Van de 110 kinderen die in aanmerking kwamen voor dit onderzoek zijn er 

68 (=61%) getoetst. 

Om te zorgen voor een ongeveer gelijke spreiding over de klassen, is steeds op een 

toetsdatum een deel van de kinderen van één klas getoetst en een deel van de kinderen van 

een andere klas. Dus bijvoorbeeld klas 1B is voor een deel op 26 september en voor een deel 
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op 29 september getoetst, klas 2B voor een deel op 22 september en voor een deel op 25 

september. Van elke klas is de helft tot ongeveer twee-derde getoetst.  

Er is begonnen op de locatie Eimerssingel, omdat deze locatie het grootste aantal 

leerlingen telt. Deze kinderen zijn allen in september 2014 getoetst. De kinderen van locatie 

Zwanenbloemlaan zijn in begin oktober 2014 getoetst. Dezelfde volgorde is aangehouden 

voor de eindmeting in juni en juli 2015. Tussen het tijdstip dat het eerste kind werd getoetst 

en het laatste kind zitten ruim drie weken. 

 

Toetsprocedure 

Alle deelnemers zijn individueel getoetst door de onderzoeker in een rustige ruimte, niet ver 

van de groepslokalen. Te voren heeft de onderzoeker zich in de kring voorgesteld aan de 

kinderen en haar komst toegelicht. Bij het eerste toetsmoment werd er ook gezorgd voor een 

‘wendag’, waarop de onderzoeker de groepen bezocht en in de speel-werktijd met de kinderen 

in groepjes kennismaakte. De leerkrachten hebben de kinderen te voren of tijdens de kring 

verteld dat er die dag en de volgende dag getoetst zou worden. Alle kinderen op één na deden 

op beide toetsmomenten zonder problemen mee aan de toets. Na afloop mochten de kinderen 

een sticker uitkiezen.  

De actieve toets werd steeds eerst afgenomen en daarna de passieve, beide toetsen 

hebben 30 items. De onderzoeker liet bij de passieve toets de vier afbeeldingen zien en 

noemde het woord, waarna de kinderen het juiste plaatje moesten aanwijzen. Elk goed 

antwoord werd gehonoreerd met één punt, de maximale score was dertig punten. Bij de 

actieve toets liet de onderzoeker een afbeelding zien en de kinderen kregen eerst de 

gelegenheid deze afbeelding te benoemen. Indien dat enige seconden duurde of het kind zei 

meteen “dat weet ik niet”, gaf de onderzoeker steun door de beginklank of beginklanken van 

het woord te noemen. Daarbij werd het kind aangemoedigd het woord verder af te maken. De 

kinderen kregen per goed antwoord dat zonder steun werd gegeven twee punten en voor elk 

goed antwoord dat met steun tot stand kwam één punt. De maximale score bij deze toets 

bedroeg zestig punten. 

 

Betrouwbaarheid van de toetsen 

De betrouwbaarheid van de toetsen is gemeten met Cronbach’s alpha. Voor groep 1 was de 

betrouwbaarheid op toetsmoment 1van de actieve woordenschattoets .84 (berekend over 26 

items) en op toetsmoment 2 bedroeg deze .85 (berekend over 29 items).  De betrouwbaarheid 
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van de passieve woordenschattoets voor groep 1 was bij de beginmeting .79 (berekend over 

30 items) en .74 (berekend over 29 items) op toetsmoment 2.  

Voor de toetsen van groep 2 bedroeg de betrouwbaarheid voor de actieve 

woordenschattoets .83 (berekend over 26 items) op toetsmoment 1 en .80 (berekend over 29 

items) op toetsmoment 2. Voor de passieve woordenschattoets was de betrouwbaarheid bij de 

beginmeting .62 (berekend over 29 items) en bij de eindmeting .60 (berekend over 20 items).  

Samenvattend betekent dit dat de betrouwbaarheid van de passieve toetsen redelijk is (α = .60 

tot .79) en die van de actieve toetsen goed (α = .80 tot .85). 

 

 

4. Resultaten  

 

Uitvoerbaarheid in de praktijk 

Het leerkrachtgedrag werd beoordeeld aan de hand van een observatie-instrument met een 

vijfpuntsschaal, waarbij drie categorieën werden onderscheiden: 1. Orde en management, 2. 

Uitspelen van de gebeurtenis, 3. Herhaling van de woorden. De maximale score die de 

leerkrachten konden verkrijgen was 5 punten per categorie (gebaseerd op een berekening van 

het gemiddelde over de subcategorieën). Te voren was bepaald dat voor een juiste uitvoering 

elke leerkracht een gemiddelde score van 3,5 punten over de drie categorieën moest behalen, 

met een minimum van 3 punten per categorie, om te voldoen aan de norm voor ‘het 

programma is uitgevoerd zoals bedoeld’. Uit de observaties kwam naar voren dat alle 

leerkrachten een gemiddelde score hadden die (ruim) daarboven uitkwam. Ook per categorie 

kwamen alle leerkrachten boven de minimumscore uit, met uitzondering van één leerkracht 

die voor de categorie ‘Herhaling van de woorden’ op een andere manier te werk ging dan in 

de handleiding van het programma beschreven werd. Deze leerkracht kreeg voor dit onderdeel 

een score van 3,2 van de ene observator en een score van 1,2 van de andere observator. In 

tabel 2 zijn de gemiddelde scores van de vijf leerkrachten per categorie weergegeven.  

 

Categorie  Gemiddelde score range 

Orde & management 4,6 4 – 5  

Uitspelen van de gebeurtenis 4,5 3,6 – 4,8  

Herhaling van de woorden 3,8 1,2 – 4,8  

Tabel 2:  Uitvoering van de taalkring, gemiddelde scores van de leerkrachten per categorie; maximale 

score: 5       
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Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

De observaties werden door twee observatoren uitgevoerd die te voren hadden overlegd over 

de criteria en hoe deze op een proefopname geïnterpreteerd konden worden. Er is vastgesteld 

dat er tussen de beoordelingen per beoordelaar niet meer dan 0,5 punten verschil mocht zijn 

Aangezien bij de beoordelingen van alle leerkrachten, op één na, dit verschil steeds kleiner of 

gelijk was aan 0,5 punt, is geconcludeerd dat de beoordelingen met voldoende 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op de vijfpuntsschaal konden worden gemaakt, met 

uitzondering van de laatste categorie. De leerkracht die op één categorie, namelijk ‘Herhaling 

van woorden’ door de twee observatoren verschillend werd beoordeeld, had voor dit 

onderdeel gekozen voor een activiteit die afweek van wat er in de handleiding beschreven 

staat. Zij had niet zelf de woorden kort herhaald, maar een woordenspel opgezet, waarbij de 

woorden wel aan bod kwamen, maar niet op een systematische wijze door de leerkracht zelf 

steeds herhaald werden. Dit werd door de twee observatoren verschillend beoordeeld. Door 

tijdgebrek is over dit onderdeel echter geen overleg meer mogelijk geweest, zodat er geen 

overeenstemming kon worden bereikt.  

 

Frequentietelling 

De frequentie van de woorden in het aanbod van de leerkrachten is geteld, omdat het 

programma voorschrijft dat de woorden bij de eerste aanbieding in de taalkring heel vaak 

herhaald moeten worden door de leerkracht. Uit deze telling bleek dat de gemiddelde 

frequentie van de woorden 12,6 bedroeg. Dat houdt in dat de te leren woorden tijdens de 

geobserveerde taalkringen gemiddeld meer dan twaalf keer herhaald werden door de 

leerkrachten. De taalkringen duurden gemiddeld iets meer dan twintig minuten (range: 18 – 

27). De frequentie van ruim twaalf keer werd door de onderzoeker als ‘vaak’ aangemerkt, op 

grond van de aanwijzing in het programma om de woorden negen keer te noemen. Daarmee 

werd aan een van de belangrijkste voorschriften van het programma voldaan. Hierbij moet 

wel de kanttekening gemaakt worden dat de range hierbij erg groot was (0-29), er waren ook 

woorden die geen enkele keer genoemd werden en dus domweg vergeten waren door de 

betreffende leerkracht. Dit betrof echter slechts twee woorden. 

 

Woordenschatgroei 

In tabel 3 zijn de gemiddelde scores op de actieve en de passieve woordenschattoets, voor de 

leerlingen in respectievelijk groep 1 en groep 2, weergegeven op het eerste toetsmoment 

(september/oktober 2014) en het tweede toetsmoment (juni/juli 2015) met de 
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standaardafwijking tussen haakjes. De maximumscore voor de actieve toets is 60 en voor de 

passieve 30. 

 

Resultaten toetsen   

 

 

groep 

Gemiddelde score op  

Actieve woordenschattoets 

max.score: 60 

 

Gemiddelde score op  

Passieve woordenschattoets 

max. score: 30 

 Tm1 Tm1 Tm2 

 

Groep 1 (N=32) 

 

 

9,9 

(sd: 7,2) 

 

16,9 

(sd: 5,1) 

 

24,4 

(sd: 3,4) 

 

range 

 

0 - 26 8 - 27 16 - 29 

 

Groep 2 (N=36) 

 

 

17,3 

(sd: 7,2) 

 

21,8 

(sd: 3,8) 

 

26,8 

(sd: 2,4) 

 

range 

 

4 - 35 14 - 29  19 - 30 

 

Tabel 3: Woordenschatgroei: Gemiddelde scores op de actieve en passieve woordenschattoets van 

groep 1 en groep 2 op het eerste toetsmoment (Tm1) en het tweede toetsmoment (Tm2), met de 

standaardafwijking tussen haakjes. 

 

We zien dat de kinderen bij het eerste toetsmoment gemiddeld al vrij veel woorden kennen als 

het gaat om de passieve beheersing. Van de 30 woorden zijn er, gemiddeld genomen, ruim 16 

al bekend bij de kinderen van groep 1 en meer dan 21 bij de kinderen van groep 2. De scores 

op de actieve toets liggen bij het eerste toetsmoment lager dan bij de passieve toets, zoals ook 

te verwachten was. Hierbij moeten we bedenken dat de score op de actieve toets niet het 

aantal gekende woorden aangeeft, maar het aantal punten dat de kinderen gemiddeld behaald 

hebben. Ze konden immers per item twee punten behalen, dus de maximale score bij de 

actieve toets is zestig punten. Zowel de passieve als de actieve woordkennis van de kinderen 

gaat vooruit ten opzichte van de beginmeting. In de volgende staafdiagram is dit op een 

grafische wijze zichtbaar gemaakt, waarbij getoond wordt welk percentage van de maximale 

score de kinderen bij de beginmeting en de eindmeting behaald hebben. 
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De uitslagen laten verder zien dat de standaardafwijkingen bij de eerste meting hoger liggen 

ten opzichte van de score dan bij de eindmeting, hetgeen erop duidt dat de verschillen binnen 

de groep minder groot zijn aan het eind van het schooljaar.  

In groep 1 noch in groep 2 werd er een correlatie gevonden tussen de leeftijd in maanden en 

de score op de passieve of de actieve woordenschattoets. De gemiddelde scores op de beide 

toetsen correleerden wel met elkaar, met andere woorden: hoe hoger de score op de passieve 

woordenschattoets, des te hoger ook de score op de actieve woordenschattoets. Dit gold zowel 

voor de gemiddelde scores van groep 1 als voor die van groep 2 (bij groep 1: 0.8 en bij groep 

2: 0.7 – Pearsons correlatiecoëfficiënt).  

 

 

5. Conclusies en discussie 

 

 

Uitvoerbaarheid in de praktijk 

Aangezien dit een pilotonderzoek van beperkte omvang is, waarbij we geen gebruik konden 

maken van controlegroepen, kunnen we alleen met de nodige voorzichtigheid conclusies 

trekken uit de resultaten. 

Wat betreft de vraag naar de uitvoerbaarheid van het programma zien we dat alle 

leerkrachten met de orde en het groepsmanagement van de taalkring geen problemen hebben. 
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Ook het uitspelen van de gebeurtenis voeren ze uit zoals het programma voorschrijft. Dit zijn 

belangrijke onderdelen van de taalkring, want hiermee wordt het kader voor het horen, 

begrijpen en onthouden van de nieuwe woorden neergezet. Tijdens de taalkring moeten de 

leerkrachten de woorden minstens negen keer herhalen en daarna bij de herhaling aan het eind 

nog eens alle woorden opsommen. Het gaat hier dus om het aanbieden van de woorden door 

de leerkracht en niet om het laten herhalen door de leerlingen. Eén van de leerkrachten had 

voor het derde onderdeel van de taalkring, namelijk de herhaling van de woorden, een andere 

invulling dan die voorgeschreven werd in het programma. Alle andere leerkrachten lieten 

echter zien dat ze ook dit onderdeel zonder veel problemen konden uitvoeren zoals het 

programma dat bedoelde.  

Over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het observatie-instrument kunnen we 

opmerken dat dit wel voor de categorieën ‘Orde en management’ en ‘Uitspelen van de 

gebeurtenis’ betrouwbaar is, maar niet voor de categorie ‘Herhaling van de woorden’. Dit 

laatste onderdeel liet namelijk een groter verschil dan 0,5 punt zien tussen de twee 

observatoren, hetgeen erop duidt dat er onduidelijkheid is over de beoordeling van dit 

onderdeel. Dit instrument behoeft daarom nog verbetering, zodat ook voor dit onderdeel de 

betrouwbaarheid op een voldoende niveau wordt gebracht en eenduidig kan worden 

gehanteerd. Het betreft hier de verduidelijking van de instructie met betrekking tot het 

herhalen van de woorden aan het eind van de taalkring.  

Voorlopig kunnen we de uitvoerbaarheid van het programma als goed beoordelen voor 

wat betreft de belangrijkste onderdelen van de taalkring. Het is duidelijk dat de leerkrachten 

in staat zijn deze onderdelen van het programma uit te voeren zoals ze bedoeld zijn. Dit is een 

gunstig resultaat van de training en de ondersteuning op de werkvloer die het team heeft 

gekregen. Om volledig zicht te krijgen op het effect van de training en ondersteuning op de 

uitvoering in de praktijk is echter meer onderzoek nodig. Niet alleen is dan een vergelijking 

nodig tussen leerkrachten die wel en die geen training hebben gekregen, ook is het van belang 

meer onderdelen van het programma onder de loep te nemen. In dit onderzoek is alleen de 

uitvoering van de taalkring geobserveerd en beoordeeld. Er zijn in het programma meer 

activiteiten opgenomen, zoals de interactie in de kleine kring en de herhalingsspelletjes. Al 

deze onderdelen moesten nu noodgedwongen buiten beschouwing blijven bij de vraag naar de 

uitvoerbaarheid van het programma. Voor een compleet beeld zou in de toekomst een meer 

omvattende observatie op zijn plaats zijn. 
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Woordfrequentie 

Wat betreft de frequentie van de te leren woorden in het taalaanbod van de leerkrachten, zien 

we dat gemiddeld genomen de leerkrachten deze woorden vaak herhalen. Ook op dit punt 

heeft de training op Het Mozaïek blijkbaar zijn vruchten afgeworpen. Het herhaald aanbieden 

van nieuwe woorden is een belangrijke factor voor het horen en begrijpen van de woorden. 

Vooral voor jonge kinderen, die afhankelijk zijn van mondeling taalaanbod voor hun 

taalverwerving is een hoge frequentie van te leren woorden van belang (Bacchini, 2012). In 

ontwikkelingsprogramma’s voor jonge kinderen wordt dit aspect nog vaak te weinig op 

waarde geschat (Pot, 2006).  

Toch is het nog te vroeg om te weten of de gevonden frequentie hoog genoeg is. De 

observatie betrof immers alleen de taalkring die de start vormt van de andere 

woordenschatactiviteiten. Deze activiteiten zijn van belang om de kinderen in staat te stellen 

de aangeboden woorden op de langere termijn te onthouden. Omdat deze activiteiten niet 

betrokken zijn bij dit pilotonderzoek, kan dit onderzoek over de totale frequentie van de 

woorden noch over de vraag of de woorden genoeg herhaald zijn, duidelijkheid geven. 

 

Woordenschatgroei 

Uit de resultaten van de toetsen komt naar voren dat de kinderen zowel op het gebied van de 

passieve als op de actieve beheersing vooruitgaan in woordenschat. Bij de passieve 

woordenschat gaan de kinderen van groep 1 gemiddeld van 16,9 naar 24,4 woorden en bij 

groep 2 van 21,8 naar 26,8 woorden. Bij de actieve woordenschat behalen de kinderen van 

groep 1 bij de eerste meting gemiddeld 9,9 punten en bij de eindmeting 24,4. Bij groep 2 gaan 

de kinderen gemiddeld van 17,3 punten naar 30,8 punten. In percentages van de totale score 

betekent dit een vooruitgang voor groep 1 van respectievelijk 25% voor de passieve 

woordenschat en 24% voor de actieve. Voor groep 2 liggen deze percentages op 

respectievelijk 16% en 22% . In hoeverre dit het gevolg is van het gebruikte programma 

kunnen we nu nog niet vaststellen, omdat in dit pilotonderzoek geen mogelijkheid was voor 

een vergelijking met controlegroepen.  

Het valt op dat de beginscore van de kinderen van groep 2 op de passieve toets al bij 

de beginmeting vrij hoog is, waardoor de winst die in passieve beheersing behaald kan 

worden minder groot is dan die bij de actieve woordkennis. Het is daarom ook de vraag of er 

sprake is van een plafondeffect bij de passieve woordenschattoets.   

Het verschil in vooruitgang tussen de passieve en actieve woordkennis lijkt minder 

groot te zijn dan gebruikelijk, maar dit zou nader bekeken moeten worden. Dit kan liggen aan 
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de wijze waarop de actieve woordkennis getoetst is. Deze wijze van toetsen doet wellicht 

meer recht aan de tussenstappen die de kinderen in hun woordenschatontwikkeling maken, 

waardoor het verschil tussen de passieve en de actieve woordkennis minder groot is dan bij 

een traditionele wijze van toetsen van de actieve woordenschat. In dat geval is de wijze van 

toetsen dus gunstig voor het in beeld brengen van de vooruitgang in woordkennis: de 

tussenstappen in de ontwikkeling worden beter zichtbaar. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

het geven van de beginklanken van het woord niet bij alle items een goede wijze van 

ondersteuning leek. Het opdiepen uit het geheugen van een item als ‘oprapen’ bijvoorbeeld 

kan moeilijk ondersteund worden door de beginklank te geven, omdat dit leidde tot 

antwoorden die in de buurt kwamen (optillen – oppakken), maar toch niet juist waren. 

Wellicht kan een andere wijze van ondersteuning, bijvoorbeeld via semantische priming, 

kinderen helpen bij het opdiepen uit hun geheugen van een woord dat wel al gekend wordt, 

maar nog niet makkelijk opgeroepen wordt. Nader onderzoek zou hierover meer inzicht 

kunnen geven.  

Daarbij is het te vroeg om conclusies over het verschil tussen de actieve en de passieve 

woordenschat te trekken zolang we niet weten in hoeverre de verworven woordkennis te 

danken is aan het programma Taalmozaïek. Dit kan pas vastgesteld worden als er onderzoek 

op grotere schaal is gedaan en een vergelijking met controlegroepen opgezet is.  

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat de passieve toetsen een redelijke tot matige 

betrouwbaarheid hebben. De betrouwbaarheid van de actieve toetsen blijft steeds steeds goed 

met Cronbach’s alpha scores van .80 of hoger, maar bij de passieve toetsen komt de 

betrouwbaarheid niet hoger uit dan .79 en bij die van groep 2 zelfs niet hoger dan .62. Dit 

betekent dat deze toetsen nader bekeken moeten worden om tot verbeteringen te komen, die 

tot een hogere betrouwbaarheid leiden.  

We kunnen verder vaststellen dat de standaardafwijkingen bij het tweede toetsmoment 

kleiner zijn ten opzichte van de scores dan bij het eerste toetsmoment. Dit kan een aanwijzing 

zijn voor de gunstige werking van het programma, want de groep is blijkbaar homogener 

geworden op het gebied van woordkennis en dit zou het resultaat kunnen zijn van het gerichte  

aanbod van de leerkrachten. Omdat alle kinderen hebben kunnen profiteren, zijn de 

verschillen binnen de groep deelnemers minder groot geworden. 

 

Tot slot 

Het pilotonderzoek naar de effectiviteit van het programma Taalmozaïek laat zien dat de 

leerkrachten van basisschool Het Mozaïek in staat zijn, na training en ondersteuning op de 



17 

 

TMTaalmozaïekOnderzoekVerslagfebr2016 – 15 febr 16 

 

werkvloer, de belangrijkste onderdelen van de taalkring uit te voeren zoals het programma dit 

voorschrijft. De kinderen van groep 1 en 2 boeken over het hele schooljaar vooruitgang in de 

verwerving van de aangeboden woorden en de verschillen binnen de groepen verminderen 

eveneens, waardoor er een grotere homogeniteit ontstaat binnen de groepen. In hoeverre dit 

resultaat toe te schrijven is aan het programma Taalmozaïek kan alleen vastgesteld worden als 

er op grotere schaal en met inzet van controlegroepen verder onderzoek is gedaan naar de 

effectiviteit van dit programma. Ook zal verdere ontwikkeling en verbetering nodig zijn om 

tot betrouwbaarder woordenschattoetsen en observatie-instrumenten te komen.  

 

 

 

Sylvia Bacchini, 

februari 2016  
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Bijlage:  

 

Observatie-instrument voor het beoordelen van de uitvoering van de taalkring 

 
 leerkracht  thema  

 groep  cluster  

observeerder  datum  

 

             
 orde en management 1 2 3 4 5 Opmer-

kingen  
 

1 
De leerkracht heeft de opstelling zo gekozen dat de kinderen goed kunnen zien wat 

de leerkracht doet (bv. hoefijzervorm). 

      

2 De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen rustig op hun stoel zitten.       

3 
De leerkracht weet de kinderen betrokken te houden: de kinderen kijken en luisteren 

aandachtig naar wat de leerkracht doet en zegt. 

      

4 
De leerkracht weet de kinderen weer bij de les te betrekken bij afleiding of als de 

aandacht verslapt.  

      

5 De leerkracht heeft alle middelen en materialen direct beschikbaar.        

        

 
 uitspelen gebeurtenis 1 2 3 4 5 Opmer-

kingen 

 
 kwaliteit instructie 

1 De leerkracht zorgt ervoor dat dit onderdeel max. 20 minuten duurt.       

2 De leerkracht houdt contact met de kinderen door ze aan te kijken.        

3 
De leerkracht houdt contact met de kinderen door vragen uit belangstelling te 

stellen (hebben jullie dat ook weleens gezien?). 

      

4 
De leerkracht houdt de kinderen betrokken door hardop na te denken (hmm, wat 

zou de dokter nu gaan doen, ik denk dat ….). 

      

5 
De leerkracht weet met stemgebruik, lichaamshouding en mimiek spanning op te 

bouwen en nieuwsgierigheid te wekken: alle kinderen kijken naar de leerkracht.   

      

6 
De leerkracht speelt de gebeurtenis aaneengesloten uit, er vallen geen dode 

momenten.   

      

7 De leerkracht zorgt ervoor dat het thema centraal staat (de kinderen dwalen niet af).       

 horen 

8 De leerkracht spreekt duidelijk en niet te snel.       

9 
De leerkracht spreekt de clusterwoorden binnen een zin langzamer en met nadruk 

uit (‘losknippen’).  

      

10 De leerkracht biedt de clusterwoorden ook los aan.        

 Begrijpen 

11 
De leerkracht legt de betekenis van de clusterwoorden uit met een definitie of een 

voorbeeldzin (indien van toepassing). 

      

12 
De leerkracht laat voorwerpen of afbeeldingen zien die de betekenisverwerving 

ondersteunen (indien van toepassing). 
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13 
De leerkracht beeldt de betekenis van clusterwoorden uit met mimiek, gebaren en 

handelingen (indien van toepassing). 

      

14 
De leerkracht laat de clusterwoorden horen (geluid), ruiken en voelen  

(indien van toepassing).  

      

                
 
 herhaling achteraf van het voorgaande cluster  1 2 3 4 5 Opmer-

kingen 

 

1 De leerkracht houdt dit onderdeel kort (3 – 5 minuten).       

2 De leerkracht benoemt de woorden los.       

3 De leerkracht geeft de betekenis van de woorden.       

4 De leerkracht laat de kinderen de woorden hardop (na)zeggen.       

5 De leerkracht gebruikt afbeeldingen en/of voorwerpen.       

 

 

 

Clusterwoorden Frequentie instructie 
Frequentie 

herhaling 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

   11.    

12.    

 


