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1. Handleiding 
 
 
1.1. Achtergronden 

Op school worden hoge eisen gesteld aan de taalvaardigheid van kinderen: kinderen moeten 
schoolboeken lezen en begrijpen, ze moeten mondelinge instructies begrijpen (en uitvoeren), 
mondelinge en schriftelijke vragen beantwoorden, discussiëren, et cetera. Daarmee is een goede 
schoolse taalvaardigheid van groot belang voor schoolsucces.  

Kinderen uit lagere sociaal-economische milieus (weging 1.25) hebben vaker een achterstand in 
schoolsucces dan kinderen uit de hogere sociaal-economische milieus. Bij deze groep kinderen is 
vaker sprake van een achterstand in de ontwikkeling van schoolse taalvaardigheden dan bij 1.0-
kinderen. De thuistaalsituatie van kinderen is bepalend voor het taalvaardigheidsniveau 
waarmee kinderen op school komen. De taalvaardigheid die op school van kinderen vereist 
wordt, vertoont meer kenmerken van kinderen uit gezinnen met een rijk taalaanbod.  

Daarom is het van belang dat leerkrachten inzicht hebben in de rijkheid van de thuistaal van de 
leerlingen. Een rijk taalaanbod kenmerkt zich door een gevarieerd taalgebruik, waarbij 
bijvoorbeeld regelmatig wordt voorgelezen, regelmatig en gevarieerd gebruik wordt gemaakt 
van de computer en veel wordt gepraat over allerlei onderwerpen. Daarnaast is het taalgebruik 
zelf ook gevarieerder en complexer. 

Een school krijgt te maken met kinderen van verschillende talige achtergronden. Niet alleen als 
het gaat om de taal zelf (Nederlands, dialect, Fries, of een allochtone taal), maar ook de 
taalrijkheid van de gezinnen verschilt. De rijkheid van het taalaanbod thuis is dus bepalend voor 
het taalvaardigheidsniveau. Of in een gezin standaard Nederlands of een dialect wordt 
gesproken heeft daar geen invloed op. Voor een leerkracht die gerichte ondersteuning wil bieden 
aan kinderen met een taalachterstand is het van belang om te weten waar die achterstand 
precies zit. Het instrument Thuistaal in beeld geeft leerkrachten aanknopingspunten om de 
thuissituatie van de leerlingen te onderzoeken1. 

 

1.2 De aandachtspuntenlijst 

Thuistaal in beeld is bedoeld als een aandachtspuntenlijst bij een huisbezoek aan 
ouders/verzorgers van uw leerlingen. Door de onderwerpen uit dit instrument te observeren en 
te bevragen, krijgt u een beeld van de rijkheid van het taalaanbod van uw leerlingen in de 
thuisomgeving. Inzicht in de talige achtergrond van uw leerlingen kan van belang zijn om 
gericht extra ondersteuning te kunnen bieden. 

Inhoud en opbouw van de aandachtspuntenlijst 
Het instrument Thuistaal in beeld is een aandachtspuntenlijst voor observatie van en gesprek 
met ouders/verzorgers van uw leerlingen tijdens een huisbezoek. 

De vragenlijst is ingedeeld in een drietal thema’s: 
 Dialectgebruik 
 lezen 
 mediagebruik 

                                                             
1 Meer over de achtergronden van Thuistaal in beeld is te vinden in: Pulles, M. & J. Prenger (2005). 

Instrumentontwikkeling Thuistaal in beeld. Rapportage Kansrijk Oost-Groningen 2004-2005, Etoc: 

Groningen 



 
 

5  Thuistaal in Beel | Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie 

 

 

 
 

expertisecentrum taal, 
onderwijs & 
communicatie 

  

 

Deze thema’s zijn gebaseerd op onderzoek naar de relatie tussen thuistaal en schoolsucces. Uit 
het onderzoek bleek dat dit bepalende factoren zijn voor schoolsucces. Ze worden hieronder kort 
toegelicht. 

Dialectgebruik 
Dialectgebruik op zichzelf heeft geen invloed op de rijkheid van het taalgebruik. Een gezin 
waarin dialect wordt gesproken, kan een gezin zijn waar sprake is van een zeer rijk taalaanbod. 
In het instrument is echter wel een onderdeel dialectgebruik opgenomen, omdat de vaardigheid 
van het standaard Nederlands van de dialectsprekende ouders wel iets kan zeggen over de 
rijkheid. Namelijk wanneer ouders eigenlijk vaardiger zijn in hun dialect (of andere taal), maar 
toch standaard Nederlands spreken met hun kinderen, kan dit een negatief effect hebben op de 
kwaliteit van het taalaanbod. Het is dus gewenst dat dialectsprekende ouders niet uitsluitend 
Nederlands spreken met hun kinderen, maar ook dialect. 

Lezen 
Bij het onderdeel lezen gaat het om de hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten in huis, het 
bibliotheekbezoek en het voorleesgedrag. De aanwezigheid van “leesvoer” en het 
bibliotheekbezoek zegt iets over de mate waarin kinderen met boeken en lezen in aanraking 
komen. Hoe meer kinderen met geschreven teksten in aanraking komen, hoe rijker het 
taalaanbod. Bovendien is lezen stimulerend voor de uitbreiding van de woordenschat. Voorlezen 
is daarbij vaak ook nog een interactieve bezigheid, waarbij kinderen leren begrijpend luisteren. 

Mediagebruik 
Bij het onderdeel mediagebruik gaat het voornamelijk om gebruik van televisie en de computer. 
Belangrijk is daarbij om na te gaan op welke wijze de televisie en computer gebruikt worden: 

 Televisie 
Als het gaat om tv-kijkgedrag is het van belang na te gaan naar welk type programma’s gekeken 
wordt, of er gezamenlijk gekeken wordt en of er over de programma’s gepraat wordt. Wanneer 
kinderen regelmatig naar informatieve programma’s kijken draagt dat bij aan een ontwikkeling 
van schoolse taalvaardigheid in de thuissituatie. Het taalgebruik en de onderwerpen in 
dergelijke programma’s (zoals het Klokhuis, Willem Wever) zijn vergelijkbaar met het 
taalgebruik en de onderwerpen op school; in de programma’s wordt namelijk uitleg gegeven. 
Samen tv-kijken en praten over de (inhoud van) programma’s is bevorderlijk voor de 
taalontwikkeling. 

 Computer 
Er is sprake van een rijk mediagebruik wanneer de computer voor verschillende activiteiten 
gebruikt wordt. Vooral de interactieve activiteiten, zoals e-mailen, chatten en internetten, 
dragen bij aan een rijke taalomgeving. Opgemerkt dient te worden dat overmatig chatten en 
internetten uiteraard niet meer bijdraagt aan taalverrijking, maar zelfs kan leiden tot verslaving. 
Er is dan niet meer sprake van en rijke en gevarieerde taalomgeving. 

Gebruik van de aandachtspuntenlijst 
Het instrument Thuistaal in beeld is bedoeld als aandachtspuntenlijst voor leerkrachten bij 
huisbezoek. De lijst geeft een aantal richtlijnen waarmee leerkrachten inzicht kunnen krijgen in 
de thuistaalsituatie van hun leerlingen. U kunt de aandachtspuntenlijst inzetten wanneer u een 
beeld van individuele leerlingen wilt krijgen. Het formulier kunt u dan opnemen in het 
leerlingvolgsysteem. Wanneer u een totaalbeeld van de klassensituatie wilt hebben, neemt u de 
gegevens van alle leerlingen samen. Zo kunt u bepalen of een aangepast activiteitenaanbod voor 
individuele, voor een kleine groep of klassikaal ingezet moet worden. Meer hierover in 
hoofdstuk 3 en 4 van deze toelichting. 
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Bij ieder thema is onderscheid gemaakt tussen zaken die u kunt observeren en zaken die u kunt 
bevragen. De observatiepunten bevatten enkele zichtbare kenmerken van een rijke 
taalomgeving, zoals de hoeveelheid boeken die in huis aanwezig is.  

Daarnaast wordt per thema een aantal vragen gegeven die u kunt stellen om een beeld te krijgen 
van de rijkheid van de thuistaal. Belangrijk is dat u op alle vragen een antwoord krijgt en dat u 
bij alle observatiepunten iets noteert. De volgorde waarin u de vragen stelt is niet van belang. 
Uiteraard kunt u in het gesprek met de ouders nog wat dieper ingaan op de thema’s. 

Het is niet noodzakelijk dat u het formulier tijdens het gesprek zelf invult, dat kan zelfs 
ongemakkelijk zijn voor u en voor de ouders. Aangeraden wordt daarom om het instrument van 
tevoren goed in u op te nemen en de vragen/thema’s op een natuurlijke manier in het gesprek 
met de ouders/verzorgers te laten voorkomen. Hoe vaker u het instrument gebruikt, hoe 
makkelijker dat zal gaan. Vult u het formulier zo snel mogelijk na afloop van het gesprek in. 

Per thema worden hier enkele aanwijzingen en tips gegeven voor afname van het instrument: 

Dialectgebruik 
Wanneer u in het gesprek merkt dat de ouder(s)/verzorgers moeite hebben met het spreken van 
standaard Nederlands, kunt u naar dialectgebruik vragen. Of ouders moeite hebben met het 
spreken van standaard Nederlands kunt u merken doordat ze veel aarzelen bij het spreken, naar 
woorden (of formuleringen) zoeken of veel dialect mengen met het standaard Nederlands. 

Lezen 
Observatiepunten zijn de hoeveelheid boeken, tijdschriften en kranten in huis. Wanneer u bij 
uw huisbezoek geen boeken en dergelijke ziet, bijvoorbeeld in de woonkamer, kunt u ernaar 
vragen. Misschien zijn ze wel elders in huis. 

De vragen richten zich op bibliotheekbezoek en op voorleesgedrag. Bij voorleesgedrag wordt 
gevraagd hoe vaak er voorgelezen wordt. Een toelichting hoe u dit kunt scoren, staat op het 
formulier. 

Mediagebruik 
Observatiepunt bij mediagebruik is of u de indruk heeft dat de televisie permanent aanstaat, als 
een soort “behang” op de achtergrond. 

De vragen gaan over televisie en over computergebruik. Drie vragen gaan over tv-kijkgedrag: 
kijken de ouders samen met de kinderen, praten ze over tv-programma’s en naar welk soort 
programma’s kijken de kinderen het liefst. Bij soorten programma’s worden informatieve 
programma’s onderscheiden van entertainmentprogramma’s. Op het formulier zelf staan enkele 
voorbeelden van beide programmasoorten. 

Gebruik van Thuistaal in Beeld bij oudergesprekken op school 
Thuistaal in Beeld is in eerste instantie bedoeld voor huisbezoeken, omdat bij bezoek aan ouders 
(en kinderen) in de thuissituatie een beter beeld kan worden gekregen. Maar ook scholen die 
gesprekken met ouders op school voeren kunnen dit instrument inzetten om een beeld van de 
thuistaalsituatie te krijgen. Het instrument geeft ook dan aandachtspunten voor het gesprek. 
Eventueel kan naar de observatiepunten gevraagd worden. 

1.3 Interpretatie van het formulier 

Het ingevulde formulier geeft een beeld van de thuistaalachtergrond van een leerling. Er 
ontstaat als het ware een thuistaalprofiel, waaraan u kunt zien in welke mate er sprake is van 
een rijke taalomgeving wat betreft lezen en mediagebruik. Globaal gezegd: wanneer u meestal 
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“ja” heeft aangekruist is er sprake van een rijke thuistaal en is extra ondersteuning en aandacht 
op dat gebied niet noodzakelijk. 

Wanneer u echter bij een leerling meestal “nee” heeft ingevuld, dan is dat een duidelijke 
indicatie voor een taalarme thuisomgeving en aanvullende activiteiten op dat gebied nodig. 

1.4 Suggesties voor activiteiten 

Het doel van het instrument is om het les- en activiteitenaanbod af te stemmen op de behoeften 
van leerlingen, zowel op individueel als op klas- en schoolniveau. Hieronder wordt een aantal 
suggesties gegeven voor dergelijke activiteiten. 

Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst en of er op individueel of groeps/klasniveau 
gewerkt gaat worden, kan een school een of meer keuzes maken uit onderstaande activiteiten. 
Ook hier is weer de indeling in thema’s aangehouden, zoals ze op het formulier gehanteerd 
worden. Daarnaast zijn er suggesties voor activiteiten die ingezet kunnen worden wanneer op 
alle onderdelen ondersteuning nodig is. Er worden suggesties gegeven voor activiteiten op 
school als voor activiteiten met en door ouders. 

Dialectgebruik 
Aandacht voor de thuistaal en eigen cultuur 
Voor kinderen die thuis een andere taal of dialect spreken dan het standaard Nederlands is het 
goed om op school ook aandacht te besteden aan die taal, zodat ze trots zijn/worden op hun 
eigen taal (en cultuur). 

 Lesmateriaal voor dialectonderwijs, zoals ’t Grunneger Ketaajertje voor het Gronings, 
ontwikkeld door Eltje Doddema. (via www.kansencentrum.nl te downloaden) 

 Lesmateriaal Friese taal (zie www.gco-fryslan.nl) 
 Maak een leestafel/leeshoek in de klas en leg daar – naast Nederlandstalige – ook 

boeken, tijdschriften en kranten in het dialect (indien mogelijk), Fries of andere 
moedertalen van uw leerlingen. 

Een schaap met witte voetjes 
Een schaap met witte voetjes is een lessenserie rond kinderliedjes en gedichten voor de 
basisschool die ontwikkeld is door het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) 
in het kader van het project Kansrijk Oost-Groningen. De lessenserie heeft tot doel kinderen de 
rijkdom van de eigen traditie te leren kennen en bovendien stimuleert het werken met liedjes en 
gedichten de taalontwikkeling. Het materiaal bestaat uit een lessenserie voor de onderb0uw en 
een voor de bovenbouw. Voor meer informatie www.etoc.nl 

Lezen 
Voor leesstimulering zijn tal van leesbevorderingsprogramma’s voor bevorderen van leesplezier 
bij kinderen. In veel gevallen worden ouders daar ook bij betrokken. Hieronder een overzicht 
van enkele activiteiten en programma’s. 

Lesbrieven bij het prentenboek van het jaar 
Ieder jaar in januari zijn er de Nationale Voorleesdagen. Het doel van De Nationale 
Voorleesdagen is het bevorderen van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. 
Het Etoc ontwikkelt ieder jaar een lesbrief bij het prentenboek van het jaar, dat tijdens de 
Voorleesdagen centraal staat. Zie www.etoc.nl 
 

Boekenpret 
Boekenpret is een leesbevorderingsmethode voor jonge kinderen (0-6 jaar). Het doel is om 
zowel kinderen als ouders het plezier in voorlezen te laten ontdekken, waardoor de 

http://www.kansencentrum.nl/
http://www.gco-fryslan.nl/
http://www.etoc.nl/
http://www.etoc.nl/
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taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt en de aansluiting op het leesonderwijs 
vergemakkelijkt wordt. Voor meer informatie: www.boekenpret.nl. 

Fantasia 
Fantasia is een gestructureerde methode voor leesbevordering voor kinderen van 4-12 jaar, 
waarbij zowel de school, de ouders en de bibliotheek betrokken wordt. Zie voor meer informatie: 
www.boekenpretfantasia.nl. 

Kinderboekenweek 
Besteed tijdens (en eventueel al voorafgaand aan) dagelijks aandacht aan de Kinderboekenweek. 
Jaarlijks verschijnen er lesbrieven over het thema van de boekenweek. Maak een 
leestafel/leeshoek met boeken over het thema. In de Boekenmolen en op 
www.kinderboekenweek.nl vindt u suggesties voor boeken in verschillende leeftijdscategorieën. 
Betrek zo mogelijk ook ouders hierbij. 

Bibliotheekbezoek 
Neem een schoolabonnement op de openbare bibliotheek. Ga telkens met een groepje kinderen 
naar de bibliotheek om boeken te lenen. Zorg voor “gemengde” groepjes met zowel kinderen die 
veel lezen en kinderen die weinig lezen. 

Spel- en Boekenplan 
Het Spel- en Boekenplan is een leesbevorderingsproject voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun 
ouders of verzorgers en bestaat uit een uitleensysteem van setjes van een boek met een spel. 

De volwassenen lezen samen met hun kind een boek. Met behulp van de bij het boek behorende 
spel- en leessuggesties kan er vervolgens volop gespeeld, gezongen en geknutseld worden. 
Handleidingen voor het werken met Spel- en Boekenplan zijn bij de Educatieve Dienst van 
Biblionet Groningen op te vragen. Meer informatie: www.biblionetgroningen.nl 

Mediagebruik 
Stimuleren van mediagebruik kan op tal van manieren. Hieronder staan enkele suggesties voor 
activiteiten. 

Jeugdjournaal kijken 
Vraag de kinderen naar het Jeugdjournaal te kijken. U kunt ook de uitzending op video 
opnemen en in de klas bekijken. Houd de volgende dag een klassengesprek over de uitzending: 
Wat was het belangrijkste nieuws? Hoe weet je dat? Wat vond je ervan? Wat was grappig 
nieuws? Een alternatief is om gezamenlijk het SchoolTV Weekjournaal te bekijken. 

Correspondentieklas 
Organiseer een e-mailcorrespondentie met een klas op een andere school. 

Digitale werkstukkenkast 
Op de website van de digitale werkstukkenkast kunnen leerlingen werkstukken insturen die op 
de site geplaatst worden. Het internetadres is: www.dwk.nl. 

Mediagebruik bij wereldoriëntatie 
Leg een collectie van videobanden met afleveringen van Het Klokhuis aan en gebruik ze bij 
wereldoriëntatie als een onderwerp daar aan de orde is. Ook op internet zijn filmpjes te vinden, 
speciaal gemaakt voor het basisonderwijs bij de verschillende vakken. 

CompuTaal 
CompuTaal is een ict-component die is ontwikkeld voor Kansrijke Taal. Het is een 
computerhoek waarin allerlei taalstimulerende en taalverrijkende activiteiten plaatsvinden. Het 

http://www.boekenpret.nl/
http://www.boekenpretfantasia.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.biblionetgroningen.nl/
http://www.dwk.nl/
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implementatieproject CompuTaal is uitgevoerd in de Gemeente Stadskanaal. Meer informatie 
op http://kringen.blackboard.nl/ (username en wachtwoord: computaal). 

Powerpoint in de klas 
Leerlingen kunnen met behulp van het presentatieprogramma Powerpoint presentaties maken 
van werkstukken, en deze eventueel op internet zetten. 

Algemene taalstimulering 
Naast activiteiten en programma’s die zich specifiek richten op lezen en mediagebruik zijn er 
allerlei mogelijkheden om aan de algemene taalontwikkeling te werken. Hieronder staan enkele 
voorbeelden. 

VVE-programma’s 
Er zijn verschillende programma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waarbij 
peuterspeelzalen en basisscholen (groep 1 en 2) samenwerken. Doel van deze programma’s is de 
stimulering van de taalontwikkeling. Vaak spelen ouders hierbij ook een rol. Enkele 
voorbeelden: 

 Kaleidoscoop (NIZW) 
 Piramide (Cito) 
 Ik & Ko en Ik & Ko Thuis (Ontwikkeld door het CED, uitgegeven door Zwijssen) 

 

http://kringen.blackboard.nl/
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Het observatieformulier 
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Aandachtspunten thuistaalsituatie bij huisbezoek Kruis aan Toelichting 

Dialectgebruik  

Wanneer u in het gesprek merkt dat de ouder(s) moeite hebben met het 

spreken van standaard Nederlands (bijvoorbeeld door aarzelingen, zoeken 

naar woorden, duidelijke dialectinvloeden, …), kunt u vragen: 

 Spreekt u met elkaar (ouders onderling) Nederlands, dialect of een 

andere taal1? 

 Spreekt u met uw kinderen Nederlands, dialect of een andere taal1? 

 Vindt u uw dialect/andere taal belangrijk? 

 

 

 

 

 NL    dial.    anders 

 NL    dial.    anders 

 ja     nee     weet niet 

Wanneer u als leerkracht het dialect (of taal) van de ouders goed 

spreekt/begrijpt, kunt u voorstellen om het gesprek voort te zetten in 

dat dialect of die taal. 

 
1 Taal:   

NL = Nederlands; dial. = dialect; anders =  andere taal 

 

Opmerkingen: 

 

 

Lezen 

Observatiepunten 

 Heeft u de indruk dat er (veel) boeken in huis aanwezig zijn? 

 Heeft u de indruk dat er (veel) kinderboeken in huis aanwezig zijn? 

 Heeft u de indruk dat er kranten en tijdschriften in huis aanwezig? 

 

 ja     nee     weet niet 

 ja     nee     weet niet 

 ja     nee     weet niet 

 

Als er geen boeken, tijdschriften, kranten zichtbaar aanwezig zijn, kunt 

u ernaar vragen (misschien zijn ze elders in huis). 

Vragen 

 Gaat u wel eens met uw kind naar de bibliotheek? 

 Leent u dan boeken? 

 Leest u uw kind wel eens voor? 

 Zo ja, hoe vaak2? 

 

 ja     nee     weet niet 

 ja     nee     weet niet 

 ja     nee     weet niet 

 vaak    soms     zelden 

 
2 Voorleesfrequentie scoren: 

vaak = 1 keer per dag, of vaker 

soms =  een paar keer per week of 1 keer per week 

zelden = minder dan 1 keer per week 

Opmerkingen: 

 

 

Mediagebruik 

Observatiepunten 

 Heeft u de indruk dat de tv permanent aanstaat? 

 

 ja     nee     weet niet 

 

Vragen 

 Kijkt u vaak samen met uw kinderen televisie? 

 Praat u met uw kinderen over wat ze op televisie zien? 

 Naar wat voor soort programma’s kijken uw kinderen meestal3? 

 

 Gebruikt u de computer zelf veel? 

 Maakt uw kind gebruik van de computer? 

 Zo ja, wat doet hij/zij op de computer? 

 

 ja     nee     weet niet 

 ja     nee     weet niet 

 informatief     entertainment 

 

 ja     nee      weet niet 

 ja     nee      weet niet 

 internetten      e-mailen  

 chatten           spelletjes    

  tekstverwerken 

3 Toelichting bij soorten programma’s: 

Informatieve programma’s zijn bijvoorbeeld: Het Klokhuis, 

Jeugdjournaal, Willem Wever, documentaires, enzovoort 

Entertainmentrogramma’s zijn bijvoorbeeld: soaps, tv-series, films, 

muziekprogramma’s, spelprogramma’s 

Opmerkingen: 
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