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Evaluatie van het coachingstraject Taal en VVE  
 

Eindrapport 

 

Eke Krijnen en Folkert Kuiken 

September 2013  



Voorwoord 

 
 
Dit rapport bevat het verslag van het evaluatieonderzoek naar de effecten van het 
coachingstraject Taal en VVE, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht 
van de Gemeente Amsterdam. Het traject Taal en VVE is een opleidingstraject voor 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten werkzaam in de voor- en vroegschoolse 
educatie. Doel van het onderzoek is het achterhalen of de training daadwerkelijk effect 
heeft op het taalgericht handelen van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten en of 
de impact van de training duurzaam is over een langere periode.  
 
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek hartelijk bedanken: 
de interne coaches voor hun medewerking aan de interviews, de pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten voor het delen van hun ervaringen in de online enquête en 
de zelfevaluaties, de taaltrainers van het ABC en CNA voor het opstellen van de 
coachingsverslagen en de vve-locaties samen met het ABC en CNA voor het beschikbaar 
stellen van deze verslagen. Tenslotte bedanken we Birgit Pennings, Inge 
Schoonderwoerd, Sandra Siere, Sofie van Rijn en Margie Pattiselanno voor hun 
commentaar op de conceptversie van dit rapport. 
 
Eke Krijnen en Folkert Kuiken 
September 2013 
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Samenvatting 

 
 

i. Inleiding en onderzoeksvragen 
In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft de Universiteit van Amsterdam 
een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het coachingstraject Taal en VVE. Het 
coachingstraject Taal en VVE is gericht op versterking van kennis en vaardigheden 
van pedagogisch medewerkers en leerkrachten werkzaam in de vve om daarmee 
kinderen gerichter en beter te ondersteunen in hun taalontwikkeling. De Kijkwijzer 
Taal en VVE, ontwikkeld op basis van de SLO/UvA-taaldoelen is daarbij een 
belangrijk instrument. Met dit instrument observeert een (interne) coach leidsters 
en leerkrachten in de groep en worden hun kennis en vaardigheden in kaart 
gebracht. Op basis van de observaties wordt de behoefte aan training en coaching 
vastgesteld. Het traject is in het schooljaar 2010 van start gegaan en inmiddels 
hebben 149 vve-locaties deelgenomen aan het traject, verspreid over drie 
tranches (tranche 1 in het schooljaar 2010–2011 met 33 deelnemende locatis , 
tranche 2 in 2011–2012 met 43 deelnemende locaties en tranche 3 in 2012-2013 
met een uitloop naar het einde van 2013 met 73 deelnemende locaties). 

Doel van de evaluatie is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:  

1. Vertonen vve-leidsters (pedagogisch medewerkers) en leerkrachten na de 
implementatie van het Coachingstraject Taal en VVE meer taalgericht gedrag 
dan voorheen? 

2. Beklijven de effecten van de training? 
3. Bestaan er verschillen in effecten van leidsters (pedagogisch medewerkers) op 

de voorschool versus leerkrachten op de vroegschool? 
4. Zijn de randvoorwaarden voor inbedding van het Coachingstraject Taal en VVE 

voor zowel leidsters (pedagogisch medewerkers) als leerkrachten voldoende 
gewaarborgd op de deelnemende locaties? 

 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn drie deelonderzoeken 
uitgevoerd. Het eerste deelonderzoek betreft interviews met interne coaches van 
verschillende locaties die deelnamen aan het traject tijdens tranche 1 en 2 over 
hun ervaringen met het traject en specifiek over hun ervaringen met het al dan 
niet beklijven de effecten van het traject bij de pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten. Het tweede deelonderzoek betreft een online enquête, ingevuld door 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de eerste en tweede tranche. Deze 
online enquête heeft eveneens betrekking op de ervaringen met het traject en 
specifiek de mate waarin de effecten van het traject beklijven. Het derde 
deelonderzoek betreft een nadere verkenning van vijftien locaties die deelnamen 
aan het traject tijdens de derde tranche. Hiertoe worden de verslagen die per 
locatie opgesteld zijn door taaltrainers van het ABC en CNA voorafgaand aan en 
na afloop van de coaching geanalyseerd. Ook worden in dit deelonderzoek de 
resultaten geanalyseerd van zelfevaluaties na afloop van het traject ingevuld door 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers, werkzaam op elf van deze vijftien 
locaties. Het eerste en tweede deelonderzoek geven antwoord op de tweede 
onderzoeksvraag, het derde deelonderzoek op de eerste, derde en vierde 
onderzoeksvraag. 

ii. Deelonderzoek 1: Interviews met interne coaches 
Voor het eerste deelonderzoek zijn negen interne coaches geïnterviewd werkzaam 
op locaties die tijdens tranche 1 of 2 deelnamen aan het traject. Uit deze 
interviews blijkt dat het traject directe positieve effecten heeft op het 
taaldidactisch gedrag van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Zo zijn 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers door het traject zich meer bewust van 
de taaldoelen en hun eigen taalgericht handelen. Voor het oogsten van 
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langetermijneffecten op het gedrag van leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers is interne coaching na afloop van het traject cruciaal. Een essentiële 
randvoorwaarde voor interne coaching is de beschikbaarheid van tijd voor 
begeleiding na afloop van het traject. Dit moet voorafgaand aan deelname van het 
traject duidelijk zijn en ingecalculeerd worden. 

 
iii. Deelonderzoek 2: Online enquête bij leidsters en leerkrachten 

Voor het tweede onderzoek hebben pedagogisch medewerkers en leerkrachten die 
aan het traject Taal en VVE hebben deelgenomen tijdens tranche 1 en 2 een 
online enquête ingevuld over hun ervaringen met het traject. Hun antwoorden 
wijzen op positieve effecten van het traject Taal en VVE met betrekking tot het 
taaldidactisch handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Een 
overgrote meerderheid van de respondenten van tranche 1 en 2 is van mening 
dat hun kennis over taaldoelen van kinderen in de voor- en vroegschool vergroot 
is. Daarnaast zegt een ruime meerderheid zich meer bewust te zijn van hun eigen 
gedrag wat betreft taalstimulering tijdens de activiteiten met kinderen en meer 
taalstimulerend gedrag te vertonen tijdens de activiteiten. De Kijkwijzer wordt 
door de meeste respondenten nog met enige regelmaat gebruikt en als goed 
hulpmiddel gezien bij het verbeteren van eigen taalgericht gedrag. Een kleine 
meerderheid van de respondenten ontvangt interne coaching na afloop van het 
traject zowel door middel van groepscoaching als individuele coaching. Iets 
minder dan de helft heeft behoefte aan meer begeleiding na afloop van het 
traject. Dit duidt erop dat de randvoorwaarden voor borging van het traject nog 
niet voldoende gewaarborgd zijn.  
 

iv. Deelonderzoek 3: Vijftien locaties uit tranche 3 nader onder de loep 
Het derde deelonderzoek betreft een analyse van de coachingsverslagen 
opgesteld door taaltrainers van het ABC en CNA voor vijftien locaties die 
deelnamen aan de derde tranche en een analyse van de zelfevaluaties die 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten op elf van de vijftien locaties na afloop 
van het traject hebben ingevuld. De resultaten wijzen erop dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten in de vve na het traject meer taalgericht gedrag 
vertonen dan voorheen. Zo constateren veel taaltrainers onder andere dat de 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten de kinderen meer ruimte geven voor 
taalproductie, meer taaluitlokkende vragen stellen, doelgerichter te werk en in het 
algemeen zich meer bewust zijn van de taaldoelen en eigen taalgericht gedrag. 
Uit dit deelonderzoek komen geen extreme verschillen tussen voorschool- en 
vroegschoolmedewerkers naar voren, wel lijkt de leerwinst groter bij 
voorschoolmedewerkers, omdat de kennis over taaldidactisch handelen en de 
taaldoelen van kinderen voorafgaand aan het traject kleiner lijkt te zijn bij 
voorschoolmedewerkers dan bij vroegschoolmedewerkers. De randvoorwaarden 
voor inbedding van het werken met de Kijkwijzer en taaldoelen zijn gedeeltelijk in 
orde: waar dat niet het geval is zijn aanbevelingen geformuleerd waar aandacht 
aan dient te worden besteed (zie ook punt vii, ix en x).  
 

v. Beantwoording onderzoeksvraag 1: Taalgericht gedrag van leidsters en 
leerkrachten 
De resultaten uit de drie deelonderzoeken duiden erop dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten na afloop van het traject Taal en VVE meer 
taalgericht gedrag vertonen. Taaltrainers van het ABC en CNA constateren 
concrete verbeteringen op veel punten, zoals bijvoorbeeld het werken in kleine 
groepjes of het gericht aanbieden van woordenschat. Ook het grootste deel van 
de geïnterviewde interne coaches zien na afloop van het traject meer taalgericht 
gedrag bij de pedagogisch medewerkers en leerkrachten, met name op het gebied 
van het uitlokken van taal bij de kinderen en gesprekken voeren. Daarnaast 
constateren zowel de taaltrainers als de geïnterviewde interne coaches dat er een 
grote vooruitgang is geboekt bij de leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
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met betrekking tot bewustwording: kennis over de taaldoelen en reflectie op het 
eigen taalgericht handelen. Tenslotte blijkt ook uit de zelfevaluaties van de 
deelnemers uit de derde tranche dat het overgrote deel van hen ervaart dat ze 
meer taalgericht gedrag vertonen door het traject Taal en VVE.  
 

vi. Beantwoording onderzoeksvraag 2: Beklijving van de training 
De resultaten wijzen erop dat de effecten van de training in meer of mindere mate 
beklijven bij de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De mate van 
beklijving van de effecten hangt sterk samen met de mate van borging op de 
locaties na afloop van het traject; interne coaching is daarvoor essentieel. Voor 
het kunnen borgen van het traject moeten de locaties aan een aantal 
randvoorwaarden voldoen (zie punt viii). 
 

vii. Beantwoording onderzoeksvraag 3: Verschillen tussen pedagogisch medewerkers 
op de voorschool en leerkrachten op de vroegschool. 
Op basis van dit evaluatieonderzoek kunnen geen stellige uitspraken gedaan 
worden over de verschillen in de effecten tussen pedagogisch medewerkers van 
de voorschool en leerkrachten op de vroegschool, omdat maar weinig 
vroegschoolmedewerkers aan het onderzoek hebben meegedaan, in vergelijking 
met het aantal voorschoolmedewerkers. Wel wijzen de resultaten uit zowel het 
eerste als het derde deelonderzoek erop dat de behaalde leerwinst tijdens het 
traject bij pedagogisch medewerkers groter is dan bij leerkrachten op de 
vroegschool. Dit omdat voorschoolmedewerkers voorafgaand aan het traject 
minder dan vroegschoolmedewerkers gewend zijn te reflecteren op eigen 
didadisch handelen en omdat de kennis over taalgericht handelen en taaldoelen 
bij voorschoolmedewerkers kleiner lijkt te zijn dan bij leerkrachten op de 
vroegschool. Deze leerwinst betreft dus met name zelfreflectie en kennis.  
 

viii. Beantwoording onderzoeksvraag 4: Randvoorwaarden 
Voor een aantal locaties geldt dat de randvoorwaarden voor een succesvolle 
implementatie van het traject niet altijd voldoende op orde zijn. Knelpunten zijn 
het gebrek aan tijd voor coaching van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, 
geen tijd voor de interne coach om zich op coachingstaken te richten, 
overbelasting van de medewerkers door deelname aan andere 
opleidingstrajecten, personeelswisselingen door reorganisatie of ziekte, 
gebrekkige samenwerking tussen voor- en vroegschool, het aanstellen van een 
minder geschikte persoon als interne coach en in sommige gevallen een 
uiteenlopend taalniveau van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  
 

ix. Aanbevelingen voor deelnemende locaties aan het traject Taal en VVE 
Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen de volgende aanbevelingen 
gedaan worden voor deelnemende locaties aan het traject Taal en VVE: 
 
1. Wees duidelijk tijdens de intake over het al dan niet kunnen voldoen aan de 

randvoorwaarden voor het traject. Zie af van deelname wanneer niet 
voldoende aan de randvoorwaarden voldaan kan worden. 

2. Maak duidelijke keuzes voor bepaalde opleidingstrajecten en wijs ook trajecten 
af om inefficiëntie, tijdgebrek en overbelasting te voorkomen. 

3. Sluit in de borging van het traject aan bij andere opleidingstrajecten. 
4. Maak voor de interne coach een vast aantal uren vrij zodat deze tijd genoeg 

heeft om daadwerkelijk te kunnen coachen. 
5. Maak wijze keuzes met betrekking tot deelname van de juiste persoon aan het 

coach-de-coachtraject: let daarbij op wie uren kan vrijmaken voor de interne 
coaching en wie binnen het team het meest natuurlijk de rol van coach zou 
kunnen aannemen.  

6. Bied de interne coach de mogelijkheid om deel te nemen aan 
bijscholingsactiviteiten.  
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7. Zorg dat alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten gecoacht worden in 
het werken met de Kijkwijzer, zodat teamwisselingen geen invloed hebben op 
de kennis verzameld in het team.  

8. Stimuleer collegiale consultatie. 
9. Neem het werken met de Kijkwijzer en de taaldoelen op in het 

instellingsbeleid. 
10. Versterk de samenwerking tussen voor- en vroegschool.  
11. Bied leidinggevenden mogelijkheid tot verdieping van kennis met betrekking 

tot het werken met de Kijkwijzer en de taaldoelen. Leidinggevenden zijn 
vanwege gebrek aan tijd voor coaching en de hiërarchische verhoudingen 
tussen leidinggevende en leerkracht/pedagogisch medewerker niet altijd het 
meest geschikt om functie van interne coach op zich te nemen: wel is het een 
meerwaarde als leidinggevenden goed op de hoogte zijn van het werken met 
de Kijkwijzer en de SLO/UvA-taaldoelen.  

12. Faciliteer, indien noodzakelijk, taalondersteuning voor het personeel. 
 

x. Aanbevelingen voor het ABC en CNA 
Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen de volgende aanbevelingen 
gedaan worden voor het ABC en CNA: 
 
1. Wees duidelijk tijdens de intake met locaties over de randvoorwaarden, 

selecteer streng wanneer de locatie niet aan randvoorwaarden voldoet of 
binnen de looptijd van het traject de randvoorwaarden niet kan verbeteren. 

2. Bied op regelmatige basis mogelijkheid tot bijscholing voor pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten en interne coaches. 

3. Vanwege de ervaringen van enkele locaties: instrueer de taaltrainers duidelijk 
over het traject en de gang van zaken binnen het traject, zodat geen situaties 
ontstaan waarin de taaltrainer coacht op andere zaken dan het werken met de 
Kijkwijzer, waarin de taaltrainer niet goed voorbereid is, waarin de taaltrainer 
nalaat de coachingsverslagen toe te sturen aan de locaties. 

4. Besteed aandacht aan de verzorging van de coachingsverslagen (correct 
taalgebruik) vanwege het educatieve karakter van deze verslagen.  

5. Verbeter de communicatie rondom het Satellietaanbod, zodat locaties de 
bijeenkomsten tijdig kunnen opnemen in de planning en er tijd is om het 
draagvlak te vergroten onder de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 
 

xi. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen de volgende aanbevelingen 
gedaan worden voor verder onderzoek:  
 
1. Verplicht voorafgaand aan deelname aan het traject de locaties, 

leidinggevenden, interne coaches, taaltrainers, pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten mee te doen aan onderzoek naar de effecten van het traject. 
Deze afspraken moeten gelden als voorwaarden voor deelname aan het 
traject, zodat in vervolgonderzoek mogelijk gemaakt kan worden . 

2. Om daadwerkelijke veranderingen in het taalstimulerend gedrag van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten te meten, en na te gaan of 
eventuele effecten beklijven, is vervolgonderzoek van een ander type 
noodzakelijk, met een voormeting, nameting en retentiemeting van een 
experimentele en een controlegroep. Hierbij dient een groep leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers voorafgaand aan het coachingstraject, direct na 
afloop van het traject en vervolgens op een nog later moment na van afloop 
van het traject door een onafhankelijke onderzoeker te worden geobserveerd 
tijdens de activiteiten/lessen. Ditzelfde dient te gebeuren bij een controlegroep 
van pedagogisch medewerkers en leerkrachten die niet deelnemen aan het 
coachingstraject. 
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3. Naast de effecten van het traject Taal en VVE op leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers is het uiteindelijk de vraag welk effect het traject heeft op de 
prestaties van de kinderen. Het doel van het traject is immers ervoor te 
zorgen dat kinderen een betere taalontwikkeling doormaken. Ook hiervoor is 
een onderzoeksdesign vereist met een voormeting, nameting en 
retentiemeting bij een experimentele groep en een controlegroep. 
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1. Inleiding   

 
 

1.1 Achtergrond en aanleiding van het onderzoek 
 
 
1.1.1 Voor- en vroegschoolse educatie in Amsterdam 
 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is onderwijs voor kinderen tussen de twee en een 
half en zes jaar die het risico hebben een taal- en/of onderwijsachterstand op te lopen. 
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters, vroegschoolse educatie vindt plaats in 
groep één en twee van de basisschool. Door het vorige kabinet (Rutte-1) zijn extra 
middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de voor- en vroegschoolse 
educatie in de grote steden. De Gemeente Amsterdam heeft een eigen uitwerking van 
het bestuursakkoord tussen de G4 (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) en het 
Rijk waarin afspraken beschreven staan om onderwijskansen van jonge kinderen te 
verbeteren. In de Jaarrapportage 2012 Voor- en Vroegschoolse Educatie van de 
Gemeente Amsterdam wordt nader ingegaan op deze uitwerking van de 
bestuursafspraken (Gemeente Amsterdam, 2013). 
 
Het Amsterdamse plan voor de verbetering van vve is gestoeld op vier pijlers: 
1. het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen; 
2. het verbeteren van opbrengstgerichtheid en kwaliteit van het aanbod; 
3. het vergroten van ouderbetrokkenheid; 
4. beter zicht op effectiviteit van vve. 
 
Onderdeel van de tweede pijler is het verhogen van de kwaliteit van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten. Uit onderzoek is gebleken dat een randvoorwaarde voor 
effectiviteit van vve-programma’s ‘professionele leidsters en leerkrachten [zijn] die 
getraind zijn om die activiteiten te begeleiden en in staat zijn veel verbale interactie te 
hebben met de kinderen’ (Leseman, 2007, p. 117). Eén van de manieren waarop 
gewerkt wordt aan het verbeteren van de vaardigheden van de pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten is door het coachingstraject Taal en VVE. Dit traject wordt 
geëvalueerd in dit onderzoek. Hieronder wordt het traject verder toegelicht. 
 
1.1.2 Het traject Taal en VVE 
 
Uit onderzoek van de onderwijsinspectie naar de kwaliteit van vve in de vier grote 
steden, bleek dat kinderen in Amsterdam achterliepen op het gebied van taalontwikkeling 
en dat er geen duidelijke taaldoelen geformuleerd waren voor de start van groep 1 en de 
start van groep 3 (Inspectie van Onderwijs, 2008). Naar aanleiding van dit rapport is 
door de expertgroep vve onderzoek gedaan naar de te behalen taaldoelen van kinderen 
bij aanvang van groep 1 en groep 3 (Suijkerbuijk en Kuiken, 2009). De bevindingen van 
dit onderzoek hebben in overleg met de Stichting Leerplan Ontwikkeling geresulteerden 
in de SLO-UvA-taaldoelen.1 Deze SLO/UvA-taaldoelen vormen het uitgangspunt van de 
Kijkwijzer Taal en VVE (Suijkerbuijk & Kuijken, 2010). In de Kijkwijzer worden de 
SLO/UvA-taaldoelen gekoppeld aan vaardigheden en acties van leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschool.  
 
Het werken met de Kijkwijzer vormt het uitgangspunt van het coachingstraject Taal en 
VVE. Het traject is gericht op met name pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de 
voor- en vroegschool. Tijdens dit traject worden pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten aan de hand van groepsbijeenkomsten, cameraobservaties en individuele 
gesprekken door trainers van ABC en CNA gecoacht om taalstimulerend te werk te gaan 

1 Zie: http://www.slo.nl/downloads/documenten/Schemas__Nederlandse__taal__MR.pdf/  
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in hun activiteiten met jonge kinderen. De SLO/UvA-taaldoelen en de vaardigheden 
beschreven in de Kijkwijzer staan centraal in de coaching. De coaching betreft een 
coaching op maat: de trainers richten zich op de persoonlijke leervragen van de 
pedagogisch medewerker of leerkracht.  
 
Naast het traject voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers wordt er ook een 
coach-the-coachtraject aangeboden. Deelnemers van dit traject kunnen leidinggevenden, 
pedagogische coaches, intern begeleiders of leerkrachten van een vve-locatie zijn. Doel 
van deze training is dat de deelnemers de coaching van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten na afloop overnemen, zodat het werken met de Kijkwijzer geborgd blijft. 
 
Tussen 2010 en 2013 hebben 149 locaties deelgenomen aan het traject. De eerste 
tranche van het traject Taal en VVE vond plaats in het schooljaar 2010-2011 (met 133 
deelnemende pedagogisch medewerkers, leerkrachten en overige medewerkers verspreid 
over 33 locaties), de tweede tranche in het schooljaar 2011-2012 (met 113 deelnemende 
pedagogisch medewerkers, leerkrachten en overige medewerkers verspreid over 43 
locaties) en de derde tranche in het schooljaar 2012-2013 met een uitloop naar eind 
2013 (met 251 deelnemende pedagogisch medewerkers, leerkrachten en overige 
medewerkers verspreid over 73 locaties) (Siere, 2013).  
 
1.1.3 Randvoorwaarden voor deelname aan het traject Taal en VVE 
 
Het ABC en CNA hebben een aantal criteria opgegeven die als voorwaarden gelden voor 
vve-locaties om deel te kunnen nemen aan het traject. Dit zijn voorwaarden die 
noodzakelijk zijn voor een goede implementatie van het traject. Deze criteria zijn onder 
te verdelen in criteria met betrekking tot de locatie, de pedagogisch medewerkers en de 
borging. Deze criteria zijn in Kader 1 weergegeven. Het betreft de meest recente lijst, 
overgenomen uit de werkmap voor taaltrainers van het ABC en CNA (ABC/CNA, 2012). 
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1.1.4 Eerder onderzoek  
 
In 2011 is een eerste evaluatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het traject 
(Maas, 2011). Aan dit onderzoek deden zes locaties mee en 21 pedagogisch 
medewerkers of leerkrachten. Het onderzoek richtte zich op verscheidene onderdelen van 
het traject, waaronder het effect van het traject op taalstimulerend handelen van 
pedagogisch medewerkers. Uit het onderzoek bleek dat leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers ervaren dat ze zich door het traject meer bewust worden van hun eigen 
taalgericht gedrag en de taaldoelen. Ook heeft Maas kwantitatief onderzoek uitgevoerd 
naar het effect van het traject op het gedrag van leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers, maar slechts op één locatie en bij twee leidsters. Vanwege de beperkte 
omvang van zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek hebben de conclusies 
een beperkte reikwijdte.  

Criteria m.b.t. de locatie 

• De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de peuterspeelzaal, het 
kinderdagverblijf of de vroegschool hebben een erkend vve-programma afgerond, 
dat wil zeggen het merendeel van de pedagogisch medewerkers/leerkrachten 
heeft de basisopleiding gedaan.  
Toelichting: het project richt zich op de voorschool en de vroegschool. Vve-locaties 
zijn dat op grond van erkenningscriteria van de gemeente Amsterdam. Voor- en 
vroegschool doen bij voorkeur allebei mee.  

Criteria m.b.t. de pedagogisch medewerkers in de voorschool 

• Pedagogisch medewerkers hebben de opleiding in één van de vve-programma’s 
afgerond.  
Toelichting: als op een locatie een individuele pedagogisch medewerker de 
opleiding nog moet doen, wordt in overleg met de leidinggevende besloten over 
deelname van de medewerker aan het project). 

• Pedagogisch medewerkers hebben de taaltoets gehaald of hebben de 
taalvaardigheidstraining voor 50% afgelegd.  
Toelichting: als op een locatie een (aantal) pedagogisch medewerkers(s) nog bezig 
is/zijn met de taaltraining, wordt dit in het intakegesprek besproken met de 
leidinggevende. Als blijkt dat de taaltraining de pedagogisch medewerkers nog te 
zwaar belast of dat hun taalniveau nog onvoldoende is, neemt de adviseur/coach 
dit mee in de analyse en het advies aan de leidinggevende over deelname aan het 
project). 

Borging 

• De locatie/organisatie zorgt voor borging door middel van het beschikbaar stellen 
van een interne coach. Deze interne coach draait bij voorkeur mee bij de 
groepsbijeenkomsten en het individuele leertraject. 

Aandachtspunten 

• De criteria rond de certificering en erkenning van de vve-locatie en het halen van 
de taaltoets. 

• Tijdens de intake wordt in overleg met de leidinggevende de situatie rondom 
individuele leidsters bekeken. Besluit over deelname ligt dan bij de leidinggevende 
van de locatie. 

• Om de kans dat uiteindelijk zowel voor- als vroegschool deelnemen te vergroten, 
is aanwezigheid van de vve-coördinator bij het intakegesprek vereist. 

• Als de locatie in een KBA (of KVVE) ( Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam) 
traject zit, moet er afstemming komen met de VVE-ondersteuningsunit van de 
gemeente Amsterdam. 

 (ABC/CNA, 2012) 

 
 

Kader 1: Criteria voor deelname aan het traject Taal en VVE 
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1.2 Vraagstelling 
 
 
Om meer inzicht te krijgen in effecten van het traject Taal en VVE heeft de Gemeente 
Amsterdam de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven het coachingstraject nader 
te evalueren.  

Het doel van het onderzoek is tweeledig: 
• inzicht in de meerwaarde van het coachingstraject Taal en VVE voor de competenties 

van de leidsters en leerkrachten op het terrein van taalstimulering; 
• analyse van wat er nodig is om de training te laten beklijven en of er op dit punt 

verschillen bestaan tussen een pedagogisch medewerker (voorschool) dan wel 
leerkracht (vroegschool). 

 
Bij deze doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Vertonen vve-leidsters (pedagogisch medewerkers)/leerkrachten na de implementatie 
van het Coachingstraject Taal en VVE meer taalgericht gedrag dan voorheen? 

2. Beklijven de effecten van de training? 
3. Bestaan er verschillen in effecten van leidsters (pedagogisch medewerkers)op de 

voorschool versus leerkrachten op de vroegschool? 
4. Zijn de randvoorwaarden voor inbedding van het Coachingstraject Taal en VVE voor 

zowel leidsters (pedagogisch medewerkers) als leerkrachten voldoende gewaarborgd 
op de deelnemende locaties? 

 
 

1.3 Opzet van het verslag 
 
 
De beantwoording van de onderzoeksvragen gebeurt door middel van drie 
deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek betreft interviews met interne coaches van 
verschillende locaties; het tweede deelonderzoek een online enquête ingevuld door 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de eerste en tweede tranche. Het derde 
deelonderzoek betreft een nadere verkenning van vijftien locaties die deelnamen aan 
traject tijdens de derde tranche. Dit geschiedt allereerst doormiddel van een analyse van 
verslagen opgesteld door taaltrainers van het ABC en CNA voorafgaand en na afloop van 
de coaching per locatie en daarnaast door een analyse van de resultaten van 
zelfevaluaties na afloop van het traject ingevuld door leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers, werkzaam op elf van deze vijftien locaties. Het eerste en tweede 
deelonderzoek geven antwoord op de tweede onderzoeksvraag, het derde deelonderzoek 
op de eerste, derde en vierde onderzoeksvraag.  
 
Bekend is dat in dergelijk kwalitatief onderzoek de respons op (online) vragenformulieren 
en medewerking aan interviews vaak gering is. Hiermee rekening houdend is in dit 
onderzoek gekozen voor drie verschillende onderzoeksmethoden die complementair zijn. 
In de drie deelonderzoeken wordt een beroep gedaan op medewerking van respondenten 
uit verschillende doelgroepen. De drie deelonderzoeken vullen elkaar aan en tussen de 
resultaten kunnen verbanden gelegd worden. Tezamen schetsen de uitkomsten van de 
deelonderzoeken een consistent beeld. Deze combinatie van onderzoeksmethoden, 
diverse soorten respondenten en het consistentie van de resultaten ondervangen het 
probleem van een beperkte respons.  
 
Van deze drie deelonderzoeken wordt respectievelijk in hoofdstuk 2, 3 en 4 verslag 
gedaan. In het afsluitende hoofdstuk worden de bevindingen bijeengebracht en de 
onderzoeksvragen beantwoord. Dit hoofdstuk bevat ook aanbevelingen voor de praktijk 
en voor verder onderzoek.  
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2. Verslag deelonderzoek 1: Interviews interne coaches 

 
 

2.1 Inleiding 
 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de interviews met deelnemers die tijdens de 
eerste en/of tweede tranche van het traject door het ABC opgeleid zijn tot interne coach.  
Hoofddoel van dit deelonderzoek is het achterhalen van het antwoord op de vraag of de 
effecten van de training beklijven. De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt de 
gevolgde onderzoeksmethode beschreven (paragraaf 2), gevolgd door de resultaten 
besproken (paragraaf 3). Tenslotte wordt in de conclusie (paragraaf 4) nagegaan in 
hoeverre de resultaten een antwoord geven op de onderzoeksvraag. 

 

2.2 Methode 
 
 
2.2.1 Deelnemers 
 
Het ABC heeft een mail gestuurd aan alle personen die tijdens de eerste en tweede 
tranche aan het coach-de-coachtraining hebben deelgenomen, met de vraag of ze bereid 
waren mee te werken aan een interview. Deze mail is verstuurd naar 35 deelnemers. Van 
deze 35 deelnemers gaven 14 deelnemers aan bereid te zijn mee te werken. Van deze 14 
deelnemers reageerden vervolgens drie personen niet meer op verdere berichten en twee 
personen vielen buiten de doelgroep (zij waren enkel werkzaam als interne coach bij 
locaties die in de derde tranche aan het project deelnamen). Met de negen overige 
personen zijn vervolgens interviews gehouden. 
 
Alle geïnterviewden hebben de coach-de-coachtraining gevolgd, met als doel de 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten binnen de eigen organisatie te kunnen 
coachen op het gebied van werken met de Kijkwijzer. De deelnemers werken binnen 
verschillende soorten locaties en bekleden diverse functies. Vier van de negen 
geïnterviewden werken met voorscholen. Vijf geïnterviewden zijn werkzaam op een 
vroegschool, waarvan vier ook verantwoordelijk zijn voor de interne coaching van de 
pedagogisch medewerkers bij een peuterspeelzaal die zich naast de school of in hetzelfde 
gebouw als de school bevindt. De (dubbel)functies die de geïnterviewden bekleden 
binnen hun organisaties zijn: teamleider, kleuterleerkracht, intern begeleider, 
pedagogisch coach of vve-consulent, vve-coördinator, bouwcoördinator, taaltrainer bij 
het CNA, pedagogisch medewerker alsmede verschillende bestuurlijke functies.  
 
De verdeling is als volgt: 
• tweeteamleiders binnen de voorschool, waarvan één tevens vve-coördinator en 

taaltrainer bij het CNA; 
• vier leerkrachten in de vroegschool, waarvan drie vve-coördinator, twee tevens 

bouwcoördinator en één intern begeleider; 
• één intern begeleider op de vroegschool en tevens vve-coördinator; 
• twee pedagogische coaches/vve-consulenten in de voorschool, waarvan één ook 

pedagogisch medewerker op de voorschool. 
 
2.2.2 Afname en verwerking van de interviews 
 
Bij de negen deelnemers zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen met meestal 
tien open vragen. De interviews duurden ongeveer een half uur. De gesprekken werden 
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opgenomen en vervolgens schriftelijk vastgelegd. De geïnterviewden kregen dit verslag 
binnen een week toegestuurd en konden, indien gewenst, aanvullingen of aanpassingen 
doorgeven. De verslagen van deze interviews zijn inhoudelijk geanalyseerd met behulp 
van de kwalitatieve onderzoekssoftware Atlas.ti. De vragenlijst die als leidraad gebruikt is 
in de gesprekken is opgenomen in Bijlage 1. 
 
 

2.3 Resultaten  
 
 
In deze paragraaf worden eerst de ervaringen van de interne coaches met het coach-de-
coachtraject besproken (3.1) en vervolgens de ervaringen met het traject voor 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers (3.2). In 3.3 staat de vraag centraal wat de 
effecten van het traject zijn op leerkrachten en pedagogisch medewerkers, zowel tijdens 
het traject als na afloop daarvan. Ook worden de verschillen in effect tussen leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers besproken alsmede de verbeterpunten van leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. De borging van het traject en interne coaching op de locaties 
na afloop van het traject komen aan de orde in 3.4. Tenslotte wordt in 3.5 ingegaan op 
de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede implementatie en borging van 
het traject. 
 
2.3.1 Ervaringen met het coach-de-coachtraject  
 
De geïnterviewden benoemen de volgende zaken als sterke punten van het coach-de-
coachtraject: 

• het verwerven en oefenen van coachingsvaardigheden (5 x); 
• de diversiteit van de deelnemers aan de coaching, mensen uit verschillende 

werkvelden (3x); 
• het oefenen met de camera en videointeractie (3x); 
• die verdieping van theoretische en praktijkkennis te verdiepen (2x); 
• de goede organisatie van de training (2x); 
• de afwisseling tussen theorie en praktijk (1x); 
• de mogelijkheid tot intervisie voor de interne coach bij de start van het traject op 

locatie (1x); 
• het genoegen om als leidinggevende coachend te werken, in plaats van oordelend. 

(1x); 
• het bewustwordingsproces voor de interne coach (1x). 

De geïnterviewden benoemen de volgende zaken als zwakke punten van het coach-de-
coachtraject: 

• te weinig oefening met het coachen in de training (3x); 
• de interne coaching is in de praktijk lastig te borgen (3x); 
• de diversiteit van de deelnemers aan de coaching waardoor er te weinig sprake is van 

maatwerk (2x); 
• de inhoud/het materiaal van de training is afhankelijk van het huiswerk dat 

deelnemers maken, d.w.z. de aanlevering van filmpjes (2x); 
• het traject is te kort (1x); 
• te weinig theorie (1x); 
• geen duidelijkheid over de mate waarin interne coaching plaats zou moeten vinden 

(1x); 
• de voorbereide coachingsituaties staan te ver van de praktijk af (1x); 
• de uitleg van de camera’s neemt te veel tijd in beslag (1x). 
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2.3.2 Ervaringen met traject voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
 
De geïnterviewden benoemen de volgende zaken als sterke punten van het traject voor 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers: 

• het is een positieve ervaring voor de leerkrachten en pedagogisch medewerkers (4x); 
• de Kijkwijzer is een goed instrument (3x); 
• maatwerk: het werken vanuit persoonlijke leerdoelen (3x); 
• het bevordert bewustwording op het gebied van taalgericht handelen (2x); 
• het bevordert zelfreflectie (2x); 
• het bevordert doelgericht werken (2x); 
• het programma werkt vanuit de sterke punten van de leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers (1x); 
• het programma is intensief (1x) ; 
• het vergroot kennis van de SLO/UvA-taaldoelen (1x); 
• basisschool en voorschool zijn gescheiden in de Kijkwijzer (1x). 

De geïnterviewden benoemen de volgende zaken als zwakke punten van het traject voor 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers: 

• de inhoud van de training is niet (alleen) gericht op de Kijkwijzer, maar ook op 
andere zaken (4x), te weten: 
- de trainer richt zich te veel op taal, omdat het taalniveau van de pedagogisch 

medewerkers te laag is; 
- de trainer heeft van de schooldirectie een andere opdracht meegekregen; 
- de trainer is niet goed voorbereid; 
- sommige trainers bespreken teveel hun eigen pedagogische visie, onafhankelijk 

van de Kijkwijzer; 
• de planning en communicatie rondom de workshops van het Satellietaanbod is niet 

altijd goed geregeld: workshops worden regelmatig afgezegd of uitgesteld, of de 
planning wordt te laat doorgegeven waardoor de locatie het niet meer in de 
jaarplanner kan inpassen; dit tempert het enthousiasme van leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers (3x); 

• het is moeilijk om het traject te blijven borgen na afloop van het programma, 
vanwege tijdgebrek (3x); 

• coaching tijdens groepsuren is praktisch lastig: de trainer coacht de pedagogisch 
medwerker terwijl deze op de groep staat en iemand ook bij de kinderen moet zijn 
(2x); 

• wanneer de locatie niet voldoet aan de randvoorwaarden heeft de coaching weinig 
zin: het ABC/CNA selecteert niet streng genoeg (2x); 

• de coachingssituatie in het traject is zo gekunsteld dat deze niet representatief is voor 
de praktijk en daarom minder leerzaam (1x); 

• de deelnemers en de interne coach ontvangen van de trainer niet het individuele 
coachingsverslag, terwijl dit wel belangrijk is voor de borging (1x); 

• voor pedagogisch medewerkers in de voorschool is het traject erg pittig (1x); 
• de training is eenzijdig: alleen taal (1x). 

 

2.3.3 Effecten van het traject op leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
 
Tijdens het traject  
Zeven van de negen geïnterviewden zien duidelijke positieve effecten tijdens de training 
op het gedrag van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Bij het beschrijven van 
de effecten tijdens het traject wordt de term ‘bewustwording’ veel in de mond genomen. 
Vijf interne coaches zien dat de leerkrachten zich meer bewust zijn van de taaldoelen en 
van hun eigen handelen. Het aanleren en/of bevorderen van zelfreflectie wordt door drie 
interne coaches als duidelijk effect benoemd (“van onbewust onbekwaam of bekwaam, 
naar bewust bekwaam”).  
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Twee geïnterviewden nemen positieve effecten waar op het gebied van taaluitlokking van 
de kinderen: gesprekken voeren gaat beter, de kinderen zijn zelf meer aan het woord. 
Twee geïnterviewden zien dat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers al tijdens 
het traject doelmatiger te werk gaan.  
Twee interne coaches op de vroegschool zien geen concrete verbetering: deze twee 
interne coaches waren ook niet positief over de training aan de leerkrachten in het 
algemeen, omdat de inhoud afweek van de Kijkwijzer.  
 
Het beklijven van de effecten na afloop van het traject 
Zeven geïnterviewden geven aan dat de effecten in meer of mindere mate beklijven. 
Vijf geïnterviewden nemen waar dat de opgedane kennis over taaldoelen en 
taalontwikkelend gedrag is blijven hangen, één geeft specifieke voorbeelden van 
taalontwikkelend gedrag dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers sinds het traject 
meer vertonen. Drie geïnterviewden benoemen dat het doelmatig te werk gaan beklijft.  
Vijf van de geïnterviewden geven aan dat de Kijkwijzer nog regelmatig gebruikt wordt, 
bijvoorbeeld bij lastige taalsituaties, lesvoorbereidingen, in teamoverleg en tijdens de 
interne coaching. Bij één voorschoolorganisatie zijn de taaldoelen en het werken met de 
Kijkwijzer opgenomen in het pedagogisch werkplan, bij een andere voorschoolorganisatie 
zijn ze opgenomen in het coachingsplan van de vve-consulenten.  
Eén geïnterviewde geeft aan dat het gebruiken van de Kijkwijzer minder intensief 
gebeurt dan tijdens het traject. Alle interne coaches lijken doordrongen van het belang 
van de borging van traject voor het beklijven van de effecten, twee geïnterviewden 
benoemen heel nadrukkelijk dat het voortzetten van de interne coaching essentieel is 
voor het behouden van de effecten bij de leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 
 
Eén geïnterviewde zegt dat de effecten van de training niet beklijven: in de organisatie 
wordt niets meer gedaan met de Kijkwijzer, al komen de taaldoelen wel terug in het 
kvve-traject waar een aantal locaties van de organisatie aan deelneemt. Een andere 
geïnterviewde geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of de effecten blijvend zijn. In 
beide gevallen wordt er op de locaties niet meer intern gecoacht. 
 
2.3.4 Verschillen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers  
 
Vier van de negen geïnterviewde interne coaches coachen zowel in de voorschool als in 
de vroegschool. Drie van hen zien verschillen tussen leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers in de effecten van het traject.  
Twee interne coaches merken dat het voor leerkrachten al vanzelfsprekender is te 
werken vanuit taaldoelen en dat de kennis over de SLO/UvA-doelen en taalgericht 
handelen meer aanwezig is dan bij de pedagogisch medewerkers. Eén coach benoemt 
hierbij ook dat juist de Kijkwijzer voor pedagogisch medewerkers een goed instrument is: 
de Kijkwijzerkaarten zijn laagdrempelig. 
Eén interne coach ziet vooral verschil in ervaring met coaching en zelfreflectie. Waar 
leerkrachten door hun opleiding en werkpraktijk al veel meer gewend zijn aan collegiale 
consultatie en reflectie op de eigen aanpak, is dit voor pedagogisch medewerkers vaak 
nieuw. Met leerkrachten kan direct op de inhoud gecoacht worden, terwijl met 
pedagogisch medewerkers eerst aan bewustwording gewerkt moet worden. Zij meent dat 
pedagogisch medewerkers in het traject uiteindelijk een grotere leerwinst boeken, maar 
dat het langer duurt voordat de effecten zichtbaar zijn.  
 
2.3.5 Verbeterpunten van leerkrachten en pedagogisch medewerkers na afloop 
van het traject 
 
De geïnterviewden noemen de volgende punten waarop nog verbetering nodig is bij 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers na afloop van het traject: 

• taaluitlokking (3x); 
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• routine creëren: taalgericht handelen moet in het systeem komen van de 
leerkrachten/pedagogisch medewerkers en de voor-/vroegschool (2x); 

• doelgerichter werken (1x); 
• kennis van álle kaarten van de Kijkwijzer (1x); 
• bewustwording (1x); 
• woordenschatdidactiek (1x); 
• begrijpend luisteren (1x). 

 
2.3.6 Interne coaching na afloop van traject 
 
Welke coachingstaken worden uitgevoerd? 
Vier van de negen geïnterviewde interne coaches voeren op gezette tijden 
coachingstaken uit. Twee van hen coachen twee maal in de acht à tien weken, één van 
hen drie keer in het jaar en één heeft alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers het 
afgelopen jaar tweemaal individueel gecoacht. Een interne coach binnen een 
voorschoolorganisatie organiseert teambijeenkomsten per locatie, waarbij elke 
pedagogisch medewerker eigen gemaakte filmpjes aanlevert. Deze worden besproken 
aan de hand van de Kijkwijzer en getoetst aan de doelen van een ander coachingstraject 
(Video Interactie Begeleiding –VIB). Een interne coach binnen een andere 
voorschoolorganisatie organiseert per locatie ook teambijeenkomsten waar de Kijkwijzer 
en het advies uit het eindverslag worden besproken. Vervolgens coacht ze de 
pedagogisch medewerkers individueel door (film)observatie en nabespreking aan de hand 
van de Kijkwijzer en de persoonlijke leervragen. Een intern begeleider werkzaam op een 
basisschool observeert zowel de leerkrachten als de pedagogisch medewerkers drie maal 
per jaar. Bij de pedagogisch medewerkers coacht zij specifiek aan de hand van de 
Kijkwijzer, bij de leerkrachten is de coaching algemeen, en kan deze ook gericht zijn op 
andere dan taalgerichte leervragen. Eén interne coach werkzaam op een brede school 
ziet alle kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers drie keer in het half jaar: ook 
zij observeert de lessen/activiteiten en bespreekt na aan de hand van de Kijkwijzer en de 
persoonlijke leervraag. Zij gaat echter binnenkort voor acht maanden met 
zwangerschapsverlof. De coaching wordt dan niet overgenomen.  
 
Bij vijf van de negen geïnterviewde interne coaches vindt er op de locaties die zij onder 
hun hoede hebben nauwelijks of geen interne coaching plaats. Bij twee van hen is er 
nooit een start gemaakt met de interne coaching: dit betreft de beide teamleiders. Bij de 
anderen wel, maar is de coaching om verschillende redenen stilgelegd (zie paragraaf 3.6 
over de randvoorwaarden). De coaching bestond dan uit collegiale consulatie: collega’s 
observeerden elkaars lessen/activiteiten met camera of leerkrachten/pedagogisch 
medewerkers filmden zelf. In groepsbijeenkomst werd nabesproken aan de hand van de 
Kijkwijzer. Op één locatie wordt nu alleen op eigen initiatief van de leerkracht gecoacht. 
 
Hebben de coachingstaken effect? 
De interne coaches van locaties waar coaching plaatsvindt of heeft plaatsgevonden zien 
positieve effecten van de coaching. De volgende effecten worden genoemd: 

• coaching bevordert bewustwording van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op 
het gebied van hun eigen taalgericht handelen en kennis van de taaldoelen (3x); 

• de coaching is een positieve ervaring voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten, 
aandacht voor hun praktijk werkt goed (2x); 

• coaching frist de kennis over taaldoelen en taalgericht handelen op (2x); 
• door collegiale consultatie leren de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van 

elkaar (2x); 
• de terugkerende coaching en het werken met de Kijkwijzer biedt structuur voor zowel 

coach als pedagogisch medewerkers (1x). 

De interne coaches noemen een aantal factoren die het oogsten van effect moeilijk 
kunnen maken, namelijk: 
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• de leerkracht/pedagogisch medewerker heeft geen duidelijke leervraag; 
• de leerkracht/pedagogisch medewerker heeft een beperkte zelfreflectie, staat niet 

open voor kritiek; 
• een te gekunstelde coachingssituatie die niet representatief is voor de praktijk. 

Twee interne coaches vermoeden dat de coaching het meeste effect heeft als deze 
gedaan wordt door iemand die zelf een groep onder haar hoede heeft en de praktijk goed 
kent. Dan is er een gelijkwaardige verhouding tussen coach en gecoachte. 
 
2.3.7 Randvoorwaarden  
 
Voor het goed implementeren van traject Taal en VVE en met name de borging van het 
traject, zijn een aantal randvoorwaarden vereist. Uit de interviews blijkt dat de grootste 
problemen op het gebied van (het mogelijk maken van) de borging liggen. Slechts drie 
van de negen geïnterviewden geven aan dat de randvoorwaarden in orde zijn. Echter, bij 
één van hen vindt alsnog geen interne coaching plaats, vanwege tijdgebrek. Hieronder 
een opsomming van de genoemde problemen betreffende de randvoorwaarden: 

• tijdgebrek – niet genoeg of geen uren voor borging (7x) ; 
• overbelasting vanwege andere trainingen (5x); 
• personeelswisselingen door reorganisaties of ziekte (5x); 
• het taalniveau van leerkracht/pedagogisch medewerker is laag (2x); 
• niet de juiste persoon is gecoacht als interne coach (2x). 

De geïnterviewden dragen de onderstaande mogelijkheden aan voor verbetering van de 
randvoorwaarden. 

• Voor het oplossen van tijdgebrek:  
o de directie moet duidelijker keuzes maken en ook trajecten durven af te wijzen; 
o bij twee voorschoolorganisaties zijn er plannen voor een hbo’er op de groep die 

coachingstaken op zich zal nemen;  
o betere afspraken maken bij intake over randvoorwaarden: strengere selectie door 

het ABC;  
o betere afstemming tussen stadsdeel en directie.  

 
• Voor het omgaan met personeelswisselingen: 

o organisatie van (bij)scholing van alle pedagogisch medewerkers;  
o het creëren van routine: handelen volgens de Kijkwijzer moet bij alle pedagogisch 

medewerkers/leerkrachten een routine worden; dan zijn personeelswisselingen 
ook geen probleem;  

o de opleidingen tot pedagogisch medewerker aan de ROC’s moeten doordrongen 
worden van het belang van taalgericht handelen en taaldoelen. 

 
• Voor de kwaliteit van de borging: 

o betere keuzes maken met betrekking tot deelname aan het coach-de-
coachtraject. Geen leidinggevende laten deelnemen wanneer deze geen tijd heeft 
voor coaching, geen leerkracht als de school ook een leerkrachtcoach in dienst 
heeft; 

o meer mogelijkheden tot bijscholing bieden voor de interne coach. 

 

2.4 Conclusie 
 
 
Het onderwerp dat in dit deelonderzoek centraal staat is de vraag of de effecten van de 
training op de pedagogisch medewerkers en leerkrachten na afloop van de training 
beklijven.  
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Om na te gaan welke effecten beklijven is de negen geïnterviewden eerst gevraagd welke 
effecten zij tijdens het traject bij leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben 
waargenomen. Het overgrote deel van de geïnterviewden ziet direct positieve effecten, 
met name op het gebied van bewustwording van taaldoelen en zelfreflectie met 
betrekking tot taalgericht handelen. Ook nemen de geïnterviewden meer taalstimulerend 
gedrag waar bij de leerkrachten en pedagogisch medewerkers: het uitlokken van taal bij 
kinderen en het gesprekken voeren gaat beter en leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers gaan ook doelgerichter te werk, volgens een aantal geïnterviewden. 
 
Twee geïnterviewden zien geen direct effect van het traject. Deze geïnterviewden geven 
ook aan dat de training op hun locatie niet aan de wensen voldeed: de inhoud van de 
training komt niet overeen met het werken met de Kijkwijzer, zoals de bedoeling van de 
training is.  
 
Het overgrote deel van de geïnterviewden neemt in meer of mindere mate 
langetermijneffecten waar. Kennis van taaldoelen en taalontwikkelend gedrag beklijft, de 
Kijkwijzer wordt op een aantal locaties nog regelmatig gebruikt en het werken vanuit 
doelen wordt toegepast. Sommige geïnterviewden nemen nog wel effecten waar van het 
traject, maar minder dan tijdens het traject. Eén geïnterviewde geeft aan dat de effecten 
niet beklijven en een ander geeft geen duidelijk antwoord op deze vraag. Op deze beide 
locaties wordt niet intern gecoacht. 
 
Uit de interviews wordt duidelijk dat de mate van beklijving van de effecten sterk 
samenhangt met interne coaching op de locaties. Van de negen geïnterviewde interne 
coaches zijn er vier nog daadwerkelijk bezig met de interne coaching. Twee interne 
coaches hebben nooit een start gemaakt, drie zijn wel begonnen, maar hebben de 
interne coaching vanwege verschillende redenen moeten staken.  
 
De twee coaches die nooit gestart zijn met de interne coaching, zijn beiden teamleider 
binnen een organisatie van voorscholen. Beiden geven als reden voor het niet uitvoeren 
van de coachingstaken dat ze geen tijd kunnen vrijmaken voor de coachingstaken. Ook 
voor de andere coaches waarbij de interne coaching gestaakt is, is tijd een groot 
probleem. Eén coach is gestopt met de coaching vanwege ziekte. 
 
Uit de interviews valt op dat de coaches die het meest coachen, degenen zijn die vaste 
uren beschikbaar hebben binnen hun functie om te coachen. Wanneer de interne coaches 
de coaching binnen hun reguliere functie moeten inpassen, lijkt er weinig van de 
coaching terecht te komen. Daarnaast wordt er minder gecoacht op locaties waar de 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers deelnemen aan andere opleidingstrajecten. 
 
Om gebrekkige borging te voorkomen, waardoor de effecten van de training minder 
beklijven, is het belangrijk dat voorafgaand aan deelname duidelijk is aan welke 
randvoorwaarden zowel de locatie als het ABC en CNA moeten voldoen. De suggesties 
die de geïnterviewden doen voor verbetering van de randvoorden (3.4) dienen goed 
bestudeerd te worden door de deelnemende locaties en dor het ABC en CNA (zie ook 
hoofdstuk 5, Conclusie en aanbevelingen) 
 
Voor een juist begrip van de resultaten moet rekening worden gehouden met enkele 
beperkingen: 

- het gaat om de meningen en dus om de subjectieve perceptie van de geïnterviewden; 
- van de 35 benaderde interne coaches hebben 21 interne coaches niet op de oproep 

gereageerd. Een dergelijke respons is gebruikelijk in kwalitatief onderzoek van dit 
type. Mogelijk zijn de geïnterviewde coaches positiever over het traject, of voeren ze 
naar verhouding meer coachingstaken uit. Wel zijn de negen interne coaches vrij 
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consistent zijn in hun antwoorden. Dit duidt op een consistent beeld van de 
ervaringen van de doelgroep.  

Deze beperkingen in acht genomen, kan samenvattend worden gesteld dat het traject 
directe positieve effecten heeft op het taaldidactisch gedrag van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten. Voor het oogsten van langetermijneffecten op het gedrag 
van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is interne coaching na afloop van het 
traject cruciaal. Een essentiële randvoorwaarde voor interne coaching is de 
beschikbaarheid van tijd voor begeleiding na afloop van het traject. Dit moet 
voorafgaand aan deelname van het traject duidelijk zijn en ingecalculeerd worden. 
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3. Verslag deelonderzoek 2: Online enquête leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers 

 
 

3.1 Inleiding 
 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de antwoorden op de online enquête bedoeld 
voor alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers die deelnamen aan het traject Taal 
en VVE tijdens de eerste en tweede tranche (schooljaar 2010-2011 en 2011-2012).  
 
Hoofddoel van het onderzoek is beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag of de 
effecten van de training beklijven. In dit hoofdstuk wordt eerst de onderzoeksopzet 
uiteengezet (3.2), waarna de uitkomsten worden besproken (3.3 en 3.4). In de conclusie 
en discussie (3.5) wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag en worden 
de beperkingen van dit deelonderzoek aangestipt.  
 
 

3.2 Methode 
 
 
3.2.1 Deelnemers 
 
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers die deelnamen aan het traject Taal en VVE 
tijdens de eerste en tweede tranche (schooljaar 2010-2011 en 2011-2012) vormden de 
doelgroep voor deze enquête (62 leerkrachten en 169 pedagogisch medewerkers), omdat 
ook in dit deelonderzoek de nadruk ligt op de vraag in hoeverre de effecten van Taal en 
VVE beklijven. Omdat de derde tranche nu nog loopt, kan er bij respondenten van de 
derde tranche nog niet gekeken worden naar het beklijven van effecten, daarvoor is te 
weinig tijd verstreken.  
 
De doelgroep is allereerst benaderd vanuit DMO, die de link naar de enquête heeft 
doorgestuurd naar vve-managers en schoolbesturen. Toen dit weinig respons opleverde 
heeft het ABC de link direct verspreid onder de contactpersonen van alle locaties die 
deelnemen en hebben deelgenomen aan het traject. Door deze manier van verspreiding 
was deelname van pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit de derde tranche 
nauwelijks te voorkomen. De respons van deze groep wordt daarom apart besproken (zie 
paragraaf 3.4). 
 
In totaal hebben 60 respondenten gereageerd, 44 daarvan hebben de vragenlijst volledig 
doorlopen. Niet alle respondenten hebben elke vraag ingevuld. In tabel 1 is de verdeling 
van respondenten over de verschillende tranches zichtbaar. 26 respondenten namen deel 
aan het traject Taal en VVE tijdens de eerste en tweede tranche, 16 respondenten namen 
en nemen deel aan het traject tijdens de derde tranche. Degenen die hebben aangeven 
nooit aan het traject te hebben deelgenomen werden direct naar het einde van de 
enquête geleid. Dit betekent dat uiteindelijk 26 respondenten (deelnemers uit tranche 1 
en 2) meegenomen worden in de resultaten die betrekking hebben op de 
onderzoeksvraag. De respons van de deelnemers van tranche 1 en 2 wordt gezamenlijk 
besproken (3.3). Vanwege het beperkte aantal respondenten uit de eerste tranche (2 
personen) wordt niet gekeken naar verschillen in antwoorden tussen respondenten van 
tranche 1 en 1.  
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Tabel 1: Moment van deelname aan traject Taal en VVE  

Deelname traject   
 

Respons % 

Tranche 1: In het schooljaar 
2010-2011   

 

2 4% 

Tranche 2: In het schooljaar 
2011-2012 

  
 

24 47% 

Tranche 3: In het schooljaar 
2012-2013   

 

16 31% 

Niet deelgenomen aan het traject   
 

9 18% 

Totaal  51 100% 
 
 
De verdeling van medewerkers van tranche 1 en 2 over de voorschool en de vroegschool 
is weergegeven in tabel 2.  

Tabel 2: Verdeling van de respondenten van tranche 1 en 2 over het type locatie 

Type locatie   
 

Respons % 

Voorschool   
 

19 76% 

Vroegschool   
 

1 4% 

Zowel een voorschool 
als een vroegschool 

  
 

5 20% 

Totaal  25 100% 
 
Tabel 3 geef het opleidingsniveau van de respondenten uit tranche 1 en 2 weer. Een 
kleine minderheid heeft een opleiding van hbo-niveau of hoger, ruim tweederde van de 
26 respondenten heeft een opleidingsachtergrond op mbo-niveau of lager. 

Tabel 3: Opleidingsniveau van de respondenten van tranche 1 en 2 

Opleidingsniveau   
 

Respons % 

MBO-3 of lager   
 

4 18% 

MBO-4   
 

11 50% 

HBO of hoger   
 

7 32% 

Totaal  22 100% 
 
 
3.2.2 Afname van de enquete 
 
De enquête bestaat uit 21 vragen. Zes vragen hebben betrekking op algemene gegevens 
(de locatie van de respondent, het moment van deelname aan het traject Taal en VVE, 
het opleidingsniveau van de respondent). Vijf vragen gaan over het beklijven van de 
mogelijke effecten van de training, zoals het beklijven van kennis, het bewust zijn van 
eigen taalstimulerend gedrag en het vertonen van taalstimulerend gedrag. Vier vragen 
betreffen de Kijkwijzer: het gebruik van de Kijkwijzer door de pedagogisch 
medewerker/leerkracht en de ervaring van de pedagogisch medewerker /leerkracht met 
de Kijkwijzer. Zes vragen tenslotte behandelen de interne coaching op de locatie na 
afloop van het traject: wat gebeurt er aan interne coaching en wat zijn de ervaringen van 
de pedagogisch medewerker/leerkracht daarmee. Deze zes vragen zullen ook een rol 
spelen bij beantwoording van de vierde onderzoeksvraag, die de randvoorwaarden voor 
een succesvolle inbedding van het traject behelst. De enquête was tussen 3 april en 14 
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mei 2013 online toegankelijk. Zie Bijlage 2 voor de schriftelijke versie van de online 
enquête. 
 
 
3.2.3 Analyse 
 
Na sluiting van de enquête, zijn de responses met behulp van de research software 
Qualtrics geanalyseerd. 
 
 

3.3 Resultaten: tranche 1 en 2 
 
 
3.3.1 Het beklijven van mogelijke effecten van het traject Taal en VVE 
 
In deze paragraaf worden verschillende aspecten betreffende het beklijven van de 
mogelijke effecten van het traject Taal en VVE besproken, te weten kennis, bewustzijn, 
taalstimulerend gedrag en het werken met de Kijkwijzer.  
 
Kennis 
76% van de 25 respondenten uit tranche 1 en 2 geven aan sinds het traject Taal en VVE 
beter op de hoogte te zijn van de taaldoelen van kinderen in de voorschool. De rest geeft 
aan niet beter op de hoogte te zijn (zie tabel 4). Ongeveer tweederde van de 
respondenten geeft aan ook beter op de hoogte te zijn van de taaldoelen van kinderen in 
de vroegschool, de overigen vinden van niet of hebben geen mening (tabel 5).  

 
Tabel 4: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling: “Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE ben ik beter op de hoogte van de taaldoelen van 
kinderen in de voorschool.” 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

3 12% 

Mee eens   
 

16 64% 

Niet mee eens   
 

3 12% 

Helemaal niet mee eens   
 

3 12% 

Geen mening   
 

0 0% 

Total  25 100% 
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Tabel 5: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling: “Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE ben ik beter op de hoogte van de taaldoelen van 
kinderen in de vroegschool.” 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

2 8% 

Mee eens   
 

14 56% 

Niet mee eens   
 

3 12% 

Helemaal niet mee eens   
 

1 4% 

Geen mening   
 

5 20% 

Total  25 100% 
 
Bewustzijn 
Van de 25 respondenten uit tranche 1 en 2 is 80% het eens met de stelling dat ze zich 
sinds het traject meer bewust zijn van hun eigen gedrag tijdens activiteiten op het 
gebied van taalstimulering bij kinderen; de rest is het niet eens met deze stelling (zie 
tabel 6).  

Tabel 6: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling: “Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE ben ik mij tijdens de activiteiten met kinderen 
meer bewust van mijn eigen gedrag op het gebied van taalstimulering bij 
kinderen.” 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

5 20% 

Mee eens   
 

15 60% 

Niet mee eens   
 

5 20% 

Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0% 

Geen mening   
 

0 0% 

Totaal  25 100% 
 
 
Taalstimulerend gedrag 
Van de 25 respondenten uit tranche 1 en 2 zegt ongeveer tweederde sinds het traject 
meer taalstimulerend gedrag te vertonen bij de kinderen. Eénderde is het daar niet mee 
eens (zie tabel 7).  

Tabel 7: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling: “Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE vertoon ik meer taalstimulerend gedrag bij de 
kinderen.” 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

5 20% 

Mee eens   
 

11 44% 

Niet mee eens   
 

6 24% 

Helemaal niet mee eens   
 

2 8% 

Geen mening   
 

1 4% 

Totaal  25 100% 
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De respondenten geven verschillende voorbeelden van taalstimulerend gedrag. Opvallend 
is dat van de veertien respondenten bij deze vraag zes personen aangeven dat ze meer 
bewust zijn van hun handelen, sommigen meer algemeen (‘bewuster praten, bewuster 
zwijgen’, ‘bewuster zijn van de leerkrachtvaardigheden die ik nodig heb’), anderen 
specifiek gericht op een bepaald onderwerp (‘we zijn ons bewuster van het gebruik van 
lidwoorden’). Verder geven de respondenten de volgende voorbeelden: 

• het stellen van open vragen (3x); 
• gesprekjes voeren/interactie (3x); 
• benoemen en beschrijven wat je doet en ziet (3x); 
• het kind meer ruimte geven voor taalproductie (2x) ; 
• in kleine groepjes werken (1x); 
• gedrag en vragen aanpassen aan het niveau van het kind (1x); 
• meer voorlezen (1x); 
• plaatjes gebruiken (1x); 
• meer met woordenlijsten werken (1x); 
• meer bewust bij de keuze van activiteiten (1x). 

Van de 25 respondenten uit tranche 1 en 2 zegt iedereen rekening te houden met de 
taaldoelen van kinderen bij het voorbereiden van activiteiten. Tien doen dit altijd, dertien 
meestal en twee soms. 
 
 
Kijkwijzer 
Van de 24 respondenten van tranche 1 en 2 geeft 87% aan de Kijkwijzer nog steeds te 
gebruiken, variërend van één tot enkele keren per week (de minderheid) tot één tot 
enkele keren per jaar (de meerderheid). Drie respondenten gebruiken de Kijkwijzer niet 
(zie tabel 8). Tabel 9 geeft een overzicht van de situaties waarin de Kijkwijzer gebruikt 
wordt. Daaruit blijkt dat de meeste respondenten de Kijkwijzer gebruiken bij 
lesvoorbereiding en individuele coaching. 

Tabel 8: Regelmaat van gebruik Kijkwijzer door respondenten van tranche 1 en 
2 

Gebruik kijkwijzer    
 

Respons % 

Eén tot enkele keren per week   
 

4 17% 

Eén tot enkele keren per maand   
 

7 29% 

Eén tot enkele keren per jaar   
 

10 42% 

Nooit   
 

3 13% 

Totaal  24 100% 
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Tabel 9: In welke situaties gebruiken de respondenten van tranche 1 en 2 de 
Kijkwijzer? 

Gebruik Kijkwijzer:   
 

Respons % 

Bij de voorbereiding van 
activiteiten 

  
 

12 50% 

Bij lesobservaties door de interne 
coach/collega /leidingevende   

 

7 29% 

Bij gesprekken met de interne 
coach en/of leidinggevenden 

  
 

4 17% 

Bij groepsbijeenkomsten / 
teamoverleg met collega's 

  
 

3 13% 

Kijkwijzer wordt niet gebruikt   
 

4 17% 

Anders, namelijk:*   
 

6 25% 

* Respons ingevuld bij optie ‘Anders, namelijk’:  
 uitvoering van de lesjes; 
 vanuit mij zelf; 
 behalve de taalstimulerende activiteiten die we altijd al deden maken 

we tegenwoordig woordenlijsten; 
 om de taaldoelen te bekijken; 
 bij de zorgkinderen; 
 naslagwerk. 

 
De ervaringen met het werken met de Kijkwijzer zijn voor de meerderheid van de 
respondenten positief. Het overgrote deel (19 van de 24 respondenten) geeft aan dat de 
Kijkwijzer hen goed hielp bij het verbeteren van eigen taalstimulerend gedrag tijdens het 
traject (tabel 10). Voor een duidelijke meerderheid (16 van de 23 respondenten), helpt 
de kijkwijzer daarbij nog steeds (tabel 11). 

 
Tabel 10: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling "De 
Kijkwijzer Taal en VVE hielp mij tijdens het traject Taal en VVE bij het 
verbeteren van mijn eigen taalstimulerend gedrag tijdens de activiteiten met de 
kinderen." 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

4 17% 

Mee eens   
 

15 63% 

Niet mee eens   
 

4 17% 

Helemaal niet mee eens   
 

0 0% 

Geen mening   
 

1 4% 

Totaal  24 100% 
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Tabel 11: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling "De 
Kijkwijzer Taal en VVE helpt mij nu het traject Taal en VVE is afgelopen bij het 
verbeteren van mijn eigen taalstimulerend gedrag tijdens de activiteiten met de 
kinderen." 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

3 13% 

Mee eens   
 

13 57% 

Niet mee eens   
 

6 26% 

Helemaal niet mee eens   
 

0 0% 

Geen mening   
 

1 4% 

Totaal  23 100% 
 
 
3.3.2 Interne coaching na afloop van het traject 
 
Na afloop van het traject bespreken 15 van de 21 respondenten van tranche 1 en 2 met 
een interne coach of andere collega de activiteiten na aan de hand van de Kijkwijzer. Bij 
eveneens 15 respondenten vinden er teambijeenkomsten plaats waarin de Kijkwijzer 
besproken wordt. Bij 13 respondenten vindt zowel groeps- als individuele coaching 
plaats. Bij zes respondenten vindt er geen individuele coaching plaats en bij eveneens 
zes respondenten vindt er geen groepscoaching plaats. Voor vier van hen geldt dat er 
geen individuele coaching noch groepscoaching plaatsvindt.  
 
De besprekingen worden door alle betreffende respondenten als (zeer) leerzaam ervaren.  
Bijna de helft van 21 respondenten van tranche 1 en 2 vindt dat ze op hun werk genoeg 
begeleiding ontvangen om verder te kunnen werken met de Kijkwijzer; iets minder dan 
de helft vindt van niet (tabel 12). 

Tabel 12: Mening van deelnemers van tranche 1 en 2 over de stelling "Op mijn 
werk ontvang ik, nu het traject Taal en VVE is afgelopen, genoeg begeleiding 
om verder te werken met de Kijkwijzer Taal en VVE." 

Mening   
 

Respons % 

Helemaal mee eens   
 

1 5% 

Mee eens   
 

9 43% 

Niet mee eens   
 

6 29% 

Helemaal niet mee eens   
 

2 10% 

Geen mening   
 

3 14% 

Totaal  21 100% 
 
Twee respondenten geven aan dat ze behoefte hebben aan meer groepsbijeenkomsten 
om van collega’s te leren, twee hebben meer behoefte aan individuele coaching, één aan 
zowel groepsbijeenkomsten als individuele coaching en één wil graag meer begeleiding 
vanuit het ABC. 
 
Verband interne coaching en beklijving 
De vier respondenten die geen enkele vorm van interne coaching na afloop van het 
traject ontvangen, geven allen aan dat zij behoefte hebben aan meer coaching. Drie van 
de vier geven aan dat zij sinds het traject niet meer kennis hebben van taaldoelen in de 
vroegschool, voor alle vier geldt dit ook voor de taaldoelen in de voorschool. De helft van 
hen zegt dat ze meer bewust zijn van hun eigen taalstimulerende gedrag en ook meer 
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taalstimulerend gedrag vertonen. Slechts één van hen vindt dat de Kijkwijzer na afloop 
van het traject nog helpt bij het verbeteren van taalgericht gedrag.  
De dertien respondenten bij wie zowel groepscoaching als individuele coaching 
plaatsvindt, lijken positiever over het traject. Elf van de dertien zeggen meer kennis te 
hebben van taaldoelen in de vroeg- en voorschool, tien van hen zijn zich bewuster van 
eigen taalgericht gedrag. Slechts zeven van hen denken ook meer taalgericht verdrag te 
vertonen sinds het traject. Elf van de dertien zijn van mening dat de Kijkwijzer hen 
tijdens het traject hielp bij het verbeteren van taalgericht gedrag en eveneens elf van 
hen vinden dat de Kijkwijzer dit nog steeds doet. Tien van de dertien zijn tevreden over 
de mate van begeleiding die ze ontvangen op hun werk. Deze resultaten duiden op het 
belang van interne coaching voor het beklijven van de effecten.  
 
 

3.4 Resultaten tranche 3  
 
 
De antwoorden van deelnemers van de derde tranche komen grotendeels overeen met 
die van de deelnemers van tranche 1 en 2. Net als de respons van de deelnemers van de 
eerste en tweede tranche wijst de respons van de deelnemers van de derde tranche op 
positieve effecten van het traject.  
 
Ruim tweederde van de dertien respondenten (69%) meent dat het coachingstraject Taal 
en VVE hun kennis van taaldoelen in de voorschool vergroot, éénderde vindt van niet 
(31%). De meerderheid van de respondenten (61%) vindt dat het traject hun kennis van 
taaldoelen in de vroegschool vergroot heeft; de rest vindt van niet of heeft geen mening.  
 
Op twee na vinden alle respondenten van de derde tranche dat zij zich meer bewust zijn 
van hun eigen taalstimulerend gedrag met kinderen. Daarnaast vindt eveneens een 
meerderheid (62 %) dat ze meer taalstimulerend gedrag vertonen. De voorbeelden die 
de respondenten geven komen overeen met de voorbeelden van deelnemers van tranche 
1 en 2: weer wordt het werken in groepjes genoemd, het aanpassen van taalgebruik aan 
niveau van het kind, het specifiek benoemen van zaken daarbij behorende lidwoorden, 
meer open vragen stellen, doorvragen en stiltes laten vallen om het kind meer ruimte te 
geven voor taalproductie. Daarnaast zeggen alle respondenten rekening te houden met 
de taaldoelen bij de voorbereiding van activiteiten. 
 
Ook over het gebruik van de Kijkwijzer zijn de meeste respondenten van de derde 
tranche positief. Slechts twee van de elf respondenten gebruiken de Kijkwijzer niet, de 
overige respondenten gebruiken hem regelmatig, variërend van één tot enkele keren per 
maand tot één tot enkele keren per week. De Kijkwijzer wordt voornamelijk gebruikt bij 
lesvoorbereidingen, maar ook bij coachingsactiviteiten zoals groepsbijeenkomsten en 
individuele coaching. Eén respondent geeft aan de Kijkwijzer te gebruiken bij het 
opstellen van groepsplannen.  
Tien van de elf respondenten zijn van mening dat de Kijkwijzer goed heeft geholpen 
tijdens het traject bij het verbeteren van eigen taalstimulerend gedrag. De andere 
respondent heeft geen mening over deze stelling. De meerderheid (acht van de twaalf) 
vindt de Kijkwijzer hiervoor nog steeds een goede hulp, twee vinden van niet en twee 
hebben geen mening. 
 
Acht van de tien respondenten worden individueel gecoacht op de werkvloer. Alle acht 
vinden dit leerzaam tot zeer leerzaam. Bij zeven van de tien vindt ook coaching in 
groepsbijeenkomsten plaats en ook dit vinden alle zeven (zeer) leerzaam. Zes van de 
tien vinden dat ze op hun werk voldoende gecoacht worden, twee vinden van niet. Ook 
wordt twee keer aangegeven dat er behoefte is aan meer groepscoaching.  
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3.5 Conclusie  
 
 
Door middel van de online vragenlijst voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers is 
in dit deelonderzoek bij 26 respondenten van de eerste en tweede tranche nagegaan in 
hoeverre de eventuele effecten van het traject Taal en VVE beklijven. 
 
Net als de interviews met de interne coaches kent dit deelonderzoek een aantal 
beperkingen: 

- De respons op de enquête was beperkt. Dit betekent dat alleen respondenten die een 
sterke (positieve of negatieve) mening over het traject hebben de enquête ingevuld 
zouden ingevuld kunnen hebben. Een geringe respons is echter gebruikelijk in dit 
type onderzoek. De antwoorden van de respondenten laten een consistent beeld zien 
en ook bevestigen de antwoorden van de de deelnemers van de derde tranche in 
grote lijnen het beeld dat de deelnemers van de eerste en tweede tranche geven.  

- Niet uitgesloten moet worden dat de resultaten soms beïnvloed kunnen zijn door het 
geven van sociaal wenselijke antwoorden. 

- De antwoorden op de enquête geven een beeld van de ervaring en eigen inschatting 
van de respondenten, maar niet van daadwerkelijke veranderingen in hun 
taaldidactisch handelen.  

Deze beperkingen in acht genomen duiden de resultaten op positieve effecten van het 
traject Taal en VVE met betrekking tot het taaldidactisch handelen van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten. Een overgrote meerderheid van de respondenten van 
tranche 1 en 2 is van mening dat hun kennis over taaldoelen van kinderen in de voor- en 
vroegschool vergroot is. Daarnaast zegt een ruime meerderheid zich meer bewust te zijn 
van hun eigen gedrag wat betreft taalstimulering tijdens de activiteiten met kinderen en 
meer taalstimulerend gedrag te vertonen tijdens de activiteiten. De Kijkwijzer wordt door 
de meeste respondenten nog met enige regelmaat gebruikt en als goed hulpmiddel 
gezien bij het verbeteren van eigen taalgericht gedrag.  
 
Een kleine meerderheid van de respondenten ontvangt interne coaching na afloop van 
het traject zowel door middel van groepscoaching als individuele coaching. Vier 
respondenten ontvangen geen interne coaching na afloop van het traject. De frequentie 
van deze coaching verschilt. De groep die interne coaching ontvangt blijkt in verhouding 
duidelijk positiever te zijn over de training en de mate van beklijving. Iets minder dan de 
helft heeft behoefte aan meer begeleiding na afloop van het traject. Dit duidt erop dat de 
randvoorwaarden voor borging van het traject nog niet voldoende gewaarborgd zijn.  
 
Vanwege het beperkte aantal hbo’ers en het aantal vroegschoolmedewerkers onder de 
respondenten is het niet mogelijk generaliserende uitspraken te doen over verschillen in 
effect tussen medewerkers op de voor- en vroegschool, of tussen respondenten met 
verschillend opleidingsniveau.  
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4. Verslag deelonderzoek 3: Vijftien vve-locaties van tranche 3 onder de loep 

 
 

4.1 Inleiding 
 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het derde deelonderzoek: een onderzoek naar 
vijftien locaties die deelnamen aan de derde tranche van het traject Taal en VVE.  
Hoofddoel van dit deelonderzoek is het beantwoorden van de volgende vragen: 

• Vertonen vve-leidsters/leerkrachten na de implementatie van het coachingstraject 
Taal en VVE meer taalgericht gedrag dan voorheen? 

• Bestaan er verschillen in effecten van leidsters op de voorschool versus leerkrachten 
op de vroegschool? 

• Zijn de randvoorwaarden voor inbedding van het coachingstraject Taal en VVE voor 
zowel leidsters als leerkrachten voldoende gewaarborgd op de locaties? 

 
Hieronder wordt allereerst de methode van onderzoek uiteengezet (4.2). Vervolgens 
wordt verslag gedaan van de resultaten van zelfevaluaties van de pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten van de 15 locaties (4.3). Daarna volgt een analyse van de 
verslagen die door de taaltrainers van het CNA/ABC vooraf en na afloop van het traject 
zijn opgesteld (4.4). Tenslotte worden in de laatste paragraaf antwoorden geformuleerd 
op de drie onderzoeksvragen (4.5). 
 
 

4.2 Methode 
 
 
4.2.1 Selectie en kenmerken van de locaties 
 
Om een representatief beeld te krijgen van het verloop en effect van het het traject zijn 
20 locaties geselecteerd van alle 73 locaties die deelnamen aan Taal en VVE in de derde 
tranche. Het selectiecriterium was of de locaties het traject in de zomer van 2013 
volledig zouden hebben afgerond, zodat de resultaten meegenomen konden worden in dit 
onderzoek. In april is de eerste selectie van 20 locaties gemaakt. Omdat zes locaties het 
traject niet konden afronden voor augustus 2013 vielen deze af. Eén locatie, die niet in 
de oorspronkelijk selectie zat, maar wel het traject volledig had doorlopen is op dat 
moment toegevoegd. 
 
De 15 geselecteerde locaties zijn redelijk verspreid over de stad, maar niet alle 
stadsdelen zijn vertegenwoordigd. Vijf locaties bevinden zich in Amsterdam West, vier in 
Noord en zes in Zuid-Oost.  
Twee van de vijftien locaties zijn vroegscholen, de andere voorscholen. 
Zes van de locaties zijn gecoacht door taaltrainers van het CNA, de rest door taaltrainers 
van het ABC. In totaal hebben negen taaltrainers de locaties gecoacht: één trainer had 
vier locaties onder haar hoede, drie trainers hadden twee locaties onder hun hoede en 
vijf trainers hebben één van de geselecteerde locaties gecoacht.  
 
4.2.2 Zelfevaluaties 
 
De pedagogisch medewerkers en leidsters van de geselecteerde locaties is gevraagd een 
zelfevaluatieformulier in te vullen over hun ervaring met het coachingstraject. De 
vragenlijst is door de taaltrainers van het ABC/CNA tijdens de evaluatiebijeenkomst van 
het traject op de locaties uitgedeeld aan de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 
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Van de vijftien geselecteerde locaties zijn op drie locaties geen zelfevaluaties ingevuld. 
Op één locatie had de taaltrainer de vragenlijst naar eigen belangstelling aangepast, 
waardoor de respons van de pedagogisch medewerkers op deze locatie onbruikbaar is 
geworden. In totaal hebben 29 respondenten verdeeld over elf locaties de 
zelfevaluatieformulieren ingevuld. In tabel 13 hieronder is de verdeling van de 
respondenten over de locaties zichtbaar en ook het type locatie (voor- of vroegschool). 
Zes respondenten verspreid over twee locaties zijn werkzaam op vroegscholen, de 
overigen op voorscholen.  
 
 

Tabel 13: Verdeling van respondenten over locaties 

Locatie 
(geanonimiseerd) 

Type locatie   
 

Respons % 

A vroegschool   
 

1 3% 
B voorschool   

 

1 3% 
C vroegschool   

 

5 17% 
D voorschool   

 

3 10% 
E voorschool   

 

4 14% 
F voorschool   

 

1 3% 
G voorschool   

 

3 10% 
H voorschool   

 

4 14% 
I voorschool   

 

1 3% 
J voorschool   

 

2 7% 
K voorschool   

 

4 14% 
Totaal   29 100% 
 
De vragenlijst betreft een zelfinschatting van de beheersing van de vaardigheden uit de 
Kijkwijzer. De conceptversie van de vragenlijst is voorafgaand aan verspreiding 
becommentarieerd door enkele taaltrainers van het ABC en CNA en daardoor beter 
afgestemd op de doelgroep. 
 
De definitieve vragenlijst bestaat uit 57 vragen. Vier vragen zijn algemene 
informatievragen, drie gaan over het traject in zijn geheel, 25 vragen betreffen een 
zelfinschatting van de beheersing van de vaardigheden van de verschillende 
kijkwijzerkaarten voorafgaand aan het traject en 25 een zelfinschatting van de 
beheersing van de vaardigheden van de kijkwijzerkaarten na afloop van het traject. Voor 
de volledige vragenlijst, zie bijlage 3. 
 
De respons is geanalyseerd met behulp van de onderzoekssoftware Qualtrics. De 
resultaten van de zelfevaluaties worden besproken in 4.3.  
 
4.2.3 Verslagen: verzameling en analyse 
 
Van de geselecteerde locaties zijn per locatie de volgende documenten verzameld. 

• het verslag van het intakegesprek tussen de locatie en het ABC/CNA; 
• verslagen van observaties van pedagogisch medewerkers/leerkrachten opgesteld 

door het ABC/CNA; 
• het advies van het ABC/CNA aan de locatie naar aanleiding van de intake en 

observaties; 
• het eindverslag opgesteld door het ABC/CNA na afloop van het traject. 

Het ABC heeft de documenten opgevraagd bij de taaltrainers die de verslagen hebben 
opgesteld en doorgestuurd. Om een beeld te krijgen van de situatie voorafgaand aan het 
traject zijn de adviezen en observaties en de eindverslagen geanalyseerd. Voor de 
situatie na afloop van het traject zijn de eindverslagen gebruikt. De verslagen van de 
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intakes zijn geraadpleegd om indien nodig aanvullende gegevens over de locaties te 
verkrijgen.  

De taaltrainers hebben de verslagen opgesteld volgens een bepaald format (voor de 
formats van de verslagen, zie Bijlage 4).  De opbouw van de verschillende verslagen zijn 
daarom gelijkvormig. De inhoud verschilt, omdat ze opgesteld zijn door verschillende 
taaltrainers en vanwege de aard van het coachingstraject: het traject sluit aan bij de 
locatie en de leervragen van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De verslagen 
zijn inhoudelijk geanalyseerd met behulp van de kwalitatieve onderzoekssoftware 
Atlas.ti. De resultaten worden besproken in 4.4. 
 
 

4.3 Resultaten zelfevaluaties 
 
 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de onderdelen van de 
zelfevaluatie die betrekking hebben op het effect van het traject op de leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers in het algemeen (4.3.1). Daarna volgt een overzicht van de 
kijkwijzerkaarten waarmee de respondenten hebben gewerkt inde coaching (4.3.2). 
Daaropvolgend worden de inschattingen van de respondenten in hun vaardigenheden per 
kijkwijzerkaart besproken (4.3.3 t/m 4.3.10). Tenslotte wordt nagegaan of er verschillen 
in resultaten zijn tussen respondenten werkzaam op vroegscholen en respondenten 
werkzaam op voorscholen (4.3.11).  
 
4.3.1 Zelfinschatting van het algemene effect van het traject Taal en VVE op 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
 
Bijna alle respondenten zijn het eens met de stelling ‘Door het traject Taal en VVE heb ik 
meer kennis over de taalontwikkeling van kinderen’. Slecht één respondent is het niet 
met de stelling eens en één respondent heeft geen mening (zie tabel 14). 

Tabel 14: Mening van de respondenten over de stelling: ‘Door het traject Taal en 
VVE heb ik meer kennis over de taalontwikkeling van kinderen’. 

Mening   
 

Respons % 
Helemaal niet mee eens   

 

0 0% 
Niet mee eens   

 

1 3% 
Mee eens   

 

10 34% 
Helemaal mee eens   

 

17 59% 
Geen mening   

 

1 3% 
Totaal  29 100% 
 

27 van de 29 respondenten zeggen zich meer bewust te zijn van hun eigen gedrag op 
het gebied van taalstimulering bij kinderen door het traject. De overige twee hebben 
geen mening (zie tabel 15). 
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Tabel 15: Mening van de respondenten over de stelling: 'Door het 
coachingstraject Taal en vve ben ik mij meer bewust van mijn eigen gedrag op 
het gebied van taalstimulering bij kinderen' 

Mening   
 

Respons % 
Helemaal niet mee eens   

 

0 0% 
Niet mee eens   

 

0 0% 
Mee eens   

 

5 17% 
Helemaal mee eens   

 

22 76% 
Geen mening   

 

2 7% 
Totaal  29 100% 
 

Daarnaast geven 26 personen aan door het traject meer taalstimulerend gedrag bij de 
kinderen te vertonen. Slechts één persoon vindt dat dit niet het geval is, één persoon 
geeft aan geen mening te hebben en één persoon heeft de vraag blanco gelaten (tabel 
16).  

Tabel 16: Mening van de respondenten over de stelling: ‘Door het 
coachingstraject Taal en vve vertoon ik meer taalstimulerend gedrag bij de 
kinderen dan voorheen.' 

Mening   
 

Response % 
Helemaal niet mee eens   

 

0 0% 
Niet mee eens   

 

1 4% 
Mee eens   

 

9 32% 
Helemaal mee eens   

 

17 61% 
Geen mening   

 

1 4% 
Totaal  28 100% 
 

Deze resultaten duiden erop dat het traject Taal en VVE voor de deelnemende 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten daadwerkelijk een positief effect 
bewerkstelligt.  
 
4.3.2 Kijkwijzerkaarten 
 
De respondenten is gevraagd aan te geven met welke kijkwijzerkaarten ze hebben 
gewerkt in de coaching. Ze konden meerdere kaarten invullen. De verdeling is 
weergegeven in tabel 17. 

Tabel 17 Kijkwijzerkaarten waarmee de respondenten hebben gewerkt tijdens 
het traject 

Kijkwijzerkaart   
 

Respons % 
Algemeen A/B   

 

0 0% 
1: woordenschat   

 

10 36% 
2: Luisteren   

 

4 14% 
3: Vloeiend en verstaanbaar vertellen   

 

17 61% 
4: Gesprekjes voeren, mening uiten en 
vragen stellen 

  
 

15 54% 

5: Leesplezier en oriëntatie op boek en 
verhaal 

  
 

8 29% 

6: Oriëntatie op geschreven taal   
 

2 7% 
7: Fonemisch bewustzijn, alfabetisch 
principe, taalbeschouwing 

  
 

3 11% 

 

34 
 



De respondenten is gevraagd een mening te geven over een aantal stellingen, die 
betrekking hebben op de beheersing van de vaardigheden van een bepaalde 
kijkwijzerkaart, voorafgaand aan het traject. Vervolgens hebben de respondenten hun 
mening gegeven over dezelfde stellingen na afloop van het traject. In de volgende 
deelparagrafen worden de meningen van de respondenten over de stellingen per 
kijkwijzerkaart besproken.  
 
4.3.3 Algemene kijkwijzerkaart 
 
In de tabel 18 t/m 22 worden de stellingen die betrekking hebben op de Algemene 
Kijkwijzerkaart en de meningen van de respondenten over deze stellingen weergegeven.  
Uit de gegevens blijkt dat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten na afloop van 
het traject hun eigen kennis en vaardigheden met betrekking tot de Algemene 
Kijkwijzerkaart hoger inschatten, dan voorafgaand aan het traject.  

Tabel 18: Meningen over de stelling: ‘Ik had/heb voldoende kennis van de 
mondelinge taaldoelen van kinderen in de voorschool.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %  Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

1 3% 

Niet mee eens   
 

8 28%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

19 66%   
 

5 17% 
Helemaal mee eens   

 

0 0%   
 

10 34% 
Geen mening   

 

2 7%   
 

13 45% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 

Tabel 19: Meningen over de stelling: ‘Ik had/heb voldoende kennis van de 
schriftelijke taaldoelen van kinderen in de voorschool.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

11 38%   
 

4 14% 
Mee eens   

 

14 48%   
 

11 38% 
Helemaal mee eens   

 

0 0%   
 

14 48% 
Geen mening   

 

4 14%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 

Tabel 20: Meningen over de stelling: ‘Ik had/heb voldoende kennis van de 
mondelinge taaldoelen van kinderen in de vroegschool.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

1 3%   
 

1 3% 

Niet mee eens   
 

2 7%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

9 31%   
 

5 17% 
Helemaal mee eens   

 

3 10%   
 

10 34% 
Geen mening   

 

14 48%   
 

13 45% 
Totaal  29 100%  29 100% 
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Tabel 21: Meningen over de stelling: ‘Ik had/heb voldoende kennis van de 
schriftelijke taaldoelen van kinderen in de vroegschool.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

1 3%   
 

1 4% 

Niet mee eens   
 

3 10%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

9 31%   
 

3 11% 
Helemaal mee eens   

 

3 10%   
 

10 37% 
Geen mening   

 

13 45%   
 

13 48% 
Totaal  29 100%  27 100% 
 

Tabel 22: Meningen over de stelling: ‘Ik kon/kan achterstanden in de 
taalontwikkeling van kinderen signaleren.' 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

0 0%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

20 69%   
 

11 38% 
Helemaal mee eens   

 

8 28%   
 

18 62% 
Geen mening   

 

1 3%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 
4.3.4 Kijkwijzerkaart 1: Woordenschat 
 
In tabel 23 t/m 26 worden de meningen van de respondenten over de stellingen die 
betrekking hebben op Kijkwijzerkaart 1, Woordenschat, weergegeven.  
Ook hier geldt, net als de bij de vaardigheden die betrekking hebben op de algemene 
kijkwijzerkaart, dat de respondenten hun eigen vaardigheden hoger inschatten na afloop 
van het traject dan voorafgaand aan het traject. Na afloop van het traject geven de 
respondenten vaker aan helemaal met de stelling eens te zijn dan vooraf. Dit is nog 
duidelijker als we ons richten op mensen die specifiek met Kijkwijzerkaart 1 in de weer 
zijn geweest. Dit duidt op positieve effecten van het traject Taal en VVE op 
woordenschatvergrotend gedrag van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  
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Tabel 23: Meningen over de stelling: ‘Ik bood/bied dagelijks vier tot vijf nieuwe 
woorden aan.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

1 3%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

7 24%   
 

4 14% 
Mee eens   

 

15 52%   
 

12 41% 
Helemaal mee eens   

 

4 14%   
 

13 45% 
Geen mening   

 

2 7%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 

Tabel 24: Meningen over stelling: “Ik bood/bied gericht nieuwe woorden aan 
met behulp van prentenboeken’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

2 7%   
 

2 7% 
Mee eens   

 

19 66%   
 

10 34% 
Helemaal mee eens   

 

7 24%   
 

16 55% 
Geen mening   

 

1 3%   
 

1 3% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 

Tabel 25: Meningen over de stelling: 'Ik bood/bied werkvormen aan waarbij 
kinderen met de nieuwe woorden kunnen oefenen' 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

4 14%   
 

1 4% 
Mee eens   

 

18 64%   
 

13 46% 
Helemaal mee eens   

 

6 21%   
 

14 50% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  28 100%  28 100% 
 

 

Tabel 26: Meningen over de stelling: ' Ik checkte/check regelmatig of kinderen 
de nieuw aangeboden woorden kennen' 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

4 14%   
 

1 3% 
Mee eens   

 

18 62%   
 

14 48% 
Helemaal mee eens   

 

7 24%   
 

14 48% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
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4.3.5 Kijkwijzerkaart 2: Luisteren 
 
In tabel 27 t/m 30 worden de meningen van de respondenten over de stellingen die 
betrekking hebben op Kijkwijzerkaart 2, Luisteren, weergegeven.  
 
Net als bij de Kijkwijzerkaart 1 geldt hier dat de respondenten hun eigen vaardigheden 
na afloop van het traject hoger inschatten dan voorafgaand aan het traject. Na afloop 
van het traject geven de respondenten vaker aan helemaal met de stelling eens te zijn. 
Richten we ons op personen die specifiek met Kijkwijzerkaart 2 in de weer zijn geweest is 
het verschil nog scherper. Dit duidt op positieve effecten van het traject op vaardigheden 
en gedrag van pedagogisch medewerkers en leerkrachten met betrekking tot luisteren. 

Tabel 27: Meningen over de stelling: ‘Ik stemde/ stem mijn taalaanbod af op 
het niveau van de kinderen.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

6 21%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

15 54%   
 

9 32% 
Helemaal mee eens   

 

7 25%   
 

19 68% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  28 100%  28 100% 
 

Tabel 28: Meningen over stelling: ‘Ik gaf/ geef de kinderen genoeg de ruimte 
voor eigen mondelinge bijdragen’. 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

1 3%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

3 10%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

18 62%   
 

7 24% 
Helemaal mee eens   

 

7 24%   
 

22 76% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 

Tabel 29: Meningen over de stelling: 'Ik las/lees dagelijks interactief voor.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

11 38%   
 

4 14% 
Mee eens   

 

11 38%   
 

11 38% 
Helemaal mee eens   

 

7 24%   
 

14 48% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
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Tabel 30: Meningen over de stelling: ' Ik selecteerde /selecteer boeken en 
teksten die aansluiten bij het niveau van de kinderen.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

4 14%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

15 54%   
 

10 34% 
Helemaal mee eens   

 

9 32%   
 

19 66% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  28 100%  29 100% 
 
4.3.6 Kijkwijzerkaart 3: Vloeiend en verstaanbaar vertellen 
 
In tabel 31 t/m 33 worden de meningen van de respondenten over de stellingen die 
betrekking hebben op Kijkwijzerkaart 3, Vloeiend en verstaanbaar vertellen, 
weergegeven.  
 
De meningen over de stelling ‘Ik geef/gaf de kinderen genoeg ruimte voor eigen 
mondelinge bijdragen’ zijn hierboven weergeven in tabel 28. Deze stelling heeft niet 
alleen betrekking op de vaardigheden van Kijkwijzerkaart 2, maar ook op die van 3. 

Bij de zelfinschatting door de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de 
vaardigheden op de derde Kijkwijzerkaart is dezelfde tendens waar te nemen als bij de 
eerder besproken kaarten. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten schatten hun 
eigen vaardigheden met betrekking tot de derde kijkwijzerkaart hoger in na afloop van 
het traject, zeker wanneer ze op die specifieke kaart gecoacht zijn.  

Tabel 31: Meningen over de stelling: ‘ Ik gaf/geef feedback op het taalgebruik 
van de kinderen door fout taalgebruik van de kinderen in de correcte vorm te 
herhalen.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

0 0%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

16 57%   
 

8 29% 
Helemaal mee eens   

 

11 39%   
 

19 68% 
Geen mening   

 

1 4%   
 

1 4% 
Totaal  28 100%  28 100% 
 

Tabel 32: Meningen over de stelling: 'Ik hielp/help de kinderen met hun eigen 
formuleringen door het stellen van sturende vragen.' 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

3 10%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

20 69%   
 

11 41% 
Helemaal mee eens   

 

3 10%   
 

16 59% 
Geen mening   

 

3 10%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  27 100% 
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Tabel 33: Meningen over de stelling: 'Ik voerde/voer dagelijks gesprekjes met 
kinderen waarbij ik kinderen aanzet tot nadenken over oplossingen en/of 
logische verbanden.' 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

6 21%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

20 69%   
 

12 41% 
Helemaal mee eens   

 

3 10%   
 

17 59% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 
4.3.7 Kijkwijzerkaart 4: Gesprekjes voeren, interactie en vragen stellen  
 
De meningen over de stelling ‘Ik geef/gaf de kinderen genoeg ruimte voor eigen 
mondelinge bijdragen’ zijn hierboven weergeven in tabel 28. Deze stelling heeft niet 
alleen betrekking op de vaardigheden van Kijkwijzerkaart 2 en 3, maar ook op die van 
Kijkwijzerkaart 4.  

De meningen over de stelling 'Ik hielp/help de kinderen met hun eigen formuleringen 
door het stellen van sturende vragen’ zijn hierboven weergegeven in tabel 32. Deze 
stelling heeft niet alleen betrekking op de vaardigheden van Kijkwijzerkaart 3 maar ook 
op die van Kijkwijzerkaart 4. 

In tabel 34 en 35 worden de meningen van de respondenten over de overige stellingen 
die betrekking hebben op Kijkwijzerkaart 4, Gesprekjes voeren, interactie en vragen 
stellen, weergegeven.  

Wederom valt op dat de respondenten zichzelf na afloop van het traject hoger inschatten 
dan daaraan voorafgaand. De verschillen tussen voorafgaand aan het traject en na afloop 
van het traject worden ook hier versterkt wanneer gekeken wordt naar de respondenten 
die in de coaching met Kijkwijzerkaart 4 gewerkt hebben.  

Tabel 34: Meningen over de stelling: 'Ik stimuleerde/stimuleer de kinderen hun 
eigen handelingen te verwoorden.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

0 0%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

23 82%   
 

12 41% 
Helemaal mee eens   

 

5 18%   
 

17 59% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  28 100%  29 100% 
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Tabel 35: Meningen over de stelling: 'Ik stimuleerde/stimuleer de kinderen om 
op elkaar en mijzelf te reageren.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

4 14%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

17 59%   
 

11 38% 
Helemaal mee eens   

 

6 21%   
 

16 55% 
Geen mening   

 

2 7%   
 

2 7% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 
4.3.8 Kijkwijzerkaart 5: Leesplezier, oriëntatie op boek en verhaal 
 
De meningen over de stelling ‘Ik las/lees dagelijks interactief voor’ zijn hierboven 
weergegeven in tabel 29. Deze stelling heeft niet alleen betrekking op de vaardigheden 
van Kijkwijzerkaart 2, maar ook op die van Kijkwijzerkaart 5. 
 
De meningen over de stelling ‘Ik selecteerde/selecteer boeken en teksten die aansluiten 
bij het niveau van de kinderen ‘ zijn hierboven weergegeven in tabel 30. Ook deze 
stelling heeft niet alleen betrekking op de vaardigheden van Kijkwijzerkaart 2, maar ook 
op die van Kijkwijzerkaart 5. 

In tabel 36 en 37 worden de meningen van de respondenten over de overige stellingen 
die betrekking hebben op Kijkwijzerkaart 5, Leesplezier, oriëntatie op boek en verhaal, 
weergegeven.  

Opnieuw schatten de respondenten zichzelf na afloop van het traject hoger in dan 
voorafgaand. De verschillen tussen voorafgaand en na afloop van het traject worden ook 
hier versterkt wanneer gekeken wordt naar de respondenten die in de coaching met 
Kijkwijzerkaart 5 gewerkt hebben.  

Tabel 36: Meningen over de stelling: 'Ik bood/bied bij een prentenboek 
verwerkingsactiviteiten aan gericht op het verhaalbegrip.’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

6 21%   
 

1 3% 
Mee eens   

 

18 62%   
 

13 45% 
Helemaal mee eens   

 

5 17%   
 

15 52% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
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Tabel 37: Meningen over de stelling : Ik kon/kan de kinderen de verschillen 
tussen voorlezen en vertellen duidelijk maken. 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

9 31%   
 

3 10% 
Mee eens   

 

17 59%   
 

14 48% 
Helemaal mee eens   

 

3 10%   
 

12 41% 
Geen mening   

 

0 0%   
 

0 0% 
Totaal  29 100%  29 100% 
 
4.3.9 Kijkwijzerkaart 6: Oriëntatie op geschreven taal 
 
De stelling ‘Ik kon/kan de verschillen tussen voorlezen en vertellen duidelijk maken‘ heeft 
niet alleen betrekking op de vaardigheden van Kijkwijzerkaart 5, maar ook op die van 6. 
De meningen over deze stelling zijn weergegeven in tabel 37.  
 
De meningen van de respondenten over de overige stellingen die betrekking hebben op 
Kijkwijzerkaart 6, Oriëntatie op geschreven taal, worden in tabel 38 en 39 weergegeven.  

Opnieuw schatten de respondenten zichzelf na afloop van het traject hoger in dan 
voorafgaand. Opvallend is dat hier de verschillen niet met name zitten tussen de 
categorieën ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’ maar ook tussen ‘niet mee eens’ en ‘mee 
eens’. Dit betekent dat een aantal pedagogisch medewerkers ervaren hebben dat ze 
bepaalde kennis of vaardigheden voorafgaand aan het traject niet onder de knie hadden 
en na afloop wel. Er hebben te weinig respondenten (slechts twee) met deze 
kijkwijzerkaart gewerkt om duidelijke verschillen te zien tussen respondenten die 
gecoacht zijn op deze kaart en de rest. 

Tabel 38: Meningen over de stelling: 'Ik kon/kan de kinderen bewust maken 
van de relatie tussen gesproken en geschreven tekst maken . 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

10 34%   
 

4 14% 
Mee eens   

 

14 48%   
 

14 48% 
Helemaal mee eens   

 

3 10%   
 

10 34% 
Geen mening   

 

2 7%   
 

1 3% 
Totaal  29 100%  29 100% 
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Tabel 39: Meningen over stelling: 'Mijn lokaal was/is taalrijk ingericht (bijv. 
boeken aanwezig, posters op kindhoogte aan de muur, verschillende hoeken 
met verschillende duidelijke thema's, afwisselend speelgoed, etc.).’ 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

6 21%   
 

1 4% 
Mee eens   

 

11 38%   
 

7 25% 
Helemaal mee eens   

 

9 31%   
 

17 61% 
Geen mening   

 

3 10%   
 

3 11% 
Totaal  29 100%  28 100% 
 
4.3.10 Kijkwijzerkaart 7: Fonemisch bewustzijn 
 
In tabel 40 t/m 42 worden de meningen van de respondenten over de stellingen die 
betrekking hebben op Kijkwijzerkaart 7, Fonemisch bewustzijn, weergegeven. 
 
Opnieuw blijkt dat de respondenten zichzelf na afloop van het traject hoger inschatten 
dan voorafgaand. Net als bij de zesde kijkwijzerkaart is het bij Kijkwijzerkaart 7 
opvallend dat de verschillen niet met name zitten tussen de categorieën ‘mee eens’ en 
‘helemaal mee eens’ maar ook meer tussen ‘niet mee eens’ en ‘mee eens’. Dit betekent 
dat een aantal pedagogisch medewerkers ervaarden dat ze bepaalde kennis of 
vaardigheden voorafgaand aan het traject niet onder de knie hadden en na afloop wel. 
De verschillen tussen voorafgaand en na afloop van het traject zijn niet sterker wanneer 
alleen gekeken wordt naar de respons van de personen die op deze kaart gecoacht zijn.  

Tabel 40: Meningen over de stelling: 'Ik bood/bied dagelijks taalspelletjes aan.' 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

8 28%   
 

1 4% 
Mee eens   

 

13 45%   
 

12 44% 
Helemaal mee eens   

 

6 21%   
 

12 44% 
Geen mening   

 

2 7%   
 

2 7% 
Totaal  29 100%  27 100% 
 

Tabel 41: Meningen over de stelling: 'Ik bood/bied dagelijks liedjes of versjes 
aan. 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

1 4%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

12 43%   
 

8 28% 
Helemaal mee eens   

 

12 43%   
 

19 66% 
Geen mening   

 

3 11%   
 

2 7% 
Totaal  28 100%  29 100% 
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Tabel 42: Meningen over de stelling: ' Ik kende/ken de ontwikkeling van het 
klanksysteem (klinkers en medeklinkers) bij jonge kinderen. 

 Voorafgaand aan het traject Na afloop van het traject 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens   

 

1 3%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

12 41%   
 

4 14% 
Mee eens   

 

15 52%   
 

14 50% 
Helemaal mee eens   

 

0 0%   
 

9 32% 
Geen mening   

 

1 3%   
 

1 4% 
Totaal  29 100%  28 100% 
 
4.3.11 Verschillen voorschool–vroegschool 
 
Wanneer de zes respondenten die werkzaam zijn op de vroegschool vergeleken worden 
met de 23 respondenten die op de voorschool werkzaam zijn, is dezelfde trend zichtbaar: 
zowel bij vroegschool- als bij voorschoolmedewerkers is het algemene beeld dat de 
medewerkers zich na afloop van het traject hoger inschatten. Opvallend is wel dat bij 
voorschoolmedewerkers de verschillen tussen de aanvang en het eind van het traject 
groter zijn dan bij de vroegschoolmedewerkers. Meer voorschoolmedewerkers kruisen bij 
de stellingen die betrekking hebben op de vaardigheden van de kijkwijzerkaarten na 
afloop van het traject ‘helemaal mee eens’ aan, terwijl dat voorafgaand aan het traject 
‘mee eens of zelfs ‘niet mee eens’ was.  
 
De verschillen tussen vroegschool- en voorschoolmedewerkers vallen ook op bij de 
stelling ‘Door het coachingstraject Taal en VVE ben ik mij meer bewust van mijn eigen 
gedrag op het gebied van taalstimulering bij kinderen’ (zie tabel 43). Zowel voor- als 
vroegschoolmedewerkers geven aan zich meer bewust te zijn van hun eigen gedrag op 
het gebied van taalstimulering, maar een groter gedeelte van de voorschoolmedewerkers 
is het helemaal met de stelling eens .  

Dit duidt erop dat er door het traject Taal en VVE bij voorschoolmedewerkers een grotere 
leerwinst kan worden dan bij vroegschoolmedewerkers.  

Tabel 43: Meningen over de stelling ‘Door het coachingstraject Taal en VVE ben 
ik mij meer bewust van mijn eigen gedrag op het gebied van taalstimulering bij 
kinderen’ verdeeld naar voor- en vroegschoolmedewerkers 

 Vroegschoolmedewerkers Voorschoolmedewerkers 
Mening    

 

Respons %   
 

Respons % 
Helemaal niet mee 
eens 

  
 

0 0%   
 

0 0% 

Niet mee eens   
 

0 0%   
 

0 0% 
Mee eens   

 

2 33%   
 

3 13% 
Helemaal mee 
eens 

  
 

3 50%   
 

19 83% 

Geen mening   
 

1 17%   
 

1 4% 
Totaal  6 100%  23 100% 
 
4.3.12 Conclusie zelfevaluaties 
 
Uit de zelfevaluaties van pedagogisch medewerkers en leerkrachten die het traject Taal 
en VVE doorlopen hebben in de derde tranche, blijkt een positief effect van het traject op 
de zelfinschatting van de beheersing van de vaardigheden waaraan de Kijkwijzer 
aandacht besteedt. Wanneer de pedagogisch medewerkers en leerkrachten specifiek op 
kijkwijzerkaart 1 t/m 5 gecoacht zijn, zijn de effecten op de zelfinschatting van de 
beheersing van die vaardigheden nog groter.  
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Opvallend is verder dat de positieve effecten op de zelfinschatting groter zijn bij 
voorschoolmedewerkers dan bij vroegschoolmedewerkers. Dit duidt erop dat bij 
voorschoolmedewerkers een grotere leerwinst behaald kan worden dan bij 
vroegschoolmedewerkers. 

De zelfevaluaties geven geen informatie over het daadwerkelijke taaldidactisch gedrag 
van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers, alleen over hun eigen ervaringen. 
Hun positieve ervaringen scheppen wel de verwachting dat door het traject Taal en VVE 
hun taaldidactisch gedrag verbeterd is. 
 
 

4.4 Resultaten verslagenanalyse 
 
 
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de analyse van de verslagen die de 
taaltrainers hebben opgesteld voorafgaand en na afloop van het het coachingstraject Taal 
en VVE op de locaties. De verslagen hebben een educatief doel: pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten, leidinggevenden en interne coaches op de locaties 
gebruiken ze om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling van de vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  

De verslagen zijn in dit onderzoek geanalyseerd op verbeterpunten en leervragen van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij aanvang en na afloop van het traject en op 
punten waarop de pedagogisch medewerkers en leerkrachten verbeterd zijn na afloop 
van het traject. Daarnaast is gekeken naar de randvoorwaarden voor een succesvolle 
implementatie van het traject en welke aanbevelingen door de taaltrainers aan de 
locaties worden verstrekt.  

De verslagen zijn per locatie verschillend omdat Taal en VVE een coachingstraject op 
maat is. De leervragen en geboekte resultaten verschillen per locatie en leerkracht en 
pedagogisch medewerker. Ondanks de verschillen komt er uit de verzameling verslagen 
een algemeen beeld naar voren. In de volgende paragrafen hieronder wordt een 
samenvatting gegeven van de overeenkomsten tussen de vijftien locaties. Allereerst 
wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende leerpunten en leervragen 
voorafgaand aan het traject (4.4.1), vervolgens van de meest voorkomende 
verbeteringen na afloop van het traject (4.4.2) en verbeterpunten na afloop van het 
traject (4.4.3). Daarna wordt ingegaan op de randvoorwaarden en aanbevelingen aan de 
locaties (4.4.4).  

Niet betrokken bij de analyse, maar wel opgenomen in de observatieverslagen en 
eindverslagen zijn de punten die voorafgaand aan het al goed gingen. Wel benadrukken 
we dat op elke locatie, hoeveel verbeterpunten er ook zijn, veel zaken met betrekking tot 
taalgericht handelen al goed gaan volgens de taaltrainers, op alle gebieden van de 
vaardigheden van de Kijkwijzer.  
 
4.4.1 Leerpunten en leervragen voorafgaand van het traject 
 
De meest voorkomende onderwerpen van leervragen en leerpunten voorafgaand aan het 
traject zijn: 

• doelgericht werken (13x) ; 
• taalrijke leeromgeving verbeteren (13x); 
• woordenschat van de kinderen vergroten (13x); 
• interactie tussen kinderen onderling en kinderen en pedagogisch medewerker 

stimuleren (11x); 
• genoeg ruimte bieden aan de kinderen voor taalproductie (13x); 
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• taaluitlokkende vragen stellen (10x) 
• leesplezier van kinderen vergroten door interactief voorlezen (9x); 
• taalaanbod van pedagogisch medewerker/leerkracht verrijken (7x); 
• verlegen en/of taalzwakke kinderen stimuleren (7x); 
• duidelijke instructie geven en structuur bieden (6x); 
• in kleine groepjes werken (6x); 
• aansluiten bij het niveau van de kinderen (5x); 
• bewustzijn: kennis hebben van en reflecteren op eigen taalstimulerend handelen 

(4x); 
• feedback geven (4x); 
• fonemisch bewustzijn van kinderen stimuleren (4x); 
• meer betekenisvolle of thematische activiteiten organiseren (3x); 
• groepjes samenstellen op basis van niveau (3x). 

 
4.4.2 Verbeteringen na afloop van het traject  
 
De meest voorkomende verbeteringen na afloop van het traject zijn verbeteringen op de 
volgende punten: 

• bewustzijn: kennis hebben van en reflecteren op eigen taalstimulerend handelen 
(12x); 

• doelgericht werken (9x) ; 
• genoeg ruimte bieden aan de kinderen voor taalproductie (8x); 
• taalrijke leeromgeving bieden(7x); 
• taaluitlokkende vragen stellen (6 x); 
• interactie tussen kinderen onderling en kinderen en pedagogisch medewerker 

stimuleren (6x); 
• in kleine groepjes werken (5x); 
• feedback geven (3x); 
• woordenschat van kinderen vergroten (4x); 
• aansluiten bij het niveau van de kinderen (3x); 
• meer betekenisvolle of thematische activiteiten organiseren (3x); 
• leesplezier van kinderen vergroten door interactief voorlezen (2x) 
• werken met groepsplannen (2x); 
• duidelijke instructie geven en structuur bieden (2x). 

 
4.4.3 Leerpunten na afloop van het traject 
 
De meest voorkomende leerpunten na afloop van het traject zijn: 

• doelgericht werken (10x); 
• taaluitlokkende vragen stellen (7x); 
• taalrijke leeromgeving bieden (7x); 
• in kleine groepjes werken (6x); 
• genoeg ruimte bieden aan de kinderen voor taalproductie (5x); 
• aandacht voor non-verbale reacties van kinderen (4x); 
• het geleerde tot routine maken (4x); 
• interactie tussen kinderen onderling en kinderen en pedagogisch medewerker 

stimuleren (2x); 
• complexe taal-denkfuncties van kinderen stimuleren (2x); 
• woordenschat vergroten (2x); 
• instructie geven en structuur bieden (2x). 
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4.4.4 Randvoorwaarden en aanbevelingen voor de locatie 
 
De meest voorkomende aandachtpunten met de betrekking tot de randvoorwaarden zijn: 

• de samenwerking tussen voor-en vroegschool kan beter (6x); 
• de locatie doet ook mee, of heeft meegedaan, of zal in de toekomst meedoen aan 

andere trainingen; dit kan een belemmering voor de borging van het traject zijn, 
vanwege overbelasting van personeel, gebrek aan tijd voor interne coaching, etc. 
(4x); 

• de interne coach is nauwelijks of te weinig aanwezig bij het traject, waardoor de 
toekomst van de interne coaching onduidelijk is (4x); 

• er is te weinig tijd voor het traject op de locatie (3x);  
• overleg tussen collega’s onderling met betrekking tot overdracht van kinderen is 

niet altijd optimaal (3x); 
• door verhuizing van locatie is de ruimte niet optimaal (3x); 
• het taalvaardigheidsniveau van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten is 

niet voldoende (2x). 

Naast bovengenoemde punten valt op dat de Satellietworkshops bij vijf van de vijftien 
locaties om verschillende redenen niet hebben plaatsgevonden: drie maal vanwege 
tijdgebrek, eenmaal vanwege te weinig aanmeldingen en eenmaal is de reden 
onduidelijk. 

Tot slot geven de taaltrainers in de verslagen een aantal aanbevelingen aan de locatie 
(dus niet aan de pedagogisch medewerkers en leerkrachten, die aanbevelingen vallen 
onder de leerpunten na afloop van het traject) die betrekking hebben op de 
randvoorwaarden. Deze aanbevelingen zijn: 

• stimuleer collegiale consultatie (8x); 
• versterk de samenwerking tussen voor- en vroegschool (5x); 
• besteed aandacht aan borging door de kijkwijzer te blijven raadplegen (4x); 
• reguleer borging van coaching door interne coach (3x); 
• stimuleer overleg tussen collega’s met betrekking tot overdracht (3x); 
• sluit in de borging aan bij andere opleidingstrajecten(2x); 
• vergroot het draagvlak voor het werken met de kijkwijzers bij de pedagogisch 

medewerkers/leerkrachten (2x); 
• neem de taaldoelen en het werken met de kijkwijzer op in het beleid en in 

groepsplannen (2x); 
• faciliteer taalondersteuning voor het personeel (1x). 

 

4.4.5 Samenvatting verslagenanalyse 
 
In de analyse van de verslagen vallen een aantal zaken op die hier worden samengevat. 
Doelgericht werken is een onderwerp dat zowel bij de leerpunten voorafgaand aan het 
traject, als bij de verbeteringen en verbeterpunten na afloop van het traject veel 
genoemd wordt. Doelgericht werken aan taaldoelen is de kern van het traject Taal en 
VVE. In de eindverslagen is doelgericht werken het meest genoemde verbeterpunt na 
afloop van het traject, maar er worden in de verslagen weinig concrete handvatten 
gegeven hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Omdat dit zo’n belangrijk onderdeel is 
van het traject verdient het aanbeveling hier in het traject nog meer aandacht aan te 
besteden. 

Het vergroten van het bewustzijn en het reflectief vermogen op het eigen taaldidactisch 
handelen is de meest genoemde verbetering na afloop van het traject. Dit toont de 
kracht van het traject Taal en VVE aan: pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn 
zich over het algemeen na afloop meer bewust van de manier waarop zij de 
taalvaardigheid van de kinderen kunnen stimuleren. Dit zegt nog niet iets over 

47 
 



daadwerkelijke verbeteringen in het handelen van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten, maar het vergroten van het bewustzijn en het reflectief vermogen biedt wel 
een basis voor dergelijke verbeteringen.  

Daarnaast is het opvallend dat op veel punten verbetering wordt waargenomen, maar 
dat er op dezelfde punten vaak ook nog veel verbeterd kan worden. Dit toont het belang 
van de borging na afloop van het traject aan, zodat verbeteringen stand kunnen blijven 
houden en pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen. 
Voor een goede borging van het traject is het belangrijk dat aan de randvoorwaarden 
voldaan wordt.  

Op het gebied van randvoorwaarden vallen de volgende zaken op: de samenwerking 
tussen voor- en vroegschool is het meest genoemde aandachtspunt. Ook gebrek aan tijd 
of inzet voor het traject door deelname aan andere trainingen is een aantal keren 
genoemd en viermaal was de interne coach op de locatie niet voldoende aanwezig bij de 
coaching. Deze punten zijn cruciaal voor de borging van het traject. Belangrijk is dat elke 
locatie goed doordrongen is van de randvoorwaarden. De aanbevelingen die in de 
verslagen genoemd worden kunnen dan ook grotendeels worden overgenomen (zie ook 
het hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen). 

Uit de verslagen komen geen opvallende verschillen tussen de twee vroegschoollocaties 
en de dertien voorschoollocaties naar voren. 
 
 

4.5 Conclusie  
 
 
Uit zowel de zelfevaluaties van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers als de 
analyse van de verslagen komen positieve effecten van het traject Taal en VVE op de 
deelnemers naar voren. Uit de zelfevaluaties blijkt allereerst dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten over het algemeen zelf het idee hebben dat zij hun 
taalgericht gedrag hebben verbeterd. Daarnaast komt uit de verslagen naar voren dat 
het vergroten van het bewustzijn en de reflectie van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten op hun eigen taalgericht handelen een belangrijke verbetering is die tijdens 
het traject wordt waargenomen. Een verandering doormaken van onbewust 
(on)bekwaam naar bewust bekwaam biedt de basis voor verdere verbeteringen in het 
taaldidactisch handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Het traject Taal 
en VVE lijkt een goed middel om deze ontwikkeling bij pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten te bewerkstelligen. 

Daarnaast blijkt uit de verslagen dat ook op concrete punten (bijvoorbeeld in kleine 
groepjes, woordenschat aanbieden, interactief voorlezen) verbeteringen in het gedrag 
van pedagogisch medewerkers en leerkrachten waar te nemen zijn na afloop van het 
traject. 

Bij dit deelonderzoek naar de vijftien locaties die in de derde tranche deelnamen aan het 
traject Taal en VVE moeten een aantal beperkingen in acht genomen worden: 

- De zelfevaluaties meten geen daadwerkelijke veranderingen in het taaldidactisch 
gedrag van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, maar ervaringen van de 
betrokkenen. 

 
- De verslagen zijn door verschillende taaltrainers opgesteld die zelf de medewerkers 

gecoacht hebben en daardoor enigszins subjectief van aard. Omdat de verslagen 
soms vage, onduidelijke of multi-interpretabele formuleringen bevatten gaat het in dit 
rapport soms om een interpretatie van de verslagen. 
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- De geanalyseerde verslagen zijn educatief van aard en daardoor positief en 
opbouwend geformuleerd. Dit betekent dat de verslagen mogelijk een positiever 
beeld schetsen dan de werkelijke situatie. In aansluiting op het educatieve karakter 
van de verslagen is het ons opgevallen dat de verslagen verontrustend veel taal- en 
spelfouten bevatten. Gezien het educatieve karakter van de verslagen verdient het 
aanbeveling dat de taaltrainers van het ABC/CNA meer zorg besteden aan het 
opstellen van de verslagen.  

Rekening houdend met deze beperkingen wijst het derde deelonderzoek op positieve 
effecten van het traject Taal en VVE voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 
Terugkerend naar de onderzoeksvragen, duidt deze steekproef erop dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten in de vve na het traject meer taalgericht gedrag vertonen 
dan voorheen. Uit dit deelonderzoek komen geen extreme verschillen tussen voorschool- 
en vroegschoolmedewerkers naar voren, wel lijkt de leerwinst groter bij 
voorschoolmedewerkers. De randvoorwaarden voor inbedding van het werken met de 
Kijkwijzer en taaldoelen zijn gedeeltelijk in orde: waar dat nog niet het geval is zijn 
aanbevelingen geformuleerd waar aandacht aan dient te worden besteed.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 

 
 
In dit hoofdstuk worden op basis van de drie deelonderzoeken antwoorden geformuleerd 
op de vier onderzoeksvragen (5.1 t/m 5.4). Vervolgens wordt een beperking van het 
onderzoek besproken (5.5). Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen gebaseerd 
op de resultaten van deze evaluatie, voor vve-locaties, het ABC en CNA en voor verder 
onderzoek (5.6). 
 
 

5.1 Taalgericht gedrag 
 
 
Zowel de resultaten uit het eerste deelonderzoek (de interviews met de interne coaches) 
als uit het tweede (de online vragenlijst voor leerkrachten en leidsters) en het derde 
(vijftien vve-locaties uit de derde tranche onder de loep) duiden erop dat pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten na afloop van het traject Taal en VVE meer taalgericht 
gedrag vertonen. Taaltrainers van het ABC en CNA constateren concrete verbeteringen 
op veel punten, zoals bijvoorbeeld het werken in kleine groepjes of het gericht aanbieden 
van woordenschat. Ook het grootste deel van de geïnterviewde interne coaches zien na 
afloop van het traject meer taalgericht gedrag bij de pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten, met name op het gebied van het uitlokken van taal bij de kinderen en 
gesprekken voeren. Daarnaast constateren zowel de taaltrainers als de geïnterviewde 
interne coaches dat er een grote vooruitgang is geboekt bij de leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers met betrekking tot bewustwording: kennis over de taaldoelen 
en reflectie op het eigen taalgericht handelen. Een vergroot bewustzijn en reflectief 
vermogen betekent niet dat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten hierdoor ook 
daadwerkelijk meer taalgericht gedrag vertonen, maar een vergroot bewustzijn en 
reflectief vermogen betreffende de taaldoelen en taalgericht gedrag bieden wel de basis 
voor ontwikkeling op dit punt.  
 
Bovendien blijkt uit de zelfevaluaties van de deelnemers uit de derde tranche dat het 
overgrote deel van hen ervaart dat ze meer taalgericht gedrag vertonen door het traject 
Taal en VVE.  
 
 

5.2 Beklijving van de training 
 
 
Het grootste deel van de geïnterviewde coaches neemt in meer of mindere mate 
langetermijneffecten van het traject waar. Kennis van de taaldoelen en bewustzijn met 
betrekking tot taalgericht gedrag beklijven. Op meerdere locaties wordt de kijkwijzer nog 
met regelmaat gebruikt en het werken vanuit de taaldoelen toegepast. De interne 
coaches geven weinig voorbeelden van concrete verbeteringen in taalgericht gedrag. Uit 
de antwoorden van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de eerste en 
tweede tranche blijkt dat de meesten van hen ervaren dat ze zich meer bewust zijn van 
hun eigen taalgericht gedrag en ook meer taalgericht verdrag vertonen in de activiteiten 
met de kinderen. Ook geeft het grootste gedeelte van hen aan de kijkwijzer nog met 
enige regelmaat te raadplegen.  
 
De mate van beklijving van de effecten hangt sterk samen met de mate van borging op 
de locaties na afloop van het traject; interne coaching is daarvoor essentieel. De twee 
interne coaches die geen langetermijneffecten waarnemen zijn werkzaam op locaties 
waar niet intern gecoacht wordt op het werken met de kijkwijzer. Uit de enquêtes onder 
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de deelnemers van de eerste en tweede tranche blijkt dat de deelnemers die interne 
coaching ontvangen naar verhouding positiever zijn over het traject en de beklijving van 
de opgedane kennis en vaardigheden. Voor het bestendigen van de positieve effecten 
van het traject is een goede borging noodzakelijk. Daarvoor moet voldaan worden aan 
een aantal randvoorwaarden (zie 5.4).  
 
 

5.3 Pedagogisch medewerkers op de voorschool versus leerkrachten op de 
vroegschool 
 
 
Op basis van dit evaluatieonderzoek kunnen geen stellige uitspraken gedaan worden over 
de verschillen in de effecten tussen pedagogisch medewerkers van de voorschool en 
leerkrachten op de vroegschool, omdat maar weinig vroegschoolmedewerkers aan het 
onderzoek hebben meegedaan, in vergelijking met het aantal voorschoolmedewerkers.  
 
Wel zien drie van de geïnterviewde interne coaches verschillen tussen leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers op een aantal punten: leerkrachten lijken over het algemeen 
al beter op de hoogte van de SLO/UvA-taaldoelen en van taalgericht handelen. Daarnaast 
zijn leerkrachten vaak meer dan pedagogisch medewerkers gewend aan collegiale 
consultatie en coaching op de werkvloer. Volgens één geïnterviewde kan met 
leerkrachten gemakkelijk direct op de inhoud gecoacht worden, terwijl met pedagogisch 
medewerkers eerst aan bewustwording en zelfreflectie gewerkt moet worden. Deze 
interne coach meent dat de leerwinst bij pedagogisch medewerkers uiteindelijk groter is, 
zij maken een grotere ontwikkeling door.  
 
Deze laatste bewering wordt ondersteund door de resultaten van de zelfevaluaties door 
deelnemers van de derde tranche. Uit deze resultaten blijken geen extreme verschillen in 
de grote lijnen tussen voor- en vroegschoolmedewerkers, wel lijkt de leerwinst groter bij 
voorschoolmedewerkers: de verschillen in de zelfinschatting met betrekking tot 
beheersing van de kijkwijzervaardigheden tussen de aanvang en afloop van het traject 
zijn bij voorschoolmedewerkers groter dan bij de vroegschoolmedewerkers.  
 
 

5.4 Randvoorwaarden  
 
 
Voor een groot gedeelte van de locaties lijkt te gelden dat de randvoorwaarden voor een 
succesvolle implementatie van het traject niet altijd voldoende op orde zijn.  
Genoemde knelpunten zijn het gebrek aan tijd voor de coaching van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten, geen tijd voor de interne coach om zich op coachingstaken 
te richten, overbelasting van de medewerkers door deelname aan andere 
opleidingstrajecten, personeelswisselingen door reorganisatie of ziekte, gebrekkige 
samenwerking tussen voor- en vroegschool, het aanstellen van een minder geschikte 
persoon als interne coach en in sommige gevallen een uiteenlopend taalniveau van de 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  
 
 

5.5 Beperkingen en discussie 
 
 
In de deelconclusies van de drie deelonderzoeken van deze evaluatie van het traject Taal 
en VVE zijn per deelonderzoek enkele kanttekeningen geplaatst bij de reikwijdte van de 
conclusies. Eén beperking betreft het geringe aantal respondenten. Bekend is dat in 
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dergelijk kwalitatief onderzoek de respons op (online) vragenformulieren en 
medewerking aan interviews vaak klein is. Hiermee rekening houdend is in dit onderzoek 
gekozen voor drie verschillende onderzoeksmethoden die complementair zijn. In de drie 
deelonderzoeken wordt een beroep gedaan op medewerking van respondenten uit 
verschillende doelgroepen. De drie deelonderzoeken vullen elkaar aan en tussen de 
resultaten kunnen verbanden gelegd worden. Tezamen schetsen de uitkomsten van de 
deelonderzoeken een consistent beeld. Deze combinatie van onderzoeksmethoden, 
diverse soorten respondenten en het consistentie van de resultaten ondervangen het 
probleem van een beperkte respons.  
 
Een andere beperking geldt voor alle drie de deelonderzoeken en wordt daarom hier 
herhaald. De drie verschillende deelonderzoeken geven inzicht in de visies van interne 
coaches (deelonderzoek 1), van pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
(deelonderzoek 2 en 3) en van taaltrainers van het ABC/CNA (deelonderzoek 3) op de 
effecten van het traject Taal en VVE op het taalgericht handelen van de deelnemers. 
Gebaseerd op deze inzichten zijn bovenstaande antwoorden geformuleerd op de 
onderzoeksvragen. Het is belangrijk om hierbij in gedachten te houden dat in dit 
onderzoek niet daadwerkelijk veranderingen in het gedrag van pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten gemeten zijn. In plaats daarvan zijn de ervaringen en meningen 
geïnventariseerd van interne coaches, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 
taaltrainers van het ABC/CNA. Het consistente beeld dat naar voren komt uit de drie 
verschillende deelonderzoeken versterkt de conclusies van dit rapport maar om een 
volledig beeld te krijgen van het effect van het traject Taal en VVE op het taalgericht 
handelen van leerkrachten pedagogisch medewerkers, is aanvullend onderzoek vereist 
(zie 5.6. Aanbevelingen). 
 
 

5.6 Aanbevelingen 
 
 
Op basis van de resultaten en bovenstaande conclusies kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan. 
 
Aanbevelingen voor de deelnemende locaties 

1. Wees duidelijk tijdens de intake over het al dan niet kunnen voldoen aan de 
randvoorwaarden voor het traject. Zie af van deelname wanneer niet voldoende aan 
de randvoorwaarden voldaan kan worden. 

2. Maak duidelijke keuzes voor bepaalde opleidingstrajecten en wijs ook trajecten af om 
inefficiëntie, tijdgebrek en overbelasting te voorkomen. 

3. Sluit in de borging van het traject aan bij andere opleidingstrajecten. 
4. Maak voor de interne coach een vast aantal uren vrij zodat deze tijd genoeg heeft om 

daadwerkelijk te kunnen coachen. 
5. Maak wijze keuzes met betrekking tot deelname van de juiste persoon aan het coach-

de-coachtraject: let daarbij op wie uren kan vrijmaken voor de interne coaching en 
wie binnen het team het meest natuurlijk de rol van coach zou kunnen aannemen.  

6. Bied leidinggevenden mogelijkheid tot verdieping van kennis met betrekking tot het 
werken met de Kijkwijzer en de taaldoelen. Leidinggevenden zijn vanwege gebrek 
aan tijd voor coaching en de hiërarchische verhoudingen tussen leidinggevende en 
leerkracht/pedagogisch medewerker niet het meest geschikt om functie van interne 
coach op zich te nemen: wel is het meerwaarde als leidinggevenden goed op de 
hoogte zijn van het werken met de Kijkwijzer en de SLO/UvA-taaldoelen.  

7. Bied de interne coach de mogelijkheid om deel te nemen aan bijscholingsactiviteiten.  
8. Zorg dat alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten gecoacht worden in het 

werken met de Kijkwijzer, zodat teamwisselingen geen invloed hebben op de kennis 
verzameld in het team.  
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9. Stimuleer collegiale consultatie. 
10. Neem het werken met de Kijkwijzer en taaldoelen op in het instellingsbeleid. 
11. Versterk de samenwerking tussen voor- en vroegschool.  
12. Faciliteer, indien noodzakelijk, taalondersteuning voor het personeel. 

 
Aanbevelingen voor het ABC en CNA 

1. Wees duidelijk tijdens de intake met locaties over de randvoorwaarden, selecteer 
streng wanneer de locatie niet aan randvoorwaarden voldoet of binnen de looptijd 
van het traject de randvoorwaarden niet kan verbeteren. 

2. Bied op regelmatige basis mogelijkheid tot bijscholing voor pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten en interne coaches. 

3. Vanwege de ervaringen van enkele locaties: instrueer de taaltrainers duidelijk over 
het traject en de gang van zaken binnen het traject, zodat geen situaties ontstaan 
waarin de taaltrainer coacht op andere zaken dan het werken met de Kijkwijzer, 
waarin de taaltrainer niet goed voorbereid is, waarin de taaltrainer nalaat de 
coachingsverslagen toe te sturen aan de locaties. 

4. Besteed aandacht aan de verzorging van de coachingsverslagen (correct taalgebruik) 
vanwege het educatieve karakter van deze verslagen.  

5. Verbeter de communicatie rondom het Satellietaanbod, zodat locaties de 
bijeenkomsten tijdig kunnen opnemen in de planning en er tijd is om het draagvlak te 
vergroten onder de pedagogisch medewerkers en leerkrachten. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  

1. Verplicht voorafgaand aan deelname aan het traject de locaties, leidinggevenden, 
interne coaches, taaltrainers, pedagogisch medewerkers en leerkrachten mee te doen 
aan onderzoek naar de effecten van het traject. Deze afspraken moeten gelden als 
voorwaarden voor deelname aan het traject, zodat in vervolgonderzoek mogelijk 
gemaakt kan worden. 

2. Om daadwerkelijke veranderingen in het taalstimulerend gedrag van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten te meten, en na te gaan of eventuele effecten 
beklijven, is vervolgonderzoek van een ander type noodzakelijk, met een voormeting, 
nameting en retentiemeting van een experimentele en een controlegroep. Hierbij 
dient een groep leerkrachten en pedagogisch medewerkers voorafgaand aan het 
coachingstraject, direct na afloop van het traject en vervolgens op een nog later 
moment na van afloop van het traject door een onafhankelijke onderzoeker te 
worden geobserveerd tijdens de activiteiten/lessen. Ditzelfde dient te gebeuren bij 
een controlegroep van pedagogisch medewerkers en leerkrachten die niet deelnemen 
aan het coachingstraject. 

3. Naast de effecten van het traject Taal en VVE op leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers is het uiteindelijk de vraag welk effect het traject heeft op de prestaties 
van de kinderen. Het doel van het traject is immers ervoor te zorgen dat kinderen 
een betere taalontwikkeling doormaken. Ook hiervoor is een onderzoeksdesign 
vereist met een voormeting, nameting en retentiemeting bij een experimentele groep 
en een controlegroep. 
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Bijlage 1: Leidraad interviews interne coaches 

 
 
Algemene gegevens 

1. Naam 
2. Organisatie:  
3. Functie (ic?): 
4. Sinds wanneer?  
5. Op welke locaties? 

a. Voorschool/vroegschool? 
b. Wanneer deelname aan traject Taal en Vve?  
c. Tranche …? 

 

Ervaring coachingstraject Taal en vve 

6. Ervaring coachingstraject Taal en vve algemeen?  
a. Sterke punten?  
b. Zwakke punten?  

 
7. Ervaring ‘coach the coach’ traject?  

a. Sterke punten  
b. zwakke punten 

 
8. a. Heb je tijdens het coachtingstraject verbetering waargenomen bij leidsters / 

leerkrachten? 
b. Zo ja, waar bestaat die uit? 

 
9. In hoeverre passen leerkrachten & leidsters nu nog toe wat ze geleerd hebben bij 

het coachingstraject en waaruit blijkt dat?  
 

10. a. Ervaar je verschil in effect tussen leidsters en leerkrachten?  
b. Zo ja, welk? 

 
11. Is er een verschil in effect tussen locaties van tranche 1 en die van tranche 2? 

 

Borging traject 

12. Welke taken voer je uit om het traject te borgen? 
a. Observaties? / Film? 
b. Nabespreken observaties? 
c. Bijeenkomsten? (voor wie? Leidster/leerkrachten? Management?) 
d. Anders? 

 
13. Hoe regelmatig voer je deze taken uit? 

 
14. Hoe ga je bij deze taken te werk? 
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15. a. Zijn deze taken effectief?  
b. In welk opzicht wel/niet? 
 

16. Wat moet nog bereikt worden, bij leidster/leerkrachten? Waar liggen de 
verbeterpunten? 

 
 

Randvoorwaarden 

17. a. Voer je alle taken uit voor borging van het traject die vooraf zijn afgesproken?  
b. Zo niet, wat voor redenen zijn daarvoor aan te wijzen? 

 
18. In hoeverre voldoen de locaties aan de randvoorwaarden noodzakelijk voor een 

goede implementatie en borging van Taal en Vve? 
a. Organisatorische randvoorwaarden 
b. Randvoorwaarden met betrekking tot taalrijke leeromgeving 
c. Randvoorwaarden met betrekking tot pedagogisch didactische 

vaardigheden van leidsters/leerkrachten 
 

19. Waar is verbetering nodig op het gebied van randvoorwaarden? 
 

20. Wat gebeurt er om verbetering te bereiken? 
 

21. Wat moet nog gebeuren? 
 

22. Heb je overige opmerkingen die in de evaluatie van het coachingstraject Taal en 
vve moeten worden meegenomen? 
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Bijlage 2: Online enquête 

 

Evaluatie Taal en VVE 

Beste pedagogisch medewerker en/of leerkracht,De Universiteit van Amsterdam doet in 
opdracht van de Gemeente Amsterdam onderzoek naar het coachingstraject Taal en VVE. 
Graag betrekken we bij dit onderzoek de ervaringen van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten. Wij vragen je daarom bij te dragen aan dit onderzoek door het invullen van 
deze online enquête. De antwoorden zullen anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Vast hartelijk dank voor je 
medewerking! Klik op het pijltje rechtsonder om te beginnen aan de enquête. 

Allereerst volgen enkele algemene vragen over jouw locatie en het traject Taal en VVE. 

Wanneer heb je meegedaan aan het coachingstraject Taal en VVE? 

 In het schooljaar 2010-2011 (1) 
 In het schooljaar 2011-2012 (2) 
 In het schooljaar 2012-2013 (4) 
 Ik heb nooit aan het coachingstraject Taal en VVE meegedaan (3) 
If Ik heb nooit aan het coachi... Is Selected, Then Skip To End of Survey 
 

Op welke locatie werkte je, ten tijde van het coachingstraject Taal en VVE? 

 

In welk stadsdeel is deze locatie? 

 Centrum (1) 
 West (2) 
 Nieuw -West (3) 
 Zuidoost (4) 
 Zuid (5) 
 Noord (6) 
 

Deze locatie was een .... 

 Voorschool (1) 
 Vroegschool (2) 
 Zowel een voorschool als een vroegschool (3) 
 

 

De volgende vragen gaan over het stimuleren van taalvaardigheid bij kinderen 
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE ben ik beter op de hoogte van de taaldoelen van kinderen 
in de voorschool. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE ben ik beter op de hoogte van de taaldoelen van kinderen 
in de vroegschool. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE ben ik mij tijdens de activiteiten met kinderen meer bewust 
van mijn eigen gedrag op het gebied van taalstimulering bij kinderen. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: Sinds het 
coachingstraject Taal en VVE vertoon ik meer taalstimulerend gedrag bij de kinderen dan 
voorheen. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
 

Kun je enkele voorbeelden geven van taalstimulerend gedrag dat jij (meer) vertoont 
sinds het traject Taal en VVE? 
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Houd je bij het voorbereiden van je activiteiten rekening met de taaldoelen van 
kinderen? 

 Altijd (1) 
 Meestal (2) 
 Soms (3) 
 Nooit (4) 
 

De volgende vragen gaan over de Kijkwijzer Taal en VVE. 

 

Hoe vaak gebruik je zelf de Kijkwijzer Taal en VVE, nu het coachingstraject is afgelopen? 

 Eén tot enkele keren per week (1) 
 Eén tot enkele keren per maand (2) 
 Eén tot enkele keren per jaar (3) 
 Nooit (4) 
 

Wanneer gebruik je de Kijkwijzer Taal en VVE, nu het traject is afgelopen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 Bij de voorbereiding van activiteiten (1) 
 Bij lesobservaties door de interne coach/ collega / leidingevende (2) 
 Bij gesprekken met de interne coach en/of leidinggevenden (3) 
 Bij groepsbijeenkomsten / teamoverleg met collega's (4) 
 Anders, namelijk: (5) ____________________ 
 Niet van toepassing: ik gebruik de Kijkwijzer Taal en VVE niet (6) 
 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: De Kijkwijzer Taal en 
VVE hielp mij tijdens het traject Taal en VVE bij het verbeteren van mijn eigen 
taalstimulerend gedrag tijdens de activiteiten met de kinderen. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: De Kijkwijzer Taal en 
VVE helpt mij, nu het traject Taal en VVE is afgelopen, nog altijd bij het verbeteren van 
mijn eigen taalstimulerend gedrag tijdens de activiteiten met de kinderen. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
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De volgende vragen gaan over de begeleiding die je hebt kregen bij het werken met de 
Kijkwijzer Taal en VVE na afloop van het coachingstraject. 

 

Q17 Hoe vaak bespreekt de interne coach of een collega jouw activiteiten aan de hand 
van de Kijkwijzer Taal en VVE? 

 Eén keer per jaar (1) 
 Twee keer per jaar (2) 
 Meer dan twee keer per jaar (3) 
 Nooit (4) 
 

In hoeverre vind je deze besprekingen leerzaam? 

 Zeer leerzaam (1) 
 Leerzaam (2) 
 Niet leerzaam (3) 
 Helemaal niet leerzaam (4) 
 Niet van toepassing: mijn activiteiten worden nooit besproken aan de hand van de 

Kijkwijzer Taal en VVE (5) 
 

Hoe vaak vinden er teambijeenkomsten plaats waarin de Kijkwijzer Taal en VVE (of een 
gedeelte daarvan) besproken wordt, nu het coachingstraject is afgelopen? 

 Eén keer per jaar (1) 
 Twee keer per jaar (2) 
 Meer dan twee keer per jaar (3) 
 Nooit (4) 
 

In hoeverre vind je deze bijeenkomsten leerzaam? 

 Zeer leerzaam (1) 
 Leerzaam (2) 
 Niet leerzaam (3) 
 Helemaal niet leerzaam (4) 
 Niet van toepassing: dit soort bijeenkomsten vinden niet plaats (5) 
 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stelling: Op mijn werk ontvang 
ik, nu het traject Taal en VVE is afgelopen, genoeg begeleiding om verder te werken met 
de Kijkwijzer Taal en VVE. 

 Helemaal mee eens (1) 
 Mee eens (2) 
 Niet mee eens (3) 
 Helemaal niet mee eens (4) 
 Geen mening (5) 
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Als je behoefte hebt aan verdere begeleiding bij het werken met de Kijkwijzer Taal en 
VVE, wat voor soort begeleiding zou je dan willen (bijvoorbeeld meer individuele 
coaching door observaties van je activiteiten, meer groepsbijeenkomsten, etc.)? 

 

Tenslotte nog een laatste vraag over je vooropleiding. 

 

Welk niveau is je hoogst genoten opleiding? 

 MBO-3 of lager (1) 
 MBO-4 (2) 
 HBO of hoger (3) 
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Bijlage 3: Zelfevaluatieformulier deelnemers tranche 3 

 

Beste vve-medewerker, 
 
De Universiteit van Amsterdam doet in opdracht van de Gemeente Amsterdam onderzoek 
naar het coachingstraject Taal en Vve, het traject waar jouw locatie de afgelopen tijd aan 
heeft meegedaan. Graag betrekken we bij dit onderzoek de ervaringen van leidsters en 
leerkrachten. Wij vragen je daarom bij te dragen aan dit onderzoek door het invullen van 
onderstaande vragenlijst. De antwoorden zullen anoniem en vertrouwelijk worden 
verwerkt. 
 
Vast hartelijk voor je medewerking! 
 
 
 
De vragenlijst begint nu. 
 
Hieronder staan enkele vragen naar praktische informatie. De vragenlijst gaat verder op 
de volgende pagina. 
 
 

1. Op welke locatie werk je? 

___________________________________________________________ 

2. Deze locatie is een: voorschool /vroegschool * (* doorstrepen wat niet van 

toepassing is) 

3. Welk niveau is je hoogst genoten opleiding?. 

a. mbo 3 of lager  

b. mbo 4  

c. hbo of hoger  

4. Met welke kijkwijzerkaarten heb je gewerkt in de individuele coaching? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________ 

 
Op de volgende pagina volgen een aantal stellingen.  
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de onderstaande stellingen. 
--  helemaal niet mee eens  
-  niet mee eens 
+ mee eens 
++ helemaal mee eens 
X geen mening 
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Voorafgaand aan het traject Taal en vve 
… 

-- - + ++ X 

1. had ik voldoende kennis van de mondelinge taaldoelen van 
kinderen in de voorschool. 

     

2. had ik voldoende kennis van de schriftelijke taaldoelen van 
kinderen in de voorschool 

     

3. had ik voldoende kennis van de mondelinge taaldoelen van 
kinderen in de vroegschool. 

     

4. had ik voldoende kennis van de schriftelijke taaldoelen van 
kinderen in de vroegschool 

     

5. kon ik achterstanden in de taalontwikkeling bij kinderen 
signaleren. 

     

6. bood ik dagelijks gericht 4 tot 5 nieuwe woorden aan.       
7. bood ik nieuwe woorden aan met behulp van prentenboeken.      
8. bood ik werkvormen aan waarbij kinderen met de nieuwe 

woorden kunnen oefenen.  
     

9. checkte ik regelmatig of kinderen de nieuw aangeboden 
woorden kennen. 

     

10. stemde ik mijn taalaanbod af op het niveau van de kinderen.      
11. gaf ik de kinderen genoeg de ruimte voor eigen mondelinge 

bijdragen. 
     

12. las ik dagelijks interactief voor.      
13. selecteerde ik boeken en teksten die aansluiten bij het 

niveau van de kinderen. 
     

14. gaf ik feedback op het taalgebruik van de kinderen door fout 
taalgebruik van de kinderen in de correcte vorm te herhalen. 

     

15. hielp ik de kinderen met hun eigen formuleringen door het 
stellen van sturende vragen. 

     

16. voerde ik dagelijks gesprekjes met kinderen waarbij ik 
kinderen aanzet tot nadenken over oplossingen en/of 
logische verbanden 

     

17. stimuleerde ik kinderen hun eigen handelingen te 
verwoorden. 

     

18. stimuleerde ik de kinderen om op elkaar en mijzelf te 
reageren. 

     

19. bood ik bij een prentenboek verwerkingsactiviteiten aan 
gericht op het verhaalbegrip. 

     

20. kon ik de kinderen de verschillen tussen voorlezen en 
vertellen duidelijk maken. 

     

21. kon ik de kinderen bewust maken van de relatie tussen 
gesproken en geschreven tekst maken . 

     

22. was mijn lokaal taalrijk ingericht (bijv. boeken aanwezig, 
posters op kindhoogte aan de muur, verschillende hoeken 
met verschillende duidelijke thema’s, afwisselend speelgoed, 
etc.). 

     

23. bood ik dagelijks taalspelletjes aan.       
24. bood ik dagelijks liedjes of versjes aan.      
25. kende ik de ontwikkeling van het klanksysteem (klinkers en 

medeklinkers) bij jonge kinderen.  
     

Z.O.Z! De vragenlijst gaat verder op de volgende 
bladzijde! 
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Na afloop van het traject Taal en vve … -- - + ++ X 
26. heb ik voldoende kennis van de mondelinge taaldoelen van 

kinderen in de voorschool. 
     

27. heb ik voldoende kennis van de schriftelijke taaldoelen van 
kinderen in de voorschool. 

     

28. heb ik voldoende kennis van de mondelinge taaldoelen van 
kinderen in de vroegschool. 

     

29. heb ik voldoende kennis van de schriftelijke taaldoelen van 
kinderen in de vroegschool. 

     

30. kan ik achterstanden in de taalontwikkeling bij kinderen 
signaleren. 

     

31. bied ik dagelijks gericht 4 tot 5 nieuwe woorden aan.       
32. bied ik gericht nieuwe woorden aan met behulp van 

prentenboeken 
     

33. bied ik werkvormen aan waarbij kinderen met de aangeboden 
nieuwe woorden kunnen oefenen.  

     

34. check ik regelmatig of kinderen de nieuw aangeboden 
woorden kennen. 

     

35. stem ik mijn taalaanbod af op het niveau van de kinderen.      
36. geef ik de kinderen genoeg de ruimte voor eigen mondelinge 

bijdragen. 
     

37. lees ik dagelijks interactief voor.      
38. selecteer ik boeken en teksten die aansluiten bij het niveau 

van de kinderen. 
     

39. geef ik feedback op het taalgebruik van de kinderen door 
onjuist taalgebruik van de kinderen in de correcte vorm te 
herhalen  

     

40. help ik de kinderen met hun eigen formuleringen door het 
stellen van sturende vragen. 

     

41. voer ik dagelijks gesprekjes met kinderen waarbij ik kinderen 
aanzet tot nadenken over oplossingen en/of logische 
verbanden 

     

42. stimuleer ik kinderen hun eigen handelingen te verwoorden.      
43. stimuleer ik de kinderen om op elkaar en mijzelf te reageren.      
44. bied ik bij een prentenboek verwerkingsactiviteiten aan 

gericht op het verhaalbegrip. 
     

45. kan ik de kinderen de verschillen tussen voorlezen en 
vertellen duidelijk maken. 

     

46. kan ik de kinderen bewust maken van de relatie tussen 
gesproken en geschreven tekst maken . 

     

47. is mijn lokaal taalrijk ingericht (bijv. boeken aanwezig, 
posters op kindhoogte aan de muur, verschillende hoeken 
met verschillende duidelijke thema’s, afwisselend speelgoed, 
etc.) 

     

48. bied ik dagelijks taalspelletjes aan.       
49. bied ik dagelijks liedjes of versjes aan.      
50. ken ik de ontwikkeling van het klanksysteem (klinkers en 

medeklinkers) bij jonge kinderen.  
     

 

Z.O.Z! De vragenlijst gaat verder op de volgende 
bladzijde! 
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Algemeen -- - + ++ X 
51. Door het coachingstraject Taal en vve ben ik mij meer bewust 

van mijn eigen gedrag op het gebied van taalstimulering bij 
kinderen. 

     

52. Door het coachingstraject Taal en vve vertoon ik meer 
taalstimulerend gedrag bij de kinderen dan voorheen. 

     

53. Door het coachingstraject Taal en vve heb ik meer kennis 
over taalontwikkeling van kinderen. 

     

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! 
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Bijlage 4: Format verslagen ABC/CNA 

Intakeformulier 

Intake op locatie :  

Gesprek met  : 

Functie   : 

  

Ingevuld door  : 

Datum   :  

 

 

Locatie, personeel en faciliteiten 

Voor of vroegschool of beiden 

Sinds wanneer VVE locatie?  

 

Wie is de leidinggevende?  

 

Wie is de VVE- coördinator/IB-er en 
sleutelfiguur voorschool? 

 

 

Wat is de rol, wat zijn de taken en 
faciliteiten van de VVE coördinator? 
En wat is de rol m.b.t. de 
voorscholen? 

 

Welke opleiding en begeleiding heeft 
de coördinator/ sleutelfiguur op het 
gebied van VVE gehad? 

 

Hoe ziet de samenwerkingsrelatie met 
school/peuterspeelzaal eruit?  

 

Hoeveel leidsters en/of leerkrachten 
doen mee? 
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Wie wordt de interne coach? 

 

 

Heeft de interne coach de training 
gevolgd of gaat hij/zij deze volgen? 

 

 

 

Aanbod en scholing 

Welk VVE-programma wordt 
gebruikt? 

 

 

Wat wordt aangeboden om expliciet 
aan taal te werken?  

 

Welke scholingstraject vinden er op 
dit moment plaats? 

 

Welke scholing is er op locatie 
uitgevoerd de afgelopen 3 jaar en 
wanneer?  

 

Hoeveel leidsters/leerkrachten zijn  

VVE-gecertificeerd? 

 

 

 

Zorg en begeleiding 

Wordt de taalontwikkeling van de 
kinderen bijgehouden? En zo ja, hoe? 

 

Wordt de taalontwikkeling van de 
kinderen gemeten? En zo ja hoe? 

 

Wordt er gewerkt met  
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handelingsplannen?  

Zijn er afspraken over te behalen 
taaldoelen op leerling-niveau? 

 

 

 

Onderzoeken en rapporten 

Inspectierapport VVE: wat waren de 
verbeterpunten in relatie tot de 
taalontwikkeling van kinderen? 

 

Wat is er sinds het verschijnen van 
dit rapport al aangepakt? 

 

Zijn er verbeterpunten uit andere 
onderzoeken in relatie tot de 
taalontwikkeling waar rekening mee 
moet worden gehouden? 

Zo ja, welke? 

 

Is er een kwaliteits/beleids/werkplan?  

 

 

Zijn er relevante verbeterpunten en 
doelen in relatie tot de 
taalontwikkeling opgenomen in het 
plan? 

Zo ja, welke? 

 

Is er in het plan informatie 
opgenomen relevant voor dit project? 

 

Zijn er afspraken over te behalen 
doelen op het gebied van taal op 
leerling-niveau?  

 

 

 

 

Motivatie, doelen en verwachtingen project 

Wat is de motivatie om deel te nemen 
aan dit project? 
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Wat zijn de verwachtingen van dit 
project? 

 

 

Zijn de leidsters/leerkrachten op de 
hoogte van deelname? 

 

Welke doelen stelt de deelnemende 
locatie zichzelf? 

 

Bent u op de hoogte van het gebruik 
van camera’s en mogen leidsters en 
kinderen gefilmd worden voor 
educatieve doeleinden? 

 

Ter ondersteuning van de Kijkwijzer 
en de vaardigheden van de 
leidsters/leerkrachten wordt ( 
interactief) beeldmateriaal gemaakt 
voor de website (www.taalenvve.nl).  

Bent u bereid om hier aan mee te 
werken? 

 

 

 

 

Analyse 

Uit het gesprek en de aanvullende informatie moet duidelijk worden of wordt voldaan aan 
de randvoorwaardelijke erkenningseisen VVE, wat de kwaliteit van begeleiding en 
onderwijs in de huidige situatie is en of en hoe het project kan worden geïntegreerd in 
lopende ontwikkeling op voor- en vroegschool. Op basis van een analyse van alle 
gegevens wordt een advies voorbereid. 

 

Indruk van de locatie(s) naar aanleiding van 
intakegesprek en introductie 

Locatie:  

Gesprek met:  

Datum:  
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Observatieverslag 

Locatie: 
Trainer(s) taaldoelen: 
Leidsters/leerkrachten: 
Data: 
 
Geobserveerde activiteiten: 
 
Pedagogisch didactische vaardigheden: 
 
Tops 
De leidster/leerkracht ondersteunt, biedt veiligheid en daagt kinderen op de volgende 
manieren uit:  
 
Tips 
Dit kan de leidster/leerkracht nog meer doen om te ondersteunen, veiligheid te bieden, 
of kinderen uit te dagen: 
 
Kinderen ontwikkelen zich dan op de volgende manier: 
 
 
Vaardigheden leidster/leerkracht in het kader van de kijkwijzer Taal en VVE: 
 
Tops 
De leidster/leerkracht werkt al gericht aan taaldoelen door: 
 
Tips 
Zo kan de leidster/leerkracht de taalontwikkeling nog meer stimuleren: 
 
Kinderen ontwikkelen zich dan op de volgende manier: 

 

Taalrijke leeromgeving (zie checklist): 
 
Tops  
Dit is sterk aan de leeromgeving: 
 
 Tips 
Zo maak je omgeving taalrijker: 

 
Kinderen ontwikkelen zich dan op de volgende manier: 
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Checklist Taalrijke leeromgeving 
 
Lokaal algemeen: 
o De ruimte is ingedeeld in verschillende hoeken.  
o Het thema is goed zichtelijk. 
o De kinderen kunnen allerlei talige ervaringen opdoen. 
o De wanden zijn functioneel en op kinderhoogte ingericht. 
o Het lokaal is ziet er overzichtelijk uit. 
o De kinderen kunnen zelfstandig werken/opruimen. 

 
Hoeken algemeen: 
o De hoeken zijn aantrekkelijk en uitdagend ingericht. 
o In de hoeken is het prettig spelen, met meerdere kinderen, en eventueel een 

volwassene. 
o In de hoeken bevinden zich materialen die het praten, lezen en schrijven 

bevorderen.  
o De hoeken zijn duidelijk herkenbaar voor kinderen.  
o De hoeken worden regelmatig opnieuw ingericht, bijv. bij wisseling van seizoen of 

thema. 
o In de ruimte bevindt zich een grote variëteit aan speelgoed: 

o Er zijn echte materialen aanwezig. 
o Er zijn verschillende materialen aanwezig passend bij de verschillende 

ontwikkelingsfases. 
o Er is zowel open als gesloten materiaal aanwezig op de groep, die het 

handelen, denken en praten uitlokken. 
o Spelmateriaal is uitdagend uitgestald, of juist uitdagend opgeborgen. 
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Advies 

Advies/ Coachingstraject op maat:  

Op basis van de analyse en de observaties (kijkwijzerkaarten)  

 

leervragen 

•  leervragen locatie en leidsters/leerkrachten  

beoogde doel 

 
•  Beoogde doel in relatie tot kijkwijzer en 

vaardigheden en kennis leidsters 

krachten 

 
• Krachten van de individuele leidsters en locatie 

aandachtspunten, 
randvoorwaarden 

en risico's 

•  aandachtspunten in relatie tot leerpunten en 
randvoorwaarden pedagogisch leerklimaat en 
risico's t.a.v. uitvoering van het traject en 
randvoorwaarden vanuit de locatie en inzet eigen 
middelen en methodes 

aansluiting huidige 
situatie 

•  aansluiting bij huidige situatie, ontwikkelingen, 
(dag)programma, kennis en kunde en training en 
koppeling voor- en vroegschool 
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Eindverslag 

Naam locatie: 

Namen leidsters/leerkrachten: 

Naam coach(es) : 

 

Het doel van het traject zoals vastgesteld in het advies 

 

• Doel op locatieniveau: 
 

• Doelen op leidster / leerkracht niveau: 
 

• Doelen op kind niveau: 
 

 

Coachingsverslag: 

 

Individueel leertraject 

 

Per leidster/ leerkracht: In hoeverre heeft de leidsters/leerkracht haar/zijn eigen 
leervragen/leerdoelen behaald d.m.v. het coachingstraject? Op welke punten is er 
verbetering op opgetreden? Op welke punten niet? 

 

Geef per persoon aan of het om een leidster of leerkracht gaat.  

 

Dus: 

Leidster/leerkracht 1 

a. Leervraag: 
b. Kijkwijzerkaart(en); 
c. Situatie na coachingstraject 

o Verbeterd op de volgende punten: 
o Nog werken aan de volgende punten: 

d. Bijzonderheden? 
 

Leidsters/leerkracht 2:  
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a. Leervraag: 
b. Kijkwijzerkaart(en); 
c. Situatie na coachingstraject 

o Verbeterd op de volgende punten: 
o Nog werken aan de volgende punten: 

d. Bijzonderheden? 
 

Leidsters/leerkracht 3:  

a. Leervraag: 
b. Kijkwijzerkaart(en); 
c. Situatie na coachingstraject 

o Verbeterd op de volgende punten: 
o Nog werken aan de volgende punten: 

d. Bijzonderheden? 
 

Etc.  

 

 
 
Groepstraining 

 

1. Eerste groepsbijeenkomst: 
a. datum,  
b. onderwerp 
c.  doel 
d.  middel 
e. behaalde resultaten 
f. nog te behalen resultaten 
g. bijzonderheden 

 

2. Evaluatiebijeenkomst: 
a. datum 
b. onderwerp 
c. doel 
d.  middel 
e. behaalde resultaten  
f. nog te behalen resultaten 
g. bijzonderheden 
 

3. Satelliet workshop 1 
a. datum 
b. onderwerp 
c. doel 
d. middel 
e. behaalde resultaten 
f. nog te behalen resultaten 
g. bijzonderheden 
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4. Satelliet workshop 2 
a. datum 
b. onderwerp 
c. doel 
d. middel 
e. behaalde resultaten 
f. nog te behalen resultaten 
g. bijzonderheden 

 

Coach the Coach 

 

Naam interne coach: 

a. Doel coaching/ leervraag interne coach 
b. Middel (denk hierbij aan aantal bijeenkomsten, workshops etc.)  
c. Behaalde resultaten 
d. Nog te behalen resultaten 
e. Bijzonderheden 

 

Randvoorwaarden 

 

In hoeverre voldeed de locatie aan de randvoorwaarden noodzakelijk voor een goede 
implementatie van Taal en vve? Denk hierbij aan de volgende punten:  

 

a. Randvoorwaarden met betrekking tot een taalrijke leeromgeving, bestaande 
uit: 
(zie ook checklist ‘taalrijke leeromgeving’) uit het observatieverslag 

 

b. Randvoorwaarden met betrekking tot pedagogisch didactische vaardigheden 
van de leidsters/leerkrachten 
• Veilig pedagogisch klimaat kunnen scheppen voor alle kinderen. 
• Kennis hebben van en vaardigheid in het afwisselen van werkvormen en 

activiteiten. 
 

c. Randvoorwaarden met betrekking tot de organisatie  
• Samenwerking tussen leidsters en leerkrachten rond het onderwijsaanbod en de 

overdracht van kinderen. 
• Organisatie van draagvlak en tijd voor project.  
• Organisatie van continuïteit en borging door aanstelling van interne coach en het 

vrijmaken van uren voor deze coach  
• Organisatie van een talige werkomgeving, d.w.z, organisatie van evt. 

noodzakelijke taalondersteuning voor leidsters/leerkrachten. 
 

Conclusie 
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Taalrijke leeromgeving: 
- Tops voorafgaand aan coachingstraject 
- Tips voorafgaand aan coachingstraject 
- Tops na afloop van coachingstraject 
- Tips na afloop van coachingstraject 

 

Pedagogisch didactische vaardigheden: 
- Tops voorafgaand aan coachingstraject 
- Tips voorafgaand aan coachingstraject 
- Tops na afloop van coachingstraject 
- Tips na afloop van coachingstraject 

 

Organisatorische randvoorwaarden: 
- Tops voorafgaand aan coachingstraject 
- Tips voorafgaand aan coachingstraject 
- Tops na afloop van coachingstraject 
- Tips na afloop van coachingstraject 

 

 

Advies aan de locatie 

 

Wat is blijven liggen, wat kan worden opgepakt door de organisatie of door derden? 

 

Trainer taaldoelen: 

Datum  : 

Handtekening : 

 

Kopie naar : 
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