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‘Elke docent voor taalrendement!’
TAALBELEID OP HET RIJSWIJKS LYCEUM
Verbetering van taalvaardigheid: een zaak van alleen docenten Nederlands?
Nog weinig scholen in het voortgezet onderwijs kennen een schoolbreed
taalbeleid. Als adviseur begeleidt Wilma van der Westen, werkzaam bij De
Haagse Hogeschool, de invoering van een schoolbreed taalbeleid in het
Rijswijks Lyceum, een school met een groot aantal leerlingen van niet-Nederlandse afkomst. In dit eerste artikel in een serie van twee beschrijft ze vanuit
welke uitgangspunten dit taalbeleid is opgezet.

Wilma van der Westen
Op sommige basisscholen zijn er speciale taalcoördinatoren die vanuit een schoolbreed geformuleerd taalbeleid zich speciaal richten op de taalontwikkeling van
leerlingen. In het middelbaar onderwijs is een dergelijk
taalbeleid over het algemeen ver te zoeken: hoogstens
zijn er werkgroepen van docenten die op kleine schaal
op hun school taalontwikkeling aan de orde proberen te
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stellen. Toch zijn er duidelijk signalen dat de behoefte
voor een veelomvattender, schoolbreed taalbeleid ook in
het middelbaar onderwijs gevoeld wordt. Vorig jaar adviseerden de Profielcommissies nog aan de minister dat
elke school een taalcoördinator zou dienen te krijgen en
uit de veldraadpleging van de Expertgroep Doorlopende
Leerlijnen Taal en Rekenen bleek een overweldigende
meerderheid van de 300 aanwezige docenten vóór het
verplicht invoeren van een taalbeleid op middelbare
scholen.
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Met ingang van dit jaar voert het Rijswijks Lyceum
een dergelijk schoolbreed taalbeleid in. Het Rijswijks
Lyceum is een school in de Randstad met een groot
aantal leerlingen van niet-Nederlandse afkomst. Op het
Rijswijks Lyceum heerste al langer het besef dat de taalvaardigheid van de leerlingen een belangrijke factor is
voor de overgang naar een volgend leerjaar en voor het
behalen van het eindexamen. Een goede taalvaardigheid
is noodzakelijk voor een goede toerusting voor het hoger
onderwijs.

Waarom een taalbeleid?

Belangrijk was het besef op het
Rijswijks Lyceum dat taalbeleid geen
zaak van de leraar Nederlands alleen is
Vanaf 2004 al was een projectgroep Taalbeleid op
zoek naar een goede aanpak om de taalvaardigheid van
de leerlingen te verbeteren. Deze groep constateerde
gaandeweg dat er weliswaar stuk voor stuk zinvolle
activiteiten werden ondernomen, maar dat deze min
of meer los van elkaar stonden én los van de dagelijkse
onderwijspraktijk. Er was daarom behoefte aan een
andere manier van werken.
Maar hoe? Een heldere en duidelijke visie en koers
en een samenhangend beleid ontbrak. Een decaan van
het Rijswijks Lyceum had in een presentatie over taalbeleid en Ondersteunend Onderwijs Nederlands kennisgemaakt met de aanpak van De Haagse Hogeschool
en in de zomer van 2006 belandde bij mij het verzoek
eens langs te komen om te vertellen wat de visie van De
Haagse Hogeschool is op taalbeleid en hoe wij werken
aan de taalontwikkeling van studenten. De projectgroep
bleek uiteindelijk dermate enthousiast van onze aanpak
dat ze besloot in hoofdlijnen het taalbeleid van de hogeschool op haar eigen school over te zetten.

Het Rijswijks Lyceum constateerde begin deze eeuw dat
zijn leerlingen veel moeite hadden met taal. Ze kenden
veel woorden niet, ze hadden moeite met het lezen van
de leerstof en maakten bij schrijven veel fouten. De
gebrekkige taalvaardigheid bleek daarbij niet enkel een
probleem binnen het vak Nederlands, alle vakken hadden ermee van doen en het had effect op de prestaties
van alle vakken.
Bij de lessen geschiedenis bleek bijvoorbeeld dat
redelijk gebruikelijke woorden uit het schoolboek, zoals
‘burger’ en ‘elite’, volslagen onbekend waren voor de
meeste leerlingen. Maar wat vooral zorgwekkend was:
leerlingen zelf zagen in dit gebrek in hun woordkennis
geen probleem. Toen een docent geschiedenis op een
vraag van een leerling zei dat ‘elite’ een ander woord Proces- en productgericht
was voor de rijke mensen, reageerde een leerling: ‘Maar, Eerste stap was het vaststellen van de doelen en de
meester, waarom zegt u dát dan niet?’ Een docent kan koers van het taalbeleid. Belangrijk was het besef op het
dan bij de uitleg van de leerstof woorden als ‘elite’ zo Rijswijks Lyceum dat taalbeleid geen zaak van de leraar
veel mogelijk vermijden, zodat de leerlingen de leerstof Nederlands alleen is: dat elke docent een taak moet
en hemzelf beter kunnen begrijpen. Maar op deze wijze hebben in de zorg voor taalrendement. In samenspraak
vergroot hij de woordenschat van de leerlingen niet. Hij stelden we de koers vast: we besloten een taalbeleid in
stimuleert hen ook niet om de woorden uit het geschie- te voeren met zowel productgerichte als procesgerichte
denisboek zelf te gaan gebruiken. En de vraag is of ze de doelen, met de nadruk op taalontwikkeling en taalverstof wel goed kunnen doorzien. Er worden niet voor niets werving.
We wilden daarbij niet gaan denken vanuit de defiwoorden gebruikt als ‘burger’ of ‘elite’.
De leraar Nederlands, zo stelde het Rijswijks Lyceum ciënties van scholieren maar vooral inzetten op de taalvast, kon dit probleem niet oplossen. Naast de eigen vak- ontwikkeling van elke leerling tijdens zijn hele schoolinhoud bleef voor hem weinig
opleiding. Je wilt immers dat
ruimte over om de eigen taal- Bij de lessen geschiedenis
leerlingen aan het eind van hun
vaardigheid van leerlingen op
schoolcarrière hun taal beheereen voldoende niveau te bren- bleek bijvoorbeeld dat redesen, zich weten te gedragen in
gen. Wie een leerling met een
situaties én in staat
lijk gebruikelijke woorden uit verschillende
woordenschat van een krappe
zijn hun taal verder te ontwikke7000 woorden wil brengen tot het schoolboek, zoals ‘burger’ len. Voor een betere taalvaardigmeer dan 20.000, heeft meer
heid, betere examenresultaten
tijd nodig dan de paar uur en ‘elite’, volslagen onbekend en een betere doorstroom naar
Nederlands per week op het
mbo en hbo. Zulke leerlingen
lesrooster.
kweek je, zo was ons uitgangswaren
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punt, niet door ze telkens te wijzen op hun gebreken
maar door te stimuleren dat ze zelf het belang inzien van
taalverwerving en -ontwikkeling.
Jongeren moeten beseffen dat het belangrijk is om
met taal bezig te zijn. Als je twee leerlingen met hetzelfde taalniveau hebt, dan zal de leerling met de grotere
motivatie, die zich ook buiten school voortdurend inzet
om zijn taal verder te ontwikkelen, het beter doen dan de
leerling die zich afwachtend opstelt en afhankelijk is van
het aanbod op school. En een niveautoetsing alleen zegt
niet genoeg over het succes. We wilden, kortom, vooral
dat leerlingen begrepen hoe belangrijk het was om
steeds bezig te zijn te leren om een taal te leren, om, met
andere woorden, ‘taalleervermogen’ te ontwikkelen.

Drie pijlers
Maar hoe vertaal je deze uitgangspunten in een sterk
organisatorisch raamwerk? Een duurzaam taalbeleid,
zo was ons uitgangspunt, berust op drie pijlers: 1.
ondersteuning vanuit het management, 2. draagvlak bij
leraren én leerlingen, en 3. een verankering in curriculum en organisatie. Het Rijswijks Lyceum wilde hier ook
uitdrukkelijk de ouders bij betrekken. Inmiddels hebben
we ook deze pijlers helder ingevuld en in grote lijnen
tekent zich dit schooljaar de volgende situatie af.
Ten eerste: het management draagt zorg voor de
kaders en de randvoorwaarden van het taalbeleid. De
plaatsvervangend rector, aangevuld met een locatiedirecteur en een van de vier coördinatoren, heeft zitting
genomen in de projectgroep Taal. Op elke locatiedirectievergadering is taalbeleid een vast agendapunt. Het
taalbeleid krijgt ook gestalte in het personeelsbeleid.
Binnen de interne scholing worden leraren geschoold
in taalontwikkelend lesgeven. De directeur heeft als
streven geformuleerd dat dit schooljaar de helft van de
leraren voldoende taalontwikkelend lesgeeft. Voor volgend schooljaar is een streefcijfer van 100% vastgesteld.
Dit wordt gemeten in lesbezoeken en functioneringsgesprekken.
Ten tweede: het draagvlak. Als je als school allerlei
ambities hebt, moeten je docenten achter je ideeën
staan. Een studiemiddag voor alle docenten in februari
2007 leverde onder de leraren veel begrip en enthousiasme op voor het te voeren taalbeleid. (Aspirant-)studenten van De Haagse Hogeschool bezochten op deze
studiedag het Rijswijks Lyceum. Door hun aanwezigheid
en doordat zij in praktijk brachten wat we wilden bereiken bij het Rijswijks Lyceum (namelijk ‘elk moment voor
taalrendement’), kregen de leraren direct te zien dat
een dergelijke aanpak kan werken en tot welk resultaat
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deze aanpak kan leiden. De studenten waren goed in
staat om de leraren uit te leggen hoe zij werken aan hun
taalontwikkeling en lieten hun woorddossier en aantekeningen zien. Het bleek een boeiende ontmoeting en
er ontstonden geanimeerde gesprekken. Voor leraren
begon het taalbeleid te leven en er ontstond draagvlak
om te starten met een taalbeleid waarin elke docent
verantwoordelijk is voor taalrendement.
In eerste instantie waren trouwens de leerlingen
van het lyceum niet bij deze studiedag betrokken. Het
organiserende comité meende dat docenten misschien
niet vrijuit zouden kunnen praten met leerlingen erbij.
Maar na de studiedag gaven veel deelnemers aan dat
ze de aanwezigheid van leerlingen gemist hadden. Via
een inhaalslag kregen zij alsnog een inbreng. Vijftien
leerlingen kwamen een dag op bezoek bij De Haagse
Hogeschool en deden daar een ochtend mee in het
Voortraject Meertalige Studenten, een onderdeel van
het Schakeljaar Hoger Opgeleiden. Dat is een traject
voor aankomend studenten die net in Nederland zijn, de
taal leren en zich voorbereiden op de studie. ’s Middags
kregen ze informatie over het Ondersteunend Onderwijs
Nederlands en konden ze van gedachten wisselen met
een zittende student. Deze vertelde wat zij had opgestoken in de module Zakelijk schrijven en op welke manier zij
dagelijks bezig was met haar taalontwikkeling.
Na afloop wisten de leerlingen van het Rijswijks
Lyceum goed de vertaalslag te maken naar hun eigen
situatie en kwamen bruisend van ideeën terug op hun
eigen school. Zij werden verdeeld over de vaksecties
en hebben samen met de
leraren in de vaksecties De taalvaardigheidsontwikuitgewerkt wat er aan de
taalontwikkeling van leer- keling van elke leerling zal
lingen gedaan kan worden. In een paar vergade- worden gemeten en vastgeringen heeft elke vaksectie
een eerste plan gemaakt legd in een rapportcijfer dat
en speerpunten vastgemeetelt in de overgang
steld. Dit had als resultaat
een plan van aanpak van
elke vaksectie, waarin invoering van het werken met een
woorddossier en minstens drie andere werkvormen voor
taalverwerving staan.

Verankering
Maar draagvlak alleen is niet genoeg. Een taalbeleid
moet ook voldoende verankerd zijn in de organisatie en
in het curriculum, anders verwatert het. De directie van
het Rijswijks Lyceum heeft daarom vastgesteld dat de
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taalvaardigheidsontwikkeling van elke leerling zal worden gemeten en vastgelegd in een rapportcijfer dat meetelt in de overgang. Het vormgeven van het taalbeleid en
de ervaringen ermee dienen daarnaast een vast agendapunt te zijn van elke team- en vaksectievergadering.
Ook wat de bekwaamheid van de docent betreft,
zijn er organisatorische maatregelen getroffen. Wat een
leraar doet aan de taalvaardigheidsontwikkeling van de
leerlingen is een vast onderdeel van het functioneringsgesprek. Elke leraar moet laten zien wat hij of zij doet of
heeft gedaan. Taalontwikkelend lesgeven wordt een vast
onderdeel van de interne scholing ‘activerende didactiek’ (de Opleiding Atlas Didactiek genoemd). Bij lesbezoeken wordt bekeken wat de leraar nu concreet doet aan
de taalvaardigheidsontwikkeling van de leerlingen.
Op informatieavonden voor ouders staat taalbeleid
hoog op de agenda. De taalvaardigheid van de leerling
wordt meegenomen in de rapportbesprekingen met
ouders. Er komt een bericht voor ouders over manieren
om taal thuis bespreekbaar te maken. De school overweegt ook een cursus voor ouders.

Dus…?
Het Rijswijks Lyceum heeft de lat hoog gelegd, en is
daarmee een van de weinige middelbare scholen in
Nederland die de uitdaging van een schoolbreed taalbeleid is aangegaan. Het organisatorische en procedurele
kader dat nu voorligt, moet zeker voldoende zijn om een
dergelijk breed gedragen taalbeleid in te kunnen voeren. Maar uiteindelijk staat of valt een goed taalbeleid
met de didactische middelen die je inzet om de taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren. In een volgend
nummer van LTM hoop ik daarop nader in te gaan. ■

Dit artikel is deels gestoeld op de presentatie Sterk in taal, straks sterk
in studie tijdens de Landelijke Studiedag van Levende Talen van 2
november jl. en de Onderwijsdag van De Haagse Hogeschool van
8 november. De laatste had de vorm van een copresentatie, samen
met Rolf de Jong, plaatsvervangend rector Atlas Onderwijsgroep, en
Dick Stammes, onderwijskundig medewerker Atlas Onderwijsgroep,
beiden deel uitmakend van de werkgroep Taalbeleid van het Rijswijks
Lyceum. Het schoolbreed taalbeleid is gebaseerd op de visie en het
model dat ik in de periode 1999–2004 heb ontwikkeld binnen De
Haagse Hogeschool.
Wilma van der Westen is senior beleidsmedewerker/adviseur Taalbeleid aan De Haagse Hogeschool. E-mail: <W.M.C.vanderWesten@hhs.nl>.
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