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Een artikel in Vrij Nederland over Amsterdamse basisscholen van enkele jaren geleden had 

als titel: 'Een klas vol lege ogen'. Ik weet nog dat die titel mij raakte, evenals de inhoud van 

het artikel, dat ging over hoe vreselijk het gesteld was met kinderen op achterstandsscholen. 

Een uitspraak van een leerkracht in dat artikel is altijd bij mij blijven hangen: 'De bagage die 

kinderen hebben als ze hier op school komen, is lachen, huilen, wijzen en kreten slaken'. Het 

artikel schetste het beeld van een menigte contactgestoorde, verwaarloosde kinderen die niks 

meemaken, niks te melden hebben, en zich nauwelijks in taal uitdrukken.  

 

Wat ik herkende uit mijn werk op basisscholen in Amsterdam was: verhalen van leerkrachten 

over de erge thuissituatie van veel kinderen en de veronderstelde leegheid van hun bestaan. 

Kinderen zouden niets anders doen dan voor de tv zitten of mechanisch op de knopjes van 

hun playstation drukken, en voor de rest op straat hangen in troosteloze wijken waar niets 

gebeurt, of het moet een vechtpartij of een verkeersongeluk zijn. Vaak spraken ze niet of 

nauwelijks nederlands, maar ook de thuistaal was weinig ontwikkeld.  En met die kinderen 

moesten ze dan van mij in de kring gezellig praten over hun ervaringen, en er daarna 

prachtige teksten over schrijven. Dat leek bijna een ondoenlijke opgave. 

 

Iedereen kent wel de onderwijsvisies waarin het kind centraal staat, leren gebeurt vanuit 

motivatie en betrokkenheid, en altijd wordt uitgegaan van de eigen ervaringen van kinderen. 

Maar ja, hoe doe je dat, als kinderen nergens bij betrokken zijn en niks meemaken? Men voelt 



altijd wel veel voor de gedachte, dat kinderen het beste leren als ze zelf gemotiveerd zijn en 

het leuk vinden; ook bij taal is dat zo. Taal leer je in de eerste plaats door taal te gebruiken, 

zowel mondeling als schriftelijk. Taal moet ook ergens over gaan. Maar waarover zouden 

kinderen willen en kunnen vertellen en schrijven? 

 

Meestal wordt op scholen met achterstandspopulaties voornamelijk met taalmethodes 

gewerkt. Ook de moderne methodes vinden dat het onderwijs moet aansluiten bij de 

ervaringen van kinderen. Dat leidt overal tot een thematische aanpak. De leefwereld van 

kinderen wordt verdeeld in thema's en daaraan worden lessen opgehangen. ‘De zorgvuldig 

gekozen thema’s sluiten goed aan bij de kinderlijke leef- en belevingswereld, waardoor de 

motivatie bevorderd wordt. Thematisch werken betekent ook dat de opdrachten zinvoller 

worden voor de leerlingen,’ staat in de algemene inleiding van Taalleesland.  

Maar hoe je met kinderen praat over thema's als 'wonen', 'het weer' en 'water' is daarmee voor 

leerkrachten nog niet meteen duidelijk. Vaak leidt het tot leergesprekjes, en komen van de 

kinderen nogal clichématige, kennisgerichte verhalen die sterk gestuurd worden door de juf of 

meester. Kinderen proberen te vertellen wat ze denken dat verteld moet worden over zulke 

onderwerpen. En degenen die nooit hun mond opendoen, doen dat ook bij deze thema's niet. 

Het beeld dat kinderen niks meemaken, blijft zo in stand. 

 

Met schrijfopdrachten lijkt het ook al zo moeizaam. Iedereen vindt het belangrijk dat kinderen 

zelf teksten schrijven. Maar hoe en waarover? Veel volwassenen denken met afgrijzen terug 

aan het schrijven van opstellen op school, wat neerkwam op een leeg blaadje voor je neus en 

opdrachten als 'schrijf een opstel over de kerstvakantie' of 'denk je in dat je een marsmannetje 

bent en je komt voor het eerst op de aarde'. Verder geen aanwijzingen. Die praktijk is, in elk 

geval wat de taalmethodes betreft, niet wezenlijk veranderd. Je krijgt de keus tussen schrijven 

over de vakantie of het schoolreisje, en fantasieonderwerpen. 

In de methode 'Zin in taal' vinden we de volgende schrijfopdracht: 'Bedenk het plot van een 

fantasieverhaal met een spannend moment. Noteer het in een paar woorden. Werk het 

spannende moment uit. Schrijf tenminste 1 prachtzin, bijvoorbeeld met beeldspraak.' Geen 

wonder dat kinderen, en later volwassenen, schrijven stom vinden.  

 

De werkwijze van taalvorming, geeft een uitweg uit deze impasse. Mijn ervaring met 

taalvorming is, dat het heel goed mogelijk is om met alle kinderen interessante gesprekken te 

hebben over hun ervaringen, en dat alle kinderen in staat zijn om daarover vervolgens te 



schrijven. Het is helemaal niet waar dat ze niets meemaken, ook al denken hun leerkrachten 

dat en zijzelf eigenlijk ook. Een belangrijk aspect van mijn werk als consulent taalvorming is 

dan ook dat te laten zien. 

 

Als je onder 'iets meemaken' verstaat: iets ergs meemaken, of iets uitzonderlijks, is bij veel 

mensen het repertoire snel uitgeput. Die ene keer dat je je been brak, op de bruiloft van je 

tante was, of op reis ging - en dan heb je het wel gehad. Als je daarentegen inzoomt op 

gewone dagelijkse gebeurtenissen en waarnemingen, blijkt het aantal belevenissen en 

onderwerpen bijna oneindig. Hoe meer je erop inzoomt, letterlijk als een camera die steeds 

meer details zoekt, hoe unieker en interessanter die belevenissen worden. Je blik hoeft er 

alleen maar op gericht te worden. En kinderen blijken nog veel beter dan volwassenen details 

van dingen waar te nemen en te onthouden. In plaats van over rampen of feesten, hebben wij 

vertelkringen gehouden over 

• wat je ziet op weg van huis naar school 
• geluiden op plekken tijdens de vakantie 
• dingen die gebeuren bij de voordeur 
• plekken waar heel veel mensen zijn 
• wat je hebt gedeeld met iemand anders 
• dingen waar je heel veel van hebt 
• plekken waar rommel ligt 
• snoepjes 
• dingen die je doet met handdoeken 
• wat je tegen of in de regen doet 
• dieren die je hebt aangeraakt 
• wat je doet of wat gebeurt op trappen 
• hoe je dingen vast of dicht maakt 
• plekken waar je niet mag of durft te komen 
• momenten dat je het koud had 
• dingen in je buurt die veranderd zijn 
• iets in je huis dat veranderd is 
• momenten dat het weer veranderde 
• dingen waar je op moet wachten 
• maaltijden die je je nog herinnert 
• momenten van afscheid nemen 
• jongensdingen en meisjesdingen 
• lampen en lichtjes 
• handigheidjes  
• kleine beestjes  



• een keer dat je schrok 
• je zin krijgen  
• tanden en alles wat daarmee gebeurt 
• verschillende soorten zand en waar die te vinden zijn 
• stoeien en kietelen 
• onderweg zijn  
• oudere kinderen en wat die doen of zeggen 
• wat je moeder/vader vaak zegt  
• slapen op andere plekken dan gewoon thuis  
• hoge plekken waar je geweest bent 
• kleine dingetjes  
 

Al vertellend en naar elkaar luisterend komen bij alle kinderen associaties en details naar 

boven. Als er eenmaal over verteld is, schrijven zij er gemakkelijk beeldende teksten over. 

Weg is het probleem van het lege blaadje en de krankzinnige onderwerpen die uit je tenen of 

duim moeten komen. En weg is ook het gevoel bij de meerderheid, dat hun ervaringen te 

oninteressant zijn om over verteld te worden. 

 

De onderwerpen komen voort uit informele gesprekken met kinderen, uit precieze zintuiglijke 

observatie en uit het waarnemen van wat kinderen bezighoudt, wat ze zien, waar ze over 

praten en wat ze aan het doen zijn. Ja, dat klinkt wel makkelijk, dat is het natuurlijk niet. Je 

moet als begeleider aldoende leren om ervaringen op te roepen en te herkennen, uit te nodigen 

tot vertellen en vriendelijk door te vragen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van voorwerpen, 

die bij de kinderen tot allerlei associaties en herinneringen leiden. Maar ook goed voorbereide 

vertelrondes over de hierboven genoemde onderwerpen brengen de rijke ervaringswereld van 

hedendaagse kinderen aan het licht. 

 

Mijn eigen jarenlange ervaring met vertelkringen en gesprekken klopt bepaald niet met het 

beeld dat ik aan het begin van dit artikel opriep: de kreten slakende, wijzende, zwijgende 

meute achterstandskinderen die nooit iets meemaken en dus nergens over vertellen. Het leven 

van kinderen is net als dat van volwassenen: spannend, saai, liefdevol, verdrietig, 

ingewikkeld, rustig, mooi, pijnlijk, actief, kleurrijk. Ze vertellen en schrijven daarover, en 

daar leren ze taal van. Ik besluit met een aantal kinderteksten. 

 

Ik was in mijn tuin toen ging ik kijken naar mijn mooie bloemen. Mijn hond ging op het gras rollen. 
Priscilla groep 3 
 



Een keertje ging ik bij Leander spelen en toen begon hij te vechten. Toen had ik hem geduwd en toen 
zei hij dat hij mij zou schoppen. Toen pakte ik zijn voet en zijn andere voet was nog op de grond. Ik 
vloerde hem en ik had zijn andere voet nog vast. Toen ging ik hem aan zijn voet ondersteboven 
schudden zo dat al zijn flippo's waren gevallen. 
Stefano groep 4 
 
Ik ging naar de koelkast. En ik had het ei in mijn hand. Het was gebroken in mijn hand. En al het slijm 
gleed door mijn hand heen. En het viel op de grond in de keuken. 
Angelica, middengroep MLK 
 
Op een dag ging ik fietsen heel ver met mijn vriendjes. En we gingen naar Osdorp, toen naar 
Geuzenveld  en we gingen naar Slotermeer naar de visser. Toen zei ik kom we gaan vissen. En we 
gingen vissen bij de boerderij van mijn kennis. Hij zei je moet stil zijn anders komt de vis niet. Je kan 
vissen met brood. En je moet ook goed opletten want anders gaat de vis weg en als de dobber naar 
beneden gaat moet je vlug naar boven trekken. En toen was mijn band lek en toen moest ik lopen. 
Gregory, oudste groep MLK 
 
Toen ik in Suriname was, sliep ik op mijn oma's bed. Plotseling werd ik wakker gestoord. Door een haan 
die kraaide en een hond die blafte. Ik hoorde ze vijf keer. Toen was het heel stil in ons dorp. 
Groep 5 
 
De Bijenkorf is een groot warenhuis, je kan er van alles kopen. Toen ik en mijn moeder een keer naar 
de Bijenkorf gingen gingen we alle etages af. Ik was moe geworden en bleef maar zeuren, mijn moeder 
ging voor behang kijken en voor de vloer want we moesten nieuwe dingen hebben voor het huis. Het 
was heel vervelend want mijn voeten deden pijn en we moesten heel veel dragen. We gingen met de 
metro naar huis. Die dingen waren heel erg zwaar. Toen we thuiskwamen had mijn moeder alles 
neergelegd. 
Rowenna, groep 7 
 
Ik ging naar de regenboog 
kijken dan ging ik weer 
trug kijken dan was de  
regenboog bijna onzichtbaar 
en ik kijk er naast ik 
zag een paarse wolk 
Hou Jin, groep 5 
 
De box is helemaal een troep, ik kan mijn fiets niet eens pakken. Want er liggen allemaal dozen, 
planken en kleine fietsen zonder zadel. Er ligt ook een oud gasfornuis bij mij in de box. Als ik m'n fiets 
dan wil pakken dan moet ik daar een heleboel moeite voor doen. Ik moet hem dan optillen en soms val 
ik wel op of over planken, spijkers, dozen, stoelen, fietsen zonder zadel, kratten, banken, gereedschap 
en andere voorwerpen en als ik dan uiteindelijk mijn fiets heb wil ik niet meer fietsen. 
Guno, groep 8 
 
Eerst mocht ik niet alleen fietsen toen mocht ik alleen fietsen toen ging ik met mijn vrienden fietsen toen 
ging ik met mijn vrienden naar de winkelsentrem gaan we in de winkel lopen. 
Jouad, groep 4 
 
We gingen met de tram naar de markt. Als we de markt zien, moeten we er uit. Mama drukt op het 
knopje en de deur gaat zachtjes open. Er zijn twee trapjes, een beneden en een boven. 
Ahmet, groep 3 
 



Ik zag een grote vrachtwagen in Turkije. In die vrachtwagen zat mijn vader met heel veel mannen en 
ook vrouwen. Die vrouwen kwamen bij ons en die mannen gingen begraven want mijn opa was dood. 
Figen, groep 3 
 
We gaan met de auto naar mijn vader zijn vriend. Ik zit achter in het midden tussen 
mijn zussen. We spelen pepsi-cola. Mijn moeder vertelt aan mijn vader wat wij doen. 
Hij mag niet kijken want anders botst hij tegen een muur. 
Asli, groep 3 
 
Ik stond op een dak bij m'n oma en opa. En mijn broer ook en mijn vriendje. En daar gingen we 
piknikken en heel veel sjokola eten. Maar je kan er niet af maar me opa heb een ladder en dan kan je 
eraf. Maar soms is mijn opa er niet en dan kunnen we er niet af en dan moeten we wachten tot mijn opa 
komt. Soms duurt het wel tot zavons. 
Donny, groep 5 
 
Ik was in Marokko, het was een heerlijke dag in Marokko. ik en mijn vriendjes gingen buiten spelen 
maar we wouden avonturen beleven dus gingen we heel ver lopen maar ik moest zonder sandalen ik 
ging de hele tijd zeuren omdat ik geen sandalen aan mocht maar toen gingen we op het gras lopen. 
Toen zei ik tegen mijn vriendjes kom we gaan daar op die berg klimmen het duurde wel een half uur. 
Rachid, groep 5 
 
Ik was met me zus op de zolder van me tante. Er waren ook twee poezen op de zolder van me tante. 
En er stonden ook allemaal koffers enzo, er stond ook een tafel met een stoel erbij. De poezen zitten 
altijd ergens achter, en dan zien ik en Delilah de poezen niet. Meestal willen we met de poezen spelen 
maar dan weten we niet waar ze zijn. En dan gaan we maar een spelletje spelen. 
Yasmine, groep 5 
 

 


