
Taalontwikkeling van Almeerse kinderen

Taal in de stad - 
inventarisatiestudie

Taalniveau is een sterke voorspeller van de schoolloopbaan; een 

achterblijvend niveau is slecht voor de stad en uiteraard voor de 

kinderen zelf. Prestaties van kinderen en jongeren op taal blijven 

achter bij wat verwacht mag worden op basis van landelijke 

gemiddelde scores. In de hele onderwijsketen van voorschool tot 

beroepsonderwijs maken we ons hierover zorgen.

De Gemeente Almere richt het Onderwijsachterstandenbeleid 

specifiek op het voorkomen en inlopen van taalachterstanden. Om 

te kijken welke aanpak kansrijk is wordt een onderzoek uitgevoerd 

door Hogeschool Windesheim, in samenwerking met de Universiteit 

Utrecht. Dit onderzoek inventariseert in een representatief deel van 

Almere (stadsdeel Buiten) wat de ervaringen en huidige praktijken 

zijn en wat de mogelijkheden zijn om de taalontwikkeling te 

ondersteunen.

Uw ervaringen zijn van groot belang in deze inventarisatiestudie. 

Samen met de besturen, kinderopvang en onderwijs, gemeente en 

onderzoekers wordt vervolgens gekeken of een Stedelijke 

Taalaanpak wenselijk is en hoe deze er uit zou moeten zien.

Het onderzoek bestaat uit:

• een internet vragenlijst;

• een interview om met professionals door te praten over hun 

ervaringen en meningen;

• observaties om de interactiekwaliteit in kaart te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de kinderopvang, 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs 

en het hoger beroepsonderwijs. Ook wordt informatie ingewonnen 

bij wijkteams en gezondheids- en welzijnswerk.

Educatie



Werkgroep Stedelijke Taal Almere
De werkgroep Stedelijke Taal Almere bestaat uit vertegenwoordigers 

van GO Kinderopvang!, Almeerse Scholengroep (ASG), Prisma 

Almere, Passend Onderwijs, Taalcentrum Almere, Gemeente Almere, 

Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim. Lector dr. Hanno 

van Keulen is projectleider Stedelijke Taal Almere.

In samenwerking met deze werkgroep is de inventarisatiestudie 

vormgegeven en worden betrokkenen benaderd om deel te nemen.

Deelnemen aan inventarisatiestudie
De ervaringen en wensen van de professionals in kinderopvang en 

onderwijs zijn cruciaal in deze inventarisatie. Deelnemen aan deze 

inventarisatiestudie vraagt het volgende van professionals:

• schriftelijke vragenlijst: 45 minuten;

• interview: 60 minuten;

• observatie (wordt alleen uitgevoerd in de kinderopvang en het 

basisonderwijs): 90 minuten, inclusief nabespreking. Van de 

observatie ontvangt de professional een feedbackverslag.

Alle betrokkenen ontvangen voor deelname aan deze 

inventarisatiestudie een boekenbon.

Planning
De interviews en observaties worden in overleg met de betrokkenen 

ingepland in de periode van maart t/m mei. Onze 

projectondersteuner, Sari Pril, stemt dit graag met de locaties af. De 

bevindingen van de inventarisatiestudie zullen eerst in concept 

voorgelegd worden aan de besturen/betrokkenen.

Stedelijke Taalaanpak Almere
Om het taalniveau van Almeerse kinderen te verbeteren kan er 

gedacht worden aan een breed Almeers aanbod. Wat gebeurt er nu 

al? Waar kunnen we het bestaande aanbod versterken? Waar en 

hoe kunnen we uitbreiden? Parallel zijn er vragen hoe de relatie met 

de omgeving versterkt kan worden en in de hele keten toegewerkt 

kan worden naar een goede aansluiting op vervolgonderwijs en 

uiteindelijk arbeidsmarkt.

De contouren van een mogelijke Stedelijke Taalaanpak zullen op 

basis van de inventarisatie en in afstemming met de werkgroep 

Stedelijke Taal geschetst worden. Speciaal voor alle deelnemers aan 

deze inventarisatiestudie wordt er een consensusbijeenkomst 

georganiseerd op maandag 22 juni vanaf 16.30 - 21.00 uur. 

Hiervoor ontvangen de deelnemers en andere betrokkenen een 

officiële uitnodiging.

Privacy
Alle deelnemers ontvangen een formulier 'geïnformeerde 

toestemming' waarin belangrijke regels staan waar Hogeschool 

Windesheim en onderzoekers zich aan moeten houden. Hier staat 

onder andere in dat de verwerking van de data geanonimiseerd 

wordt uitgevoerd en dat deze data met niemand wordt. Voor 

uitgebreide informatie over de ethische code wordt u verwezen naar 

de volgende link van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact
Voor vragen over de inventarisatiestudie kunt u contact opnemen 

met Sari Pril, projectondersteuner Stedelijke Taal Almere via 

a.s.pril@windesheim.nl of telefoonnummer 088 - 4696600. 
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http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/ethical-committee/

