
 1 

 

Stichting Leerkansen Zeist 
 

Evaluatie Pilot Project Taal 
 september 2021 – maart 2022  

 

1. Vooraf 
De Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) bestaat inmiddels vijf jaar. Door middel van gemeentelijke subsidie 
heeft SLZ de afgelopen jaren schoolgaande kinderen uit economisch kansarme gezinnen materieel 
kunnen ondersteunen bij o.a. vergoeding van de ouderbijdrage, door de school georganiseerd(e) 
schoolreis of kamp, een laptop, enz.  
De Ronde Tafel organiseerde opnieuw een kerstwijnverkoopactie waarvan de opbrengst ten goede is 
gekomen aan het Project Taal, georganiseerd door SLZ. Door deze gift is SLZ in de gelegenheid gesteld 
om een extra activiteit te ontplooien voor schoolgaande kinderen uit economisch kansarme gezinnen 
uit Zeist en haar signaalfunctie inzake hiaten en nadelige omstandigheden voor schoolgaande uit 
economisch kansarme gezinnen uit te voeren. 

2. Aanleiding voor het project 
Vanuit de ideologie van gelijke kansen is het onrechtvaardig als kinderen met een vergelijkbare aanleg 
en prestaties een verschillende kans hebben op een succesvolle schoolcarrière vanwege 
achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau van ouders, inkomen en cultureel kapitaal van ouders.  
De groeiende aandacht voor deze kansenongelijkheid laat zien dat materiele ondersteuning alleen 
voor deze situatie onvoldoende is.  Om in het Nederlands onderwijs mee te kunnen doen is de omvang 
van de woordenschat waarover kinderen beschikken van groot belang. Kinderen leren niet alleen 
toevallig, maar ook gestuurd. 

3. Doelstellingen bij het project Taal 
- Kinderen enthousiast en gemotiveerd maken nieuwe woorden te leren 
- Kinderen nieuwe woorden leren.  
- Kinderen meer bewust maken van het belang van woorden leren en de manier waarop ze 

daaraan zouden kunnen werken.  
- Ervaring opdoen wat het kost en wat het oplevert om gedurende een periode van 10 weken 

te werken aan de woordenschat van kinderen.    
 

4. Hoe ziet de doelgroep eruit?  
Schoolgaande kinderen uit de doelgroep van SLZ uit groep 5 en 6 van het primaire onderwijs (PO).  
 

5. Beginsituatie 
Aanvankelijk is er onderzoek gedaan naar bestaande taallessen voor de bovengenoemde doelgroep bij 
o.a. https://www.professorloep.nl/leerlijnen-programmas-cultuureducatie. Deze lessen bleken niet zo 
talig als was gehoopt. Om deze reden heeft de Stichting Leerkansen Zeist contact gezocht met 
mevrouw drs. Babbe van Ginkel, taalontwikkelingsdeskundige en gediplomeerd leraar voor het PO. 
Babbe van Ginkel ontwikkelde in opdracht van de Stichting Leerkansen Zeist een lessenreeks techniek 
gericht op ontdekkend leren en taalontwikkeling, met name gericht op woordenschatontwikkeling.  
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Babbe van Ginkel bracht SLZ in contact met mevrouw Kika Brinkman, een gecertificeerd remedial 
teacher en Nederland-als Tweede Taal (NT@) specialist met jarenlange leservaring in het PO. Kika 
Brinkman zegde toe bereid te zijn de lessenreeks te verzorgen.    
 

 

Foto 1: Juf Kika Brinkman helpt een handje. 

6. Samenwerking tussen financier, lesontwikkelaar, docent en verhuurder 
a. Financier 

Zoals beschreven maakte de gift van De Ronde Tafel het project mogelijk. Als ontvanger van deze gift 
trad SLZ op als financier.  

b. Lesontwikkelaar 
Met Boef+mop, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. B. van Ginkel. Kvk nr: 61 62 96 18, 
gevestigd Billitonstraat 10 te Utrecht is een overeenkomst van opdracht gesloten voor de ontwikkeling 
van de lessenreeks. Tevens is bij de overeenkomst van opdracht overeengekomen dat de 
auteursrechten voor de te ontwikkelen lessen berust bij de Stichting Leerkansen Zeist.  SLZ, de docent 
en de leerlingen en hun ouders waren zeer tevreden over het lesprogramma.  

c. Docent 
Met mevrouw Kika Brinkman is een overeenkomst van opdracht afgesloten voor het verzorgen, 
begeleiden van 10-wekelijkse lessen aan twee groepen van schoolgaande kinderen aan de hand van 
de daartoe ontwikkelde lessenserie. (De maximale groepsgrootte is 10 kinderen).  

d. Verhuurder 
Met het Kunstenhuis te Zeist is een overeenkomst van huur afgesloten voor het gebruik van een 
lesruimte voor twee keer een groep kinderen gedurende 10 weken op woensdagmiddag. 

7. Besluitvorming binnen het project 
Voor de uitvoering van het project is een projectgroep in het leven geroepen en heeft SLZ extern een 
projectcoördinator aangesteld. Leden van de projectgroep waren: Babbe van Ginkel, Desiree Nyssingh 
(extern coördinator), Meta Ronk (penningmeester) en Henny Fokkema (voorzitter) namens het 
bestuur.  

8. Werven van de doelgroep 
Uit de database van de Stichting Leerkansen Zeist is de doelgroep van kinderen uit groep 5 en 6 van 
het PO geselecteerd. Deze groep leerlingen en hun ouders zijn per brief en per e-mail benaderd. 
Aanvankelijk viel de animo zeer tegen, 14 dagen na verzending van de uitnodiging per mail en per post 
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hadden zich drie deelnemers gemeld. Een daaropvolgende belactie had meer succes. Nadat de ouders 
per telefoon waren benaderd waren de beide cursussen binnen twee dagen volgeboekt en moesten 
belangstellende deelnemers op een wachtlijst worden geplaatst.  
 

 

Foto 2: De leerlingen werken hard aan hun project en gebruiken hun net uitgebreide woordenschat 
die ze in de communicatie over het technische knutselwerkje nodig hebben. 

  

Foto 3 en 4: De bibberbeestjes, die naar eigen ontwerp zijn geknutseld, worden getest op 
functionaliteit op ‘de dansvloer’.  

9. Verloop en resultaat van de lessen  
De lessenreeks: 
De lessen startte op 22 September 2021. 
Vanwege de coronamaatregelen moest de reeks eind november worden onderbroken. De lessen zijn 
hervat op in maart en op 23 maart is de laatste les gegeven en heeft een feestelijke diploma-
uitreiking plaatsgevonden.  
Presentie:   
De aangemelde leerlingen hebben voor 98% aan alle lessen deelgenomen. Een enkele keer heeft een 
leerling wegens ziekte moeten verzuimen. De ouders hebben dit verzuim altijd gemeld bij het daartoe 
opgegeven telefoonnummer.  
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Evaluatie: 
Na afloop van de lessenreeks is aan de kinderen een vragenlijst voorgelegd om samen met hun ouders 
in te vullen. Van iets meer dan de helft van de kinderen is een ingevulde vragenlijst ontvangen.  
De kinderen en hun ouders vonden de cursus goed georganiseerd, waren tevreden over de cursusplek, 
het Kunstenhuis en de inhoud van de lessen. Algemeen werd gevonden dat de docent goed uitleg heeft 
gegeven en goed lesgaf. Het merendeel van de kinderen vond dat zij genoeg nieuwe woorden hadden 
geleerd en de meesten van de kinderen zouden graag meer van zulke taalcursussen volgen.  
 
Algemene conclusies en aanbevelingen:  

- Ouders schriftelijk benaderen werkt onvoldoende. Bij telefonisch nabellen blijkt er juist veel 
animo te zijn. Ook bij absentie heeft nabellen een positieve invloed op de aanwezigheid. 

- Persoonlijke aandacht voor de ouders: terwijl hun kind de les volgde, werden vanuit het 
bestuur dat optrad als conciërge, gesprekken gevoerd met ouders. In de gesprekken kwam 
naar voren, dat velen van hen zelf ook graag taallessen zouden willen volgen. 

- Deze kleinschalige, eenmalige taalcursus blijkt een groot succes te zijn. Het zou gewenst zijn 
om in Zeist een structureel aanbod op te zetten.  

- De uitgebreide beschrijving van de lessen en de didactische handleiding zijn eigendom van SLZ 
en zijn vrij beschikbaar voor scholen of andere instellingen die hiervoor belangstelling hebben 
of deze taalcursus of delen daarvan aan schoolgaande kinderen willen geven. SLZ denkt na 
over een vervolg, bij voorbeeld om de cursus via Slotstad RTV voor een grotere doelgroep te 
ontsluiten.  

- Scholen die interesse hebben in de lessenreeks kunnen hiertoe contact opnemen met SLZ.  
 

 

Foto 5: Aan het eind van de laatste les kregen de leerlingen een diploma uitgereikt. Ouders kijken 
trots toe. 


