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Vraag 

Welke effecten heeft een zomerschool voor jonge kinderen met een taalachterstand op 
hun (taal)ontwikkeling? 

Met als vervolgvraag: Wat voor activiteiten in zo’n zomerschool zijn geschikt en dragen 
bij aan het stimuleren van de (taal)ontwikkeling? 
 
 
Kort antwoord 

Zomerscholen zijn een effectieve manier van onderwijstijdverlenging, ook voor het 
stimuleren van de taalontwikkeling. Belangrijk voor het bereiken van effecten bij 
basisschoolleerlingen is dat ze via deelname aan een zomerschool intensief met taal in 
aanraking komen voor langere tijd, dat ze les krijgen in kleine groepen en dat ouders 
betrokken zijn. Effectieve taalactiviteiten om de taalontwikkeling van jonge kinderen met 
een taalachterstand te stimuleren, zijn: veel taalaanbod en spreekgelegenheid, een focus 
op betekenisvolle taaltaken en samenwerking, en af en toe inzetten op expliciete 
instructie. 

 

Toelichting 

De vraag bestaat uit twee delen, die we hier na elkaar zullen beantwoorden. Deel 1 gaat 
over de effecten van zomerscholen en effectieve kenmerken daarvan; deel 2 gaat over 
activiteiten die bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. In dit 
Kennisrotonde-artikel is meer te lezen over zomerscholen en onderwijstijdverlenging. 

  

https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2020/05/Zomerscholen-en-verlengde-schooltijd.pdf


 

Deel 1: Welke effecten heeft een zomerschool voor jonge kinderen met een 
taalachterstand op hun (taal)ontwikkeling? 

Wat weten we over wat zomerscholen wel of niet opleveren? 

Zomerscholen worden onder meer opgezet om kansarme kinderen meer kansen te 
bieden, kinderen bij te spijkeren – onder andere vanwege een eventuele zomerdip 
dankzij lange vakantie – of zittenblijven te voorkomen. Zomerscholen zijn een vorm van 
onderwijstijdverlenging. Er is vooral in de Verenigde Staten veel onderzoek gedaan, maar 
er is ook enig onderzoek uit Nederlands taalgebied, voor zowel leerlingen in primair 
onderwijs als voortgezet onderwijs. Effecten voor zeer jonge kinderen (peuters en/of 
kleuters) zijn niet bekend. 

Alle studies laten effecten zien van zomerscholen (Cooper et al., 2000; Lauer et al., 
2006; Schacter & Jo, 2005; Borman & Dowling, 2006; Haelermans et al., 2017; Faber et 
al., 2014; Centraal Planbureau, 2016): op taalvaardigheden (woordenschat, tekstbegrip, 
leesvaardigheid (Haelermans et al., 2017; Schacter & Jo, 2005), maar ook op 
rekenvaardigheden  (o.a. Cooper et al., 2000). Sommige studies wijzen op positieve 
effecten op leerprestaties voor kansarme leerlingen (Borman & Dowling, 2006), terwijl 
andere studies wijzen op effecten voor leerlingen uit middenklassengezinnen (Cooper et 
al., 2000). 

Een zomerschool kan ook een effectieve maatregel zijn om zittenblijven te voorkomen, 
dat is bekend uit onderzoek naar zomerscholen in het voortgezet onderwijs. Effectief 
hiervoor is: een positieve houding en betrokkenheid van zomerschoolleerkrachten, het 
inzetten van activerende werkvormen, werken in kleine groepen (5-15 leerlingen) en 
leren aan de hand van duidelijk gestructureerde lesstof (Faber et al, 2014; Haelermans 
et al., 2017). Belangrijk voor het bereiken van effecten is dat leerlingen gestimuleerd 
worden om daadwerkelijk deel te nemen aan de activiteiten van de zomerschool en niet 
tussentijds ermee stoppen (Cooper et al., 2000).  

Zomerscholen hebben overigens vaak ook andere doelen dan alleen werken aan taal, 
rekenen en andere vakken. Een ander doel is bijvoorbeeld het vergroten van de kennis 
van de wereld en het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden. De meeste 
zomerscholen combineren daarom onderwijs met buitenschoolse activiteiten, zoals 
uitstapjes waarin leerlingen authentieke leersituaties opdoen (Beekhoven et al., 2017; 
Faber et al., 2014; Hoogeveen & Vaessen, 2013). 

Effecten van zomerscholen op taalontwikkeling in de basisschoolleeftijd 

Twee Amerikaanse studies bieden inzichten in effectieve kenmerken van zomerscholen 
op de taalontwikkeling van basisschoolleerlingen. In de ene studie naar 5-7 jarigen in 
arme gezinnen in Amerika werden leerlingen gevolgd die drie jaar achter elkaar naar een 
zomerschool gingen in hun zomervakanties. De langetermijneffecten op hun 
taalontwikkeling werden pas echt zichtbaar als zij minstens twee van de drie 
zomerscholen volgden en intensief met taal in aanraking waren geweest. Ze kregen 
lessen in kleine groepen van leerkrachten die een extra training hebben gevolgd om 
taalonderwijs te geven. Ouders waren betrokken, wat hielp om leerlingen te stimuleren 
daadwerkelijk naar de zomerschool te gaan (Borman & Dowling, 2006). In de andere 
Amerikaanse studie gingen 7-jarigen uit kansarme gezinnen naar een zomerschool van 
zeven weken. Zij kregen iedere ochtend  leesonderwijs, bestaande uit lezen, luisteren en 
oefenen van klanken van woorden en schrijfopdrachten. Na het leesgedeelte hadden de 
leerlingen iedere dag activiteiten zoals sport en handenarbeid. De leerlingen gingen beter 
lezen, maar gedurende het schooljaar gingen hun resultaten omlaag, waarschijnlijk 
omdat de leerkrachten te weinig bleven oefenen met de kinderen (Schacter & Jo, 2005). 



 

Over Nederlandse zomerscholen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn geen 
effectieve kenmerken bekend. 

Effectief onderwijs en spel 

Tot slot kunnen kenmerken van effectief onderwijs voor kinderen op de basisschool ook 
gelden voor de effectiviteit van zomerscholen. Denk aan bijvoorbeeld hoge 
verwachtingen tonen van leerlingen, positieve benadering van leerlingen, aansluiten op 
specifieke behoeften van leerlingen, bevorderen van zelfstandigheid in het leren, 
monitoren van vorderingen en focus op resultaatverbetering (Hattie, 2012). Specifiek 
voor leesonderwijs is het effectief om leerlingen een-op-een te begeleiden (Lauer et al., 
2006). 

Bij zeer jonge kinderen (peuters en kleuters) speelt spel een grotere rol dan 
onderwijskundige instructie; zij leren door te spelen. Drie factoren die effectief zijn voor 
spelend leren zullen ook van toepassing zijn tijdens een zomerschool. De eerste factor is 
het inrichten van een passende, uitdagende en veilige speelomgeving. De tweede factor 
is te zorgen voor interactie met andere kinderen, zodat kinderen ook van elkaar kunnen 
leren. De derde factor is de leerkracht, belangrijk voor de inrichting van de 
speelomgeving, de thema’s, de interactie met andere kinderen en het veilige gevoel 
(Riksen-Walraven, 2004; zie ook Kennisrotonde – Spelend lerend in hoekenwerk). 

 

Deel 2: Wat voor activiteiten in zo’n zomerschool zijn geschikt en dragen bij aan 
het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van jongere kinderen? 

Wat weten we over effectieve taaldidactiek? 

Er is volop onderzoek beschikbaar over (taal)activiteiten die effectief zijn bij jonge 
kinderen met een taalachterstand. Taalwetenschappelijk onderzoek is duidelijk over wat 
de belangrijkste ingrediënten zijn voor een ‘krachtige’, effectieve, taaldidactiek (Van den 
Branden, 2019; Vanbuel, Boderé & Van den Branden, 2017; Snow, 2014; Damhuis & 
Kuijs, 2020): (a) veel taalaanbod én veel spreekgelegenheid, (b) een sterke focus op 
betekenisvolle taaltaken en op samenwerken, en (c) af en toe expliciete instructie. 

a. Veel taalaanbod én veel spreekgelegenheid 

Mensen, dus ook kinderen, communiceren graag. Zo leren we onze moedertaal en het is 
niet anders als het gaat om een tweede taal. Het organiseren van heel veel sociale 
interactie is daarom het meest essentiële onderdeel van activiteiten die bedoeld zijn om 
kinderen met een taalachterstand te ondersteunen bij hun verwerving van het 
Nederlands.  

Die interactie is effectief als het veel begrijpelijk taalaanbod bevat (Krashen, 1981), met 
liefst ook veel herhaling (Bacchini, 2012). Zoals Hart en Risley (1995) al hebben 
aangetoond is er een sterke correlatie tussen het aantal woorden dat een kind hoort en 
de omvang van haar/zijn woordenschat (Snow, 2014). 

Maar tegelijk is het belangrijk dat er ook ruimte is voor de inbreng van de taalverwerver 
zelf, verbaal én non-verbaal: de taalleerder moet worden uitgedaagd om zelf taal te 
produceren (Swain, 2005; Damhuis, 2008). Want op die manier ontstaat er 
communicatie over dat wat zo’n taalleerder interessant, leuk of belangrijk vindt, en dus 
over wat hij of zij ook graag wíl leren. Bovendien, als de taalleerder veel kansen en 
uitdagingen krijgt om zelf te spreken, is er ook veel gelegenheid om te experimenteren. 
In authentieke, sociale interacties reageren de gesprekspartners namelijk steeds op wat 



 

de taalleerder zegt. Dan merk je als taalleerder meteen of je begrepen bent en dus of je 
de juiste woorden of constructies hebt gebruikt. Je gesprekspartners zullen bovendien 
geneigd zijn om jouw taalgebruik impliciet te corrigeren. Ook dat geeft handige 
informatie: ‘Hé, jij noemt dat een ‘kruk’, dit is dus geen ‘stoel’!? (zie ook: Damhuis & 
Litjens, 2003 over ‘het taalleermechanisme’). Al die aspecten samen zorgen dat er voor 
de taalverwerver zoveel mogelijk een ‘zone van naaste ontwikkeling’ kan ontstaan 
(Vygotsky, 1986): het taalgebruik is afgestemd op zijn/haar niveau en soms net een 
stapje hoger. 

Observeer, zorg voor stiltes en creëer eens een probleem 

Voor hoe je dat doet, ruimte voor eigen inbreng van de taalverwerver bieden, zijn er een 
paar goede en effectief bevonden richtlijnen: observeer eerst waar een kind mee bezig is, 
durf stiltes te laten vallen en gebruik of creëer eens een probleem. We zijn allemaal 
geneigd om te helpen, en dus ook om meteen ontbrekende woorden in te vullen, of 
oplossingen aan te dragen. Maar juist uitdagingen zijn leerzaam. Alleen: “Hè?” (met 
verbaasde uitdrukking) is vaak al genoeg, of gewoon: “Hoe moeten we dit nou doen?” 
(zie Damhuis, Van der Zalm & Boland, 2016; en http://www.taal-in-spel.nl/Hoe-in-de-
praktijk/Uitleg-kernelementen). Op die manier stimuleer je trouwens niet alleen de taal- 
maar ook de denkontwikkeling van kinderen.  

b. Een sterke focus op betekenisvolle taaltaken en op samenwerken 

Vanbuel e.a. (2017) concluderen op basis van hun metastudie naar effectieve 
taalstimulerende activiteiten dat het voor álle deelaspecten van taalvaardigheid erg 
belangrijk is om leerlingen “boeiende, authentieke, uitdagende en begrijpelijke taken aan 
te bieden waarbij de focus primair ligt op de betekenis (…..).” Aandacht voor de vorm 
van taal is niet onbelangrijk, maar betekenis en begrip gaan voor, omdat ze bijdragen 
aan de motivatie en het vertrouwen van de taalleerders. 

Gezamenlijke kennisconstructie 

Taken waarin de taalleerder samenwerkt met een partner aan het bereiken van een 
gezamenlijk doel zijn aangetoond effectief, constateren Vanbuel e.a. (2017). Zij schrijven 
bijvoorbeeld over didactische principes voor luisterdidactiek: “Aangezien leerlingen 
effectiever luisteren met een bepaald doel voor ogen, is het daarnaast belangrijk om in 
luisteronderwijs te werken met interessante, authentieke taken” (Brown, 2006; Field, 
2011; Graham & Santos, 2015). Op die manier zijn leerlingen gemotiveerd om te 
luisteren. Ook het organiseren van betekenisonderhandeling, waarbij leerlingen tot een 
gezamenlijke beslissing moeten komen, is een effectieve manier om aan 
luistervaardigheid te werken (Brown, 2006; Nation & Newton, 2009). 

Het samen oplossen van een probleem, samen werken aan een (taal)taak brengt een 
specifiek soort taalgebruik met zich mee. De gesprekspartners werken aan gezamenlijke 
kennisconstructie, ze gaan op elkaars bijdragen in, bouwen voort op wat de ander 
inbrengt. In dat soort gesprekken is sprake van ‘exploratory talk’ die kinderen helpt in 
het ontwikkelen van hun denkvermogen (Mercer & Littleton, 2007; Littleton & Mercer, 
2013).  

Doen-alsof-spel bij peuters en kleuters 

‘Doen-alsof-spel’ en ‘taaldenkgesprekken’ bieden voor al dit soort aspecten mooie 
kansen, zeker bij peuters en kleuters: het gaat om ‘authentieke’ situaties met vaak een 
link naar de echte wereld. Wie goed observeert kan nauw aansluiten bij de interesses van 
kinderen. En er is volop kans om kinderen het voortouw te laten nemen en om samen te 
werken aan het oplossen van allerlei uitdagende problemen (Damhuis & Kuijs, 2020; zie 



 

ook: Veen, Wilt & Oers, 2019). Er is een belangrijk verschil tussen dit type interacties en 
schoolse gesprekken waarin kinderen vragen beantwoorden waarop de leerkracht zelf het 
antwoord al wel weet (‘Wat is dit?’ ‘Een appel!’). Frijns (2018) toont in haar 
dissertatieonderzoek aan dat anderstalige kleuters die deelnemen aan ‘actief-productieve 
interacties’ waarin zij hun eigen ideeën kunnen inbrengen, veel meer taal leren dan via 
schoolse gesprekken. 

c. Af en toe expliciete instructie 

Tot slot is het effectief om af en toe expliciete instructie van (lees- en) luisterstrategieën 
in te zetten. Bij jonge kinderen kan dat bijvoorbeeld goed tijdens (interactieve) 
voorleesactiviteiten. Vanbuel e. a. (2017) verwijzen daarvoor naar het onderzoek van 
Brown (2006) en Richards (2008) over luistervaardigheid en tekstbegrip: kinderen 
luisteren effectiever als zij luisteren met een bepaald doel in het achterhoofd. Een 
leerkracht kan hen daarvoor strategieën aanreiken. Dat kan expliciet, maar bij peuters 
en kleuters zal het vaak ook gebeuren via ‘modellen’. De leerkracht stelt vragen die de 
voorkennis activeren (door samen te kijken naar de voorkant van een boek, en te 
vragen: waar zou dit boekje over gaan, wat weet je daar al over, wat voor soort verhaal 
zou het zijn?). Tijdens het voorlezen komen er dan vragen die kinderen op het spoor 
zetten van inzicht in de opbouw van het verhaal (en hoe zal dit nu verder gaan? Wat 
kunnen ze doen? Loopt dat wel goed af?). Expliciete instructie is vooral van belang als 
het gaat om verwerving van de schooltaal en schoolse vaardigheden (Snow, 2014; Van 
den Branden, 2019). 
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