
“Taal is de sleutel voor succesvol onderwijs” 
Het Globe College in Utrecht 

 

De school 

Het Globe College is een scholengemeenschap voor vmbo (van beroepsgericht tot theoretische 

leerweg). Daarnaast is er een tl/havo-brugklas om kansrijke leerlingen de mogelijkheid te bieden om 

na de brugklas alsnog door te stromen naar het havo. De school telt circa 600 leerlingen en heeft twee 

locaties: een hoofdvestiging die is gehuisvest in een gloednieuwe multifunctionele accommodatie met 

hypermoderne sportzalen, een grootkeuken en een theaterzaal. De bovenbouw van de sector 

techniek is gevestigd op een andere locatie. Het doel van de school is om uit iedere leerling het beste 

te halen. De drie belangrijkste speerpunten in het onderwijs op het Globe College zijn: 

 Taal; 

 Talent; 

 Toekomst. 

 

Doelgroep 

Het belangrijkste speerpunt van het Globe College is taal. De school is van mening dat goed kunnen 

lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal, de sleutel tot succes is: “door taal begrijp je en 

word je begrepen.” Niet alleen op school, maar ook later in de maatschappij. Het Globe College heeft 

een populatie leerlingen van wie de ouders voor het merendeel niet in Nederland geboren zijn en die 

de Nederlandse taal nauwelijks of niet goed beheersen. Veel van deze leerlingen zijn van huis uit dan 

ook taalzwak. Het opleidingsniveau van de ouders speelt uiteraard ook een rol. Een aantal jaren 

geleden bleek uit toetsresultaten dat de leerlingen met name op woordenschat en taalbegrip erg laag 

scoorden. Gevolg hiervan was dat ze bij veel vakken in de problemen kwamen omdat ze de lessen 

niet goed konden volgen, met frustraties en gedragsproblemen tot gevolg. Van oudsher wordt er 

daarom veel aandacht besteed aan taalonderwijs, geïntegreerd in álle vakken.  

 

Inhoud 

Een extra impuls om aan de (taal)prestaties van de leerlingen te werken kwam door een dramatisch 

oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. In 2008 kreeg de school het predicaat „zeer zwak‟. Na dit 

oordeel was de noodzaak tot kwaliteitsverbetering des te duidelijker. Om de opbrengsten op het 

gebied van taal te verbeteren is specifiek ondersteuning gezocht bij onder andere Kees Vernooy, 

lector doorlopende leerlijnen voor effectief taal- en leesonderwijs van de Hogeschool Edith Stein, de 

Hogeschool Utrecht en onderwijsbegeleidingsdienst Eduniek. Twee jaar na het dramatische oordeel 

van de Inspectie scoorde de school op alle belangrijke punten voldoende en op een aantal vlakken 

zelfs goed.  

 

De school blijft uiteraard doorwerken aan een verbetering van de (taal)prestaties van de leerlingen. 

Concrete veranderingen in het curriculum zijn: 

 het invoeren van een duidelijke lesstructuur volgens de principes van taalgericht vakonderwijs (de 

ideale Globeles) waaraan lessen (in alle vakken) moeten voldoen; 

 lessen Nieuwsbegrip (tekstbegrip en woordenschatontwikkeling); 

 extra aandacht voor zeer zwakke leerlingen (m.n. na de directe instructie nog extra/verlengde 

instructie);  

 

Wat houden deze onderwijsmaatregelen specifiek in? 

 

De ideale Globeles 

In alle vakken is extra aandacht voor taal en woordenschat. De kern van deze les is in het volgende 

schema samengevat.  
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De ideale Globeles 
 

Voor directe instructie, gevolgd door actief en zelfstandig 
werken 

Start van de les 

 

 Terugblik vorige les (= context)? 

 Lesdoelen (taal en inhoud) aangeven: op bord en 
bespreken;  

 Planning op het bord en bespreken; 

 Voorkennis actualiseren:  
o Gericht context aanbrengen (kort)  

 Aandacht voor woordenschat (=taalsteun) 
o Twee woorden op het bord en bespreken 

Instructie   Onderwijs in kleine stappen 

 Denkproces hardop voordoen (= taalsteun): 
o Voorspellen van de tekst: waar zal het over gaan en 

wat weten we er al van? 
o Aanpak opgave: Wat moet je doen en hoe pak je het 

aan? 
o Grafiek lezen 
o Figuurzagen, etc. 

 Demonstreren (= context, visualiseren) 

 Tekst of opgave gezamenlijk lezen (moeilijke woorden 
direct kort duiden = taalsteun) 

Begeleid oefenen of verlengde 
instructie (risicoleerlingen) 

 Begeleid oefenen als alle leerlingen de instructie hebben 
begrepen maar het nog niet goed kunnen toepassen (= 
taalsteun); 

 Verlengde instructie (= taalsteun) als groepje leerlingen de 
instructie niet begrepen hebben en de andere leerlingen 
wel aan het werk kunnen (stel groepje samen op basis van 
groepsplan!); 

 Activerend: we doen het samen of je werkt samen (= 
interactie); 

 Bij zelfstandig werken: zorg voor voldoende taalsteun (o.a 
stappenplan of werkblad) 

Zelfstandig of in duo’s (werkvormen 
samenwerkend leren) toepassen 

 Op bord: wat moeten alle leerlingen af hebben, wat is extra 
voor snelle leerling en tijd. 

 Gemiddelde en goede leerling gaan geheel zelfstandig 
(samen) aan het werk (geef eventueel taalsteun); 

 Risicoleerling werken meer onder begeleiding 
(groepsplan); 

 Docent maakt een rondje op prestatie (controle) en 
taalsteun (feedback); 

Reflectie en afronding  Docent geeft leerlingen feedback op doelen en inhoud; 

 Docent rond klassikaal de les af 

 

Nieuwsbegrip 

Iedere week zijn er binnen de reguliere lestijd lessen Nieuwsbegrip, een aanpak voor begrijpend lezen 

waarin door middel van het behandelen van actuele thema‟s ook veel aandacht is voor de uitbreiding 

van de woordenschat en kennis van de wereld. De methode wordt voor alle leerlingen en alle 

leerwegen ingezet. In de onderbouw krijgen de leerlingen twee keer per week een les Nieuwsbegrip 

en in de bovenbouw één keer per week.  

 

Extra hulp voor zeer taalzwakke leerlingen 

Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben zijn er vier uur per week extra taal-/leeslessen. De 

leerlingen krijgen in een kleine groep extra leesvaardigheidstraining (volgens de principes van de 

RALFI-methode1) en dit schooljaar is de school ook begonnen met „BoekenBoeien‟, een project 

waarin deze leerlingen korte spannende romans „lezen voor de lol‟. In de boeken zijn per deel 60 

                                                      
1
  RALFI is een interventieprogramma voor leerlingen die langdurig traag blijven lezen en niet komen tot het niveau 

van automatisering. 
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school- en vaktaalwoorden verwerkt uit de Basislijst Schooltaalwoorden VMBO die is samengesteld 

door het ITTA, het taalkenniscentrum van de Universiteit van Amsterdam.  

 

Organisatie, financiën en docenten 

De school probeert de prestaties van de leerlingen ook te verbeteren door actief te werken aan het 

verder professionaliseren van de docenten, vanuit de gedachte: “je moet de docent eerst opleiden 

voordat hij de leerling kan opleiden”. De school heeft daarom sterk ingezet op het meester-

docenttraject, waarmee Utrechtse vmbo-docenten zich o.a. laten opleiden tot „taalexpert‟. Andere 

specialisaties zijn rekenen en burgerschap. Het docenttraject wordt afgesloten met een assessment. 

Binnen het project is ook veel aandacht voor de aansluiting vanuit het primair onderwijs en doorstroom 

naar het mbo. Het driejarige project wordt betaald door het ministerie van OCW en wordt in schooljaar 

2011-2012 afgesloten. De bedoeling is om de methode hierna op meer plaatsen in het land toe te 

gaan passen. 

 

De extra inspanningen om de taalprestaties van de leerlingen omhoog te brengen worden 

gefinancierd vanuit het leerplusarrangement en het eigen vaste budget van de school.  

 

Andere partijen 

Het Globe College werkt samen met het mbo (ROC ASA) aan een doorlopende leerweg op het gebied 

van techniek, handel & administratie en zorg & welzijn. Een groot voordeel hierbij is de fysieke afstand 

van het ROC: op beide schoollocaties zijn ook afdelingen van het ROC in hetzelfde gebouw 

gevestigd. Het Globe College biedt verder extra activiteiten in het kader van de verlengde schooldag, 

zoals speciale culturele en sportieve activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende 

aanbieders. De extra activiteiten zijn niet specifiek op taal gericht, al wordt er soms wel extra aandacht 

aan besteed.  

 

Successen en knelpunten 

Aandachtspunt is dat de docenten zich ervan bewust moeten zijn én blijven dat ze te maken hebben 

met leerlingen met een vaak zeer beperkt vocabulaire. Uit een les Nieuwsbegrip bleek bijvoorbeeld 

pas aan het eind van een les dat een leerling een tekst over piraten in Ethiopië niet goed begrepen 

had doordat hij de term „losgeld‟ niet kende. Nadat losgeld voor de gijzelaars was betaald stelde hij de 

vraag: “Hoe kan het dat ze dat doen met „los geld‟?”. Docenten moeten zeer alert zijn op dit soort 

lacunes in de woordenschat van leerlingen en dit vraagt dus naast het overbrengen van hun vak om 

een extra inspanning van hen. Om ze hierbij te ondersteunen stelt de taalcoördinator/coördinator Cito 

VAS van de school – op basis van de resultaten op de Citotoetsen – groepshandelingsplannen op en 

bespreekt die met de mentor en het docententeam. Hiermee krijgen zij een overzicht van het 

groepsgemiddelde en de uitvallers op de onderdelen Nederlands Leesvaardigheid en Woordenschat 

en tevens lessuggesties hoe ze daarmee om kunnen gaan op individueel niveau en groepsniveau.  

 

Resultaten  

De school probeert de resultaten van het onderwijs systematisch in kaart te brengen en deze om te 

zetten in concrete handelingsplannen voor de docenten. Men is nu bijvoorbeeld twee jaar bezig met 

de lessen Nieuwsbegrip er is al duidelijk resultaat te zien: uit onderzoek van Eduniek bleek dat de 

resultaten van de Globeleerlingen méér vooruit waren gegaan op Nederlandse Leesvaardigheid dan 

landelijk gemiddeld het geval is. Voor de school een bevestiging dat ze op de goede weg zijn. 

 

Tot slot 

De verschillende acties die het Globe College onderneemt om de taalvaardigheid van de leerlingen te 

verbeteren maken allemaal deel uit van de visie op taal als sleutel voor succesvol onderwijs. De 

school is bezig om deze visie en concrete acties vast te leggen in een taalbeleidsplan. Dit plan zal 
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extra houvast bieden bij het verbeteren van het taalniveau van de leerlingen en het taalbeleid nog 

meer gezicht geven binnen de school.  


