
Heeft uw school al het predicaat 

Taalbewuste School? 

 

 

 

In 2006 werd in een overvolle aula met leerlingen en docenten en onder 

belangstelling van de landelijke pers het eerste bordje ‘Taalbewuste School’, 

uitgereikt aan het Varendonck College in Someren. Inmiddels dragen 136 

scholen van basis- voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met 

trots dit predicaat. Wordt jouw school de volgende Taalbewuste School? 

Hieronder leggen we de meerwaarde van dit predicaat uit. 

KlasseTaal is een onderwijs ondersteunende organisatie en verzorgt binnen de volle breedte van het 

onderwijs elk jaar gemiddeld 650 gastlessen over respectvol taalgebruik. Scholen besteden meer en 

explicieter aandacht aan dit onderwerp. Niet bevreemdend, als je beseft wat leerlingen er dagelijks 

uitkramen. Teringlijder, tyfuslijder, kankerlijder, kelerelijder, mongool, slet,  Jezus,  gvd, homo. 

Zomaar een greep uit het arsenaal van scheld- en vloekwoorden die onze jongeren dagelijks eruit 

gooien. Wij als KlasseTaal merken door de toename van het aantal aanvragen voor het predicaat 

Taalbewuste School, workshops en gastlessen , dat scholen het hebben gehad met deze 

taalverruwing.  

Van BO naar HBO 

In 2002 begon  onderwijs organisatie KlasseTaal met het geven van gastlessen binnen het 

basisonderwijs. Al snel kwamen er vanuit het voortgezet onderwijs aanvragen voor gastlessen. 

Enkele jaren daarna is het middelbaar beroepsonderwijs erbij gekomen. Momenteel krijgen wij ook 

aanvragen vanuit het HBO. Op dit moment geven onze ervaren en professionele gastdocenten 

jaarlijks gastlessen aan 15.000 leerlingen en studenten.  

Bewustwording 

Taal is een prachtig communicatiemiddel. Taal is te definiëren als het onder woorden brengen van 

gedachten en gevoelens. De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden hebben impact. 

Woorden zijn nooit neutraal. Een woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading 

en wegen dus zwaarder dan andere woorden. Een positief woord doet je goed, een vloek of 

scheldwoord doet pijn. Goede taal is voor iedereen belangrijk! KlasseTaal wil respectvol taalgebruik 

bevorderen en vloeken en schelden bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen terugdringen zodat zij 



tot hun recht komen en verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Onze docenten verzorgen 

interactieve lessen met behulp van PowerPoint en Prezi. Leerlingen en studenten krijgen volop de 

ruimte om hun mening over ruw taalgebruik te geven. Elke mening wordt serieus genomen en 

bevraagd. De dialoog staat centraal. Het gaat in de les om bewustwording. We denken samen na 

over de betekenis van scheld- en vloekwoorden en wat het effect is van de gesproken woorden. 

Gevoelige gebieden 

We bespreken met elkaar de meest gehoorde scheld- en vloekenwoorden die op school gebruikt 

worden. We brengen de woorden onder in gebieden om inzichtelijk te krijgen waarover het gaat. We 

laten zien dat de gebruikte woorden heel vaak te maken hebben met gevoelige gebieden. Ziekten, 

afkomst, huidskleur, geloof, handicaps, seksuele geaardheid, familie, uiterlijk komen aan bod.  

Emotionele momenten 

Tijdens de les is er volop ruimte om je eigen ervaringen te delen met de klas. Wanneer we 

bijvoorbeeld het woord ‘kanker’ bespreken, dan gebeurt het weleens dat leerlingen emotioneel 

worden. Vaak hebben ze dan van dichtbij deze ziekte meegemaakt. Op zo’n moment zien  leerlingen 

wat deze woorden kunnen oproepen. Zoals gezegd: bewustwording, daar gaat het om.   

Vroeg beginnen 

KlasseTaal werkt op scholen aan respectvol taalgebruik. Respect in taal en gedrag is een 

basisvaardigheid waar scholen (en ouders!) niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen. Scholen die 

structureel aandacht schenken aan deze vaardigheid kunnen op kosten en tijd voor begeleiding van 

pestincidenten enorm besparen. Taal + Respect = Veiligheid en Welbevinden, Gedrag + Respect = 

Veiligheid en Welbevinden. Vanaf het moment dat een leerling wordt aangemeld moeten scholen 

aan ouders/verzorgers én leerlingen duidelijkheid geven over de omgangsvormen op school. Zo zijn 

onze manieren, zou een mooie slogan zijn voor dit speerpunt. Wij als KlasseTaal zeggen: ”Respect in 

taal én gedrag zijn het cement (bindmiddel) van een school om een veilige plaats aan elke leerling te 

bieden. Ze hebben er allemaal recht op!” Fantastisch dat steeds meer scholen hiermee bezig zijn en 

dat extra onderstrepen en zichtbaar maken door het bordje Taalbewuste School aan te vragen en op 

een zichtbare plek op te hangen.  

Sjors van der Kraan, gastdocent VO/MBO KlasseTaal 
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