tekst & beeld:
Floortje
Dekkers

Leraar van het jaar & radiojockey;

DNL#1-2018

Taal onderwijzen door én tijdens het maken van radio. Je
moet er maar op komen. Tjeerd van den Elsen is - misschien
inmiddels redelijk bekend - Leraar van het jaar. Maar
daarnaast is hij ook een fervent radiomaker. Dat die twee zaken
werkelijk prachtig hand in hand gaan, bewijst hij dagelijks. Hij
is er zelfs van overtuigd dat je door iets bijzonders van jezelf,
een specialisme, mee te brengen het onderwijs in, een groot
verschil maakt voor de leerlingen in je klas.
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Wat dat specialisme is, maakt niet eens zo veel uit. Als je
er als leerkracht maar passie voor voelt. Sport, musical,
kunst, muziek, film, boeken, ICT; bijna overal kun je links
naar geïnspireerde lesinvulling leggen, is Tjeerd van mening. Zo dus ook met radio maken, zijn eigen passie sinds
zijn achttiende.

HERVONDEN ENTHOUSIASME
Een aantal jaar geleden had Tjeerd het even helemaal gezien in het onderwijs. Te weinig ontwikkelingsmogelijkheden, geld dat verkeerd werd ingezet, verandering willen,
maar daarin altijd alleen staan; hij was zijn motivatie en
bezieling kwijt. Op zoek naar een andere baan kwam hij
terecht bij de Efteling. Hij richtte er mede Efteling Kids
Radio op. Drie jaar later vond hij zijn weg terug het onderwijs in. Maar wel met de insteek dat hij het anders en
verfrissend wilde aanpakken, zijn ideeën tot uitvoer wilde
brengen en dat vooral samen met het hele team, niet in
zijn eentje.
Op basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg hadden ze wel
oren naar het hervonden enthousiasme van Tjeerd. Hij
bracht zijn passie voor inzet van radiomaken binnen
het onderwijs over op zijn nieuwe collega’s. Zij hadden
daarvoor wel wat fantasie en inbeeldingsvermogen nodig.
Radio-educatie is nog niet heel wijdverbreid in onderwijsland en praktisch gezien was er binnen het schoolgebouw nog niets voorhanden op dat gebied. “Ik zie altijd
mogelijkheden”, legt Tjeerd uit. “Redenen om ergens niet
aan te beginnen, zijn altijd op te werpen. Het gaat erom
dat je kijkt naar wat er wel kan en op welke manier. Ik
had veel geluk met het team en de stichting. Onze directeur was van mening dat ‘Als we iets doen, het ook meteen
goed moet gebeuren’.”
Zo kwam het dat op het zoldertje van De Vijf Hoeven een
heuse radiostudio het levenslicht zag, nu twee jaar geleden. Met één iets grotere ruimte vol apparatuur (denk aan
computers, mengpanelen, microfoons en koptelefoons) en
twee aparte geluiddichte cabines. Het softwareprogramma OmniPlayer is hetzelfde als waar bijvoorbeeld Radio
538 mee werkt. Compleet met flitsende sounds en jingles
om het helemaal af te maken. School mag het gebruiken,
omdat ze geen commercieel belang heeft. Tjeerd: “Voor
radio-educatie heb je niet meteen een studio nodig. Je
kunt relatief eenvoudig starten met computerprogramma’s, zoals Audacity.”

“BEL EEN WEERKUNDIGE EN HOUD DAT INTERVIEW!”
Radio is bij uitstek geschikt om betekenisvol aan de slag
te gaan met taal. Leren luisteren, vooral kritisch leren
luisteren, is van grote invloed op de algemene ontwikkeling, op het leren lezen en op het latere begrijpend lezen
en de daarmee verbonden woordenschatontwikkeling
(bron: Vernooy). Begrijpend lezen blijkt van grote invloed
op het leesbegrip. In de hogere groepen biedt radio
natuurlijk op velerlei gebied aanknopingspunten voor
betekenisvol onderwijs. Denk aan iets als commercials

bedenken, schrijven, maken en zelf uitzenden. Leren om
te presenteren. Of een gaaf interview bedenken en dat
zelf uitvoeren. Is het onderwerp in de klas het klimaat?
Bel een weerkundige op en stel deze de vragen die je hebt.
Op die manier bezig zijn met leren, zorgt voor een grote
intrinsieke motivatie bij leerlingen.
Tjeerd: “Radio integreren in het onderwijs, moet nog
meer een cultuur worden binnen de school. Radio is daarbij geen doel op zichzelf. Maar wel een krachtig hulpmiddel waarmee kinderen beter kunnen worden in taal. We
zijn nu nog bezig om het steeds meer in te bouwen in de
lessen. Straks is het de rode draad in ons projectonderwijs
van groep 5 tot en met 8.”

MEEKIJKEN ACHTER DE SCHERMEN
Op een donderdagmiddag kijkt De Nieuwe Leraar mee in
de studio van ‘Radio Actief’. Zeven leerlingen uit groep
6, de groep van Tjeerd zelf, zijn aan de beurt vandaag. Ze
gaan het nieuws lezen. Tjeerd legt even kort uit wat de

‘Drie tips en drie tops
voor een afstudeerder.
We hebben het niet over
een spreekbeurt!’
gedragsregels zijn in de studio. Bijvoorbeeld: “Jongens,
niet voor elkaar langs gaan met de koptelefoons; dan krijgen we snoerenspaghetti”. De sfeer is een beetje giechelig,
maar je kunt zien dat de kinderen heel benieuwd zijn en
graag aan de slag willen. Als Tjeerd toelicht wat de bedoeling is, luisteren ze aandachtig. Om het spits af te bijten,
leest hij eerst zelf een nieuwsbericht voor. Rustig en beheerst, met de juiste intonatie en goede timing. “Okay, nu
doe ik het op een andere manier. Luister goed welke variant jullie beter vinden.” Hij raffelt nu het nieuwsbericht af
en maakt ook nog een foutje. “Meester, die eerste was veel
beter!” roepen ze in koor. Daar haakt Tjeerd handig op in.
“Waarom vinden jullie dat? Aha. Dus: wat is er belangrijk
als je nieuws gaat lezen?” De leerlingen begrijpen nu het
nut van vooraf je tekst even goed doorlezen, een gedegen
voorbereiding dus, en ze snappen dat je rustig moet voorlezen. Ze mogen zelf gaan oefenen. Een paar verdwijnen
in een cabine en twee meiden blijven in de studio zitten.
Vliegtuigjes die landen tussen de koeien. Zo startte Schiphol 100 jaar geleden vlakbij Amsterdam. Nu is het één
van de drukste luchthavens van de wereld. Vanwege het
100-jarig jubileum opende koning Willem-Alexander de
tentoonstelling ‘100 jaar Schiphol – Klaar voor vertrek’
in het Amsterdams Museum. Zo luidt het tweede berichtje van het nieuwsbulletin. De eerste zin vraagt om een
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“MOGELIJKHEDEN ZIJN ER
ALTIJD, WAAR JE PASSIE ALS
LEERKRACHT OOK LIGT.”
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bepaalde intonatie. Het is leuk
om te zien hoe de kinderen dit al
voorlezend zelf uitvinden. Ook
oefenen ze met ‘sloom’ lezen. Ze
hebben net van Tjeerd gemerkt
dat het heel lastig luistert als de
nieuwslezer de berichten snel
inspreekt.

‘Meester,
dit is
dus echt
vét leuk!’

Amir geniet al tijdens het oefenen. “Meester, dit is dus echt vet
leuk!”. Na het oefenen, mogen de
kinderen ‘voor het echie’. Tjeerd
geeft ze nog even mee dat het
mooi is als je kunt klinken alsof
je gewoonweg praat, terwijl je het
in werkelijkheid opleest van een
blaadje. “Doe jullie ogen even dicht en luister goed of
je denkt dat ik praat of oplees.” Hij leest het op, maar
Klaudia zegt met gesloten ogen: “Oh, meneer Tjeerd,
het klinkt precies alsof jij gewoon práát.” Ze gaan
per duo, en één trio, drie nieuwsberichten lezen,
gevolgd door een weerbericht en twee filemeldingen
(waarvan er eentje luidt: ‘Op de A65 bij de afslag
Tilburg-Noord is twee kilometer langzaam rijdend
verkeer. Dit heeft te maken met een radio-evenement op een basisschool’).

‘Terwijl ze met volle
teugen genoten, hebben
de kinderen in korte
tijd veel geleerd.’
Na het voorlezen luisteren ze met z’n allen steeds
terug en geven ze elkaar tips en complimenten.
Iedereen moet erg lachen als ze zichzelf terughoren in de
studio. “Oh, mijn stem klinkt écht raar zo!” Tjeerd legt
natuurlijk nog wel even uit hoe het komt dat je jezelf normaal gesproken anders vindt klinken dan wanneer je je
eigen stem via de radio hoort. Terwijl ze met volle teugen
genoten van hun les in de studio, hebben de kinderen erg
geconcentreerd geoefend met lezen, intonatie aanbrengen, kritisch luisteren, hebben ze moeilijke begrippen
behandeld, geleerd hoe je goed en begrijpelijk overkomt
als je presenteert en goed gekeken en geluisterd naar de
meester en naar elkaar.

VERTROUWEN LAAT IEDEREEN IN HET ONDERWIJS
GROEIEN
DNL#1-2018
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Natuurlijk bestaat groep 6 op basisschool De Vijf Hoeven
niet alleen uit dit compacte clubje nieuwslezers in de dop.
Tjeerd neemt elke keer een klein groepje mee naar de
radiozolder en de rest van de klas doet dan ander werk.
Gelukkig kan hij daarbij blindvaren op afstudeerstudent
Pien Stortelder. Dat raakt meteen een onderwerp waar

‘Tjeerd en Pien overleggen over de invulling van een les’

“Ook eenmaal afgestudeerd geldt dat je als leerkracht
alleen kunt excelleren als je de professionele ruimte (en
dus ook het vertrouwen) krijgt van je team. Maar durf
die ruimte dan ook te pakken! Op die manier ontstaat er
betrokkenheid. Is er een probleem? Dan hoef je daar niet
omheen te lopen, maar kun je het recht aankijken en denken: ‘Okay, wat is er nodig om het op te lossen?’. Daarmee
wakker je het denkproces aan en hoe zekerder en vertrouwder je bent, hoe gemakkelijker je daarbij dan buiten
de gebaande paden durft te denken. Toen ik terugkeerde
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hij nog wel iets over te zeggen heeft:
“Leerkrachten hebben vaak het gevoel
heel veel te moeten. Daar hebben
ze last van. Je kunt er moeilijk over
doen, maar beter kun je een manier
zoeken om ermee om te gaan. Je core
business is natuurlijk altijd je groep.
Maar een probleem als het lerarentekort bijvoorbeeld; dat kunnen we
voor een deel op onze eigen werkvloer
oplossen. Met herintreders of met
‘hybride’ docenten die met één been in
het onderwijs staan en met één been
in een ander veld (zoals het bedrijfsleven). Zij brengen van buiten een
heel nieuwe inspiratie de school in.
En met studenten als Pien natuurlijk.
Voor mij is de inschakeling van haar
een manier om het onderwijs zó in te
richten dat het bij mij en vooral ook
bij de groep past. Ik zie haar als een
volwaardige collega. Niet als iemand
die ‘het nog moet leren’. Dat vind ik
ook absoluut een vereiste. Geef afstudeerders als Pien
vertrouwen; dán ontstaat er echt iets. Betrokkenheid bijvoorbeeld. Zou zij van mij geen vertrouwen krijgen, dan
gebeurde er niks. Nu is ze mijn sparringpartner. Ze heeft
een prachtige les ‘commercials maken’ ontworpen. Ik heb
heel veel aan haar en dat is wederzijds. Ik schrik me rot
als ik zie dat een derdejaars student soms als feedback
drie tips en drie tops krijgt. Het is toch geen spreekbeurt
waar we het over hebben?”
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de Kinderboekenweek of tijdens projecten. Muzieklessen
zijn op die manier ook geïntegreerd in het radiomaken.
Kinderen hebben wel eens op een orkestband een eigen
carnavalshit ingezongen. Hilarisch. Weet je? The sky is
the limit. Het gaat erom dat je mogelijkheden ziet. Waar
je passie als leerkracht ook ligt.”

beeld:
Tirza
Schnater OCW

C O L U M N

Meer weten?
KIJK OP:

RADIO ALS KAPSTOK
Nog even terug naar de radio. De Vijf Hoeven heeft al
eens een Radiodag georganiseerd en wil dit ook blijven
doen. Kinderen maken dan reportages en kunnen bijvoorbeeld workshops volgen. Echte radiomensen (Koen van
der Vorst van Radio 538 en Bert Kranenbarg van Radio
5 bijvoorbeeld) leveren hierbij graag hun medewerking.
Tjeerd: “Het is niet zo dat we ‘Hilversumniveau’ nastreven
bij iedereen. Het gaat erom dat leerlingen zichzelf steeds
weer een stukje verder verbeteren. Dit moet leuk zijn en
plezier geven. Spelen met techniek van taal en merken dat
je steeds wat verder komt. Kritisch leren nadenken over je
voorbereiding, wat doe ik de volgende keer anders of beter? Fouten maken is niet erg. Sterker nog: die zijn noodzakelijk om te leren! Behalve met zoiets als de Radiodag
maken we ook gebruik van de studio met carnaval, tijdens

Wouter Siebers

www.tjeerd.info
www.luisteroren.nl (meer over winst die te
boeken is door elke dag kort kritisch luisteren)
www.makkelijklezenplein.nl/bibliotheken/
scholing/naslag/artikelen-kees-vernooy (over
leesonderwijs en woordenschat)

WOUTER SIEBERS IS LERAAR
VAN GROEP 8, GEDRAGSSPECIALIST
EN TEAMLEIDER OP DE
CAECILIASCHOOL IN
AMERSFOORT EN LERAAR
VAN HET JAAR 2015-2016

OF:

kijk op Youtube (zoek op ‘Radio Actief De Vijf
Hoeven’) naar het filmpje waarin te zien is hoe
Radio Actief op de school van Tjeerd tot stand
is gekomen, kijk naar korte shots van onder
meer de workshops, van het reportagewerk
van de kinderen en zie vooral het plezier van de
gezichten af spatten.

Boekenclub!
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Laatst sprak ik met een (wellicht) toekomstige collega. Ze is ruim zes jaar uit het
onderwijs geweest. Tijdens het gesprek
werd duidelijk dat er in zes jaar enorm veel
verandert. En tegelijkertijd ook weer relatief
weinig. De verandering zit ‘m vooral in de
manier waarop we onderwijs ten uitvoer
brengen. Dat wat blijft is de basis, een goede pedagogische en didactische basis.
Het team waarin ik werk, is juist met die
basis bezig. We hebben aandacht voor de
vraag Waarom doen we wat we doen? Als
we daar geen antwoord op kunnen geven,
buigen we ons net zo lang over die vraag
totdat dat wel lukt. Naar mijn idee is het dé
basisvraag binnen het onderwijs. Waarom doen we wat we doen? Zeker omdat ik
steeds meer de overtuiging heb dat we
het soms niet weten. En hoe kun je dan het
goede doen?
Om (nog) beter antwoord te kunnen geven
op De Vraag, introduceerde ik kort geleden
de Boekenclub. Mijn idee daarachter? Met

alle collega’s van de bovenbouw gezamenlijk het boek Effectief rekenonderwijs op de
basisschool lezen om zo onze kennisbasis
te vergroten. Het enthousiasme om deel
te nemen, is groot. Collega’s vinden het
prettig en belangrijk om met de inhoud
van hun vak bezig te zijn. Samen schaven
en schuren we aan goed onderwijs. Er is
niks leuker dan dat! Bijkomend voordeel
van een boekenclub is dat het samen lezen
verbindt. Als je samen leest, of dat nu de
nieuwste Dan Brown is of een steengoed
boek van Marcel Schmeier*, je deelt hetzelfde verhaal. Omdat de beleving en het
perspectief bij iedereen anders is, ontstaat
er een levendige discussie over waarom
we iets wel of juist niet doen. Dat gebeurt
vanuit inhoud, vanuit een brede kennisbasis. Leraren die bezig zijn met hun vak;
gelukkiger kun je ze niet maken.
Ik nodig alle collega leerkrachten uit tot
het actief lezen van dit boek. Close reading,
maar dan gericht op de leraar. Onze tip: we
maken tijdens het lezen aantekeningen en

schrijven een persoonlijke samenvatting.
Ook maken we een persoonsgericht en
bouwbreed plan. Door vooraf na te denken
over onze eigen standpunten staan we
steviger tijdens de discussie met elkaar. We
duiken dan samen de diepte in! Ik ben benieuwd wat we onderweg tegenkomen en
waar we straks uitkomen. Ik hoop op een
prachtige plek met veel en kleurrijk koraal.
Mijn voornemen om de onderwijsboekenclub verder uit te rollen, staat. Het is volgens
mij een mooie manier om een bijdrage te
leveren aan een krachtige schoolontwikkeling.
Ook iets voor bij jou op school? Ik wens je
alvast veel leesplezier!
*Auteur van Effectief rekenonderwijs op de
basisschool
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in het onderwijs, wilde ik oprecht weer graag voor de klas
staan, maar dan wel met ruimte voor mijn plannen. Wil
je als school een krachtig beleid neerzetten, dan moet je
zorgen dat je eigen mensen in hun kracht staan. Leg die
regie maar eens wat meer bij de leerkrachten zelf. In mijn
geval is het zeker gelukt om de regie op te pakken. Ik heb
nu ongelooflijk veel plezier in het lesgeven. Nog belangrijker: de kinderen leren nu ook betekenisvoller én met veel
meer lol taal. Ze leren immers meer op basis van interesse
en zijn zelf veel meer eigenaar van hun leerproces.”
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