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Veelgestelde vragen over Stepping Up. 
 
 
1. Waarom ‘Stepping Up’? 

Egrammatica kreeg het verzoek van een aantal directeuren van basisscholen om een methode 

voor Engelse taalverwerving te ontwikkelen die nauw aansloot op het voortgezet onderwijs.  

Het doel van ‘Stepping Up’ is het geven van een kwaliteitsimpuls aan de Engelse 

taalvaardigheid in het basisonderwijs. De methode biedt docenten een structuur om binnen 

relatief beperkte voorbereiding- en lestijd goede resultaten te boeken. Bovendien zijn voor 

deze methode geen grote ICT-investeringen vereist  

 

2. Waarom bij Egrammatica?  

Egrammatica heeft vele jaren meegewerkt aan de bekende methode ‘Stepping Stones’ voor 

Noordhoff Uitgevers uit Groningen. Egrammatica is daarnaast nauw betrokken geweest bij 

het begeleiden van basisscholen met de sterke ambitie om het niveau van Engels te 

verbeteren. De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs stond daarbij voorop.  

 

3. Welke ideeën over taalverwerving hangt ‘Stepping Up’ aan? 

‘Stepping Up’ hecht veel waarde aan een rijk en gevarieerd taalaanbod en aan het geven van 

gelegenheden tot taalproductie. Daarvoor zijn de receptieve en productieve vaardigheden 

evenredig verdeeld over de hoofdstukken. Hoewel een echte ‘onderdompeling’ in het Engels 

in een vreemdetaalomgeving niet mogelijk is, heeft ‘Stepping Up’ gezorgd voor  een zo groot 

mogelijke confrontatie met authentiek Engels. 

Daarnaast vindt ‘Stepping Up’ het belangrijk om leerlingen bewust te maken van talige 

bijzonderheden, omdat dat de voorwaarde is om de abstractere regels die bij fenomenen 

horen, te ontdekken. Dit is zichtbaar in de manier waarop bijvoorbeeld grammaticale regels 

worden aangeboden en behandeld. 
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4. Tot welke prioritering leidt dit binnen ‘Stepping Up’?  

‘Stepping Up’ ziet woordenschatverwerving als het belangrijkste onderdeel van het leren van 

een taal. Echter, naast woordkennis wordt ook veel aandacht geschonken aan: de klanken en 

de letters, het zinsniveau (grammatica) en het tekstniveau. 

 

5. Maakt dit ‘Stepping Up’ niet wat saai voor kinderen?  

‘Stepping Up’ is er juist op gericht om het taalplezier in Engels te vergroten. De methode gaat 

over acht algemene onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van tien- tot 

twaalfjarigen. Daarbij is ook regelmatig bewust gekozen voor humoristische teksten en 

speelse werkvormen. Met leuke dialoogjes oefenen leerlingen met elkaar spreekvaardigheid, 

om actief met het Engels vertrouwd te raken.  

 

6. Werkt ‘Stepping Up’ ook met een smartboard?  

‘Stepping Up’ is geen pur sang smartboardmethode. Hoewel de rol van ICT in het onderwijs 

wel groeit, zijn er nog steeds veel ouders en leerkrachten die sceptisch staan tegenover een 

al te grote ICT-rol. “Mijn kinderen zitten al zoveel achter de computer”, is een veelgehoorde 

opmerking. Egrammatica gelooft in een gezonde mix tussen de traditionele lespraktijk en een 

bepaalde mate van ICT-ondersteund onderwijs. Dit wil echter niet zeggen dat scholen die over 

een smartboard beschikken, deze niet kunnen inzetten voor ‘Stepping Up’. Nadat leerlingen 

een opdracht uit ‘Stepping Up’ hebben gemaakt, kan op een vrij eenvoudige wijze de 

bijgeleverde digitale uitwerking worden geprojecteerd op het smartboard. Ook zullen 

aanvullende internet opdrachten als verdiepingsopdrachten worden aangeboden via de 

website van ‘Stepping-Up’. 

 

7. Welk kennisniveau wordt verondersteld bij docenten? 

Hoewel het altijd aanbeveling verdient om de Engelse taalvaardigheid middels een aantal 

gerichte trainingen te verhogen, steekt: ‘Stepping Up’ in op een niet al te hoog 

beheersingsniveau van docenten. De docentenhandleiding is daarom op dusdanige wijze 

opgebouwd dat het voor basisschooldocenten met voldoende taalkennis haalbaar is om op 

een verantwoorde manier Engels te doceren.  

 

8. Welke vaardigheden worden gedoceerd? 

De methode volgt de verdeling van het Europees Referentiekader: luisteren, spreken, lezen 

en schrijven komen uitgebreid aan bod. Qua woordenschat van de Engelse taal volgt en 

overstijgt ‘Stepping Up’ de Eibo-lijst (Engels In het Basis Onderwijs), de speciale woordenlijst 

voor het basisonderwijs. ‘Stepping Up’ behandelt de thema’s waaruit de EIBO-woordenlijst is 

samengesteld, zoals: kennismaken met, vrijetijdsbesteding & hobby's, gezondheid, eten & 

drinken, winkelen, de jaargetijden en klokkijken.  
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9. Hoe wordt spreek- en luistervaardigheid getraind? 

Met ‘Stepping Up’ wordt een CD meegeleverd waarop alle onderdelen (tot en met de 

woordenlijsten) ingesproken zijn door Engelse kinderen tot twaalf jaar.  

 

10. Sluit deze methode aan bij wat scholen in groep 1 t/m 4 doen? 

Op dit moment wordt er een grote diversiteit aan methoden gehanteerd in het 

basisonderwijs. Ook zijn er basisscholen die gebruik maken van eigen materiaal. Hoewel deze 

methoden onderling enorm verschillen, hebben ze wel met elkaar gemeen dat ze voldoende 

algemene basiskennis Engels verschaffen, waarop ‘Stepping Up’ kan voortborduren.  

 

11. Verschijnt ‘Stepping Up’ ook voor groep 5 en 6 ?  

Stepping Up voor groep 5 en 6 wordt op dit moment ontwikkeld en verschijnt medio 2014. 

Scholen kunnen er direct na de zomervakantie mee aan de slag.  

 

12. Waar kan ik een zichtzending ‘Stepping Up’ aanvragen?  

Op de website www.stepping-up.nl staat een button “contact opnemen”. Door deze aan te 

klikken, wordt een formulier geactiveerd. Via dit digitale contactformulier kunt u aanvullende 

informatie of een zichtzending aanvragen.  

http://www.stepping-up.nl/

