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Introductie  

 

Deze whitepaper verschijnt in een serie whitepapers over Engels in het 

basisonderwijs. De serie bespreekt verschillende onderwerpen die relevant zijn voor 

leerkrachten die geïnteresseerd zijn in Engels voor groep 1 tot en met 8. De 

whitepapers zijn geschreven door Marion Ooijevaar, hoofdauteur Stepping Stones 

Junior, specialist Engels in het basisonderwijs en voormalig leerkracht. 

 

Naast de whitepapers verschijnt een serie vlogs waarin Marion vragen van 

leerkrachten beantwoordt en in gesprek gaat met leerkrachten over Engels in het 

basisonderwijs. 

 

Alle whitepapers en vlogs zijn te vinden op onze website. 

 

Veel leesplezier! 

  

https://www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/methoden/engels/stepping-stones-junior/video-s-en-whitepapers
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Engels leren met ‘songs and chants’ 

Veel methodes voor Engels in het basisonderwijs maken gebruik van liedjes bij het 

aanleren van de taal. Ook op internet zijn heel veel liedjes te vinden die speciaal gemaakt 

zijn om Engels te leren. Dat is niet voor niets. Naast dat het leuk is om met elkaar te zingen 

zijn er een heleboel redenen waarom liedjes zo’n goed middel zijn om een taal te leren. In 

een aantal methodes kom je ook chants, een soort raps, tegen. Wat chants precies zijn, 

lees je verderop in dit artikel. Daarnaast vertel ik je over de voordelen van het gebruiken 

van liedjes en chants en waarom juist chants zo belangrijk zijn. 

 

De voordelen van het gebruik van ‘songs and chants’ 

Leerlingen in het basisonderwijs leren liedjes en chants heel snel en ze beklijven goed. 

Jonge kinderen houden van herhaling en de herkenbaarheid van de liedjes maakt dat ze 

al snel favoriet worden. 

 

Bij het zingen van liedjes en chants leren leerlingen de uitspraak van zinnen en woorden 

op een natuurlijke manier. Ze oefenen met het vloeiend uitspreken van woorden en zinnen 

en leren impliciet grammaticale structuren. Dit geeft ze zelfvertrouwen bij het spreken van 

Engels in andere situaties. 

 

Daarnaast is zingen in een groep een veilige manier om spreekvaardigheid te oefenen en 

het kan bijdragen aan een positieve groepssfeer. Ook vinden de meeste leerlingen het erg 

leuk om aan hun ouders of andere klassen te laten horen wat ze al kunnen. Het is vaak het 

eerste wat ze thuis laten horen. 

 

Liedjes en chants kunnen worden gecombineerd met bewegingen. Dit wordt ook wel TPR 

(Total Physical Response) genoemd, waarover meer in een volgende whitepaper. De 

combinatie van zingen en bewegen helpt bij het onthouden van de taal en is een fijne 

energizer in de les. 

 

Tot slot bieden liedjes en chants de mogelijkheid om te werken aan de vier vaardigheden: 

luisteren en spreken en vanaf groep 5 ook lezen en schrijven. Zing bijvoorbeeld een lied 

en verander expres een woord. Horen de leerlingen wat er anders is? Geef de leerlingen 

de tekst om te lezen, maar laat een aantal woorden weg die ze in moeten vullen terwijl ze 

luisteren. Of laat leerlingen zelf een lied of chant schrijven. 

 

Er zijn dus heel veel redenen om ‘songs and chants’ te gebruiken in de Engels les. Hierna 

staan ze nogmaals kort op een rij: 
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Liedjes en chants: 

• zijn leuk en motiverend 

• geven een veilige sfeer in de groep 

• geven zelfvertrouwen  

• bieden variatie in de les 

• helpen bij het automatiseren van woorden en zinsstructuren 

• helpen bij vloeiend leren spreken 

• helpen bij het leren van de juiste uitspraak 

• beklijven goed 

• kunnen gecombineerd worden met bewegen (TPR) 

• kunnen worden gebruikt om de vier vaardigheden te oefenen: luisteren, spreken, lezen 

en schrijven 

 

 

De kracht van de herhaling 

Het herhalen van liedjes en chants is een belangrijke factor in het succes bij het leren van 

Engels. Het herhalen van muziek doet namelijk iets met je hersenen. Elizabeth Hellmuth 

Margulis is directeur van de ‘music cognition lab’ van de universiteit van Arkansas. Zij heeft 

uitgebreid onderzoek gedaan naar de kracht van de herhaling van muziek en wat er daarbij 

gebeurt in onze hersenen (Hellmuth Margulis, 2014). In haar publicaties beschrijft ze 

verschillende effecten.  

 

Onze hersenen houden van wat we herkennen. Hoe vaker we een lied horen, hoe leuker 

we het gaan vinden. We gaan als vanzelf meetikken of meebewegen op het ritme. Iedere 

keer als je luistert hoor je weer andere dingen in de muziek. Vaak vallen ritme en melodie 

als eerste op, maar je hersenen luisteren ook naar klank, klemtoon en uitspraak. Je 

hersenen focussen zich elke keer op een ander onderdeel van de muziek. In een filmpje 

van TED-Ed over haar onderzoek wordt dit mooi verbeeld.* 

 

Een ander opvallend effect van herhaling is dat wanneer je een normaal gesproken zin 

meerdere keren achter elkaar luistert, het gaat klinken alsof het gezongen wordt. Dit wordt 

ook wel de ‘speech-to-song illusion’ genoemd. Psycholoog Diana Deutsch, van de 

Universiteit van California, San Diega, heeft dit ontdekt. Je kunt dit effect zelf ervaren als 

je luistert naar de geluidsfragmenten in het artikel van Hellmuth Margulis op Aeon (online 

magazine).** De verklaring van dit fenomeen is dat onze hersenen bij herhaald luisteren 

veel meer nuances gaan waarnemen, zoals intonatie, klank en ritme. Met ander woorden: 

we ‘muzikaliseren’ wat we horen. 
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Al deze dingen die in onze hersenen gebeuren als we herhaald luisteren naar muziek, 

maken dat het blijft hangen in ons hoofd. We kennen allemaal wel dat ene lied dat maar 

door je hoofd blijft spelen. 

 

Muziek is dus heel geschikt om taal te onthouden, maar ook om ritme, klank en uitspraak 

te leren. Met name chants dragen bij aan deze laatste drie aspecten van het Engels.   

 

 

Wat is een chant? 

Een chant is een soort rap. Het verschilt van een lied in het feit dat de tekst wordt 

uitgesproken zoals je dat in een normaal gesprek doet, dus zonder melodie en in het 

natuurlijke ritme van de gesproken taal. Omdat het om normale gesproken taal gaat, hoeft 

het ook niet te rijmen. In een lied wordt de taal wel aangepast aan het ritme en de melodie 

en rijm.  

 

De reden waarom chants zo belangrijk zijn bij het leren van Engels is dat Engels een 

ritmische taal is. De belangrijkste woorden worden benadrukt en de rest ertussen wordt 

niet benadrukt of sneller uitgesproken. In het Engels heet dit ‘sentence stress’: de 

klemtonen in een zin.  

 

Het doel van chants is dan ook om het natuurlijke ritme en de uitspraak van de taal te leren 

en daarnaast om nieuwe woorden en zinsstructuren te oefenen. 

 

Chants, ook wel jazz chants genoemd, zijn bedacht door Carolyne Graham. Zij was docent 

Engels als vreemde taal en jazz zangeres. Ze ontdekte dat het Amerikaans Engels dat zij 

sprak een ritme had. Haar muzikale achtergrond heeft ze gecombineerd met het natuurlijk 

gesproken ritme van het Engels en zo is ze chants gaan gebruiken in haar lessen. 

Hoe werkt een chant? 

De meeste zinnen hebben inhoudswoorden en structuurwoorden. Inhoudswoorden zijn de 

sleutelwoorden in een zin. Deze woorden geven betekenis aan de zin.  Meestal zijn dit de 
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werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en 

woorden die aangeven dat iets niet zo is, zoals don’t, aren’t en can’t. 

 

Structuurwoorden zijn de kleine onbelangrijke woorden die ervoor zorgen dat een zin 

structuur krijgt en grammaticaal klopt. Dit zijn de persoonsvormen, voorzetsels, 

voegwoorden en hulpwerkwoorden. 

 

Bij ‘sentence stress’ ligt de nadruk of de ‘beat’ op de inhoudswoorden. Als je de 

structuurwoorden uit een zin haalt, snap je waarschijnlijk nog steeds wat er wordt bedoeld. 

Maar als je inhoudswoorden weg laat, gaat de betekenis van de zin verloren. 

 

Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld. 

Borrow  pen   lost   own. 

 

Deze zin is grammaticaal niet correct. Toch weet ik zeker dat je begrijpt wat hier wordt 

bedoeld. Dat komt doordat het alleen inhoudswoorden zijn. Iemand wil een pen lenen, 

omdat zij haar pen is verloren.  

 

Nu voeg ik wat structuurwoorden toe: 

Borrow your pen  I’ve lost my own. 

 

Als je deze zin uitspreekt ligt de nadruk op de inhoudswoorden. Die woorden vallen als het 

ware op de ‘beat’. Probeer het maar eens:   

 

 

• Kies een rustige beat en zeg op het tempo van de beat: borrow, pen, lost, own.  

• Ga door met het zeggen van deze woorden op de beat, maar voeg nu de 

structuurwoorden uit de tweede zin toe: borrow your pen I’ve lost my own. 

• Let op: de tijd tussen de beats blijft precies hetzelfde! 

• Voeg nu ook de woorden uit de onderstaande zin toe. ‘Can I’ komt dan vóór de beat.  

 

Je merkt dan dat je ‘Can I’ en ‘because I’ve’ sneller uit moet spreken om in de maat te 

blijven.  

Can I borrow     your pen  because I’ve lost my own. 

 BEAT  BEAT   BEAT  BEAT 
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Dit is nu precies hoe Engels wordt gesproken. De belangrijke woorden in de zin krijgen de 

nadruk en de rest wordt sneller en zonder nadruk uitgesproken. Het is het ritme van de 

Engelse taal. Als je dit goed doet klinkt wat je zegt heel natuurlijk.  

 

Nu snap je ook waarom chants zo belangrijk zijn. Het ritmisch uitspreken van de chants 

helpt bij het aanleren van ‘sentence stress’, zodat je Engels leert spreken op een natuurlijke 

manier.  

 

Chants worden dus niet gezongen, maar als een soort rap uitgesproken.  

 

Stepping Stones Junior 

Stepping Stones Junior is een nieuwe lesmethode voor Engels van groep 1 tot en 

met groep 8. Speciaal voor de methode zijn 24 liedjes en 24 chants geschreven. Met 

de liedjes en de chants oefenen de leerlingen de woorden en zinnen van het thema 

en, zoals in dit artikel staat beschreven, ook de uitspraak en het natuurlijke ritme van 

de taal. 

 

In Step 1 bevat elk thema een lied én een chant. In Step 2 en 3, bevat elk thema 

een lied óf een chant. Hieronder zie je twee chants uit de methode. De beat ligt op 

de onderstreepte woorden. 

 

Colours (Stepping Stones Junior, Step 1A) 

 

What colour is the book? 

The book is red. 

What colour is the pencil? 

The pencil is green. 

What colour is the paper? 

The paper is yellow. 

What colour is the table? 

The table is orange. 

What colour is the chair? 

The chair is purple. 

What colour is the glue? 

The glue is blue. 

 

I like to play sports (Stepping Stones Junior, Step 2A) 

 

I like to play sports  

and I like to play football  

But to play the drums,  

I like most of all. 

 

I don’t like to cook  

and I don’t like to sing 
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But to play the piano,  

that’s really my thing. 

 

Conclusie 

Liedjes en chants spelen een belangrijke rol bij het leren van de Engelse taal. Door het 

herhaald zingen van de liedjes en chants beklijven de woorden en zinnen goed. Leerlingen 

leren de uitspraak van woorden en het vloeiend spreken van zinnen. Met chants leren ze 

daarnaast het natuurlijke ritme van de taal, de ‘sentence stress’. Het kunnen zingen van 

liedjes en chants geeft leerlingen zelfvertrouwen om ook in andere situaties in het Engels 

te praten, wat het belangrijkste doel is van Engels in het basisonderwijs. Het is kortom een 

zeer effectieve en leuke manier om Engels te leren! 
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