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Programma
•  Meertalige realiteit versus 
   het onderwijs
•  Meertaligheid & wetenschap
•  PWO-project ‘Meertaligheid als troef voor krach3g 

onderwijs in de grootstad’
•  Drie pijlers van een krach3ge meertalige 

leeromgeving
•  Func3oneel veeltalig leren of translanguaging
•  Uitwisseling ervaringen



Meertaligheid en ik 
• Ben je zelf meertalig?

• Waarom denk je dat?
•  Is dat iets posi3ef/nega3efs?

•  Hoezo?
• Wie is de meest meertalige in de groep?
• En wat betekent dat dan precies? 



Defini3e meertaligheid (Van den 
Branden, 2010)

“Individuen worden meertalig genoemd als ze 
de competen3e hebben om meer dan één 

taal te begrijpen en produceren of als zij van 
meerdere talen regelma3g gebruiken maken.” 



Meertaligheid troef in de opleiding LLO



GEZINSTAAL LEERLINGEN LAGER ONDERWIJS 
NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS - BHG

Schooljaar	 Homogeen	NL	
%	

Taalgemengd	
%	

Homogeen	FR	
%	

Homogeen	
anderstalig	

%	

1979	-	1980	 85,5	 10,1	 2,3	 1,7	

2000	–	2001		 22,1	 29,4	 27	 21,6	

2013	-	2014	 9,1	 30,7	 30,9	 29,3	

2018	-	2019	 9	 22,6	 33,5	 34,9	



Superdiversiteit in Vlaanderen



Meertaligheid in de klas
Ø www.socra3ve.com

Ø Student Login: 

Ø Room: VANHERF





Taalbad- of 
submersiemodel
•  Beste kansen op 

onderwijssucces
•  Thuistalen geen 

plaats in curriculum
•  Vooral 

minderheidstalen= 
migrantentalen van 
allochtone leerlingen 
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STELLINGEN	(Pulinx,	Van	Avermaet	&	Agirdag,	2017)	 %	EENS	
Anderstalige	leerlingen	zouden	op	school	onderling	geen	vreemde	taal	mogen	
spreken.	

77,3	

De	belangrijkste	reden	van	de	schoolachterstand	van	anderstalige	leerlingen	is	
hun	gebrekkige	kennis	van	het	Nederlands.	

78,2	

De	schoolbibliotheek	(klasbibliotheek,	mediatheek)	dient	ook	boeken	te	
bevaHen	in	de	moedertaal	van	de	leerlingen.	

12,8	

Anderstalige	leerlingen	moeten	op	school	ook	de	mogelijkheid	krijgen	hun	
moedertaal	te	leren.	

6,8	

Door	op	school	ook	de	eigen	moedertaal	te	spreken,	leren	anderstalige	
leerlingen	onvoldoende	Nederlands.	

72,1	

Anderstalige	leerlingen	moeten	ook	reguliere	vakken	aangeboden	krijgen	in	hun	
moedertaal.	

3,2	

Het	is	belangrijker	dat	anderstalige	leerlingen	goed	Nederlands	leren	dan	de	
kennis	van	de	eigen	moedertaal	te	behouden.	

44,7	
	

Het	is	in	het	belang	van	de	anderstalige	leerlingen	als	er	straffen	worden	
toegekend	voor	het	spreken	van	de	moedertaal	op	school.		
	

29,1	
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Meertalenbeleid in de stagescholen?



FILMPJE THUISTALEN STUDENTEN 
EDUCATIEVE BACHELOR KLEUTER - & LAGER ONDEWIJS 



“Juf, ik wist niet dat Marokkanen ook juf 
kunnen worden.” 

 
“Jij kan zo goed Nederlands spreken! Gaan wij 

dat ook kunnen?” 
 

“Vind je het niet moeilijk om les te geven in 
het Nederlands?” 



Wetenschap & Meertaligheid



Taal & Iden3teit



INLEEFOEFENING: MIJN IDENTITEIT 
Bron: Bernaus, M., Andrade A.I., Kervran M, Murkowska A., Trujillo Sáez, F. (Eds.) (2007). Plurilingual and 

pluricultural awareness in language teacher educa5on. A training kit. Strasbourg: Council of Europe 




Talige iden3teit
“To reject a child’s language in the school is to reject 
the child. When the message, implicit of explicit, 
communicated to children in the school is ‘leave your 
language  and culture at the school-house door’, 
children also leave a central part of who they are – 
their iden33es – at the school-house door. When they 
feel this rejec3on, they are much less likely to 
par3cipate ac3vely and confidently in classroom 
instruc3on. “
(Jim Cummins, 2001)



Meertalige taalverwerving



Meertalige taalverwerving



Separate Underlying 
Proficiency (SUP)

•  Afgescheiden	

taalsystemen
•  ‘Balance-effect’: het 

brein heem een 
beperkte linguïs3sche 
capaciteit 

•  ‘Balloon in the brain’



Common Underlying 
Proficiency 

 Aoankelijkheidshypothese 
(J. Cummins, 1978)

•  Aan de oppervlakte: twee 
afzonderlijke talen

•  Onder de oppervlakte: 
CUP: ontwikkeld door 
lezen, schrijven, spreken 
en luisteren in beide talen 
(CAT)

•  Transfer tussen 
(meta-)linguïs3sche 
kennis en vaardigheden  
ontwikkeld in één taal 
naar de andere taal

	



Translanguaging

Ø Dynamisch taalgebruik 
van meertaligen


Ø Pedagogie: strategieën 

om het volledige talige 
repertoire van 
meertalige leerlingen 
in te zeren in het 
onderwijs

	



“Teacher educa3on about linguis3c and cultural diversity is a 
crucial domain to research if we expect our schools to prepare 
students to live and act in a complex world (…) 
Although most teachers are aware of the challenge posed by 
linguis3c diversity, it is a rather complex marer to bring them 
to rethink pedagogical approaches to literacy within a 
mul3lingual framework. (…)
Garcia (2008) is right to insist that what she calls ‘Mul3lingual 
Language Awareness’(MLA) must be a thread that runs right 
through the en3re teacher educa3on curriculum” 
(Hélot, 2012)



PWO-onderzoek 2017 – 2020 
‘Meertaligheid als Troef’

Ø Transfer wetenschappelijke inzichten – klasprak3jk
Ø Partnerschap: co-crea3e
Ø Valoriseren van thuistalen
Ø Inzeren van thuistalen om leerwinst te boeken
Ø Gedragen schoolvisie
Ø Integra3e curriculum Lerarenopleidingen



PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP



GBS De Vijvers & GBS Goede Lucht 
(Anderlecht) 

 
GBS De Wereldbrug 

(Vorst)



PAUW-project
	
Partners in
Authen3ek
Werkplekleren

PAUW	

Schooltaak 
= 

Werkplekleer 
taak 

Bachelorproef 
student 

Ondersteund 
door lerend 

netwerk 

Onderzoek 
KC Urban 

Coaching & 
Education 



Meertalige basishouding



Drie pijlers van een krach3ge 
meertalige leeromgeving

	 		

	 	 	Meertaligheid	inventariseren en zichtbaar maken



Talensensibilisering

	 	 	(Hélot, Frijns & Van Gorp, 2018; Chumak-Horbatsch, 2012; Jonckheere, 2009)	
	 	 		



          Translanguaging/Func3oneel Veeltalig Leren
	 	 	(Van Avermaet, 2015; Garcia & Wei, 2014)



Meertalige basishouding



%	
EENS	

%	
EENS	

%	
EENS	
	

STELLINGEN	 SCHOOL	1	 SCHOOL	2	 SCHOOL	3	
	

Anderstalige	leerlingen	zouden	op	school	onderling	geen	
vreemde	taal	mogen	spreken.	

40	 33,35	 14,3	

Het	toelaten	van	thuistalen	op	school	staat	een	goede	
beheersing	van	het	Nederlands	in	de	weg.	

80	 20	 42,9	

De	belangrijkste	reden	van	de	schoolachterstand	van	
anderstalige	leerlingen	is	hun	gebrekkige	kennis	van	het	
Nederlands.		

86,7	 33,35	 57,1	

Anderstalige	leerlingen	moeten	op	school	de	mogelijkheid	
krijgen	om	hun	thuistaal	te	gebruiken	Pjdens	lessen,	
opdrachten	en	taken.	

13,3	 6,7	 21,4	

Het	is	in	het	belang	van	de	anderstalige	leerlingen	als	er	
straffen	worden	toegekend	voor	het	spreken	van	de	
moedertaal	op	school.	

13,3	 6,7	 0	

Anderstalige	leerlingen	kunnen	voldoende	vaardig	worden	in	
het	Nederlands	om	succesvol	te	zijn	in	het	middelbaar/hoger	
onderwijs.		

80	 93,	35	 92,9%	







Taalbad
LK : ‘De tv, sportclubs of op straat, daar is het 

overal een andere taal dan het Nederlands. Als 
ze hier komen, dan is dat hier de enige plaats 

waar ze Nederlands horen.’	
	



Grenzen
LK: ‘Ik denk dat vooral het Frans gaat domineren 

bij ons op school. Kinderen die geen Frans 
spreken, beginnen Frans te praten in plaats van 

Nederlands. Dat is toch wel opvallend. Omdat we 
het nu eigenlijk wel al toelaten op de speelplaats 

om de thuistaal te praten, dan wordt Frans de 
voertaal.’	

	



Controleverlies

LK: ‘Je wil dat wel doen, maar het is ook die angst 
van als je dit in een andere taal wil zeggen, hier je 
mag het in het Frans of in het Turks, … Moeten wij 

dan daarvoor materiaal voorzien of ? Op het 
internet, daar staat zoveel. Het is al moeilijk om in 
het Nederlands een goede site te vinden. Dus stel 
dat het daar in Arabisch op staat. Dan weet je ook 

niet of dat juist is wat er staat. ‘
	



Ouders
LK LO: ‘Je hoort heel veel dat ouders tegen u 

zeggen: ik kom hier binnen op school en ik hoor 
hier overal Frans praten. Die willen dat eigenlijk 

zelf ook niet. Omdat de ouders, die zijn er zelf ook 
wel van overtuigd, hier op school is de enige plaats 

waar ze het kunnen leren. ‘
	



Nederlands - schooltaal
LK: ‘Maar ook voor wiskundetaal, die begrippen die 
al heel moeilijk zijn. Ik merk dat kinderen met een 

andere thuistaal, het veel moeilijker hebben om die 
woorden te verstaan: in, op, naast, … Dat is heel 

moeilijk voor hen. Omdat dat heel abstracte 
woorden zijn op zich al, maar dan nog eens in een 
andere taal. Ik denk dat ze dat ook mee naar het 

eerste leerjaar dragen, daar zit ook wel een kloof.’ 
	



Nederlands - schooltaal
 LK: ‘Ik leg de lat hoog genoeg. De leerplannen zijn 

er, en het is niet omdat we in deze context lesgeven 
dat we die moeten verlagen. Maar als ik ga kijken 

naar mijn gemiddeldes voor schrijven, spreken, dan 
is dat toch laag.’


	



Professionalisering


LK: ‘Ik weet dat we in gestructureerde momenten, 
die tweede taal of andere taal moeten toelaten, 

maar hoe gaan we daar concreet mee aan de slag? 
Hoe gaan we dat prak3sch invullen?’ 

	



Drie pijlers van een krach3ge 
meertalige leeromgeving

	 		

	 	 	Meertaligheid	inventariseren en zichtbaar maken



Talensensibilisering

	 	 	(Hélot, Frijns & Van Gorp, 2018; Chumak-Horbatsch, 2012; Jonckheere, 2009)	
	 	 		



          Translanguaging/Func3oneel Veeltalig Leren
	 	 	(Van Avermaet, 2015; Garcia & Wei, 2014)



Meertaligheid inventariseren en 
zichtbaar maken



Talenpaspoort
•  Naam in het midden+ alle talen, dialecten, geheimtalen, … die je 

spreekt verdeeld over het blad

•  Personen	(groen)	
•  SeQng	(rood)	
•  FrequenSe	(paars)	
•  Topics	(oranje)	
•  Associa3es (blauw)
•  Dromen, denken, boos woorden, spreken tegen dieren (bruin) 

•  In welke taal ben je volgens jezelf het sterkst? Schrijf daar +++ bij, 
schrijf bij je zwakste taal +++

	



Talenpaspoort
Dubbel doel:

Ø  Inzicht in de (meer-)talige repertoires van leerlingen: 
func3es van de (verschillende) ta(a)l(en), complexe 
verwevenheid van de verschillende talen

Ø  Kennis over gevoelens en meningen van leerlingen over 
een taal: hoe denken leerlingen denken een taal?


Talenpaspoort is niet sta3sch, maar kan verder aangevuld 
worden 3jdens een open en spontaan gespreksgesprek om het 
gebruik van de verschillende talen van de leerlingen in kaart te 
brengen
	



Meertaligheid inventariseren en zichtbaar 
maken



Meertaligheid inventariseren en zichtbaar 
maken



Meertaligheid inventariseren en zichtbaar 
maken



Meertaligheid inventariseren en zichtbaar 
maken



Meertaligheid inventariseren en zichtbaar 
maken



Meertaligheid inventariseren en zichtbaar 
maken



TOEPASSINGEN CONTEXT 
(SECUNDAIR )ONDERWIJS?



Drie pijlers van een krach3ge 
meertalige leeromgeving

	 		

	 	 	Meertaligheid	inventariseren en zichtbaar maken



Talensensibilisering

	 	 	(Hélot, Frijns & Van Gorp, 2018; Chumak-Horbatsch, 2012; Jonckheere, 2009)	
	 	 		



          Translanguaging/Func3oneel Veeltalig Leren
	 	 	(Van Avermaet, 2015; Garcia & Wei, 2014)



Talensensibilisering
Talensensibilisering	staat voor het  gevoelig maken voor 

en bewust maken van het bestaan van een veelheid 
aan talen, en daaraan onderliggend culturen en 

referen3ekaders, in onze eigen wereld en, dichterbij, in 
de eigen schoolomgeving …’ 

(Frijns & Sierens, 2011)
	















Talensensibilisering
Ø Aytudes

Ø Kennis

Ø Vaardigheden



Talensensibilisering
Ø Aytudes: belangrijkste doel van TS: creëren van openheid en 

respect voor taaldiversiteit in de wereld, op school en in de klas. 
Nieuwsgierigheid en interesse voor nieuwe talen en culturen 
worden geprikkeld	

Ø Kennis: kennis en bewustzijn over taal, taalvariëteiten, talen, 
taalfamilies worden verhoogd. Leerlingen krijgen ook inzicht in 
talige iden3teiten van klasgenoten	

Ø Vaardigheden: kinderen krijgen door TS een groeiend inzicht in 
taal als fenomeen, hoe taal func3oneert en in gelijkenissen en 
verschillen tussen talen. Bv niet alle schrimen gebruiken dezelfde 
lerertekens, niet alle lerers worden op dezelfde manier 
uitgesproken, …



Bevraging leerkrachten



Leerkracht 2de leerjaar
“De talen van de 
leerlingen werden heel 
goed in beeld gebracht 
door de tekening. Dit 
was visueel heel goed. 
In het begin van het 
jaar deed ik dit 
mondeling, maar dat 
vergeet je.”
	



Leerkracht 4de leerjaar
“Het talenpaspoort is  
interessant om te 
weten welke talen ze 
waar gebruiken.”
	



Nieuwe info? 
•  LK 2de LJ: “Ja, van 

sommigen wist ik niet dat 
ze zich effec3ef ook in die 
taal konden uitdrukken.”


•  LK 4de LJ:” Dat Diego 

ontzerend goed Chinees 
kan.”


•  LK 6de LJ: “Ik heb meer 

zicht gekregen op hun 
leven buiten de 
schoolmuren. “

	



Impact
•  “Verhoogde 

betrokkenheid, veel 
enthousiasme!”


•  “Ze fijn fier op hun taal!”

•  “De leerlingen leren van 

elkaar. Ze krijgen meer 
voeling met de wereld”


•  “De verhoogde 

betrokkenheid leidt tot 
enthousiasme om het zelf 
verder uit te werken”

	



Betrokkenheid
“De leerlingen waren 
zeer betrokken, 
omdat ze mochten 
werken rond hun 
thuistaal, maar ook de 
Nederlandse taal 
bleef voldoende 
aanwezig”
	



Leerkracht 6de leerjaar:
“Woordenboeken in 
verschillende talen 
aanbieden in de klas. 
Voorlopig omvat dit 
enkel NL – FR/FR-NL. 
Leerlingen vonden het 
SUPER om in hun eigen 
taal te kunnen opzoeken 
(bv in het Turks)”
	



TOEPASSINGEN CONTEXT (SECUNDAIR) 
ONDERWIJS?



Drie pijlers van een krach3ge 
meertalige leeromgeving

	 		

	 	 	Meertaligheid	inventariseren en zichtbaar maken



Talensensibilisering

	 	 	(Hélot, Frijns & Van Gorp, 2018; Chumak-Horbatsch, 2012; Jonckheere, 2009)	
	 	 		



          Translanguaging/Func3oneel Veeltalig Leren
	 	 	(Van Avermaet, 2015; Garcia & Wei, 2014)



Translanguaging  
of  

Func3oneel Veeltalig Leren



Ofelia Garcia over het taalgebruik 
van meertaligen

Ø Wat is het vertrekpunt bij Translanguaging?

Ø Welke twee perspec3even onderscheidt Garcia? 



Translanguaging
‘The flexible use by bilinguals of their linguis3c 

resources to make meaning of their lives and their 
complex worlds. Bilinguals have one linguis3c 

repertoire from which they select features strategically 
to communicate effec3vely. It includes all student or 

teacher use of bilingual/mul3ple discursive prac3ces as 
sense-making of learning or teaching in mul3lingual 

classrooms.’
(Ofelia Garcia, City University of New York)

	



Func3oneel Veeltalig Leren
‘Dit houdt in dat een school het veeltalige repertoire van 

jongeren benut om de kansen tot leren te vergroten. 
(…) Hierbij kan de eerste taal een steiger vormen die 
ondersteuning biedt bij het leren van een tweede taal 
maar ook bij het veroveren van nieuwe leerinhouden.’ 

(Piet Van Avermaet, UGent)
	



BINAIRE DISCUSSIE



	

Eentalig	

taalbadmodel

Tweetalig/
meertalig 
onderwijs



Het Nederlands in de hoofdrol
= een krach3ge taalleeromgeving met het 

Nederlands in de hoofdrol en de thuistalen van 
meertalige kinderen in een sprankelende bijrol. 



Soorten ac3viteiten
Individuele		

ondersteuning	

Geplande,	
gezamenlijke	
acPviteiten	

Spontane	intervenPes	



Natural versus official 
translanguaging (Williams, 2012)

•  Natural translanguaging: verwijst naar strategieën van 
leerlingen en de strategieën van leerkrachten in de 
interac3e met meertalige leerlingen 
(betekenisonderhandeling, verduidelijking instruc5e, …)

•  Official translanguaging: strategisch geplande en 
gestructureerde ac3viteiten van de leerkracht  - over 
cogni3ef complexere materies: bv gramma5ca & 
verwerven van complexere leerinhouden

	



Strategisch & func3oneel
•  Op zoek naar talige obstakels voor talige en inhoudelijke doelen
•  In alle leergebieden
•  Expliciete ondersteuning van de woordenschat Nederlands (CAT)
•  Ter	ondersteuning	van	de	lees-	en	schrijfvaardigheid	
•  Contras3eve analyse: bv. taalbeschouwing :  ontdekken van 

gelijkenissen en verschillen tussen thuistaal en het Nederlands, 
cognaten, …)

•  Ter	ondersteuning	van	de	instrucPetaal	



Soorten ac3viteiten
Individuele		

ondersteuning	

Geplande,	
gezamenlijke	
acPviteiten	

Spontane	intervenPes	



Filmfragment: brief vertalen 
Observa3e GBS Goede Lucht 

25/04/2019



Schooltaal



Schooltaal



Schooltaal



Instruc3es wiskunde



Begrijpend lezen van informa3eve teksten



Begrijpend lezen van informa3eve teksten



Begrijpend lezen van informa3eve teksten



Schrijven



Schrijven



Schrijven



Soorten ac3viteiten
Individuele		

ondersteuning	

Geplande,	
gezamenlijke	
acPviteiten	

Spontane	intervenPes	



Contras3eve analyse
•  Taalleerders worden zich bewust van verschillen/

gelijkenissen tussen de taalvariëteiten en de 
schooltaal

•  Denken als ‘taalkundige’: metalinguïs3sche reflec3e 
en metacogni3eve kennis

•  Woordenschatonderwijs, gramma5ca: vraagstelling, 
zinsstructuur, beziCelijke voornaamwoorden, ac5eve 
en passieve werkwoord zinnen, …

•  Posi3eve effecten op schrimelijke vaardigheden in T2



Filmfragment: woordvolgorde 
Observa3e GBS Goede Lucht 

14/05/2019



Taalbeschouwing





Taalbeschouwing



Taalbeschouwing



Escape Room: woorden opzoeken in thuistalen





Monitoring leerproces
•  Leerkracht	s3muleert T2 als bron voor het leren
•  Leerkracht zorgt voor de regie: s3muleert ac3eve 

uitwisseling T2 en het Nederlands
•  Leerkracht begeleidt interac3e in het Nederlands
•  Leerkracht voorziet groeperings-en werkvormen
•  Leerkracht maakt taalafspraken samen met leerlingen – op 

schoolniveau



Taalafspraken



Oefening: journalism
Essex	Lorry	Deaths:	anguish	in	Vietnam	for	family	of	missing	
	
Vijf	verdachten	opgepakt	na	39	doden	in	koelcontainer	
	
StarPng	point:	explain	the	Stle	of	the	arPcle:	why	anguish	in	Vietnam?	
Ø  Info	about	vicPms	
Ø  Info	about	the	suspects	
Role	of	Belgium	in	the	story?	
Differences	in	perspecPve	of	two	arPcles?	



Bevraging leerlingen



Bevraging 6de LJ – GBS De Vijvers

17	
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Heb	je	de	les	beter	begrepen	
door	je	thuistaal	te	gebruiken?		

ja	 nee	



Bevraging 6de LJ – GBS Goede Lucht



Hoe	voelde	je	je	wanneer	je	jouw	thuistaal	
mocht	gebruiken	Pjdens	deze	acPviteit?	

aangesproken	 niet	aangesproken	



Wiskunde 
Leerling 6de leerjaar : 
“Doordat Simon mij 
de opdracht heem 
uitgelegd in mijn 
thuistaal heem het 
me geholpen om 
de opdrachten 
beter te 
begrijpen .” 
	



Wiskunde 
Leerling 6de leerjaar : 
“Het heem mij heel 
veel geholpen 
omdat ik niets 
begreep van de 
opdracht en 
doordat het in mijn 
taal werd uitgelegd 
begrijp ik het nu.” 
	



Taalbeschouwing/
Muziek 
Leerling 6de leerjaar : 
“Ik vond het 
interessant om de 
talen te 
vergelijken. Niet 
alle talen 
schrijven op 
dezelfde manier. ”
	



Taalbeschouwing/
Muziek 
Leerling 6de leerjaar : 

“Ik wist niet dat er 
in mijn taal 
(Arabisch) geen 
lidwoorden zijn. 
Nu weet ik dat! ”



Begrijpend Lezen 
Leerling 6de leerjaar : 

“Er waren veel 
moeilijke 
woorden die ik 
niet in mijn 
thuistaal kende, 
maar ook niet in 
het Nederlands.”
	



Begrijpend Lezen 
Leerling 6de leerjaar : 

“Ik vond de 
oplossingen niet 
in de Turkse 
boeken. Maar ik 
heb wel veel 
geleerd.”
	



Woordenschat 
Leerling 6de leerjaar : 
“Het heem mij 
geholpen als ik mijn 
thuistaal gebruikte 
omdat ik gewend ben 
om mijn taal te 
gebruiken en dat ik in 
mijn taal veel meer 
woorden ken.”	
	



Woordenschat 
Leerling 6de leerjaar : 
“Ik zou graag 
gedurende alle 
lessen mijn 
thuistalen gebruiken 
omdat het in het 
Nederlands moeilijk 
is en in mijn thuistaal 
is het gemakkelijker.” 
	



Aandachtspunten

•  Beginsitua3e: talige vaardigheden leerlingen in T1 in kaart
•  Voldoende input van de schooltaal 
•  Taalafspraken
•  Leerlijn: jong – oud
•  Kennis van talen en taalsystemen – MoedINT2-app: 
hHps://www.moedint2.nl/home	 



Vragen? Ques3ons?
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