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Welkom



Programma

16.45 Opening en presentatie Frederike

Presentaties & vragen

18.15 PAUZE

18.45 Presentaties & vragen

Slotvraag

19.55 Afsluitende woorden

20.00 BORREL!



Mede mogelijk gemaakt door:



www.nro.nl/kennisrotonde

http://www.nro.nl/kennisrotonde


Waarom dit symposium?

• Bruggen bouwen tussen onderwijspraktijk en onderzoek

• Lerend onderwijs voor een lerend Nederland

• Kennis en ervaringen uitwisselen

• Contact leggen

• Handout met vragen



Wanneer is dit symposium geslaagd?

• Als leerkrachten inspiratie hebben opgedaan voor een les…

• Als tenminste 1 extra leerkracht zin heeft in verandering…

• Als onderzoekers ideeën hebben gekregen…

• Als verschillende organisaties zich versterkt voelen…

• Als er contactgegevens zijn uitgewisseld…

• Als ik jullie een beetje duidelijkheid heb kunnen geven…



Lekenpraatje



Aanleiding – de setting



De emotie aan het begin



Het doel (1)

?



Het doel (2)

Nederlandse taalontwikkeling:

• Passieve woordenschat
• Vertelvaardigheid: lexicale diversiteit
• Vertelvaardigheid: rijke lexicaliteit
• Vertelvaardigheid: complete verhaaltjes
• Vertelvaardigheid: complexe verhaaltjes
• Vertelvaardigheid: gebruik van emoties

Invloed van:

• Leeftijd
• Verblijfslengte
• Opvangmodel school

• Leerkrachtvaardigheden
• Interactie & taal in de klas

Toetsen:
Peabody Picture Vocabulary task (Schlichting, 2005) 

Multilingual Assessment Instrument for Narratives (Gagarina et al., 2012)

.

Observaties:
Classroom Assessment Scoring System (Pianta et al., 2008)

Emerging Academics’ Snapshot method (Ritchie et al., 2001; Early et al., 2010)

Achtergrondinfo



De pogingen



Het resultaat (1)
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Het resultaat (2)



De emoties aan het eind



Hoe gaat het verhaal verder?





Hand-out

• Visie

• Grote opdrachten

• Bouwstenen

Voorstellen op: 
https://www.curriculum.nu/voorstellen
/nederlands/

https://www.curriculum.nu/voorstellen/nederlands/


Hand-out



3.1 Meertaligheid



3.1 Meertaligheid



Joanneke Prenger, j.prenger@slo.nl
Gerdineke van Silfhout, g.vansilfhout@slo.nl

mailto:j.prenger@slo.nl
mailto:g.vansilfhout@slo.nl


Programma

16.45 Opening en presentatie Frederike

Presentaties & vragen

18.15 – PAUZE – 18.45

Presentaties & vragen

Slotvraag

19.55 Afsluitende woorden

20.00 BORREL!



Emmanuelle le Pichon - Vorstman



Josje Verhagen



Tweetalige kinderdagverblijven

• 10 centra

• 18 locaties

• 37 tweetalige groepen

• 14 eentalige groepen

27



Tweetalige kinderdagverblijven

• 10 centra

• 18 locaties

• 37 tweetalige groepen

• 14 eentalige groepen

• Engels – Nederlands

• max. 50% Engels

28
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1.  Welke kinderen gaan naar de tweetalige opvang?

2. Hoe ziet het tweetalige taalaanbod eruit?

3. Hoe verhoudt het taalaanbod op de opvang zich tot de 

ontwikkeling van Nederlandse en Engelse taalvaardigheid?

Vragen



1. Welke kinderen gaan naar de tweetalige
opvang?



1. Welke kinderen gaan naar de tweetalige
opvang?



1. Welke kinderen gaan naar de tweetalige
opvang?

• hoogopgeleide ouders

• > 90% HBO / WO
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• 10 kinderopvangcentra

o 6 centra: “One-Teacher-One-Language”

o 1 centrum: 1 PM’er 100% Nederlands, andere 50%-50%

o 3 centra: beperkt Engels op vast moment van de dag, vaak met programma

• > 60% van OTOL wisselt soms van taal

o .. om een kind te troosten

o .. als een kind iets niet begrijpt

2. Hoe ziet het tweetalige
aanbod eruit?
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Kind: Mijn papa.

PM: All your mamas and

papas are at work. 

2. Hoe ziet het tweetalige
aanbod eruit?

Kind: Druif! 

PM:   What is it in English? 

Kind:  Nee liever pindakaas. 

PM:   Would you rather have     

peanut butter? 

Stimuleren van eentalige context Stimuleren van tweetalige context     
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• Hoe meer Nederlands op opvang, hoe beter de 
taalvaardigheid in het Nederlands

• Hoe meer Engels op de opvang, hoe beter de 
taalvaardigheid in het Engels

• Kinderen scoren niet slechter op het 
Nederlands als ze meer Engels horen!

2. Hoe ontwikkelen de kinderen hun Nederlands
en Engels?



BEDANKT!
Josje Verhagen: j.verhagen@uva.nl

mailto:j.verhagen@uva.nl


Jeroen Aarssen

Adviseur jonge kind
AllesindeWind
info@jeroenaarssen.nl



MyREF: Multilingual?

Hoofdvraag: welke inspirerende voorbeelden van 
voorschoolse services voor jonge vluchteling-
kinderen zijn er te vinden in NL, BE, UK, NO?

En welke rol speelt het gebruik van de eerste taal 
daarbij?

http://www.nrcreader.nl/artikel/10069/asielzoekerskinderen-met-stress-komen-niet-tot-leren


Uitdagingen

• Algemeen: lastig om toegang en/of informatie te krijgen

• Taal: weinig voorbeelden van het inzetten van T1; gebrek aan 
kennis over meertaligheid

• Nationaal beleid: is er niet of nauwelijks

• Ouders: vooral gezien als “cliënten”, en niet als actieve 
deelnemers in het educatieve proces

• Kinderen: gezien als “accessoires” van hun ouders



MyREF Toolbox

www.sardes.nl/MyREF

1) Country reports
2) Indicators of quality
3) Training pack

http://www.sardes.nl/MyREF


Situatie Beschrijving van een (waar gebeurde) situatie

Vragen 1. Wat is hier volgens jou aan de hand?

Reflectie

• Denk aan ….

• …

2. Wat zou jij in deze situatie doen?

3. Lees hieronder hoe de pm’er de situatie “in het echt” oploste. 

Wat vind je van deze aanpak?

Dit gebeurde er in het echt

Reflectie

• Waarom denk je dat ze ….

• Wat had jij gedaan…

4. met welke indicatoren komt deze aanpak overeen?

5. Hoe verschilt deze aanpak van de door jou

voorgestelde aanpak?



Vraag 1:

• Wat doe je met leerlingen waarbij de taalontwikkeling 
langzaam verloopt? (Zonder dat er sprake is van een stoornis.)



MARIE STEFFENS – m.g.steffens@uu.nl

SERGIO BAAUW – s.baauw@uu.nl

43

EDINA 

mailto:m.g.steffens@uu.nl
mailto:s.baauw@uu.nl


General context of the research

4403-02-2018 – De Grote Taaldag

EDucation of International Newly Arrived migrant pupils



Main Goals
Support reception & integration Newly Arrived Migrant 
(NAM) pupils

Identify essential teacher competences

Detect effective appraoches & strategies for transition / 
differentiation

Making knowledge available to empower schools across
Europe

Improve prospects of NAM pupils

45
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https://edinaplatform.eu/

27-11-2017 - EDINA SGM 5 46

Main product: website

Nieuw project: EDINA GoPro

- Universiteit Utrecht
- Universiteit Gent
- Universiteit Leeds
- Universiteit Luik
- Universiteit Oviedo
- Provincie Luik
- Stad Gent
- Stad Leeds
- Stichting BOOR

https://edinaplatform.eu/
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TREKKEN AAN GRAS?
Aanpakken voor jonge beginnende T2-leerders

Symposium 16 januari 2020
hanneke.pot@inholland.nl

(docent (tweede)taaldidactiek pabo)

mailto:hanneke.pot@inholland.nl


(Verhoeven & Vermeer, 2001)

Beginnende T2-leerders en vve-programma’s:
- beoogd uitstroomniveau te laag (800/ 1500 woorden)

- instapniveau te hoog (Pot, 2012; Teunissen & Hacquebord, 2002)

- woorden leren uit lopende spraak te moeilijk (Bacchini, 2012)

- te weinig ‘begrijpelijke input’ (Krashen, 1986; Pot, 2012)

- te vroeg taalproductie/ nazeggen (Krashen, 1986)

- te weinig herhaling (Bacchini, 2012)

Achterstand in de woordenschat blijft gelijk of wordt groter (Appel & Vermeer, 2004)

Leerkrachtentekort…

Tweedetaalonderwijs aan kleuters:

48

Leerling 4 jaar gem. passieve woordenschat

Nederlandstalig 3000

Anderstalig < 3000

voor- en vroegschoolse educatie 
(vve): vroegtijdig achterstand 
inlopen



1. gesproken taalaanbod

2. synchrone visuele ondersteuning

3. begrijpen komt vóór spreken 
geen spreekdwang

4. doelwoorden ’los’ aanbieden

5. doelwoorden zeer vaak herhalen

Reguliere conditie Experimentele conditie 

●

●
●
●

● ●

Total Physical Response (Asher, 1967)

f2f ↔ iPad
Ik & Ko
f2f

Studies naar de effecten van Total Physical Response bij vierjarige beginnende tweedetaalleerders (Pot, 2018)

Effectonderzoek: 



Onderzoeksopzet:

• klaslokaal
• alle leerlingen
• 68 doelwoorden

Experiment 1

Experiment 2

40 LLN 
10 LKN

40 LLN 
10 LKN

40 LLN 
10 LKN

40 LLN 
10 LKN



Met welke aanpak leren deze leerlingen meer woorden …

… en hoe verschilt dat per leerling? (leerlingvariabelen)

Conclusies leerlingniveau

• TPR (f2f of iPad) maakt niet het verschil
• Beginners met laagste TAK-score profiteren meer (PWT), ongeacht conditie

indien
- in een kleine beginners-groep (buiten de klas) 
- naast reguliere activiteiten in de grote groep (met dezelfde doelwoorden)



- beginners-groepje ‘buiten de klas’: dat > hoe?
(Damhuis, 1988; Bacchini, 2012)

- (toch) effect grote groep > kleine groep?
(artefact onderzoeksopzet)

HOE NU VERDER?

Tweedetaalonderwijs aan kleuters: trekken aan gras?

52

Vervolgonderzoek ‘netto-effect’ van 
woordenschatinterventies 
in de kleine groep, buiten de klas.

- directieve opdrachten (TPR) niet bevorderlijk bij jonge kinderen?         (Akhtar et al., 1991 ↔ Boland, 2015; 

Dobber & Van Oers, 2018; Tomasello & Farrar, 1986)
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TREKKEN AAN GRAS?
Aanpakken voor jonge beginnende T2-leerders

Symposium 16 januari 2020
hanneke.pot@inholland.nl

(docent (tweede)taaldidactiek pabo)

mailto:hanneke.pot@inholland.nl


Meertaligheid and me

Op mijn werk

Taalwetenschapper

Radboud Universiteit, Nijmegen

Thuis

Scarlett (9 jaar), Oscar (6 jaar)

Engels thuis, Nederlands op school



Waar gaat mijn onderzoek over?

• Welke factoren leiden tot succes bij het leren van twee talen als kind?

• Hoe, wanneer, en waarom beïnvloeden de twee talen van een meertalig kind elkaar?

• Hoe kun je de taalomgeving en –ervaring van meertalige kinderen het beste meten?



Meertaligheid in beeld

www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld

Meertalig opgroeien: 

Hoe is dat nou eigenlijk?

2

Iedereen is een beetje meertalig

1

Een meertalige mengelmoes in je hoofd?

3

http://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld


Hoe ga ik om met 

meertalige kinderen in mijn

klas?

Hoe weet je of een

meertalig kind een

taalachterstand heeft?

Is het praten van twee talen

door elkaar reden tot zorg?



www.ru.nl/2in1project

sharonunsworth.org

s.unsworth@let.ru.nl

www.kletsheadspodcast.nl

www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld

www.kletskoppenfestival.nl



MOEDINT2
MOEDERTAAL IN NT2

Sterre Leufkens

Jacomine Nortier  

UU - Opleiding Nederlands/UiL-OTS

UHD Taalkunde, meertaligheid

j.m.nortier@uu.nl



INTRODUCTIE

Wat is het probleem?

 Verschillende taalachtergronden

 Wisselende taalachtergronden – geen twee jaar hetzelfde

 Verschillende onderwijs achtergronden (kinderen – volwassenen; van analfabeet tot hoogopgeleid)   

→ Met kennis van de moedertaal van de cursist kan de NT2 docent 

mogelijke problemen vóór zijn



GEEN RUIMTE VOOR T1 IN NT2

 NT2 methodes besteden geen aandacht aan moedertalen. Waarom? 
 Taalkundige traditie: T1-transfer paste lang niet in generatieve benadering

 Algemene taalprincipes/strategieën veroorzaken moeilijkheden tweede taal verwerving

 T1 geen/weinig invloed: problemen met NT2 ligt aan NL en niet aan de T1 (bv er)

 Praktisch niet haalbaar

 Weinig aandacht voor moedertalen in NT2 lessen. Waarom?
 (Te) veel verschillende moedertalen binnen 1 groep

 Geen onwil, maar gebrek wel aan middelen/tijd: bestaande overzichten zijn te uitgebreid en/of te 
taalkundig



WAT IS ER GEDAAN?

www.moedint2.nl

 Voor niks! 

 Zet op je telefoon!



 Onderweg: 
 Mandarijn-Engels (niet Nederlands)

 Berber-Nederlands

 Somalisch-Nederlands

 Indonesisch-Nederlands.

 Vanaf februari wordt er gewerkt aan: 
 Duits-Nederlands

 Franse versie als basis

 Meer initiatieven welkom!



ASSESSING VOCABULARY 
DEVELOPMENT IN L2

COLOR YOUR FIRST INTUITION

Manuela Pinto & Shalom Zuckerman

Utrecht University

15-01-2020

64



CURRENT METHODS MAY NOT
GIVE A TRUE PICTURE OF WHAT

CHILDREN REALLY KNOW !

The COLORING BOOK

A NEW METHOD FOR 

INVESTIGATING LANGUAGE 

COMPREHENSION

NEEDS

a detailed measure of progress

comparison with target group

testing words in their natural context

&

a children-friendly method

The Coloring Book                       Pinto & Zuckerman                   65



THE TABLECLOTH IS RED

66



THE BLUE MONKEY IS RUNNING

67



WE ARE INTERESTED IN COLLABORATION FOR 
COMMUNITY BASED RESEARCH & COMMUNITY 

SERVICE LEARNING
**DO APPROACH US DURING THE DRINKS!**

M.P INTO@UU.NL
S .ZUCKERMAN@UU.NL

COMING SOON!

68

mailto:M.pinto@uu.nl
mailto:s.Zuckerman@uu.nl


Vraag 2:

• Welke toetsen en observatie-instrumenten gebruiken jullie (als 
leerkracht of als onderzoeker) om de taal- en 
rekenontwikkeling van meertalige leerlingen te volgen?

• En hebben jullie ervaring met portfolio’s? Wat zet je daarin? 
Hoe werkt het precies?



Silver Creek: a language friendly school

https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1043&syslcid=1043&uilcid=1043&app=3&ver=16&build=16.0.13426&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=D1425037-6BE3-4C60-9406-16480969D21F&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F9euz-knBjIw


Door Mr. Dr. Ellen-Rose Kambel, 

directeur Rutu Foundation

www.languagefriendlyschool.org     

info@languagefriendlyschool.org

Een 
netwerk 
van 
scholen
waar alle 
talen 
welkom 
zijn!



WAAROM EEN TAALVRIENDELIJKE SCHOOL? 



Als kinderen hun thuistaal niet mogen gebruiken op 
school:

• Krijgen ze gevoelens van schaamte voor 
hun thuistaal

• Voelen ze zich minder thuis en minder 
veilig op school

• Hebben zij minder vertrouwen in 
toekomstperspectieven

• En: presteren zij slechter in begrijpend 
lezen en natuuronderwijs 

Bron: onderzoek onder 1278 meertalige leerlingen en 420 eentalig Nederlands 
sprekende leerlingen in Vlaanderen. Orhan Agirdag (2017). Het straffen van 
meertaligheid: de schaamte voorbij. In: O. Agirdag & E.R. Kambel, 
Meertaligheid en Onderwijs. Nederlands Plus. Amsterdam: Boom, pg 44-52. 

Foto: Kinderen in Uganda die gestraft zijn vanwege 

het spreken van hun thuistaal (via Thisisafrica.com)

https://thisisafrica.me/african-identities/schools-punishing-children-speaking-african-languages/


DOEL VAN DE TAALVRIENDELIJKE SCHOOL:

• Elk kind toegang geven tot een taalvriendelijke leeromgeving

• Geen enkel kind wordt in 2030 gestraft vanwege het gebruik van zijn 

of haar moedertaal op school (Duurzame Ontwikkelingsdoelen no. 4 

en no. 16)



Wanneer is een school taalvriendelijk?

Wat we niet doen:

• We verbieden, ontmoedigen of bestraffen het gebruik van andere talen op  

school door leerlingen of ouders niet

• We  adviseren ouders niet om thuis een andere taal te spreken met hun 

kinderen

• We laten geen uitsluiting of pesten toe rondom talen, dialecten of accenten



Wat we WEL (kunnen) doen als Taalvriendelijke 
School:

● Voor elke school verschillend

● Bottom-up benadering

Wanneer is een school taalvriendelijk?



OPTIES en 

IDEEEN



Interesse of vragen?

Contact: Dr. Ellen-Rose Kambel

www.languagefriendlyschool.org

info@languagefriendly.org

mailto:info@languagefriendly.org


Vraag 3:

• Hoe zorgen onderwijzers en onderzoekers samen voor 
duurzaamheid van de projecten?



Pauze



Programma

16.45 Opening en presentatie Frederike

Presentaties & vragen

18.15 PAUZE

18.45 Presentaties & vragen

Slotvraag

19.55 Afsluitende woorden

20.00 BORREL!



Soha Shat

Director and founder/ It’s My Child 

sshat@ithaka-isk.nl

‘Wij motiveren, stimuleren en begeleiden ouders om hun ouderlijke rol 

in een nieuwe omgeving te herpakken en in te vullen’

mailto:sshat@ithaka-isk.nl


PARENT EMPOWERMENT

‘Wij motiveren, stimuleren en begeleiden ouders om hun ouderlijke rol 

in een nieuwe omgeving te herpakken en in te vullen’



Typisch Nederlands

Ze weten van elk moment een feestje

te maken.

Ze maken overal een grapje van. Ze zijn behulpzaam.



Maatschappelijke problemen die ontstaan door het 

bovenstaande: 

Kinderen weten hun talenten niet te benutten, 

doordat zij vanuit hun directe omgeving geen of onvoldoende steun ontvangen; 

◗ Ouders zijn onzeker hoe zij hun ouderlijke rol in de nieuwe situatie kunnen invullen. 

Als er ook nog sprake is van trauma’s, verslechtert het zelfbeeld en kan de psychische problematiek verergeren; 

◗ Vervreemding tussen ouder en kind doordat het kind zich ontwikkelt

en de ouder deze ontwikkeling niet kan bij- benen; 

◗ Contacten met autochtone Nederlanders zijn al schaars, 

maar belangrijker, waar ze tot stand komen, hebben deze vaak het karakter van hulpvrager-hulpgever. 

Hierdoor wordt een afhankelijkheidsrelatie gecreëerd en dit bevordert niet de zelfredzaamheid en integratie. 



It’s My Child voor ouders door ouders

Workshops   |   Presentaties |   Cursussen |   Bijeenkomsten |   Huisbezoeken |   Uitjes



Plan van Aanpak



Activiteiten 



Activiteiten 

◗ De leeromgeving van de school;

◗ De regels van de school en de consequenties als men zich daar niet aan houdt;

◗ De verschillende soorten ondersteuning (psychologisch, leerplicht, HALT, buurtteam, huisarts); 

◗ Het verschil tussen MBO, HBO en WO;

◗ De behoeften van de arbeidsmarkt;

◗ Het gebruik van sociale media. 

◗ Gezonde voeding;

◗ De ontwikkeling van een kind;

◗ Gezonde relatie tussen ouders en kind. 



Activiteiten 

Wekelijkse commissiebijeenkomst 

Tijdens een wekelijkse commissiebijeenkomst komen de leden van de verschillende commissies bij elkaar en 

bespreken zij diverse onderwerpen die ter sprake kunnen komen. Daarbij kan het onder andere gaan over: 

 Hoe een oplossing te vinden voor zwemlessen waarbij meisjes en jongens samen zwemles hebben maar wat in     

hun cultuur ongeaccepteerd gedrag is. 

 Hoe om te gaan met hyperactieve kinderen. 

 Hoe om te gaan met kinderen die niet goed weten om te gaan met de vrijheid en zich hierdoor slecht gedragen. 

 Hoe om te gaan met buren die niet van vluchtelingen houden en hoe toch een goede start met ze te maken. 

 Hoe het taalprobleem op te lossen. 

 Hoe stel je een cv op en zoek je werk. 

 Hoe gebruik je de U-pas. 

 Hoe om te gaan met de seksuele voorlichting op school die de kinderen gaan krijgen. 

 Informatie inwinnen over de regels voor de kinderen wanneer ze op schoolkamp gaan. 



Activiteiten 

Buurtinteractie: Ouders hebben contact gelegd met buurtverenigingen, een 

speeltuinvereniging om te onderzoeken wat zij ge- zamenlijk zouden kunnen 

ondernemen. Buurtactiviteiten hebben onder het oude project niet plaatsgevonden. 

Tijdens het nieuwe project wordt hier wel aandacht aan geschonken, omdat het de 

integratie/emancipatie bevordert. 

Vrouwenbijeenkomst: Een vrouwenbijeenkomst met verschillende educatieve 

spelletjes, waarvan o.a. ook een spel over de kennis van de Nederlands samenleving. 

Daarnaast worden specifieke vrouwenonderwerpen besproken. 

Zomerschool: Waar ouders en kinderen samen deel namen aan gezamenlijke activiteiten om zo de 
band tussen ouder en kind te versterken.

Leraren als vrijwilligers: Een aantal ouders die leraar waren in het land van herkomst hebben hun 
tijd gewijd aan IMC om kinderen les te geven van verschillende vakken in hun moedertaal.

Workshops: Ouders hebben workshops met hun kinderen georganiseerd voor de leerlingen van 
Ithaka. Er was een workshop over marketing, journalistiek, Duitse les, danslessen uit verschillende 
landen, kookles, naailes, tekenles, etc. In totaal waren er 18 verschillende workshops in 
verschillende talen.



Vraag 4:

• Wat denken jullie van het advies aan ouders : “Spreek de taal 
van je hart!” Is dit een goed advies? Waarom wel/niet?



Gisi Cannizzaro
heritagelanguageschools040@gmail.com





June 15, 2019









Thank you!

heritagelanguageschools040@gmail.com



Karijn Helsloot
taalkundige, directeur

Stichting Taal naar Keuze / Studio 
Taalwetenschap

khelsloot@taalnaarkeuze.nl
www.taalnaarkeuze.nl

Alle Talen: een lessenreeks voor nieuwkomers 
en eersteklassers. Inhoud en resultaten.

mailto:khelsloot@taalnaarkeuze.nl
http://www.taalnaarkeuze.nl


Alle Talen op Espritscholen Amsterdam, 2018-2019

Marcanti College, 120 eersteklassers - 11-13 jarigen 
Mundus College, 25 nieuwkomers - 12-17 jarigen

6 x 2 blokuren, 1/week
pool van 6 docenten: taalkundigen, arabisch, turks, spaans, italiaans, nederlands

1. De talen in de groep
2. Mijn taalnetwerk
3. Wat is taal?
4. Mijn talen in de wereld
5. Verwantschap +/-
6. Dialogen en collages

de stem van de leerling



attributen & materialen



bij de dokter

wat resultaten



Alle Talen: in alle vo scholen, regulier en nieuwkomers!

Leerlingen vinden het leuk om met taal te spelen

Zijn eerst verbaasd en dan blij dat hun eigen talen er toe doen

Ze luisteren naar de anderen

Ze willen andere talen leren, begrijpen

Verschillende taalniveaus bij elkaar is goed!

Werk met een team van docenten

Het Nederlands groeit dankzij de andere talen

Taalbewustzijn groeit - inzicht in taal, lexicaal en grammaticaal



Vraag 5:

• Wat is beter voor nieuwkomers: snel leren lezen zonder begrip 
of de tijd nemen en leren begrijpen wat je leest?



Holistisch meertalig onderwijs in Fryslân

Suzanne Dekker, Mirjam Günther & Joana Duarte



Achtergrond

Snelle toename in de types meertalige leerlingen in Europese scholen –
“super-diversity” (Vertovec 2007; Crul 2013)

Prestatiekloof meertalige leerlingen (OECD 2015).

Van eentalige ideologiën  (Flores & Baetens Beardsmore 2015) naar 
meertalig onderwijs gebaseerd op meertalige ideologiën.

De “multilingual turn” in taalonderwijs (Conteh & Meier 2014); 
meertalige aanpakken (Beacco 2009).

Rol van aanpakken op basis van translanguaging (García 2009), en het 
bevorderen van professionele ontwikkeling van leerkrachten 



Model for multilingualism in education

Continuum van meertalig onderwijs

Frans, Turks, 
Arabisch, Pools, 

Servisch, 
Papiamento, 

Javanees

Nederlands, Fries, 
Duits, Engels, 

Turks, Russisch, 
Frans

Nederlands, Fries, 
Engels, Duits, 

Frans

IMMERSIE
TAAL-

VERGELIJKIN
GEN

LANGUAGE 
AWARENESS

RECEPTIEVE 
MEERTALIGHEID

Nederlands, Engels, 
Duits, Nedersaksisch, 

Fries

TRANSLANGUAGING

CLIL

Nederlands, Fries, 
Engels, Duits, 

Frans

Erkenning
Gebruik in 
instructieDuarte 2017; Duarte & Günther-van der Meij 2018



Koart oersjoch faze 1 – 3M

Jaar 1 - meertalige lesactiviteiten op 8 scholen

Jaar 2 - meertalige schrijfactiviteiten op 8 scholen

6 workshops en 3 studie-avonden

Flankerend onderzoek (enquêtes en IATs)

Twee tools: e-3M & 3M platform

Bijdrage van Pabo 2 en Pabo 3 studenten

109



suzanne.dekker@nhlstenden.com
mirjam.gunther@nhlstenden.com

j.duarte@rug.nl 



Meerjarige opzet 

nieuwkomers
ITK-maatjes project 

Marieke Postma



Draagvlak

• AB’ers vanuit taalklas

• Ontbreekt aan doorgaande leerlijn 

en tijdig signaleren

• Besturen/ SWV/ scholen en ITK 

gezamenlijk meerjarig plan. 2019-

2024



Voorgesprek met leerkrachten

Kijkjes in de klas

Trajecten uitproberen

Vragenlijsten dir./ ib./ lkr.

Terugkoppeling dir./ib./lkr.

Gesprek directie

Gesprek besturen 

Opzet meerjarig beleidsplan



ITK-maatje
• Op iedere school een ITK-maatje voor 0,1 

per week

• 3 jaar lang worden ITK-maatjes getraind, 

eerste blok intensief op maat.

• Draagvlak dir./ib./schoolplan

• Op maat traject en workshops



Na 3 jaar 

• Per jaar minimaal 12 ITK-maatje scholen (dit 

jaar 16)

• Volgen van leerlingen voor eerste 5 jaar na 

aankomst NL

• Hoge verwachtingen en doorgaande leerlijn 

leerlingen

• Werken op maat

• Volgen van deze groep op regio niveau



Ellen Goossens

e.goossens@amstelwijs.nl

Berty Menke

b.menke@ogamstelland.nl

mailto:e.goossens@amstelwijs.nl
mailto:b.menke@ogamstelland.nl


Ondersteuning in Amstelveen voor 

meertalige leerlingen/families

► Centraal Informatie Loket

► Taalscholen voor eerste opvang:

► Taalschool Amstelwijs = Amsteltaal (Simone Rossing)

► Taalschool Amstelland = Taalschool Amstelland (Jacquelene Da Silva)

► IGBO voor expats:

► Amstelland International School (Jacquelene Da Silva)

► Ambulante taalondersteuning



Aanmeldingen via:



Diensten Ambulante Taalondersteuning

► Inventarisatie knelpunten 

► Arrangementen voor lln die uitstromen van taalscholen

► Individuele casussen op afroep

► Team/bouw-trainingen

► Taalbeleid ontwikkelen of verbeteren

► Regionale studiedag

► AmstelAcademie

► Coördinatie van activiteiten

Schooldoorbrekend?



Nazorgtraject taalscholen

► Alle leerlingen die uitstromen vanuit Amsteltaal en 

Taalschool Amstelland

► Niet vrijblijvend

► Voor begeleiding leerkracht & IB

► 2 arrangementen: intensief of basis 

A. Met leerkracht samenwerken tijdens uitstroom en eerste weken

B. Alleen na +/- 6 weken check-up (= observatie + gesprek)

► Zie stroomschema op website



Website:

www.ato-amstelveen.com



Vraag 6:

• Denken jullie dat het beter zou zijn als er een maximum is aan 
het aantal meertalige leerlingen in de klas? In een klas met 
veel meertalige leerlingen wat zijn dan randvoorwaarden om 
alle leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te geven?



De meertalige taalronde

Hieke van Tiltaalvorming.nl

http://www.taalvorming.nl/


De  taalronde

• Een uitgekiende reeks  van elkaar 
opvolgende taalwerkvormen

• Eigen ervaringen als bron

• Taaldomeinen in samenhang

• Ieder kind is de deskundige van zijn 
ervaringen en de baas over zijn eigen 
tekst en taaltekening

• Taaltekeningen ondersteunen de taal

• Ieder kind is erbij betrokken en doet 
op zijn eigen niveau mee

• Geschikt voor alle groepen

Je mag zelf kiezen welke taal je wilt gebruiken



• Je hebt altijd iets te vertellen, ook als je de 

woorden nog niet hebt.

• De motivatie om te vertellen over iets dat je hebt 

meegemaakt  is groot. 

• De beelden in je hoofd helpen  bij vertellen en bij 

bij het taaltekenen.

• Kinderen vertellen over herkenbare kleine 

gebeurtenissen, en dat levert aansprekende 

teksten op.

• Kinderen en leerkrachten raken meer betrokken 

bij elkaar en leren elkaar beter kennen.

Werken met eigen ervaringen







Identiteitsteksten en taaldenkgesprekken

Hanna Kuijs

Nieuwkomersleerkracht en onderwijsadviseur

Hanna.kuijs@gmail.com



Identiteitsteksten: Mijn taal, mijn verhaal



Mijn verhaal

My story

Minha história

เรื่องร า ว ข องฉัน

Моя история

Benim hikayem

Mi historia

My storie

ናተይ ጽውጽዋይ

Povestea mea

내이야기

کہانیمیری

https://www.geezexperience.com/index.php?dr=1&searchkey=%E1%8A%93%E1%89%B0%E1%8B%AD


Biografisch verhaal in drie hoofdstukken

• Hoofdstuk 1: mijn leven in…

• Hoofdstuk 2: mijn reis naar Nederland

• Hoofdstuk 3: mijn leven in Nederland



Taaldenkgesprekken



Deur dicht, niemand thuis!

Kijkvragen:

• Waar zie je de kinderen actief meedoen, meedenken en
meepraten?

• Wat doet de leerkracht?

https://vimeo.com/304627692

https://vimeo.com/304627692


WWW.HETABC.NL

communicatie motivatie

veiligheid



Taalverwerving in taaldenkgesprekken

• Leerlingen worden uitgedaagd om:

• Actief mee te doen

• Actief mee te denken

• Actief mee te praten

WWW.HETABC.NL

taalleermechanisme

taalverwerving



Het taalleermechanisme

Damhuis, R. & Litjens, P. (2003). 
Mondelinge communicatie. Drie 
werkwijzen voor mondelinge 
taalontwikkeling. Nijmegen: 
Expertisecentrum Nederlands. 

Uitgebreide taalproductie op eigen 
initiatief

Huidige kennis actief en creatief inzetten

Opmerken wat je nog niet weet

Ontdekken wat je nodig hebt
Dit toevoegen aan je kennis

Opletten in taalaanbod



Programma

16.45 Opening en presentatie Frederike

Presentaties & vragen

18.15 PAUZE

18.45 Presentaties & vragen

Slotvraag

19.55 Afsluitende woorden

20.00 BORREL!



Slotvraag

• LOWAN/NRO kunnen samen een kennistafel 
(praktijk/beleid/onderzoek) starten. Welke focus? Huidige 
focusgebieden LOWAN zijn (basisopzet eerste jaar, 
regionalisering en meerjarigbeleid). Suggesties?

• Wat moet er de komende jaren onderzocht, ontwikkeld en/of 
uitgevoerd gaan worden om het onderwijs aan meertalige 
leerlingen te verbeteren?



www.langaroo.org
samen spelen met taal

meertalig & online (& gratis!)  

Anna de Graaf – Meertalig.nl
redactie@meertalig.nl



Uitdelen!

• SPEELKAARTEN VOOR KINDEREN, MET 8 TALEN

• KWARTET MET COMPLIMENTEN 
IN 9 TALEN

https://nik-nak.eu/

https://nik-nak.eu/


Uitdelen!

• Tweetalige boekjes: Waar kom ik vandaan?

NL-AR, NL-FARSI, NL-SO, NL-TU

https://nik-nak.eu/

https://nik-nak.eu/


Uitdelen!
• Carolien Frijns: De vliegtuigklas.

• Sabine Wassenberg: Kinderlogica

• Orhan Agirdag & Ellen-Rose Kambel (Eds.): Meertaligheid en 
onderwijs.

• Sarah Gielen & Ayşe Işçi: Meertaligheid een troef!



Tot slot…


