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LEREND NETWERK 3
Samen naar meer sociale gelijkheid!

‘Elke leraar is een

taalbewuste leraar’

28 mei 2021



GROTE TAALLEERKANSEN 
VOOR ALLE KINDEREN

Carolien Frijns (UGent)

Foto: Frank Toussaint



IN HET HOOFD VAN HET JONGE KIND

Een jongen wordt een man, een meisje wordt een …





GELIJKE 
ONDERWIJS-

KANSEN

Foto: Carolien Frijns ©





Arif De klas van juf Femke

HOE STIMULEERT JUF FEMKE TAAL LEREN?
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https://www.klasse.be/251140/taal-leren-in-een-diverse-klas/


In ‘t vizier: kwetsbare leerders



WAAROM DIT KADER? SOCIAL TURN IN (S)LA

2010                                                                                                                         2020







DE BACKER, DUARTE, & FRIJNS, TE VERSCHIJNEN; JORDENS, 2016; SIERENS ET AL., 2018; STROBBE, VAN DER WILDT, VAN AVERMAET, 

VAN GORP, VAN DEN BRANDEN, & VAN HOUTTE, 2017

PERCEPTIES VAN LERAREN
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De thuistaal is een 
hinderpaal voor het 
leren van de 
schooltaal.

1

De thuistaal is een 
sporadische bron 
voor welbevinden 
en/of leren.

2

De thuistaal is een 
systematische bron 
voor welbevinden 
en/of leren.

3





“Turks besta nie. 

Omdat we moeten 

met huisje met 

Turks praten en 

hier moeten 

Nederlands 

praten.”



WAAROM?

➢ Welbevinden

➢ Hulpmiddel voor het 
Nederlands

Bijvoorbeeld: Arif in de klas 
van juf Femke – kruimels in 
je bed





WIE HEEFT HET GEDAAN?

Gebaseerd op de Toren van Babbel





MENEER BALDIDO



DE SCHOOL BESTAAT 25 JAAR!





TAAL LEREN IS SOCIAAL GEDREVEN (SOCIAL TURN)

the social brain

the drive to bond 

the interactional instinct / 
the interactional drive

(Amador & Adams, 2013; Kuhl, 2010, 2011; Lawrence & Nohria, 2002; Lee et al., 2009)



ACTIEF-PRODUCTIEVE GESPREKKEN
- Sterke 

taalvaardigheidsontwikkeling

- Positief zelfbeeld







‘Ik moet wel zeggen dat, toen ik het woord taalbeleid las, 
ik in eerste instantie top-down dacht. Beleid leek mij iets 
voor directies of hogerhand die bepalen wat taalbeleid 
inhoudt. Maar bij de eerste les werden mijn vermoedens 
onmiddellijk weggespoeld. Wat was ik blij om te horen 

dat het ging over het uitwerken van effectieve taken in 

het taalonderwijs dat we geven op school. Over visies in 

onderwijs en hoe we kijken naar het leren van taal in onze 
schoolcontext.’ (leraar)

(Frijns, 2019, p. 135)
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TAALBELEID?
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LEZEN EN TAALBELEID

2007: invoering taalbeleid in Vlaanderen

2020: kwantitatieve studie Vanbuel (2020) naar de relatie tussen taalbeleid en leerlingprestaties. 
Taalbeleid op schoolniveau is

gedeeltelijk gelinkt aan leerlingresultaten voor technisch lezen

niet gelinkt aan leerlingresultaten voor begrijpend lezen   

Kwalitatieve studie Vanbuel (2020): taalbeleid wordt nog weinig afgestemd op effectieve 
maatregelen, taaldidactiek en schoolontwikkeling 

Kwantitatieve studie Salloum et al. (2018): sociaal kapitaal van scholen is gelinkt aan 
leerlingresultaten voor taal



https://www.klasse.be/259424/talenbeleid-weinig-effect/


EVALUATIEBELEID: EVOLUTIES IN 
KAART BRENGEN

➢ Toolkit Breed Evalueren

➢ Observaties van leraren

➢ Allerlei taakgerichte taaltoetsen die aansluiten 
bij een functionele, competentiegerichte kijk op 
taalassessment (cf. de taalscreening voor kleuters)

➢Toekomstige centrale toetsen

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toolkit-breed-evalueren-competenties-nederlands-in-het-lager-onderwijs


TAAL- EN WISKUNDETOETSEN VOOR SCHOOLONTWIKKELING

https://www.klasse.be/260589/9-meest-gestelde-vragen-over-centrale-toetsen/
https://www.klasse.be/260589/9-meest-gestelde-vragen-over-centrale-toetsen/




LEES EN KIJK VERDER: KLASSE-INTERVIEWS

Reportage: De klas 
van juf Femke

Interview met 
Marieke Vanbuel

Interview met Johan 
van Braak over 

centrale toetsen en 
schoolontwikkeling

https://www.klasse.be/251140/taal-leren-in-een-diverse-klas/
https://www.klasse.be/259424/talenbeleid-weinig-effect/
https://www.klasse.be/260589/9-meest-gestelde-vragen-over-centrale-toetsen/


CONTACT
carolien.frijns@ugent.be

carolienfrijns

mailto:Carolien.frijns@ugent.be

