Kwaliteitsvolle Interacties
Rijke taal!
Hefboom ‘taalontwikkelende interactievaardigheden’

Taal is kapitaal, cultureel en symbolisch. Wanneer kinderen uitgedaagd worden om in één of zelfs
meerdere talen hun gedachten te vormen en te communiceren, dan hebben zij een belangrijk instrument
in handen om te groeien, te leren. Hier kunnen gezinscontext en kinderopvang/kleuteronderwijs elkaar
perfect aanvullen en versterken. De uitdagingen zijn niet min: hoe ga je als professional en als team om
met meertaligheid? Hoe prikkel je 28 kleuters tot talige interactie wanneer je er alleen voor staat? Hoe
ga je om met de heel diverse thuistalen die kinderen en hun ouders spreken? Hoe zetten we ons
communicatie- en taalbeleid zo op dat iedere betrokkene zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt?
Het is een beetje artificieel om deze taal-hefboom te scheiden van de andere. Er is om te beginnen een
onbreekbare link met de hefboom ‘denk- en onderzoekstimulerende interacties’. Taal is er ook om
relaties vorm te geven. Positief omgaan met de vele taalrepertoires van de kinderen en gezinnen maakt
deel uit van je basishouding. En je uiten via kunst en creatieve werkvormen is ook taal, toch? We houden
dus het best steeds de verbindingen met die andere hefbomen voor ogen.
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1 – Véél taal!
Kinderen willen spreken, willen leren spreken, willen uitgedaagd worden om in woorden hun
emoties, verlangens en mening uit te spreken. Voor elke ouder, opvoeder of professional is dit de
evidentie zelve. Maar hoe verlopen de processen van taalverwerving precies? Wat kunnen we leren
uit taalonderzoek? Hoe zet je dat als professional in de dagelijkse praktijk om? En wat met
meertaligheid en de plaats van de thuistaal als die verschilt van de instructietaal?
Bij processen van taal- en tweedetaalverwerving blijken, zo besluit internationaal onderzoek, de
volgende concepten steeds terug te keren: taalinput, taaloutput, talige interactie, feedback en
hypothese. Met ‘hypothese’ wordt bedoeld dat kinderen uitproberen en oefenen, en zo door de
taalinput die ze krijgen zich de taalstructuren (impliciet) eigen gaan maken. Het samenspel van deze
vier ingrediënten maken van een taalomgeving een kwaliteitsvolle en rijke taalomgeving.

Het gaat zowel om het taalverwervingsproces in de kleuterklas als in de kinderopvang: “Het is
belangrijk dat je [als professional] hierbij een rijke en gevarieerde taal gebruikt, de kinderen veel
spreekkansen geeft en goed inspeelt op de taaluitingen van de kinderen.” (MeMoQ, deel over taal
bij ‘dimensie4 - educatieve ondersteuning’1).
We kunnen de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen als volgt samenvatten:
1 - Véél van alles! Taalaanbod + spreekkansen + feedback vormen samen de ingrediënten van
kwaliteitsvolle interactie.
2 - Taalleren verloopt volgens grillige patronen en niet uniform voor elk kind. Dat zorgt voor
individuele verschillen, ten eerste omdat kinderen op vlak van voorkennis, andere taalkennis,
geheugencapaciteit, enz. verschillen, en ten tweede omdat zij onbewust op zoek gaan om
patronen en verbindingen te leggen met eerder verworven concepten en taalkennis. Met andere
woorden, ieder kind moet op zijn eigen manier, patroon en tempo taal-gestimuleerd worden.
Daarom moet je als professional niet te snel ontgoocheld zijn dat – als men zich uitslooft met
superrijke taal, geven van veel spreekkansen en prachtige feedback – bepaalde kinderen toch
(nog) niet direct vooruitgang blijken te boeken. Taalverwerving is een grillig proces, en niet alle
kinderen zijn op hetzelfde moment bezig met het verfijnen van dezelfde hypotheses.
3 – Het verwerven van een tweede taal verschilt niet erg met de processen van de ‘eerste’-taalverwerving. Ook hier gaat het dus om dezelfde aandachtspunten.
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4 – En er zijn bovendien vele linken met de andere hefbomen: taal als motor voor denken en
onderzoeken, de sociale en relatie-drijfveer die taal leren aanzwengelt2, enz.

KLASSE: FILM - In de reeks ‘De klas van juf Jelke’
Rijke taal in de kleuterklas: hoe werk je eraan?
Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Taaldocent Marlies Algoet en
prof. Piet Van Avermaet zoeken het uit in de klas van juf Jelke. Hoe werkt zij aan een rijke
taalomgeving in haar kleuterklas? En wat doet dat met de kinderen? Marlies en Piet kijken en
coachen. Bekijk het op Klasse.
www.klasse.be

2 – Focus op kansengroepen: nóg meer interactie nodig
Onderzoek toont aan dat kinderen met een lage socio-economische status (SES) d thuis (veel)
minder taalgroeimiddelen aangeboden krijgen. Gezinnen met een lage SES hanteren andere
interactiepatronen en bogen bijvoorbeeld meer op mondelinge overdracht. Deze kinderen hebben
dus wel een taalrepertoire, maar dat is niet het taalrepertoire dat het best matcht met en
voorbereidt op dat van de school. Bovendien krijgen deze taalgroeimiddelen bij deze kinderen vaak
minder aandacht. Deze kinderen beginnen dus in een nadelige positie.
Hoe kunnen we kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen opnemen in gelijkwaardige en
zinvolle groei- en leerprocessen? Onderzoek wijst namelijk uit dat er grote verschillen zijn tussen
peuters en kleuters die in een taalrijke dan wel taalarme omgeving opgroeien. Het gaat om studies
die zowel peilen naar de groei van de hersenen als naar de woordenschat die de kinderen beheersen.
Een belangrijk onderzoek in dit verband is dat van Brecht Peleman3, medewerker bij VBJK
(Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) en de Vakgroep Sociaal Werk en
Sociale Pedagogiek, UGent: “Wat kunnen we via de dagelijkse ervaringen van instappende kleuters
uit kansengroepen leren over (on)gelijke leerkansen van bij de aanvang van de kleuterschool?” De
bevindingen en resultaten van zijn onderzoek4 stemmen tot nadenken over hoe we instapklassen –
en bij uitbreiding kleuterklassen – taalrijker kunnen maken.
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Zie ook “Taal Leren. Van kleuters tot volwassenen”. Koen Jaspaert en Carolien Frijns. Lannoo Campus, 2017.
Lerend Netwerk, 9 februari 2017 en 18 januari 2018.
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Uitgangspunt is – zoals de grafiek ‘Groei van Woordenschat, de drie eerste jaren’ verduidelijkt – dat
een taalrijke en kwaliteitsvolle interactie in de kinderopvang- en schoolcontext voor onder meer
kinderen uit gezinnen met lage socio-economische status nodig is om te compenseren wat ze in de
omgevingscontext missen. Het onderzoek van Peleman richtte zich op de eerste schoolervaringen
van acht kinderen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond in vier Vlaamse kleuterinstapklassen. Over een periode van tien maanden filmden hij en zijn collega-onderzoekers vanuit
twee camerastandpunten verschillende momenten van de dag. De focus van de video-observaties
lag op het welbevinden, de interacties en de leerkansen van de kinderen. Peleman publiceerde zijn
bevindingen in KIDDO (2018, nr. 1, p. 20-22). Enkele paragrafen hieruit.
“We filmden kringmomenten, momenten waarop kinderen hun jas aan- en uitdoen en hun
boekentas maken, koek- en fruitmomenten, vrije spelmomenten in de speelzones in de klas,
speeltijden op de speelplaats en middagpauzes. We zien dat kwaliteitsvolle individuele
interacties niet zo vaak voorkomen.
Taal tussen drukte en lawaai
Kleuterleerkrachten zijn enorm begaan met alles in goede banen leiden. Van kringgesprek tot
koek, van jas aantrekken tot speeltijd, van nog iets drinken tot boekentas maken … Het vraagt
telkens de nodige organisatie. Dat uit zich in de taal. Kinderen worden aangespoord om ‘snel
door te doen’, om stil te zijn en te wachten tot de andere kinderen klaar zijn. Drukte en lawaai
zorgen tijdens deze momenten voor meer instructietaal. ‘Jassen aan!’ ‘Doe eens voort’.
Naarmate de drukte toeneemt, worden de interacties vinniger. Er heerst een opgejaagde sfeer
en iedereen moet voortmaken: dit moment moet zo snel mogelijk voorbij zijn, zodat de klas aan
het volgende kan beginnen.

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
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Interacties onder druk
Kinderen die verbaal sterk zijn, slagen er soms in om boven de drukte uit te komen. Zij eisen als
het ware taalrijke interactie met de kleuterleerkracht op. Kinderen die meer teruggetrokken of
onzeker zijn of verbaal minder sterk, slagen daar niet in. Ook op andere momenten hebben
mondige kinderen de meeste kans op individuele interactie met de leerkracht. Tijdens een rustig
koek- of fruitmoment slagen zij er bijvoorbeeld in om de stilte-regel te doorbreken en positieve
aandacht van de leerkracht te krijgen. Zij kennen het gedrag dat de kleuterleerkracht waardeert
en kunnen dus nog een keer individueel in interactie, krijgen op die manier extra leerkansen.
Omgekeerd is er meer ‘negatieve taal’ (zoals berispingen of sturende taal) voor kinderen die
gedrag stellen dat de leerkracht niet waardeert. Het zijn vaak kinderen die, bijvoorbeeld omwille
van de taal, niet begrijpen wat er tijdens een bepaalde routine van hen verwacht wordt.”
Deze bevindingen liggen in de lijn van wat Marlies Algoet5 vaststelde: ook tijdens momenten van
routine en overgang zijn er mogelijkheden voor talige interactie. De uitdaging is dus: hoe maken we
van deze momenten ook zinnige ‘leertijd’?
Een grote uitdaging voor het kleuteronderwijs ligt uiteraard in het structurele karakter: hoe kom je
met kleuters tot kwaliteitsvolle individuele interacties in een context van grote groepen, die in vele
situaties ook een context is van grote taaldiversiteit? “De klemtoon komt haast vanzelf te liggen op
organiseren en routine”, schrijft Peleman. “Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen en
met een andere taalachtergrond worden daardoor veel minder individueel aangesproken.”
Is voor de professional de ruimte tot handelen beperkt zolang aan die structurele context niets
verandert? Wellicht, maar dat belet niet dat de beschikbare tijd en ruimte best zo ‘talig’ mogelijk
wordt ingevuld. Peleman draagt enige ideeën aan: “Belangrijk is alvast dat we met z’n allen het
perspectief van de jonge kleuters innemen. Vanuit kinderogen en op kindhoogte kunnen we gaan
nadenken over de organisatie van een schooldag, met aandacht voor de verschillende
tussenmomenten. Hoe kunnen we de individuele interacties met kinderen zo kwalitatief en taalrijk
mogelijk maken? Wat hebben medewerkers hiervoor nodig? En hoe kunnen we dit doen voor elk
kind?”

3 – Taal Leren: échte gesprekken voeren
Schoolse vs authentieke gesprekken
Een ander aspect bij het taalleerproces in meertalige context is wat Carolien Frijns6, doctor in de
Taalkunde (KU Leuven, Centrum voor Taal en Onderwijs) en lerarenopleider
(Arteveldehogeschool), ‘echte’ authentieke gesprekken noemt. “Kleuters boeken meer
vooruitgang met echte, authentieke gesprekken in de klas dan met ‘schoolse’ gesprekken”, stelt ze
vast7.
Een jaar lang volgde Frijns 11 leraren en 109 Turkse kleuters in de derde kleuterklas. Ze filmde de
gesprekken tussen de leraren en de kleuters en bracht de taalontwikkeling van de kinderen in kaart.
Ze analyseerde de interactie in de klas en koppelde die aan de taalvaardigheidsgroei van de kleuters.
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“Maximaal Megataal”, p. 11-13. Zie ook hefboom “denken en onderzoeken”, p. [xxx]
Frijns deed, onder begeleiding van prof. dr. Koen Jaspaert en prof. dr. Kris Van den Branden, onderzoek naar de relatie
tussen intersubjectieve factoren en taal leren bij anderstalige kinderen. Zie ook “Taal leren. Van kleuters tot volwassenen”.
Jaspaert, K. en Frijns, C. Tielt, Lannoo Campus, 2017. De illustraties in deze tekst: Sophie Willems, o.c. p. 49.
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“Anderstalige kleuters die in de klas aan echte gesprekken deelnemen, leren meer [de Nederlandse]
taal dan kinderen die vooral aan ‘schoolse’ gesprekken deelnemen”, besluit Frijns. “Bij schoolse
gesprekken stelt de leraar een vraag en moet het kind daar het juiste antwoord op geven, en geen
ander. Bij ‘echte’ gesprekken zorg je voor veel eigen inbreng en ideeën. Je stelt open vragen waarop
niet altijd een juist antwoord mogelijk is. Bij dat soort van gesprekken maken de kleuters de
grootste taalvaardigheidsgroei.” Kinderen die veel open vragen beantwoorden en veel ruimte krijgen
om eigen ideeën in te brengen, maken de grootste taalvaardigheidsgroei. Dit in vergelijking met
kinderen die voornamelijk aan typisch schoolse gesprekken deelnemen.
Zelfs ‘afluisteren’ is toegestaan! Frijns’ onderzoek toont aan dat kinderen die niet aan authentieke
gesprekken deelnemen, maar wel de mogelijkheid hebben om die gesprekken tussen de leerkracht
en andere kinderen ‘af te luisteren’, zoals vaak in hoekenwerk in de kleuterklas het geval is, eveneens
taal leren.

Tijdens gesprekken met leraren viel het Frijns op dat slechts een minderheid van de leraren veel
‘echte’ gesprekken voert in de klas. “Leraren met een meer ‘controlerende’ stijl geloven dat kinderen
precies door meer sturing via schoolse gesprekken ook meer taal leren.”
Enkele tips
Frijns besluit dat leraren niet bang hoeven te zijn om hun ‘controlerende’ stijl los te laten en dat we
op school zoveel mogelijk moeten aansluiten bij de sociale en groepsgebonden drijfveer van taal
leren, met name het zogenaamde interactieve instinct dat mensen in zich dragen. “Als je echt
vooruit wil komen met anderstalige en vaak kwetsbare kinderen”, zegt Frijns, “moet je kijken naar
wat zij nodig hebben. Hoe kan je die kinderen doen groeien? Echte gesprekken in een emotioneel
veilige leeromgeving kunnen daarbij helpen.”
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“Breng authentieke gesprekken naar de klas en geef kinderen veel vertelruimte. Kinderen
die aan authentieke gesprekken mogen deelnemen voelen zich gehoord en gezien. Zij
boeken de meeste vooruitgang op het vlak van taalvaardigheid.” 8
“Maak van elke klas een experimenteerkwartier, een veilige haven waarin (anderstalige)
kinderen volop mogen experimenteren en participeren om samen Nederlands te leren.”
“De vertelhoek krijgt het best een centrale plaats in de kleuterklas. Zo kunnen kinderen die
verderop aan het spelen zijn een authentiek gesprek tussen de leerkracht en andere kleuters
afluisteren. Ook daaruit leren kleuters nieuwe woorden.”
“Schotel kinderen een verhaal of een betekenisvolle taak voor. Zorg dat je hen motiveert
en lok veel interactie uit. Ondersteun dat verhaal of die taak visueel, bijvoorbeeld met
verhaalprenten en/of handpoppen.”

‘Echte’ gesprekken helpen kleuters Nederlands leren
Welk soort gesprekken moet je voeren om anderstalige kleuters zo goed mogelijk te helpen
Nederlands leren? Dat onderzocht Carolien Frijns (KU Leuven) in haar doctoraat. “Kleuters boeken
meer vooruitgang met echte, authentieke gesprekken in de klas dan met ‘schoolse’ gesprekken”,
stelt ze vast. Lees het in Klasse.
www.klasse.be

4 – Thuistaal en meertaligheid: positief benaderen
Naast het kennen en uitwerken van deze principes inzake taalverwerving, is het hele ‘klimaat’ dat de
professional en zijn team opzet van cruciaal belang. Een cultuur waarbij ouders en kinderen verplicht
worden hun ‘andere taal dan het Nederlands’ aan het hek of de deur achter te laten, is niet
bevorderlijk voor welbevinden en betrokkenheid, noch van de ouders, noch van de kinderen.
Talensensibilisering betekent: nadenken over hoe je elke thuistaal in de kinderopvang en
kleuterklaspraktijk een warme, zicht- en hoorbare plaats kan geven, en over hoe je met de kinderen
met meertaligheid aan de slag kan.
Carolien Frijns bracht op het Lerend Netwerk van 18 januari 2018, enkele belangrijke aspecten
hiervan in. Frijns deed onderzoek naar hoe je anderstalige kleuters zo goed mogelijk kunt helpen
Nederlands te leren. Talensensibilisering9 draait volgens Frijns in de eerste plaats om sociale relaties.
“De weg waarbij we ons in eerste instantie niet op taal richten maar op het uitbouwen van
sociale relaties. School is dan een plaats waar kinderen (en hun ouders) zich met elkaar
verbonden mogen voelen, waar ruimte is voor hun volledige identiteit en waar de nadruk ligt op
samen dingen doen. Bij die weg hoort een flexibele houding ten opzichte van alle talen. Of het
8

De eerste drie citaten komen uit: Frijns, C. (2017). “‘Echte’ gesprekken stimuleren anderstalige kleuters”. EOS
Wetenschap. Online raadpleegbaar via www.eoswetenschap.eu. Het laatste citaat komt uit het eerder geciteerde
interview verschenen in Klasse.
9
Voor een uitgebreide beschrijving van ‘talensensibilisering, zie publicatie van de VLOR,
https://www.vlor.be/publicaties/praktijkgericht-onderzoek/die-taal-van-ver-van-hier
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nu Standaardnederlands, Limburgs of Turks is. Vanuit een doorleefd talensensibiliserend
perspectief. (…) Talensensibiliserend lesgeven gaat over het uitdragen van een positieve
basishouding, een houding waarbij we meertaligheid als een joker zien en die joker durven in te
zetten in de klas.”
(in Basis, 3 oktober 2015, Schoolwijzer, p. 22-24, online raadpleegbaar via www.cteno.be)
Het idee dat de inzet van een andere taal dan het Nederlands voor peuters en kleuters een
struikelblok is om te kunnen groeien en leren, klopt dus niet. Hoe goedbedoeld en hardnekkig de
mythe ook leeft: de thuistaal verbieden draagt niet bij aan het beter leren beheersen van het
Nederlands. Integendeel, de thuistaal kan een opstap zijn in dat leerproces en zorgt voor een
positief gevoel en welbevinden. De taal van de kinderen is sterk didactisch kapitaal dat je kunt
benutten in de opstap naar nieuwe kennis. Diverse onderzoeken, zoals het Gentse
Thuistaalproject10, concluderen dat, wanneer scholen de meertalige diversiteit van de leerling
erkennen en inzetten, zij daardoor hun schoolloopbaansucces kunnen versterken. Het
belangrijkste aspect hierbij is de erkenning van de meertalige diversiteit als een ‘meerwaarde’ en
een ‘leerbron’, eerder dan een ‘probleem’ of ‘deficit’. Er is ondertussen al veel materiaal uitgewerkt
hoe je in een meertalige context de thuistaal een plaats in het leerproces van kinderen kunt geven11.
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Project ‘Thuistaal in onderwijs’ (2009-2012), maart 2013. Onderzoek in opdracht van het Departement Onderwijs en
Opvoeding van de Stad Gent. Zie ook
http://www.cteno.be/assets/downloads/cteno/nieuwsbrief/15/nieuwsbrief_15_powerpoint_thuistaalproject.pdf
11
www.meertaligheid.be, www.metrotaal.be, www.cteno.be, …
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