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Titel regel 1
Ondertitel



Exploreren, begrijpen en reflecteren op:

• Eentalig versus meertalig beleid op school

• De beperkingen van eentalige klaspraktijken voor

verschillende profielen meertalige leerlingen

• De theoretische en pedagogische

basisprincipes van Functioneel Veeltalig Leren (FVL)

• Concrete FVL-praktijken in de basisschool

DOELEN WORKSHOP



Meertalig opgroeien: filmpje: J’ouvre
le box de treasure…



• Op welke momenten gebruikt het

meisje Engelse woorden omdat ze

het woord niet kent in het Frans?

• Op welke momenten lijkt ze zich

zelfzekerder te voelen in het Frans?

• Wat zou er gebeuren als de vader

haar zou verplichten Frans te

spreken tegen hem?

Translanguaging: J’ouvre le box 
de treasure

Reflectievragen



Meertalige taalverweving: 
wetenschappelijke inzichten



Meertalige taalverwerving
Wetenschappelijke inzichten



• Afgescheiden 

taalsystemen

• ‘Balance-effect’: het 

brein heeft een 

beperkte linguïstische 

capaciteit 

• ‘Balloon in the brain’

Separate underlying proficiency (SUP)

Ballon in je brein? 



• Aan de oppervlakte: twee 
afzonderlijke talen

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

• Transfer tussen (meta-) 
linguïstische kennis en 
complexe cognitieve 
vaardigheden: abstract 
denken, lezen, kennis 
van de wereld, …

Common underlying proficiency (CUP)
De afhankelijkheidshypothese (J. Cummins)



De transfer van het concept



➢ Dynamisch en flexibel 

taalgebruik van 

meertaligen

➢ Pedagogische 

translanguaging: 

strategieën om het 

volledige talige 

repertoire van 

meertalige leerlingen in 

te zetten in het onderwijs

Translanguaging
Eén linguïstisch repertoire (O. Garcia)
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Meertaligheid in het onderwijs



“Voert uw school een open beleid m.b.t. 
de thuistalen van de kinderen?”

www.wooclap.com
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Studenten LER Kleuter- en lager 
onderwijs (EhB)

Hun ervaringen…



• “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?"

Uitspraken meertalige kinderen



• Verbieden

• Tolereren

• Waarderen 

• Inzetten

(Meer-)taalbeleid in het onderwijs
Vier categorieën



Verbieden



Het taalbad of immersiemodel:

• Beste kansen op onderwijssucces

• Thuistalen geen plaats in curriculum

• Vooral gericht op minderheidstalen= talen van leerlingen

met een migratieachtergrond

Verbieden



Tolereren



• Het gebruik van thuistalen wordt niet expliciet verboden

• In informele situaties wordt het gebruik van de 

thuistalen getolereerd (bv op de speelplaats)

• Tijdens afgebakende momenten wordt aandacht 

besteed aan de talige diversiteit op school

Tolereren



Waarderen: talensensibilisering



Talensensibilisering staat voor het gevoelig maken voor

en bewust maken van het bestaan van een veelheid aan

talen, en daaraan onderliggend culturen en

referentiekaders, in onze eigen wereld en, dichterbij, in de

eigen schoolomgeving …’

(Frijns & Sierens, 2011)

Waarderen: talensensibilisering



Inzetten: functioneel veeltalig leren



‘Dit houdt in dat een school de veeltalige repertoires van

kinderen en jongeren benut om de kansen tot het

ontsluiten van kennis te vergroten. Men kan de eigen talen

en taalvariëteiten van de leerlingen beschouwen als een

didactisch kapitaal dat expliciet aangesproken wordt om

hun onderwijs- en ontwikkelingskansen te verhogen.

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.’

(Sierens & Van Avermaet, 2010)

Inzetten: functioneel veeltalig leren



EENTALIG ONDERWIJS            EENTAL            MEERTALIG ONDERWIJS 

Overstijgen van de binaire discussie



“Welke aanpak hanteert uw school in het 
omgaan met meertaligheid?”

www.wooclap.com



CASUS: DE MEERTALIGE KLAS



VERSCHILLENDE PROFIELEN MEERTALIGE 
LEERLINGEN



Reflectievragen: 

• Welke talen worden gesproken in het vijfde leerjaar.

• Welke talen hebben prestige in onze maatschappij? 

• En in de klas? 

CASUS: HET TAALBELEID VAN DE SCHOOL

In onze school is de schooltaal het Nederlands. We vragen aan 

onze leerlingen om zich onder te dompelen in deze taal en om dus 

enkel het Nederlands te gebruiken op school (in de klas en 

daarbuiten).



TALIGE SAMENSTELLING VAN HET 5de leerjaar
• 23 leerlingen

• 2 anderstalige nieuwkomers (beiden Spaanstalig: een leerling uit Peru,

een leerling uit Ecuador)

• Sommige leerlingen hebben twee thuistalen (Frans, Berber)

*Arabisch omvat varianten uit Tunesië, ‘Belgisch’ Marokkaans

** omvat Siciliaans

• De leerkracht spreekt Nederlands, Engels en Frans

Spaans; 4

Arabisch*; 7

Roemeens; 2
Turks; 1

Italiaans; 2

Frans; 2

Georgisch; 1

Pools; 1

Amhaars; 1

Eentalig Nederlands; 2

Foster, 2022



• Karim

• Nadia

• Benjamin

• Maria

• Ari

• Miriam

Opdracht: kruip in de huid van je ‘focus leerling’ , maar denk tegelijkertijd ook
aan de hele klasgroep.

Beoordeel elke meertalige taak of strategie op het effect op de leerling:

- Welke kansen heeft de leerling om deel te nemen aan de activiteit?

- Helpt dit bij het verwerven van de leerinhoud?

- Ondersteunt de activiteit de taalverwerving Nederlands?

- Welke mogelijke moeilijkheden voorzie je?

DE MEERTALIGE LEERLINGEN



De leerkracht verandert de klasafspraken. De leerlingen mogen voortaan kiezen

welke taal ze gebruiken als het hen helpt: in hun interactie, om informatie op te

zoeken, voor het schrijven, … In de klassikale bespreking en in de eindproducten

wordt telkens wel de koppeling naar het Nederlands gemaakt.

EEN MEERTALENBELEID

Reflectievragen:

• Welke kansen heeft jouw leerling om deel te nemen aan

de activiteit?

• Helpt deze taalafspraak hem/haar bij de verwerving van

de leerinhoud?

• En bij de verwerving van de schooltaal?

• Welke potentiële moeilijkheden voorzie je?



De leerlingen schrijven een onderzoeksrapport voor WO: ‘wetenschap en

techniek’ in homogene taalgroepen.

Ze mogen online vertaalmachines (bv. Googletranslate, Deeple) gebruiken om te

vertalen (voor de beschikbare talen). De regel is: gebruik eerst het Nederlands,

daarna een andere taal.

HET MEERTALIGE ONDERZOEKSRAPPORT

Reflectievragen:

• Welke kansen heeft jouw leerling om deel te nemen

aan de activiteit?

• Helpt deze strategie hem/haar bij de verwerving van

de leerinhoud?

• En bij de verwerving van de schooltaal?

• Welke potentiële moeilijkheden voorzie je?



De leerlingen vertalen streefwoorden/sleutelwoorden uit de WO-les over de ruimte

naar hun thuistaal (kan als huiswerk). Ze maken een woordmuur met (indien

mogelijk) een afbeelding, het woord in het Nederlands, de vertaling naar de

thuistalen.

DE MEERTALIGE WOORDMUUR

Reflectievragen:

• Welke kansen heeft jouw leerling om deel te nemen

aan de activiteit?

• Helpt deze strategie hem/haar bij de verwerving van

de leerinhoud?

• En bij de verwerving van de schooltaal?

• Welke potentiële moeilijkheden voorzie je?



De leerlingen leren begroetingen en wensen in elkaars thuistaal. Ze maken een

poster van de woorden/formuleringen die ze geleerd hebben in de andere talen.

WORKSHOP MEERTALIGE WENSEN

Reflectievragen:

• Welke kansen heeft jouw leerling om deel te nemen

aan de activiteit?

• Helpt deze taalafspraak hem/haar bij de verwerving

van de leerinhoud?

• En bij de verwerving van de schooltaal?

• Welke potentiële moeilijkheden voorzie je?

Foster, 2022



De leerkracht heeft gemerkt dat sommige leerlingen moeite hebben met de correcte

woordvolgorde in een samengestelde zin (hoofdzin en bijzin). Met hulp van de

leerlingen vertaalt ze zo’n zin vanuit het Nederlands naar hun thuistalen. Telkens

maakt de leerkracht de vergelijking tussen de zinsstructuur in het Nederlands en de

thuistaal.

DE WOORDVOLGORDE IN DE THUISTALEN

Reflectievragen:

• Welke kansen heeft jouw leerling om

deel te nemen aan de activiteit?

• Helpt deze taalafspraak hem/haar bij

de verwerving van de leerinhoud?

• En bij de verwerving van de schooltaal?

• Welke potentiële moeilijkheden voorzie je?



Didactisch model: de piramide van 
functioneel veeltalig leren



DE ‘PIRAMIDE’ VAN FUNCTIONEEL VEELTALIG LEREN



Het vijfde leerjaar werkt rond het thema ‘de ruimte’:

W.: “Buitenaards?” 

Y.: “Dat betekent extraterrestre”

W.: “Ah, dat is iemand die van een andere planeet 

komt. Quelqu’un qui vient d’une autre planète. Een

alien!”

Praktijkgids ‘Meertaligheid troef!





SPONTANE 
MEERTALIGE 

ONDERSTEUNING
• De meertalige basishouding

van de leerkracht

• Rode draad voor het

pedagogische en didactische

handelen van de leerkracht



• Laagdrempelig en spontaan

• Minder complex voor leerkracht (didactisch-

pedagogisch) én voor meertalige leerling

(cognitief)

• Benutten van aanwezige talenkennis T1 & NL 

(label en concept)

SPONTANE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING



Leerkracht 5de leerjaar

“Ik heb één Franstalige nieuwkomer, die van het Franstalig 

onderwijs komt. (…) Dus ja, daarmee probeer ik zoveel 

mogelijk te vertalen. Je merkt dan inderdaad dat het een 

evidentie wordt.“

Focusgesprekken ‘Meertaligheid Troef!”

SPONTANE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING

Beperkingen en voorwaarden



Zorgleerkracht, lagere school:

“Je merkt ook, Spaans zijn we zelf niet machtig. Die 

kinderen leren sneller Nederlands dan de Franstaligen, bij 

wie we wel vertalen en waar we wel helpen”

Focusgesprekken ‘Meertaligheid Troef!”

SPONTANE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING

Beperkingen en voorwaarden



DE ‘MEERTALIGE WOORDMUUR’ SCHOOLTAAL





In het eerste leerjaar hebben sommige meertalige kinderen het nog moeilijk met 
ruimtelijke begrippen als: voor, achter, begin, midden, ... De leerkracht vertaalt 
deze begrippen in de thuistalen van de kinderen. Voor de talen die ze zelf niet 
spreekt, roept ze de hulp in van de ouders. Ze hangt de woordkaarten op in de 
klas in het Nederlands en in de thuistalen, vergezeld van een visuele voorstelling 
van het concept. Ze doet hetzelfde bij rekentaal: meer dan, minder dan, 
evenveel als, ...



Wiskunde-doelen eerste leerjaar:

De leerlingen kunnen de mondeling begonnen getallenrij tot en met 

10 verderzetten in klimmende volgorde

De leerlingen kunnen de mondeling begonnen getallenrij tot en met 

10 verderzetten in dalende orde, ergens in de rij beginnend: 8 … 5, 

4, 3. 



DE MEERTALIGE WOORDMUUR



DE MEERTALIGE WOORDMUUR - kleuters





TAALHOMOGENE GROEPEN BIJ WISKUNDE



• Minder complex – procedé woordverwerving

• Functioneel: leerdoelen, inhouden, 

academische taalvaardigheid

• Overbrugging kloof school – thuis

EENVOUDIGE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING



• Veel interactiemogelijkheden tussen leerlingen –minder 

leerkrachtgestuurd onderwijs

• Inclusie: 1 spreker van bepaalde taal? 

• Ouderbetrokkenheid: taalvaardigheid T1?

EENVOUDIGE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING

Beperkingen en voorwaarden



Reactie leerling 6de

leerjaar
“Doordat Simon mij de opdracht 

heeft uitgelegd in mijn thuistaal 

heeft het me geholpen om de 

opdrachten beter te begrijpen .” 



Reactie leerling 6de

leerjaar -
woordenschat

“Het heeft mij geholpen toen ik 

mijn thuistaal gebruikte omdat ik 

gewend ben om mijn taal te 

gebruiken en dat ik in mijn taal 

veel meer woorden ken.”



TAALBESCHOUWING





Taalbeschouwing: trappen van vergelijking



Taalbeschouwing: woordleer



Taalbeschouwing: zinsstructuur



• Vergroten metalinguïstisch bewustzijn en 

metacognitieve kennis (contrastieve analyse)

• Positieve effecten op schriftelijke 

vaardigheden

• Frequentie

COMPLEXE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING



• Complex: didactisch-pedagogisch -

cognitief

• Meertalige leermiddelen

• Schoolse taalvaardigheid T1

COMPLEXE MEERTALIGE 
ONDERSTEUNING

Beperkingen en voorwaarden



Reactie leerling 6de

leerjaar –
muziek/taalbeschouwing

“Ik vond het interessant om de talen 

te vergelijken. Niet alle talen 

schrijven op dezelfde manier. ”



Reactie leerling 6de

leerjaar –
muziek/taalbeschouwing

“Ik wist niet dat er in mijn taal 

(Arabisch) geen lidwoorden zijn. 

Nu weet ik dat! ”



• Natural & official translanguaging (Garcia & Wei, 2014)

• Van basis naar top: stijgende complexiteit: voor didactisch 

handelen leerkracht, voor cognitieve verwerking door de leerling

• Breedte van de piramide: de frequentie van de strategieën



= taalkrachtig onderwijs met de schooltaal in de 

hoofdrol en de thuistalen van meertalige 

kinderen in een sprankelende bijrol.

HET NEDERLANDS IN DE HOOFDROL
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