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Opdracht van de minister

“Wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject 
voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende 
beheersen?”



Opdracht van de minister

“Wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject 
voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende 
beheersen?”

Goede 
praktijkvoorbeelden

Recente interventies uit 
internationale 

topartikels

Meta-analyses & 
systematische reviews



taaltrajecten.be

• Praktijkgids

• Wetenschappelijk rapport + bijlagen

• Voorbeeldfiches

• Extra bronnen

• Aanbod professionalisering



Poll

Waarover moeten we het zeker hebben? 

Wat staat op jouw nummer 1 voor een effectief taaltraject?







Welke manier van 
organiseren is de beste?



Situatie A:

Twee kleuterleerkrachten doen aan co-teaching in een grote klasruimte met 40 vierjarigen. Bij voorleesmomenten 
wordt de groep in twee gesplitst volgens de taalvaardigheid. 

Situatie B:

Vier maal per week reserveert de klasleerkracht een moment in kleine groep. Dan krijgen vier kleuters die nood 
hebben aan extra taalondersteuning gedurende een half uurtje haar volle aandacht. Ondertussen neemt de 
zorgleerkracht de rest van de klas over. Soms blijft het kleine groepje gewoon in het klaslokaal, maar soms zoeken 
ze ook een rustig plekje op.

Situatie C:

Op woensdagnamiddag bieden vrijwillige ouders en gepensioneerden extra taalondersteuning aan de kleuters die 
dat nodig hebben. De zorgleerkracht maakt dat de activiteiten aansluiten bij het thema in de klas en begeleidt de 
vrijwilligers. Elke vrijwilliger focust zich op één, maximaal twee kinderen.

Poll: Welke situatie is de beste?



1.1 Investeer in een krachtige klasaanpak om alle leerlingen te bereiken

1.2 Werk in kleine groep of individueel met leerlingen die extra taalsteun nodig hebben

1.3 Leerkrachten zijn de geknipte begeleiders, maar ook paraprofessionals en vrijwilligers kunnen 
mee ondersteunen

1.4 Laat de duur en intensiteit van het traject afhangen van jouw doelgroep, hun leeftijd en 
beoogde taaldoelen

Bouwsteen 1



Situatie A:

Twee kleuterleerkrachten doen aan co-teaching in een grote klasruimte met 40 vierjarigen. Bij voorleesmomenten 
wordt de groep in twee gesplitst volgens de taalvaardigheid. 

Situatie B:

Vier maal per week reserveert de klasleerkracht een moment in kleine groep. Dan krijgen vier kleuters die nood 
hebben aan extra taalondersteuning gedurende een half uurtje haar volle aandacht. Ondertussen neemt de 
zorgleerkracht de rest van de klas over. Soms blijft het kleine groepje gewoon in het klaslokaal, maar soms zoeken 
ze ook een rustig plekje op.

Situatie C:

Op woensdagnamiddag bieden vrijwillige ouders en 
gepensioneerden extra taalondersteuning aan de kleuters die dat 
nodig hebben. De zorgleerkracht maakt dat de activiteiten 
aansluiten bij het thema in de klas en begeleidt de vrijwilligers. 
Elke vrijwilliger focust zich op één, maximaal twee kinderen.



-

Buitenschoolse ondersteuning

Extra ondersteuning in groep 

of individueel

Intensivering van ondersteuning in 

kleinere groepen

Brede basisondersteuning: 

effectieve klasaanpak



2.1 Hou rekening met de wisselwerking tussen deelvaardigheden

2.2 Ga voor een logische en stapsgewijze opbouw van het traject

2.3 Verwerk je taaldoelen in relevante thema’s met verschillende invalshoeken

Bouwsteen 2
Bouw het taaltraject op een logische manier op en 

combineer deelvaardigheden



Preteaching

Voorlezen 
met een 
luistervraag

Het begin, 
midden en 
einde van het 
verhaal 
ontdekken

Voorlezen 
met veel 
interactie

Verteltafel

Vertelcyclus



Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4. 

Stap 5

Stap 6

Een leerlijn

(Bleses et al., 2018)



Stap 1 De kleuters kunnen in een verhaal de plaats en de hoofdpersonages identificeren en beschrijven

Stap 2

Stap 3

Stap 4 De kleuters kunnen een verhaal reconstrueren met bepaalde settings en personages. 

Stap 5 De kleuters kunnen zelf een verhaal of een anekdote vertellen met een duidelijk begin, midden en einde. 

Stap 6

Een leerlijn

(Bleses et al., 2018)



Stap 1 De kleuters kunnen in een verhaal de plaats en de hoofdpersonages identificeren en beschrijven

Stap 2 De kleuters kunnen in een verhaal één of meerdere acties of gebeurtenissen identificeren en beschrijven. 

Stap 3 De kleuters kunnen drie of meer belangrijke gebeurtenissen uit een verhaal ordenen. 

Stap 4 De kleuters kunnen een verhaal reconstrueren met bepaalde settings en personages. 

Stap 5 De kleuters kunnen zelf een verhaal of een anekdote vertellen met een duidelijk begin, midden en einde. 

Stap 6 De kleuters kunnen op een gedetailleerde en verstaanbare manier vertellen over gevoelens, gedachten 

of ervaringen in een verhaal.

Een leerlijn

(Bleses et al., 2018)



Inspiratiefiche





Bouwsteen 3
Investeer bewust in mondelinge 

taalvaardigheid



Taaldenkgesprekken

PLANNEN

KANSEN GRiJPEN



Uitdagende vraag: waar kan Fer nu naartoe?



Ondersteunen





Bouwsteen 3

Investeer bewust in mondelinge taalvaardigheid

Plan rijke gesprekken om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen

Voorzie voorleesmomenten met veel interactie

Werk doelbewust aan woordenschat, ook expliciet



A. Rijke gesprekken plannen

B. Voorleesmomenten met veel interactie voorzien

C. Doelbewust aan woordenschat werken

Poll: Wat is in jouw school/scholen het sterkste punt?



Bouwsteen 4

Schriftelijke vaardigheden: ga voor een vroege start en blijf inzetten op technisch lezen en 

leesbegrip



Ook bij kleuters?

Bron: Teaching at the Beginnings. https://www.youtube.com/c/TeachatbOrg/videos



Mondelinge taal en schriftelijke taal versterken elkaar

Bron: Teaching at the Beginnings. https://www.youtube.com/c/TeachatbOrg/videos



Mondelinge taal en schriftelijke taal versterken elkaar





Blijf inzetten op technisch lezen en leesbegrip



Blijf inzetten op technisch lezen en leesbegrip

Vb. STARI – leesinterventie voor adolescenten in kleine groep
(Kim et al., 2017)

• Een boeiend thema met opbouw van teksten

• Aandacht voor technisch lezen, leesvloeiendheid en leesbegrip

• Minilesjes, begeleid lezen, partnerwerk

• Discussies, debatten en schrijven



Bouwsteen 5

Verzorg de kwaliteit van jouw instructie



Bron foto: https://www.hannekesaaltink.nl/hoe-letters-en-cijfers-de-
kleutergroep-binnen-kwamen-tuimelen/ 

IK

WIJ

JULLIE

JIJ





Modelleren: hoe maak ik een vriendje?



Geef expliciete instructie

Laat leerlingen van en met elkaar leren

Geef sterke feedback

Bouwsteen 5

Verzorg de kwaliteit van jouw instructie



Integreer technologie op een wijze manier in je lessen

Hou rekening met de taalachtergrond van leerlingen om je instructie te versterken

Bouwsteen 5

Verzorg de kwaliteit van jouw instructie



| Werkbord in de Anderlechtse school Goede Lucht, projectleider Anouk Vanherf

Hou rekening met de 
taalachtergrond van jouw 

leerlingen om de instructie te 
versterken



Bouwsteen 6
Monitor je leerlingen en laat je ondersteunen

Monitor je leerlingen en stem je onderwijs hierop af

Grijp de kans om te blijven leren

Werk samen met je team vanuit een gedeelde en gedragen missie







Kind-
kindinteracties
observeren

Portfolio om 
interesses te 
documenteren

Eigen 
leerdoelen 
evalueren 

Heel af en toe een 
gestandaardiseerde 
screening

(nuestros niños: Castro et al., 2017)

Taal-
ontwikkeling
in de thuistaal



training

coaching

individueel groep







ALLE ZES BOUWSTENEN ZIJN NODIG 
VOOR RIJKE TAALSTIMULERENDE 

INTERACTIE


