
Kwaliteitsvolle talige 
interacties
B R EC H T  P E L E M A N  &  D R .  C A R O L I E N F R I J N S



Gelijke onderwijskansen in 
Vlaanderen

•Burcu vs. Lars

•Gelijke onderwijskansen problematisch in het Vlaamse onderwijssysteem

•Op welke wijze kan interactie bijdragen aan het oplossen van dit probleem?





Hoe vertel jij dit verhaal?

Team A: 
3e kleuterklas

Team B: 
1e leerjaar

Team C: 
2e leerjaar

Team D: 
3e leerjaar









Wie is de winnaar?

klas 1 vs. klas 2



Drie 
interactiestijlen

Non-productief

Passief-productief

Actief-productief



Taal leren: 
hoe werkt 

dat?



Kader



Ga da wel?
FACTOREN
BUITEN DE 
KLAS(M)UREN



Primaat van de “onderwijstijd”, 
maar...

• Bouchat, Favresse, Masson (2014, p.29): 

“Sommige kinderen zijn 10h per dag op school”



Bouchat, Favresse, Masson (2014, p.34)



‘Resttijd’?

• Marlies Algoet (2015): 1/3e van de tijd 



Wat gebeurt daar?

En ook:

• Verplaatsingen

• Opvang

• ... 



Kenmerkend

• Veel transities – overgangsmomenten

• Grote groep(en) – veel kinderen samen

• Weinig begeleiders/volwassenen

• Drukte en lawaai

• Veel sturende taal

• Oplopende wachttijden



Wachten

•“momenten waarop kinderen niets te doen hebben, op een bankje 
moeten wachten tot de groep klaar is met een bepaalde activiteit 
wanneer ze zelf al klaar zijn, moeten wachten op hun ouders aan het 
eind van de dag, enzoverder”

Klas % wachttijd Meeste wachttijd in:

1 24,56%
Middagmaal (vb. 35 min.)

Samen nr. toilet (vb. 10 min.)
Jas/boekentas (vb. 14 min.)

Koek/fruit (vb. 12 min.)

2 29,75%

3 20,03%

4 23,60%



Groepsgrootte, drukte, lawaai

◦ - meer instructietaal, minder interactie

◦ - initiatief van individuele kinderen ontsnapt aan het vizier

◦ - voordeel voor verbaal sterke kinderen

Invloed op

◦ - welbevinden

◦ - kansen op taalrijke interacties



http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kleuterparticipatie

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kleuterparticipatie


Verwachtingen

> Nieuw regeerakkoord:

◦ De kennis van het Nederlands begint bij de start van de schoolloopbaan. En 
dus moet het kleuteronderwijs ook de poort naar het Nederlands zijn én 
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met gelijke kansen de 
schoolloopbaan starten. (p.34)

◦ Om de kwaliteit ook in het kleuteronderwijs te verhogen, vrijwaren we 
maximaal de lestijd door het aandeel zindelijke kleuters te laten stijgen. 
(p.34)

◦ ... Etc...



Blik ruim 
houden

◦ Perspectief van kind 
als uitgangspunt

◦ Continuïteit 
gedurende de dag

◦ Pedagogisch 
potentieel van 
tussenmomenten

◦ Rijke taal buiten de 
klas(m)uren



Meertaligheid
binnen en 
buiten de 
klas(m)uren



“Turks besta nie. 
Omdat we 

moeten met 
huisje met Turks 
praten en hier 

moeten 
Nederlands 

praten.”



Turks wordt gebruikt voor
(1) Het delen van persoonlijke informatie

• Ben büyükanneme gidiyorum. 
Ik ga naar mijn grootmoeder.

(2) Het bouwen van het hok
• Tamam koy

Zet het neer. {het konijn}

• Çekilin biraz daha koyim.
Ga eens aan de kant, ik zet er nog wat bij. {houten blokken}

• Heel grote, heel grote kring. Wauw top yaptik ha tüm deme Hamza.
… dat hebben wij heel goed gedaan, hè Hamza.

(overeenkomstig Jordens, 2016)



Waarom?

Welbevinden

Hulpmiddel çekiç

tweedehandsjurk



Besta da 
wel?

https://www.pelckmanspro.be/de-vliegtuigklas.html


Hoe zou je de transfer kunnen 
maken naar je eigen praktijk?



Meer weten?

https://www.lannoo.be/nl/taal-leren
https://www.pelckmanspro.be/de-vliegtuigklas.html


Contact

brecht.peleman@ugent.be

carolien.frijns@arteveldehs.be

mailto:brecht.peleman@ugent.be
mailto:carolien.frijns@arteveldehs.be

