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VOORWOORD 

 

In opdracht van de VLOR voerden het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en het Steunpunt 
Diversiteit en Leren (UGent) in samenwerking met de onderzoekseenheid Taal en Onderwijs (KU 
Leuven) en de School of Education van de Associatie KU Leuven in 2011 een praktijkgerichte 
literatuurstudie uit naar het concept, de effecten en de verankering van talensensibilisering in het 
Vlaamse onderwijs. De conclusie van deze studie was dat een goed doordacht implementatietraject 
de nodige informatie en instrumenten kan opleveren aan alle betrokkenen in het Vlaamse 
onderwijsveld (beleid, ondersteuningsdiensten, scholen en leerkrachten) om het belang van 
talensensibilisering in te zien en er op een effectieve wijze aan te werken.  

Om dit implementatietraject te initiëren, werd van juni 2012 tot en met december 2012 een 
kortlopende opdracht uitgevoerd met volgende doelstellingen: (1) het ondersteunen van de 
pedagogische begeleidingsdiensten door ze mee in te zetten in een begeleidingstraject rond het 
toepassen van talensensibilisering bij een aantal basisscholen; (2) het inventariseren van bestaand 
materiaal en het ontwikkelen van nieuw prototypisch materiaal dat lacunes aanvult; (3) de expertise 
rond talensensibilisering en de ervaring opgedaan via de begeleidingstrajecten maximaal aan het 
Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten overdragen om hen toe te 
laten zelf rond talensensibilisering aan de slag te gaan.  

De doelstellingen werden gerealiseerd in een samenwerking tussen het CTO, het SDL en de 
pedagogische begeleidingsdiensten van de verschillende onderwijskoepels (verenigd in SNPB).  

Dit project kon slechts tot stand komen dankzij de medewerking en hulp van vele mensen. Allereerst 
bedanken we de zes deelnemende scholen voor hun bereidwilligheid, tijd en inspanningen. Een 
speciaal woordje gaat tevens uit naar de pedagogische begeleiders van deze scholen voor hun 
toewijding en waardevolle inbreng. Daarnaast willen we graag de stuurgroep bedanken voor de 
procesopvolging en het functioneren als kritisch klankbord. Ook herinneren wij ons de moderatoren 
van KlasCement om hun efficiënte ondersteuning.  
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1 AANLEIDING EN OPDRACHT 

Aanleiding 

Het implementatietraject Talensensibilisering is voortgekomen uit een literatuurstudie 
praktijkgericht onderwijsonderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad in 2011 werd 
uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en het Steunpunt Diversiteit 
en Leren van de Universiteit Gent. De onderzoekseenheid Taal en Onderwijs van de KU Leuven, de 
School of Education van de Associatie KU Leuven en een focus- en resonansgroep stonden in voor de 
verdere wetenschappelijke ondersteuning en praktijkgerichte feedback. De resultaten van dit 
onderzoek zijn beschreven in het rapport van Carolien Frijns en Sven Sierens: 't Is Goe juf, die spreekt 
mijn taal!' Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext. (2011) 

Met betrekking tot de verankering van talensensibilisering in het Vlaamse onderwijs werden een 
aantal pijnpunten blootgelegd: 
 

• Talensensiblisering is in de onderwijspraktijk tamelijk onbekend. Voor zover het concept wel 
bekend is, is er geen unanimiteit over wat dit inhoudt.  

• Het voorhanden zijnde lesmateriaal om aan talensensibilisering te werken is eerder beperkt 
en weinig vernieuwend. 

Opdracht 

Genoemde pijnpunten waren de aanleiding voor de Vlaamse overheid om de opdracht te geven voor 
een kort implementatietraject in het basisonderwijs waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. Dit 
traject vond plaats van juni tot en met december 2012 en werd uitgevoerd door het Centrum voor 
Taal en Onderwijs en het Steunpunt Diversiteit en Leren.  

Het traject had de volgende doelstellingen: 

• Het ondersteunen van de pedagogische begeleidingsdiensten door ze mee in te zetten in een 
begeleidingtraject rond het toepassen van talensensibilisering bij een aantal basisscholen.  

• Het inventariseren van bestaand materiaal en het ontwikkelen van nieuw prototypisch 
materiaal dat lacunes in verzameld en bestaand materiaal aanvult. Het doorgeven van dit 
nieuwe materiaal aan KlasCement voor integratie in de talenwebsite. 

• De expertise rond talensensibilisering en de ervaring opgedaan via de begeleidingstrajecten 
maximaal aan de SNPB overdragen om hen toe te laten zelf rond talensensibilisering aan de 
slag te gaan.  

Deelnemende scholen 

Zes basisscholen uit Vlaanderen namen deel aan het implementatietraject. Om de bevindingen 
tijdens het traject zo rijk en realistisch mogelijk te maken en om de verspreiding van 
talensensibilisering te optimaliseren, werd op advies van de stuurgroep bewust gekozen voor scholen 
met een verschillend profiel en dit op vlak van locatie, onderwijskoepel (OVSG, VSKO, GO!) en 
percentage leerlingen met een thuistaal verschillend van het Nederlands (0 tot 100%). De 
pedagogisch begeleiders van de betrokken scholen participeerden in het project. Daarnaast 



2 
 

vaardigde het VSKO een pedagogisch begeleider van het centrale niveau af die de begeleiders- en 
schooloverstijgende overlegmomenten tijdens het traject bijwoonde.  

 

Stuurgroep 

De stuurgroep die het traject begeleidde had de volgende leden: 

Veronique Adriaens (Departement Onderwijs & Vorming) 

Evy Ceuleers (Hogeschool Gent) 

Bea Claeys (KlasCement) 

Kaat Clinckspoor (Departement Onderwijs & Vorming) 

Yves Cohen (GO! PBD) 

Valérie Dorchain (Departement Onderwijs en Vorming) 

Sofie Jonckheere (Regionaal Integratiecentrum Foyer) 

Katrien Mondt (Departement Onderwijs en Vorming) 

Mathea Simons (Universiteit Antwerpen) 

Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren UGent) 

Kris Van Den Branden(Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven)  

Sien Van Den Hoof (Departement Onderwijs en Vorming) 

Koen Van Gorp (Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven)  

Michel Vanhee (OVSG PBD) 

Machteld Verhelst (VSKO PBD) 

Natalie Verstraete (Departement Onderwijs en Vorming) 
 
  

Naam school Naam pedagogisch begeleider Onderwijskoepel     

      
{ŎƘƻƻƭ м 
 

Rudi Hendrickx GO!    

{ŎƘƻƻƭ н 
 

Johan De Bleser VSKO    

{ŎƘƻƻƭ о
 

Johan Bossuyt OVSG    

School 4                                      
 
School 5

Dirk Francken 
 

                        Jo Knaeps 

OVSG 
 

VSKO 
 

 

   

School 6
 

Lut Maes  GO!    

Centrale begeleiding Greet Van Mello VSKO     

https://owa.ugent.be/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=greet.vanmello%40vsko.be&nm=greet.vanmello%40vsko.be�
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Specifieke aandachtpunten tijdens het traject 

Bovengenoemd literatuuronderzoek reikte een conceptueel kader aan van talensensibilisering voor 
de Vlaamse onderwijspraktijk. Dit kader vormde het vertrekpunt voor de aanpak van het 
implementatietraject.  

• 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 
wereld en, dichterbij, in de eigen schoolomgeving. Door leerlingen op een zelfontdekkende 
manier met de talige diversiteit in contact te brengen, ontwikkelen zij een referentiekader 
waarin een positieve omgang met die diversiteit een centrale plaats krijgt. 

• Doordat talensensibilisering geen systematisch onderricht is en geen apart vak binnen het 
curriculum is, zijn er geen ingrijpende veranderingen nodig om talensensibilisering in het 
huidige onderwijssysteem in te voeren. Het is de kleinschaligheid en het gegeven dat elke 
leerkracht, ook de niet-taalspecialist, elke dag talensensibiliserend kan werken, die de 
structurele inpassing op schoolniveau mogelijk maakt.  

Het literatuuronderzoek wees verder uit dat talensensibilisering veel positieve effecten kan hebben, 
met name op leerling- en leerkrachtniveau. Voor zover dat mogelijk was tijdens een dergelijk 
kortlopend traject werd bekeken of deze bevindingen ook gelden voor de Vlaamse onderwijspraktijk.  

• Talensensibilisering heeft een positief effect op de attitudes van leerlingen ten opzichte van 
taaldiversiteit en hun kennis over taal, talen en taalvariëteiten.  

• Talensensibilisering motiveert leerlingen om vreemde talen te leren; in het bijzonder ook 
andere talen dan de bekende, maar dit geldt niet voor alle leerlingen.  

• Talensensibilisering heeft de grootste positieve effecten op tweetalige of meertalige 
leerlingen. Dit geldt des te meer wanneer hun thuistalen en meertalige identiteit aandacht 
en waardering krijgen in de klas. 

• Zwakkere leerlingen hebben het meest baat bij talensensibilisering, vooral wat betreft 
attitudes.  

• Deelname aan acties en projecten lijkt ook leerkrachten te sensibiliseren en bewust te 
maken. Het uitvoeren van concrete lesactiviteiten beïnvloedt hun basishouding ten opzichte 
van taaldiversiteit in de samenleving en de school in positieve zin.  

• Er is bij leerkrachten een minder verkrampte houding te zien daar waar het gaat om de 
aanwezigheid van verschillende talen en meertalige leerlingen in taalgemengde klassen. De 
ontdekking van meertaligheid in de klas leidt tot een grotere aandacht en waardering voor 
de meertalige identiteit en competentie van meertalige leerlingen.  
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2 DE ONTWIKKELING VAN EEN INSTAPPAKKET  

2.1 OPZET EN INHOUD 

Het eerste onderdeel van het traject was het ontwikkelen van een instappakket talensensibilisering. 
Als vervolg op de literatuurstudie was reeds een toegankelijk praktijkboekje ontwikkeld: Is die taal 
van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten (Mieke Devlieger 
e.a. 2012). Binnen het traject werd dit aangevuld met een korte handleiding voor talensensibilisering, 
lesfiches van bestaand en nieuw materiaal, een kijkwijzer voor doelen en leerkrachthandelen en een 
leidraad voor geplande en spontane momenten Dit pakket werd tijdens het eerste 
schooloverstijgend overleg uitgedeeld aan de leerkrachten, directies en de pedagogische 
begeleiders. Bij de afsluiting van het traject ontvingen de deelnemers tenslotte nog een voorbeeld 
van doelen en acties voor talensensibilisering binnen een talenbeleid. 

Praktijkboekje 

In het boekje Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot 
adolescenten wordt op een toegankelijke manier de theoretische achtergrond van 
talensensibilisering geïntroduceerd. Daarnaast voorziet het handzame tips, inspirerende 
praktijkvoorbeelden en referenties naar lesmaterialen om aldus inzicht te krijgen in het concept 
talensensibilisering. 

Handleiding  

In dit materiaal wordt er allereerst een antwoord gegeven op vragen zoals: 'Wat is 
talensensibilisering?', 'Waarom werken aan talensensibilisering?', 'Wat zijn de doelen van 
talensensibilisering?', 'Om welke talen gaat het?' en 'Hoe past talensensibilisering in het (talen)beleid 
van je school?'. Daarnaast ontwikkelden de coaches een uitgebreide reeks tips voor de les- en 
schoolpraktijk die eveneens in dit materiaal zijn opgenomen. (Zie bijlage).  

Doorheen de handleiding vinden de leerkrachten, directies en begeleiders het theoretisch kader rond 
talensensibilisering vertaald naar de praktijk en wordt talensensibilisering afgezet tegenover 
taalinitiatie en vreemdetalenonderwijs om begripsverwarring te voorkomen. Deze handleiding maakt 
ook duidelijk dat talensensibilisering niet losstaat maar verbonden is aan de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen en bijgevolg geen extra belasting hoeft te zijn voor de dagelijkse klaspraktijk. 

Lesfiches  

Allereerst werd een verzameling gemaakt van reeds bestaande lesactiviteiten rond 
talensensibilisering. Deze activiteiten werden volgens een vast format gelabeld. Het vaste format 
bestaat uit volgende onderdelen: naam en korte beschrijving van de activiteit, doelpubliek, 
leergebied(en), talensensibiliserende doelen, duur van de activiteit, eindtermen of 
ontwikkelingsdoelen waaraan de activiteit werkt en de bronvermelding van of weblink naar het 
lesmateriaal. Op elke fiche toont een icoontje of de activiteit vooral geschikt is voor taalhomogene of 
voor taalheterogene groepen of voor beide. (Zie de bijlagen voor enkele voorbeelden) 
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Opmerkelijk was dat binnen het bestaande aanbod relatief weinig materiaal voorhanden was voor 
het kleuteronderwijs. Daarom zijn er binnen het traject ook nieuwe lesfiches ontwikkeld, 
voornamelijk voor deze laatste doelgroep (met name rond bepaalde lesthema's, klasmomenten en -
evenementen). De coaches ontwikkelden zowel lesblaadjes om mee aan de slag te gaan als triggers 
om leerkrachten aan te zetten om zelf verder door te denken en de ideeën naar hun hand te zetten 
en aan te passen aan hun klaspraktijk. Voor het lager onderwijs werden een beperkter aantal fiches 
ontwikkeld, voornamelijk om een aantal onderwerpen die minder in het lesmateriaal 
vertegenwoordigd waren aan te vullen (zoals het vergelijken van talen op zinsniveau, 
wetenschappelijke taal, specifieke mengdialecten in België en taalevolutie). 

Kijkwijzer voor de leerkracht 

Binnen dit traject werd tevens een kijkwijzer ontwikkeld die het opstellen van krachtige 
talensensibiliseringsactiviteiten stimuleert. Dit instrument vertrekt vanuit de doelen van 
talensensibilisering (kennis, vaardigheden en attitudes). Er bestaat een beknopte en uitgebreidere 
versie van dit document. (Zie bijlagen) Bij de beknopte versie wordt ingezoomd op de doelen, in de 
uitgebreide versie worden deze ook vertaald naar leerkrachthandelingen. 

Leidraad spontane en geplande momenten 

De leidraad werd ontwikkeld om de leerkrachten te ondersteunen bij het vormgeven en evalueren 
van spontane en geplande momenten. Dit instrument is bedoeld om de leerkrachten te laten 
nadenken over het benutten van spontane momenten in de les om aan talensensibilisering te 
werken en om zowel bij spontane als geplande momenten stil te staan bij hoe je alle leerlingen bij de 
activiteiten kunt betrekken. Ook worden de leerkrachten erdoor gestimuleerd om sterke en zwakke 
punten van de activiteiten te benoemen en op basis daarvan aanpassingen te doen. De leidraad kan 
in principe door de leerkrachten worden gebruikt als een logboek om hun ervaringen met 
talensensibiliseringsactiviteiten te noteren.  

Het instappakket is doorgegeven aan KlasCement voor een integratie in de talenwebsite 
http://www.delathoogvoortalen.be/. In totaal zijn er 190 lesfiches gemaakt. Samen met de 30 
voorbeelden of lessuggesties in de handleiding krijgen de Vlaamse basisscholen daarmee vanaf 
januari 2013 de toegang tot een rijke collectie van 220 lesideeën.  

2.2 BEVINDINGEN 

Praktijkboekje 

Uit de beoordeling bleek dat leerkrachten en kernteamleden dit een mooi en interessant boekje 
vinden met heel wat nuttige achtergrondinformatie. Daarom werd het in heel wat lerarenkamers 
gelegd ter verspreiding van het gedachtegoed. Leerkrachten gebruikten het echter niet in hun 
dagelijkse praktijk.  

Handleiding  

De handleiding die de leerkrachten heel wat didactische tips en handvatten geeft om aan 
talensensibilisering te werken, is zeer goed onthaald. Vooral het feit dat de tekst vlot en toegankelijk 

http://www.delathoogvoortalen.be/�
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geschreven is en doorspekt met krachtige voorbeelden, biedt hen de mogelijkheid hier naar terug te 
grijpen. Sommige deelnemende leerkrachten hebben deze tips gebruikt om collega’s te briefen. 

Leerkrachten en directies gaven aan dat door de tips te gebruiken, zij veel bewuster omgaan met 
talensensibilisering. Enkele bevindingen van leerkrachten op een rijtje: 'Ik zie nu meer de spontane 
momenten in de klas', 'De activiteiten uit de map moeten in ieder geval aangepast worden aan je 
klasgroep', 'Het is belangrijk om het project talensensibilisering te linken aan een duidelijk en 
gedragen talenbeleid', …  

Lesfiches  

De inzet van de fiches met de lesmaterialen heeft verschillende effecten in de klaspraktijk. Voor 
leerkrachten die nooit eerder aan de slag zijn gegaan met talensensibilisering bieden deze fiches een 
groot houvast. Dit geeft hen de zekerheid dat ze op de 'juiste' manier aan talensensibilisering werken 
en biedt hen veel steun. Deze leerkrachten grijpen dan ook vooral terug naar fiches die verwijzen 
naar kant en klare materialen en werkblaadjes, met de vermelding van de juiste leeftijd en de 
tijdsduur van de activiteit. Fiches waar verwezen wordt naar websites met enkel tips zonder 
uitgewerkte activiteit worden door hen minder gebruikt.  

Andere leerkrachten, die al vanuit een spontaan aanvoelen aan talensensibilisering werkten, 
gebruikten de fiches eerder als een bron van mogelijke werkvormen die je kunt hanteren. Waar ze 
zich voordien beperkten tot het vertalen van een woord naar een andere taal, ontdekten ze nu een 
waaier aan mogelijkheden om talensensibilisering op een hoger niveau te brengen. Zij kiezen er dan 
voor om deze werkvormen te integreren in thema’s of activiteiten waarrond zij reeds werken in de 
klas. Kant en klare materialen zijn voor hen te bindend. 

Leerkrachten maakten echter weinig of geen gebruik van de vermelding van de eindtermen of 
ontwikkelingsdoelen vermits zij met hun eigen, netgebonden leerplan werken. Enkele leerkrachten 
gaven aan dat de fiches met gelabelde materialen weinig haalbaar zijn voor taalhomogene 
Nederlandstalige scholen. 

Het was ook opvallend dat bijna alle leerkrachten zelf nog op zoek gingen naar talensensibiliserende 
materialen op het internet. Zo raadden ze de coaches heel wat interessante sites aan, die nog niet 
ontdekt waren. De coaches namen deze tips uiteraard op in de fiches voor op de talenwebsite. 
Hiermee werd aangetoond dat de meeste leerkrachten echt wel geboeid zijn door 
talensensibilisering en in staat zijn om materiaal op te zoeken dat aansluit bij het thema dat ze 
behandelen. De meesten gaan dus creatief om met materialen voor talensensibilisering en zetten het 
flexibel in. 

Kijkwijzer  

De kijkwijzer werd afhankelijk van school tot school meer of minder vaak gebruikt. Leerkrachten die 
er mee werkten gaven aan dat door te werken met de kijkwijzer ze een duidelijk beeld kregen van 
waar ze in hun werking staan en waar ze in functie van talensensibilisering nog extra aandacht voor 
kunnen hebben. Bovendien vonden sommige leerkrachten het heel nuttig om op latere momenten 
hier naar terug te grijpen en te reflecteren over de evolutie die ze hebben doorgemaakt.  
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Door te werken met de kijkwijzer kregen leerkrachten de kans om vanuit een ander perspectief naar 
hun eigen werking te kijken. Bij de coachingsgesprekken op sommige scholen is de kijkwijzer dan ook 
af en toe gebruikt om nadrukkelijker stil te staan bij de doelen. Waar sommige leerkrachten bij de 
aanvang van het project toch nog het idee hadden dat bij talensensibilisering sommige woorden 
effectief in vreemde talen moesten worden verworven, bleek de kijkwijzer een handig instrument 
om hierover een gesprek aan te gaan. 

Leidraad spontane en geplande momenten 

De leidraad voor geplande momenten werd gebruikt tijdens de feedbackgesprekken. De vragen 
dienden als houvast om op een gestructureerde manier de activiteiten te evalueren. De leidraad voor 
spontane momenten werd nauwelijks gebruikt. De betrokken leerkrachten vertelden tijdens de 
observatiemomenten wel over lessen waar talensensibilisering in aan bod kwam, maar maakten 
daarbij geen gebruik van de vragenlijst.   
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3 HET COACHINGSTRAJECT 

3.1 OPZET EN INHOUD 
 
Na de eerste fase van het proefproject, waarbij vooral gefocust werd op het ontwikkelen van het 
instappakket, werd het coachingstraject opgezet. In dit coachingstraject werden acht 
contactmomenten voorzien waarbij de betrokken scholen op vaste momenten bijeenkwamen met de 
coaches en de pedagogisch begeleiders om ondersteund te worden in het uitvoeren van het project. 
Deze overlegmomenten waren: een intakegesprek, drie schooloverstijgende momenten en vier 
observatie- en feedbackmomenten.  

Afgezien van enkele uitzonderingen, waren steeds de volgende personen aanwezig op de 
contactmomenten: een of twee coaches, de directeur, de betrokken leerkrachten en de pedagogisch 
begeleider.  

Naast deze vaste overlegmomenten waren de coaches ook steeds telefonisch of elektronisch 
bereikbaar bij eventuele vragen, twijfels of opmerkingen. 

3.2 BEVINDINGEN OVERLEG 
 
Intakegesprekken  

De intakegesprekken vonden plaats in de tweede helft van juni. Dit gesprek ging door op de 
desbetreffende school en werd gevoerd tussen enerzijds de coach en anderzijds de pedagogisch 
begeleider, de directie en in sommige scholen de participerende leerkrachten. In dit 
kennismakingsgesprek werd kort het opzet van het project toegelicht en werden wederzijdse 
verwachtingen uitgesproken met betrekking tot het proefproject. De coaches peilden naar de visie 
rond taal en meertaligheid op de scholen. Tot slot werden de data vastgelegd waarop de coach 
samen met de pedagogisch begeleider kwam observeren, op welk moment de twee kernteams 
doorgingen en wanneer de coach op de twee personeelsvergaderingen talensensibilisering kon 
introduceren aan het hele team en het project kon afsluiten.  

Tijdens de intakegesprekken werd allereerst gepeild naar de motivatie van de scholen om in het 
project te stappen. Alle scholen gaven aan dat ze in eerste instantie meewerkten op vraag van de 
begeleiders. Laatstgenoemden hadden, in opdracht van het Departement Onderwijs, elk een school 
geselecteerd om in te stappen in het project en talensensibilisering te integreren in hun school- en 
klaswerking.  

Vermits het concept talensensibilisering nog niet voor alle betrokken begeleiders en voor alle scholen 
duidelijk was voor de aanvang van het project, wisten niet alle scholen wat het project precies 
inhield. Na de toelichting van de coaches hieromtrent reageerden de scholen enthousiast. Alle 
scholen zagen de meerwaarde van het project in en wilden zich hier voor inzetten. Ze merkten 
bovendien op dat ze soms, onbewust, in het verleden al aan talensensibilisering deden. De directies 
en kernteamleden trachtten het project tenslotte te koppelen aan een bestaande focus op taal die er 
binnen de school al was, aan de vraag die leefde bij ouders om hun kinderen meer bekend te maken 
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met de diversiteit aan talen in hun ruime omgeving, aan een jaarthema rond mondialisering, aan het 
concept brede school,…  

Eén school zag het project ook als een middel om een wijkafdeling nauwer te laten samenwerken 
met de hoofdschool en op vlak van talensensibilisering één gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. 

De scholen moesten op hun beurt twee leerkrachten 1

• Leerkrachten die open staan voor vernieuwing. 

 uitzoeken die de talensensibiliserende 
activiteiten zouden uitvoeren. Deze keuze werd gebaseerd op volgende criteria:  

• Leerkrachten die zelfkritisch zijn. 

• Leerkrachten  die goed kunnen samenwerken (zoals gebleken op basis van eerdere 
projecten).  

• Leerkrachten die door hun eigen persoonlijke achtergrond een bijzondere interesse hebben 
in taal en taalverwerving.  

Enkele scholen kozen er voor om dit project te laten uitvoeren door zorgcoördinatoren om op die 
manier zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Eén school kwam hier echter op terug na het eerste 
schooloverstijgend overleg en voelde toch aan dat het beter zou zijn om aan talensensibilisering te 
werken met de reguliere leerkrachten die de kinderen beter kennen.  

Op een andere school werd bewust gekozen om de talensensibiliserende activiteiten te laten 
uitvoeren door twee zorgleerkrachten. Die keuze werd bij de aanvang van het project gemaakt om 
verschillende redenen: minder belasting voor reguliere leerkrachten, het gedachtegoed kon zo 
gemakkelijker en wijder verspreid worden op school, collega’s konden op een spontane manier warm 
worden gemaakt om zelf ook aan de slag te gaan.  

Tot slot was er nog een school waar de talensensibiliserende activiteiten in de lagere school werden 
uitgevoerd door de directie. De reden van deze keuze was de onzekerheid van de leerkrachten om 
met een nieuw en innoverend project te starten. Doordat de directie de taak op zich nam, trachtte zij 
haar team op een veilige manier in te leiden in good practices van talensensibilisering. 

Omdat het uiteindelijke doel van het traject was om talensensibilisering duurzaam te implementeren 
in de klaspraktijk, werden de scholen door de coaches zoveel mogelijk gestimuleerd om de 
activiteiten te laten verzorgen door de klasleerkrachten zelf.  

Het intakegesprek zelf verliep op alle scholen anders: of er was een gesprek met zowel de directie als 
de betrokken leerkrachten, of er was een diepgaand gesprek met de directie en aansluitend een kort 
gesprek met de leerkrachten, of er was enkel een gesprek met de directie. De pedagogisch 
begeleiders waren hier steeds bij aanwezig. Het voordeel om het intakegesprek met zowel de 
pedagogisch begeleider, de directie en de leerkrachten te doen, was dat bij de aanvang van het 
project iedereen zo optimaal mogelijk was betrokken.  
  

                                                            
1 Voor de leesbaarheid in de tekst gebruiken we de verzamelnaam ‘leerkracht’. Hiermee wordt iedereen 
bedoeld die het uitvoeren van de activiteiten op zich nam, met name: reguliere leerkrachten, zorgleerkrachten, 
zorgcoördinatoren, directie. 
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Kernteamvergaderingen 
 
Tijdens de eerste kernteamvergadering gingen de coaches in op de effecten van talensensibilisering 
op het niveau van de leerling, leerkrachten(team) en ouders. Alle aanwezigen werden uitgenodigd 
om hier actief over te reflecteren. De meeste belangstelling ging daarbij uit naar het belang van 
talensensibilisering voor het sociaal-emotioneel welzijn. Dat is niet onterecht, want het positieve 
effect van talensensibilisering op het welbevinden van kinderen wordt bevestigd door het 
internationale onderzoek. 

De tweede kernteamvergadering stond in het teken van zelfevaluatie aan de hand van de kijkwijzer. 
De leerkrachten werden uitgedaagd om de kijkwijzer te betrekken op het eigen didactisch handelen. 
Door de kijkwijzer in te vullen, merkten de leerkrachten hun sterke en zwakkere punten op, wat door 
de meeste leerkrachten werd omgezet in concrete actieplannen. Daarnaast werd op de kernteams 
actief nagedacht over de betekenis van talensensibilisering voor de volledige school, en over de 
communicatie naar de rest van het team en de ouders.  

's Ochtend hoor ik van ouders in de klas dat kinderen ook thuis een taalkritischere houding 
hebben en het extra rugzakje van de juf ook thuis op hun rug hebben.(Leerkracht) 

Op alle scholen namen de directies actief deel aan de kernteams. Zij leverden een belangrijke 
bijdrage door talensensibilisering in het bredere perspectief van het talen- en schoolbeleid te 
plaatsen. Zo brak een directeur de heersende denkkaders open door de plaats van meertaligheid op 
school in vraag te stellen (bijvoorbeeld: is het verbieden van de thuistalen op school nog zinvol?). In 
een andere school trachtte de directeur de rol van talensensibilisering  binnen het kader van een 
'brede school ' te plaatsen. 

Sommige directies ondersteunden vanuit het kernteam de betrokken collega’s door mee te denken 
over eventuele lesopzetten en inhouden. Andere directies lieten dat volledig over aan de 
leerkrachten, vanuit de idee dat zij de experten zijn in hun klaspraktijk. 

Personeelsvergaderingen 

Het doel van de deelname van de coach aan de personeelsvergadering was de theorie en praktijk van 
talensensibilisering te verspreiden over het volledige team. De leerkrachten die al 
talensensibiliserende activiteiten achter de rug hadden, kregen de kans om hun ervaringen te delen 
met hun collega’s. Bovendien werden er ook filmpjes getoond van good practices van 
talensensibilisering. Op die manier werd er gepoogd andere leerkrachten te prikkelen om te starten 
met talensensibilisering. In één school gaven vier leerkrachten zich als vrijwilliger op om de 
toekomstige observatiemomenten in hun klas te laten doorgaan. In andere scholen bleef het 
enthousiasme echter vrij beperkt.  

De directies vonden het ook belangrijk om het hele team zo veel mogelijk te betrekken bij het traject. 
Daarom werd tijdens de personeelsvergaderingen tijd genomen om zowel het project te 
introduceren als het project ook met het hele team af te sluiten. Sommige directies gaven tijdens 
elke personeelsvergadering de tijd om de betrokken leerkrachten aan het woord te laten om hun 
ervaringen te delen met het team. Andere directies zorgden ervoor dat het instappakket voor alle 
leerkrachten beschikbaar was.  
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Een aantal directies dacht ook na over hoe ze een 'olievlekstrategie' konden verzekeren: er werden 
mogelijkheden gecreëerd waarbij leerkrachten die waren betrokken bij het project moesten 
samenwerken met collega’s. Op deze manier kregen ook andere leerkrachten de kans om op een niet 
bedreigende manier aan de slag te gaan met talensensibilisering. 

Schooloverstijgend overleg 

De schooloverstijgende overlegmomenten hadden als doel een forum te creëren waar de 
deelnemende scholen hun ervaringen konden uitwisselen. Daarnaast was het ook een moment 
waarop de coaches nieuwe input konden meegeven, waarmee de leerkrachten aan de slag konden in 
de praktijk.  

Het eerste schooloverstijgend overleg vond plaats nog voordat de scholen zelf aan de slag gingen en 
de observaties in de klas plaatsvonden. Alle deelnemende leerkrachten, directies en pedagogische 
begeleiders waren uitgenodigd op deze bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst was om 
iedereen te introduceren in het thema talensensibilisering. De coaches maakten eerst het 
theoretisch kader duidelijk en lieten zien hoe talensensibilisering kan worden gekoppeld aan de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Nadien konden de deelnemers proeven van talensensibilisering 
in de praktijk door aan de slag te gaan met enkele casussen en zelf enkele bestaande 
talensensibiliserende activiteiten uit te voeren. Hierbij werd steeds stilgestaan bij de doelen van 
talensensibilisering.  

Tijdens dit eerste overleg werd ook gepeild naar de voorkennis rond talensensibilisering. Hieruit 
bleek dat er nog een vrij grote begripsverwarring was met taalinitiatie. Wel gaven sommige 
leerkrachten aan dat ze, zonder er zich bewust van te zijn en zonder het begrip 'talensensibilisering' 
te kennen, al met eenvoudige activiteiten hadden gewerkt (een woord vertalen, elkaar begroeten in 
een andere taal, ...). 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke noden van de deelnemende scholen, werd 
ook de vraag gesteld in welke mate de kernteams en betrokken leerkrachten nog extra 
ondersteuning nodig hadden voor het begin van de eerste observatieronde. Vanuit deze bevraging 
werd duidelijk dat dit heel verschillend was van school tot school. Enkele scholen opteerden er voor 
om het eerste bezoek te benutten als voorbereidingsmoment met de coach en de pedagogisch 
begeleider. Andere scholen gingen liever zelf aan de slag en bereidden zelf hun eerste activiteiten 
voor. 

Het tweede schooloverstijgend overleg vond plaats nadat er al enkele observatiemomenten hadden 
plaatsgevonden. Op dit overleg kregen de scholen vooral de kans om ervaringen uit te wisselen, 
vertrekkende vanuit enkele casussen (filmfragmenten) die de coaches hadden geselecteerd. 
Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om feedback te geven op het instappakket dat werd 
ontwikkeld door de coaches: de handleiding, de fiches, de leidraad voor geplande en spontane 
momenten, de kijkwijzer en het nieuw ontwikkeld materiaal. De deelnemers kregen de kans om aan 
te geven wat ze al dan niet bruikbaar vonden, inspirerend vonden en waar nog meer verdieping 
nodig was. 

Door de filmfragmenten plenair te bespreken, werden heel wat inhouden aangekaart. Zo werd 
bijvoorbeeld ingegaan op hoe je omgaat met reacties en eventuele weerstand van de kinderen 
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tijdens de activiteiten. Ook kwam aan de orde hoe je voor jezelf als leerkracht genoeg veiligheid 
inbouwt tijdens het omgaan met talensensibilisering.   

Het derde schooloverstijgend overleg stond in het teken van verdere uitwisseling van ervaringen en 
het samen nadenken over het verder implementeren van talensensibilisering op school. Het overleg 
startte met een plenair gedeelte, waar leerkrachten aan de hand van vragen een ervaring deelden 
met de groep. Hier was steeds ruimte voor de inbreng van andere deelnemers.  

Leerkrachten maakten melding van de positieve effecten die ze bij hun leerlingen en bij henzelf 
hadden ervaren. De kinderen voelden zich erkend in hun identiteit, voelden mee met andere 
kinderen en de banden tussen de kinderen werden versterkt. De leerkrachten gaven aan dat hun blik 
op het kind in zijn totaliteit is verruimd. Door het te hebben over de thuistaal kregen zij ook zicht op 
de achtergrond en identiteit van de kinderen.  

Op de schooloverstijgende bijeenkomsten waren de meeste directies steeds aanwezig. Naast hun 
actieve deelname tijdens de sessies, bleven ze ook steeds waken over het welbevinden en de 
veiligheid van hun leerkrachten. 

3.3 BEVINDINGEN OBSERVATIES EN FEEDBACK 

Geplande versus spontane momenten 

Omdat de observaties op vaste momenten plaatsvonden, kregen de coaches uiteraard enkel 
geplande activiteiten te zien. De leerkrachten bereidden een les voor waarin talensensibilisering aan 
bod kwam en voerden die uit tijdens de observaties. Door genoemde beperkingen was het voor de 
coaches niet mogelijk om spontane talensensibiliseringsmomenten te observeren. De leerkrachten 
gaven wel aan dat ze in het verleden soms op spontane manier aan talensensibilisering werkten. 
Door bijvoorbeeld een woordje te laten vertalen in de thuistaal van een leerling, deden ze in 
beperkte vorm ook aan talensensibilisering. Ze waren er zich dan meestal niet van bewust dat ze dan 
aan talensensibilisering werkten, omdat ze nog onbekend waren met het concept.   

Losstaande activiteiten versus integratie in bestaande thema’s 

Omdat de meeste leerkrachten nog niet vertrouwd waren met talensensibilisering, voelden ze zich in 
het begin het veiligst bij kant-en-klare lesfiches. De lesfiches vormden een houvast of vertrekpunt om 
zich te wagen in de nog onbekende wereld van talensensibilisering. De eerste observatiemomenten 
beperkten zich dan ook hoofdzakelijk tot losstaande activiteiten talensensibilisering. Ze waren niet 
gelinkt aan lopende thema’s of projecten.  

Ik zit in het derde jaar van mijn lerarenopleiding en heb nog nooit gehoord over 
talensensibilisering. Het is op mijn stageplaats dat ik er voor het eerst mee in contact ben 
gekomenkom. Ik ga er alleszins over vertellen aan mijn docenten. (Stagiair) 

De coaches gaven wel steeds mee dat de integratie van talensensibilisering in bestaande thema’s de 
meest efficiënte manier van werken met talensensibilisering is. Hierdoor worden leerkrachten niet 
extra belast met de taak om bovenop hun huidig lessenpakket nog aan talensensibilisering te werken 
en staat talensensibilisering niet los van de reguliere lesinhouden. Wanneer talensensibilisering een 
extra belasting van de leerkracht wordt, zal dit een duurzame implementatie bemoeilijken. 
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Geleidelijk aan kwamen de leerkrachten ook tot dit inzicht. Tijdens de observaties werd er 
daadwerkelijk een evolutie opgemerkt naar een meer geïntegreerde manier van werken.  

Zoals al vermeld namen in enkele scholen de directie of de zorgleerkrachten de uitvoering van de 
talensensibiliseringsactiviteiten op zich. Zij deden interventies in de klassen terwijl de 
klasleerkrachten observeerden. Het grootste voordeel van deze modelling aanpak is dat de 
klasleerkracht zich veiliger voelt: hij/zij hoeft nog geen activiteiten uit te voeren die voor hem/haar 
onbekend zijn, maar kan tegelijkertijd wel zien hoe dit in de praktijk in zijn werk kan gaan. Daarnaast 
zijn de zorgleerkracht en de directie personen die in verschillende klassen komen, waardoor het 
concept talensensibiliserend ruimer verspreid kan worden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de 
klasleerkracht actief betrokken wordt tijdens de activiteiten, zodat hij/zij het ook in de vingers kan 
krijgen. 

Een nadeel van deze aanpak is dat de activiteiten eerder losstaan en niet verankerd zijn in het 
dagelijkse lesaanbod. Talensensibilisering wordt zo ten onrechte gereduceerd tot iets 'speciaals'. Een 
pedagogisch begeleider sprak in dit verband zijn zorg uit dat talensensibilisering kan verworden tot 
een zorgactiviteit voor leerlingen met een taalachterstand. Dat staat de ontwikkeling van een 
schoolcultuur waarin het ontdekken en experimenteren met talen en taalvariëteiten een 
geïntegreerd onderdeel is van het lesprogramma in de weg. De zorgleerkrachten die deze activiteiten 
uitvoerden gaven deze nadelen na verloop van tijd ook zelf aan. Zij zouden bij nader inzien er ook 
voor opteren om de talensensibiliserende activiteiten door klasleerkrachten te laten uitvoeren. 

Kleuter versus lager 

Er is een opmerkelijk verschil in bevindingen bij leerkrachten binnen het lager- en het 
kleuteronderwijs. Enkele kleuterleid(st)ers stonden aanvankelijk wat afwijzend tegenover het traject 
omdat kleuters volgens hen nog te jong zijn om aan talensensibilisering te doen. In hun visie zijn de 
kleuters nog te veel met de ontwikkeling van de eigen taal bezig om aandacht te kunnen schenken 
aan andere talen. De kleuters zouden bovendien nog niet in staat zijn om te reflecteren over andere 
talen. Aan deze leid(st)ers werd steeds de boodschap meegegeven dat het bij talensensibilisering in 
eerste instantie gaat om het ontwikkelen van een positieve attitude en openheid tegenover andere 
talen. De aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden of kennis met betrekking tot talige 
diversiteit kan voor kleuters veel beperkter zijn dan voor leerlingen in het lager onderwijs. 

Een tweede punt van zorg dat kleuterleid(st)ers regelmatig aanhaalden was het gebrek aan 
lesmateriaal voor kleuters. Veel bestaand materiaal vonden ze bovendien te moeilijk voor de jonge 
kinderen. Hier werd aan tegemoet gekomen door enerzijds extra materiaal te creëren voor deze 
doelgroep en anderzijds aan te tonen dat er ook zonder uitgewerkt materiaal kan worden gewerkt 
aan talensensibilisering. Tijdens de feedbackmomenten werd er met de pedagogisch begeleider en 
de betrokken leerkrachten dan ook zoveel mogelijk nagedacht over hoe je talensensibiliserende 
activiteiten kunt verweven doorheen de beleving van de kinderen.  

Klaspop Katie is op bezoek uit Engeland en spreekt enkel Engels. De kleuters trachten met haar 
te communiceren door gebaren, door te wijzen, door Engels na te bootsen, … Een reflectie-
gesprek met de kleuters over wat je kan doen als je elkaar niet begrijpt is bijzonder rijk. 

Er werd hierbij zoveel mogelijk vertrokken vanuit bestaande en veel voorkomende thema’s: in 'de 
letterhoek' kunnen er stempels, kranten, tijdschriften en dergelijke worden aangeboden in 
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verschillende talen en schriften waar kinderen themawoorden mee naplakken of schrijven. Je kan 
met de ouders slaapliedjes in de thuistaal opnemen om te laten afspelen tijdens het slaapmoment. 
Ouders kunnen komen voorlezen in de thuistaal rond een bepaald thema of je kan met kleuters 
praten over hoe zij hun oma’s en opa’s noemen tijdens het thema grootouders. Dit is slechts een 
greep uit de grote hoeveelheid aan talensensibiliseringskansen. 

Juf Isabel gaat samen met een groepje van zes kleuters in een hoekje zitten. De Sint heeft een 
zak met speelgoed gebracht. Eén voor één pakt Isabel een object uit de zak en bespreekt het met 
haar kleuters. Hoe zegt jouw mama 'auto'? Hoe zegt je grote broer dat? Door zulke vraagjes te 
stellen beseffen de kindjes dat ze fier mogen zijn dat ze thuis een andere taal spreken en komen 
ze in contact met de thuistalen van hun vriendjes. 

Ondanks de aanvankelijke weerstanden tegenover de activiteiten bij kleuters, bleken er in de praktijk 
heel wat succesverhalen te worden geboekt. Sommige jonge kinderen waren in het begin wel wat 
onwennig bij het horen of spreken van andere talen, andere kleuters vonden het dan weer heel 
boeiend om naar een voor hen onbekende taal te luisteren. De onwennigheid bij sommige kinderen 
lijkt niet onlogisch omdat ze voordien vaak de boodschap van de school (en ouders) kregen om enkel 
Nederlands te praten op school. Maar nadat het ijs gebroken was, bloeiden heel wat kinderen open 
en werkten ze actief en enthousiast mee.  

De kinderen die zelf een andere thuistaal dan het Nederlands hadden, leken zich fier te voelen: ze 
konden een stukje van zichzelf prijs geven, iets waar voorheen geen aandacht naartoe ging. Ze 
stonden in de belangstelling en werden als deskundigen benaderd. De kinderen met Nederlands als 
moedertaal reageerden overigens ook erg enthousiast en nieuwsgierig. Bij het horen van andere 
talen en klanken moesten ze vaak spontaan lachen. Ze zegden de woorden na en beleefden er plezier 
aan. Wanneer er ook aandacht ging naar dialecten, hadden de 'eentalige' kinderen een boeiende 
inbreng en konden ze net als anderstalige kinderen de expertpositie innemen.  

Het was leuk dat ik nog eens kon Thais spreken want ik kan niet zo goed meer Thais spreken 
omdat ik veel te veel Nederlands spreek. (Thaise kleuter die in een klastoneeltje Thaise woorden 
mocht gebruiken) 

In vergelijking met het kleuteronderwijs zagen de leerkrachten lager onderwijs van bij het begin 
meer openingen in hun lespraktijk naar talensensibilisering. Zij beschouwen hun leerlingen als 
voldoende matuur om dieper te reflecteren over taal in al haar variëteiten. Bovendien konden ze ook 
makkelijker de koppeling maken naar andere vakken zoals wereldoriëntatie of Nederlands. Heel wat 
leerkrachten hoopten en verwachtten dat de leerlingen enthousiast zouden zijn over 
talensensibiliserende activiteiten. Dit was inderdaad het geval, meer nog, heel wat leerkrachten 
waren aangenaam verrast door de grote input die de leerlingen gaven. Hun leerlingen bezaten meer 
kennis en vaardigheden omtrent talen dan ze aanvankelijk hadden ingeschat. Dit zorgde ervoor dat 
de lesjes heel dynamisch en actief verliepen en niet alleen de kinderen heel wat bijleerden, maar ook 
de leerkrachten. 

Input van leerlingen versus input van leerkracht 

De meeste leerkrachten waren zelf in het bezit van een beperkt aanbod van meertalig materiaal. De 
grootste bron van inspiratie vonden ze echter bij hun leerlingen zelf. Door tijdens de activiteiten de 
nadruk te leggen op interactie met de leerlingen en in te spelen op de (talige) leefwereld van de 
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kinderen, konden de lessen erg spontaan en natuurlijk verlopen. De betrokkenheid van de leerlingen 
bleek hoog. Toch maakten enkele leerkrachten kanttekeningen bij het plaatsen van het kind in de 
expertpositie: 

• Leerkrachten vonden het niet altijd even makkelijk om kinderen een expertpositie te geven, 
zonder hen ongewild op de voorgrond te plaatsen en een onveilig gevoel te geven. Dit vond 
men vooral bezwaarlijk bij kinderen die wat minder spraakzaam waren. De oefening om de 
culturele en talige achtergrond van kinderen positief in de kijker te zetten, zonder hen 
teveel in de spotlights te zetten, verloopt in de praktijk dus niet altijd even gemakkelijk. 

• Wanneer leerkrachten input van de leerlingen kregen, hadden ze soms de neiging om de 
correctheid van deze input te willen controleren. Omdat leerkrachten niet alle talen 
spreken, wat ook zeker niet de bedoeling is, konden ze deze beoordeling niet steeds 
maken. De coaches gaven de leerkrachten mee dat ze zich niet ongerust hoeven te maken 
over de correctheid; bij talensensibilisering gaat het immers niet om het aanleren van een 
taal. 

• Sommige leerkrachten uit taalhomogene Nederlandstalige klassen vonden het geen 
sinecure om te vertrekken vanuit de input van de leerlingen zelf. Zij gaven aan meer 
voorbereidingen te moeten treffen om talensensibiliserende activiteiten vorm te geven. 
Andere leerkrachten in dezelfde talige context zagen dit echter niet als een belemmerende 
factor en gingen hier creatief mee om (bijvoorbeeld Engels, Frans, talen van op vakantie, 
dialecten, talige symbolen uit de omgeving, ...). 

 
Het betrekken van derden (ouders, grootouders, de buurt) bij het traject 

 
De betrokkenheid van derden bij het traject varieerde van school tot school. In sommige scholen 
werden ouders of andere familieleden uitgenodigd om een verhaal te komen voorlezen of te 
vertellen in de thuistaal. In andere scholen lieten de leerkrachten woordjes of liedjes (bijvoorbeeld 
verjaardagsliedjes) vertalen door de ouders. Voor veel schoolteams en individuele leerkrachten was 
het een nieuw gegeven dat talensensibilisering een uitgelezen kans biedt om ouders te betrekken bij 
het klasgebeuren.  

Door ouders op school te betrekken bij activiteiten waarbij ze hun thuistaal mogen gebruiken, 
verlaag je de drempel en zorg je ervoor dat ouders die normaal niet veel naar school komen, nu 
veel meer betrokken zijn! (Directeur)  

Wat opviel, is dat de reacties van zowel betrokken ouders als van leerkrachten en directies in het 
algemeen positief waren. Bovendien gaven twee zorgleerkrachten aan dat niet alleen de 
voorleesmomenten zelf een verrijking waren voor de kinderen, maar dat ook het nagesprek tussen 
en met de ouders enorm rijk was. Door een dergelijke activiteit te organiseren ontstaat er een forum 
voor ouders voor wie de drempel anders hoger is om te participeren op school. Door de thuistaal te 
integreren voelen ouders zich bovendien meer welkom en hebben ze het gevoel dat ook zij een 
meerwaarde kunnen zijn voor de school. De participatie in deze activiteiten bleek niet alleen een 
forum te creëren waar ouders kunnen praten over gemeenschappelijke vragen over de meertalige 
ontwikkeling van hun kinderen, het was ook een moment waarop ouders onderling contacten 
konden leggen met elkaar en de band met de school werd versterkt. 



16 
 

Tijdens het nagesprek van een vertelactiviteit, vertelt een mama dat ze worstelt met het feit dat 
haar vierjarige zoon zijn hand op haar mond legt als ze hem op school in het Spaans aanspreekt. 
Ook tijdens het vertellen wil de kleuter niet antwoorden in het Spaans. Door ook de ervaringen 
van andere ouders te horen en door hierover te kunnen praten, voelt ze zich een stuk 
opgeluchter dat ze niet de enige is die dit doormaakt. 

Slechts één school had een negatieve ervaring met het uitnodigen van externen. Tijdens een 
voorleesmoment begon een ouder in verschillende talen door elkaar voor te lezen, wat voor veel 
verwarring bij de kinderen zorgde. Het is daarom van belang duidelijk de bedoeling van de les aan de 
externen mee te geven, zodat de verwachtingen niet te sterk uiteen lopen. 

 
Werken aan de doelen van talensensibilisering 
 
Tijdens de feedbackmomenten kwamen de ‘doelen van talensensibilisering’ regelmatig ter sprake. 
Hieruit bleek dat leerkrachten verschillende klemtonen leggen. De meeste leerkrachten legden de 
focus op attitudevorming, met als doel hun leerlingen voor te bereiden op een samenleving waarin 
verschillende talen en taalvariëteiten de norm zijn. Ze willen dat kinderen taaldiversiteit als een 
meerwaarde zien en niet per definitie als een probleem of een last. Tevens hopen ze hierdoor 
respect voor elk kind en zijn/haar achtergrond te tonen en de eigenwaarde van de leerlingen te 
voeden. Via talensensibiliserende activiteiten kunnen kinderen zich volgens de leerkrachten deze 
attitudes op een plezierige en spontane manier eigen maken. De leerkrachten merkten bovendien op 
dat de activiteiten ook een positief effect hadden op hun eigen attitudes rond meertaligheid.  

Door de reacties van de kinderen op de talensensibiliserende activiteiten en door hun inbreng sta 
je meer stil bij de talige en culturele achtergrond van de kinderen. (Leerkracht) 

Naast aan attitudevorming werd er ook gewerkt aan kennis en vaardigheden omtrent verschillende 
talen en taalvariëteiten. Dit betrof voornamelijk het vinden van gelijkenissen en verschillen tussen 
talen, en dit vooral op schrift- en woordniveau en slechts sporadisch op zinsniveau. De coaches 
observeerden dit vooral in het lager onderwijs. 

De mama van A. komt in het Russisch een verhaal vertellen. Met veel intonatie en expressie 
vertelt ze het verhaal aan de hand van prenten aan de kleuters van de derde kleuterklas. Tijdens 
de nabespreking stelt de leerkracht enkele vragen aan de kleuters: hebben zij het verhaal 
begrepen? Aan A. vraagt de leerkracht hoe hij in het Russisch bijvoorbeeld mama en papa zegt. 
A: 'Mama en papa, dat is hetzelfde als het Nederlands'. 

Daarnaast zijn er leerkrachten die talensensibilisering als een krachtig middel zien om kinderen warm 
te maken voor en actief te betrekken bij andere thema’s. Door talensensibilisering als insteek te 
nemen, creëert men volgens deze leerkrachten een krachtige leeromgeving waarin nieuwe 
lesinhouden aan bod kunnen komen. Doordat talensensibilisering zich focust op de input van 
leerlingen en zodoende de participatie van de leerlingen verhoogt, kan dit het leerrendement van de 
aan talensensibilisering gekoppelde thema’s verhogen.  

Meester Bart uit het vijfde leerjaar wil met zijn leerlingen werken aan de eindterm 
wereldoriëntatie 6.11, het gebruik van de atlas. Hij begint met een talensensibiliserende 
activiteit waarbij de kinderen zelf tot de ontdekking komen dat er taalfamilies bestaan. Meester 
Bart betrekt ook uitdrukkelijk de thuistalen van de leerlingen. De leerlingen reageren erg 
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enthousiast, voelen zich betrokken en worden uitgenodigd om hun atlas er bij te nemen. Ze gaan 
op zoek naar de landen waar men een taal spreekt van dezelfde familie en merken op dat deze 
vaak geografisch geclusterd zijn. 

In een beperkt aantal gevallen leken leerkrachten talensensibilisering niet te verbinden met hoger 
opgestelde doelen, maar het gewoon prettige activiteiten te vinden die het welbevinden van de 
leerlingen bij het leren verhoogden.  

Rol van de directie  

Alle deelnemende directies zagen de instap in het proefproject als een meerwaarde. Die lag voor de 
meeste directies zowel bij het welbevinden van de kinderen als bij het de kinderen meer bekend 
maken met de diversiteit aan talen. Een aantal directies zagen de meerwaarde ook in de groei van de 
openheid bij leerkrachten tegenover talige diversiteit. 

Van bij de start van het project waren directies actief betrokken bij het nadenken over wat 
talensensibilisering kon betekenen voor hun school met hun specifieke context: leerlingenpopulatie, 
leerlingeninstroom, omgevingsfactoren, pedagogisch project, visie op taal en meertaligheid, visie op 
ouderbetrokkenheid, … In het algemeen had de directie de rol om op voorhand het team te briefen 
over het opzet van het project en wat verwacht werd van de betrokken leerkrachten. Wanneer de 
directie een duidelijk signaal gaf aan zijn/haar team dat het thema talensensibilisering een prioriteit 
voor de school is, leek het verder zetten van het project ook meer slaagkansen te hebben. 

Op de meeste scholen waren de directies aanwezig tijdens de feedbackmomenten. Tijdens deze 
momenten ondersteunden ze de leerkrachten en daagden ze hen uit om zelf kritisch na te denken. 
Afhankelijk van de band tussen de leerkrachten en de directie en de frequentie waarmee dergelijke 
gesprekken ook voor andere projecten op de school gebeuren, verliepen deze gesprekken meer of 
minder vlot. 

Gedurende het traject werd ook aandacht besteed aan hoe directies er voor kunnen zorgen dat 
talensensibilisering blijft leven op school. De coaches bespraken met de directies hoe de opvolging 
van het project in de school gegarandeerd zou blijven. De volgende ideeën kwamen naar voren: 

• Op elke personeelsvergadering kort iemand laten vertellen wat hij die week aan 
talensensibilisering heeft gedaan in de klas. 

• Talensensibilisering als extra focus waarmee de directie klasobservaties kan uitvoeren en kan 
integreren in het nagesprek. 

• Een digitaal forum opstarten binnen de schoolwerking, waarop alle links van uitgeprobeerde 
activiteiten te vinden zijn.  

• Schoolinterne praktijkbezoeken organiseren waar de nadruk ligt op talensensibilisering 

Naar het einde van het project toe namen sommige directies ook de tijd om uit te zoeken hoe ze 
over dit project kunnen communiceren naar de ouders toe. Eén school had zelfs het plan om in de 
schoolkrant een artikel te schrijven over de meerwaarde van het project voor leerling, leerkracht, 
schoolbestuur en ouders. 
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4 PROFESSIONALISERING PEDAGOGISCH BEGELEIDERS 

4.1 OPZET EN INHOUD 

Een derde objectief van het traject talensensibilisering was de begeleiders van de zes participerende 
scholen zo veel mogelijk te betrekken bij het project om ze aldus te professionaliseren.  

Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken konden de pedagogisch begeleiders participeren op drie 
terreinen: deelname aan vier overlegmomenten voor begeleiders, deelname aan drie 
schooloverstijgende overlegmomenten en deelname aan de lesobservaties, coachingsgesprekken, 
kernteamvergaderingen én personeelsvergaderingen.  

Begeleidersoverstijgend overleg 

Tijdens de duur van het implementatietraject vonden vier begeleidersoverstijgende 
overlegmomenten plaats. Tijdens het eerste moment bij de start van het project werden de grote 
lijnen van de reviewstudie ‘t Is goe juf, die spreekt mijn taal! uiteengezet. Zo werd het begrip 
talensensibilisering scherp gesteld en afgezet tegen taalinitiatie en vreemdetalenonderwijs. De 
coaches bespraken de doelen van talensensibilisering op de drie niveaus (kennis, vaardigheden en 
attitudes) en stoffeerden ze met voorbeelden voor kleuters en voor leerlingen van de lagere school. 
De mogelijke effecten die talensensibilisering op lange termijn kan hebben op leerlingen, 
leerkrachten en ouders werden tevens uiteengezet. Tot slot bespraken ze de aanpak van de 
coachings die in de scholen zou worden toegepast. 

Een tweede begeleidersoverstijgend moment vond plaats nadat er al enkele coachings hadden 
plaatsgevonden op de scholen en nadat er een eerste schooloverstijgend overleg was geweest. Het 
agendapunt van die bijeenkomst was op welke wijze je een succesvol traject in een school 
implementeert. De acht stappen van het 'Leading Change' model van Kotter werden besproken: laat 
de nood zien, creëer een groep met gewicht, ontwikkel visie, communiceer die visie, geef autonomie 
en verantwoordelijkheid aan de anderen, creëer succeservaringen, zorg voor continuïteit en 
vernieuwing en houd de vernieuwing vast. 

Je merkt dat leerkrachten er zin in krijgen door er mee bezig te zijn! (Pedagogisch begeleider) 

Een derde begeleidersoverstijgend overleg had als doel de begeleiders uit te rusten met zoveel 
mogelijk tools om hun collega-begeleiders van hun net te informeren en te professionaliseren rond 
talensensibilisering. Ze brainstormden daarvoor over de mogelijke do’s en don’ts bij het 
implementeren van talensensibilisering en dachten na over welke informatie relevant was om te 
delen met hun collega-begeleiders. De volgende materialen kregen ze ter beschikking om hen daarbij 
te ondersteunen: de powerpointpresentaties van de vorige sessies, het praktijkboekje Is die taal van 
ver of van hier?, de handleiding, concreet lesmateriaal en lesfiches, en enkele filmopnames van les- 
en besprekingsmomenten. Uiteraard waren ook de ervaringen van henzelf in de scholen inspirerend.  

In een vierde en laatste begeleidersoverstijgend overleg waren enkel de begeleiders van het 
katholieke net aanwezig. Op hun vraag werd er tijdens de bijeenkomst gewerkt aan een bijdrage over 
talensensibilisering voor een VSKO-studiedag over meertaligheid voor begeleiders in het 
basisonderwijs.   
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Schooloverstijgende overlegmomenten, lesobservaties, coachingsgesprekken, kernteams en 
personeelsvergaderingen 

De begeleiders werden zoveel mogelijk betrokken bij het schooloverstijgend overleg en de 
activiteiten binnen de scholen. Op die manier konden ze zien vanuit welke beginsituatie scholen 
vertrokken, ervaren welk effect de mate en aard van betrokkenheid van de directie had op het 
traject, en het groeiproces van de leerkrachten en van het team meemaken. Ook kregen zij zicht op 
het samen zoeken van leerkrachten en coach naar krachtige talensensibiliseringsactiviteiten en op 
hoe het team talensensibilisering een plaats kan geven in het talenbeleid van de school 

4.2 BEVINDINGEN  

Van bij het begin toonden de aanwezige begeleiders een grote interesse in het project. Tegelijk 
gaven de begeleiders echter aan dat het voor hen onduidelijk was wat hun rol daarbinnen zou 
kunnen zijn. De coaches vertelden dat het de bedoeling was om alle vergaderingen en coachings zo 
optimaal mogelijk te volgen, het proces mee te maken en mee te begeleiden om zo de verdere 
opvolging na afloop van het project én de implementatie in andere scholen te kunnen garanderen. 

Begeleidersoverstijgend overleg 

Bij de eerste drie begeleidersoverstijgende bijeenkomsten waren de meeste begeleiders aanwezig. 
Van het katholieke net kwam daar nog een begeleider van het centrale niveau bij. Zij nam deel aan 
de school- en begeleidersoverstijgende overlegmomenten zonder verbonden te zijn aan een 
specifieke school.  

Door als begeleider zelf wel of niet actief betrokken te zijn bij het project werd een belangrijk signaal 
gegeven aan de schoolteams. Hoe groter de betrokkenheid en interesse van de begeleider, hoe 
groter ook de motivatie van het kernteam was om mee te werken. Waar de begeleider minder 
betrokken was, bleek ook de inzet van het schoolteam beperkter.  

In één school viel de pedagogisch begeleider tijdens het verloop van het traject door 
omstandigheden weg. Deze school was echter erg gemotiveerd en koos er toch voor om in het 
project te blijven. Door het grote beleidsvoerend vermogen van deze school is het team er 
uiteindelijk toch in geslaagd om het project vorm te geven. In een andere school gebeurde hetzelfde, 
maar daar nam de inzet voor het traject eerder af. De steun van een pedagogisch begeleider is dus 
zeker geen overbodige luxe om veranderingsprocessen in scholen succesvol te laten verlopen. 

Bij het tweede begeleidersoverstijgend overleg stond de implementatie van talensensibilisering op 
andere scholen op de agenda. De meeste begeleiders gaven toen aan dat dit een nieuwe taak betreft 
waarvoor in overleg met het centrale niveau een effectieve aanpak moet worden uitgedacht. Ze 
vermeldden daarbij dat ze vooral vraaggestuurd werken maar dat zij over nieuwe onderwerpen 
scholen ook kunnen informeren en sensibiliseren. 

Scholen moeten volgens de begeleiders wel zelf de noodzaak voelen om rond talige diversiteit te 
werken. Wanneer dit niet het geval is, zal de implementatie van talensensibilisering volgens hen 
minder authentiek en duurzaam zijn. Scholen verplichten ergens in te stappen zonder dat er een 
duidelijke nood is, heeft volgens hen weinig zin. Wanneer scholen enkel worden gewezen op de link 
tussen talensensibilisering en de eindtermen of ontwikkelingsdoelen zal dat onvoldoende zijn om 
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hen te overtuigen om aan talensensibilisering te werken, aldus de pedagogisch begeleiders. Ze gaven 
aan dat het nuttig is om hun rugzak te vullen met al de nieuwe inzichten en die te zullen inzetten 
wanneer een specifieke situatie of nood zich voordoet.  

Uitgaande van deze bevindingen en om toch een maximale verspreiding van talensensibilisering te 
garanderen (één van de doelstellingen van het traject), besloten de coaches om tijdens het derde 
begeleidersoverstijgend overleg de begeleiders maximaal uit te rusten om hun collega-begeleiders te 
informeren rond talensensibilisering zodat ook zij het in hun rugzakje kunnen meenemen.  

Is 'talenbewustwording' geen meer omvattend begrip dan 'talensensibilisering'? Dekt het begrip 
'talenbewustwording' niet beter de lading dan 'talensensibilisering'? (Pedagogisch begeleider) 

Daarvoor brainstormden ze over wat ze allemaal aan bod zouden laten komen in een presentatie 
over talensensibilisering en hoe ze het zouden kaderen. Opvallend was dat de begeleiders 
talensensibilisering heel fel wilden kaderen binnen het perspectief waar zij zich erg thuis in voelen of 
binnen het perspectief van wat ze hebben zien gebeuren aan activiteiten in hun scholen. Zo gaf elke 
begeleider zijn eigen touch aan het concept talensensibilisering. Eén begeleider wou het leren over 
talen centraal stellen, een andere het plezier scheppen in talen, nog een andere het integreren van 
talensensibilisering in andere vakken, een andere het vormen van mondiale burgers, …  

Kernteams 

Op de kernteams dachten de begeleiders actief mee over wat talensensibilisering zou kunnen 
betekenen voor de school zelf, over hoe de communicatie zou gebeuren naar het team toe en 
eventueel naar de ouders. De aanwezigheid van de begeleiders, die de context van de school kennen, 
was zeker een meerwaarde bij deze gesprekken en om de implementatie van talensensibilisering 
duurzamer te maken. De informatie-uitwisseling tussen coaches en pedagogisch begeleiders was 
absoluut geen eenrichtingsverkeer.  

Lesobservaties en feedbackmomenten 

De meeste begeleiders waren op alle lesobservaties aanwezig. Ze gaven zelf aan dat ze daar zelf vaak 
als lerende aanwezig waren, om te achterhalen wat er wel en wat er niet werkt bij 
talensensibiliseringsactiviteiten. Bij de feedbackmomenten bleek dan ook dat de begeleiders vooral 
de coaches aan het woord lieten om het te hebben over de zwaktes en de sterktes van de activiteit. 
Zij grepen echter wel de kans om algemene didactische principes die ze sterk of minder sterk vonden 
te benoemen en te bespreken. Dit werkte eveneens ondersteunend naar talensensibilisering toe. Een 
goede didactiek met plaats voor inbreng en actieve participatie van de leerlingen aan de lessen biedt 
immers meer kansen om aan talensensibilisering te werken. 

Schooloverstijgend overleg 

De meeste begeleiders waren eveneens aanwezig op de schooloverstijgende overlegmomenten. Ze 
gaven aan dat ze het zeer interessant vonden om ook los van de context van de school die zij 
begeleiden te kunnen nadenken over het talensensibiliseringsproces. Zo braken ze immers uit het 
kader waarin zij gewoon zijn te denken. 
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Ondersteuning implementatie door de pedagogische begeleidingsdiensten 

De pedagogische begeleidingsdiensten hebben reeds verschillende activiteiten gepland om de 
andere begeleiders te professionaliseren en om het onderwijs te informeren over 
talensensibilisering. 

OVSG: aandacht voor talensensibilisering op de ontmoetingsdagen van directies en 
zorgcoördinatoren; presentatie van de resultaten van het coachingstraject aan de andere begeleiders 

VSKO: vormingsdag voor de andere begeleiders; workshop voor directeurs van scholen uit de Rand; 
aandacht voor talensensibilisering tijdens de directiecolloquia van de verschillende bisdommen; 
verwerking van talensensibilisering in Rand & Taal en de tweedelijnsondersteuning 
kleuterparticipatie; een artikel in School en visie en informatie op de website 

GO!: vormingsdag voor begeleiders (inclusief Rand & Taal en de tweedelijnsondersteuning 
kleuterparticipatie); agendering van het onderwerp talensensibilisering op de vergaderingen van 
regiobegeleider en directienetwerk; informatie op de website en in de dagkrant  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 

Het uitgebreide instappakket met zowel achtergrondinformatie, tips, lesfiches, kant en klare 
lesblaadjes als instrumenten voor de evaluatie van de activiteiten diende voor alle leerkrachten als 
een kader om het begrip talensensibilisering te conceptualiseren. Daarnaast was het voor hen een 
inspiratiebron om concreet aan de slag te gaan. Afhankelijk van de leerkrachtstijl volgden de 
leerkrachten nauwgezet de bestaande fiches en activiteiten of gebruikten ze die enkel als opstapje 
om zelf creatief mee aan de slag te gaan. 

Tijdens het intakegesprek bleek dat de scholen vooral in het traject stapten omdat de pedagogisch 
begeleider het van hen vroeg. Dit had vooral te maken met de onbekendheid van de scholen met het 
concept talensensibilisering. Gaandeweg het traject reageerden de scholen van voorzichtig tot zeer 
enthousiast.  

De keuze die scholen maakten wat betreft de leerkrachten die het project gingen uitvoeren was niet 
overal hetzelfde. Er waren scholen die kozen om te werken met klastitularissen, andere lieten deze 
taak opnemen door de directie of de zorgleerkrachten. Deze keuze was in meer of mindere mate 
bepalend voor het verloop van het project en de verdere implementatie. Het werken met de 
klastitularissen bleek wat dit betreft duidelijk het meest effectief.  

De eerste observaties wezen uit dat leerkrachten niet vertrouwd zijn met talensensibilisering 
waardoor ze houvast zochten in bestaande lessen rond talensensibilisering. De meeste leerkrachten 
maakten echter wel een evolutie door: ze werden creatiever en zelfzekerder waardoor ze 
talensensibilisering steeds meer doorheen bestaande thema’s leerden verweven.  

Bij de kleuterleidster waren er aanvankelijk twijfels over de haalbaarheid van talensensibilisering bij 
kleuters. Die verdwenen echter na het organiseren van activiteiten met deze doelgroep. Ook de 
bevestiging van de coaches dat het bij kleuters vooral om attitudevorming gaat en dat de doelen 
voor kennis en vaardigheid eerder beperkt kunnen worden ingevuld, gaf de kleuterleidsters meer 
zelfvertrouwen. In het lager onderwijs waren er minder reserves om aan talensensibilisering te 
werken. Hier was er ook meer aandacht voor kennis en vaardigheden.  

Leerkrachten die handelden volgens de principes van de krachtige leeromgeving slaagden er beter in 
om de talensensibiliseringsactiviteiten te begeleiden. Zij zijn het immers gewoon interactie toe te 
laten in hun klas binnen een betekenisvolle context. De talensensibiliseringsactiviteiten zijn bij hen 
dan ook meer op een natuurlijke wijze ingebed in een thema.  

Zowel de directies als leerkrachten stelden vast dat door de talensensibiliseringsactiviteiten ook de 
attitude van het team ten opzichte van taaldiversiteit positiever werd en men meer belangstelling 
kreeg voor de talige en culturele achtergronden van de kinderen.  

Alle kinderen reageerden erg enthousiast tijdens de geobserveerde lessen en werkten actief mee. Ze 
gaven erg veel input om de lessen te verrijken en dat was ook voor de leerkrachten een erg positieve 
ervaring. Er werd wel vastgesteld dat de input minder was in taalhomogene klassen, waar de 
leerkracht zelf meer talige inbreng had.  
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Sommige leerkrachten maakten kanttekeningen bij het plaatsen van leerlingen in de expertenrol. 
Enerzijds is men bevreesd dat dit voor sommige kinderen te onveilig is, anderzijds vindt men het ook 
moeilijk om de correctheid van de input van leerlingen te controleren. Dit laatste vormt duidelijk een 
drempel voor leerkrachten om leerlingen te laten participeren in de activiteiten. Dit kon deels 
ondervangen worden door de leerkrachten erop te wijzen dat het doel van 
talensensibiliseringsactiviteiten niet ligt in het leren van vreemde talen.  

In een aantal lessen werden er ook externen betrokken tijdens de talensensibiliserende activiteiten, 
wat over het algemeen een positieve ervaring was. Vooral de inzet van ouders in het traject bleek 
onverwachte en positieve neveneffecten te hebben. De nagesprekken met de ouders bleken zeer rijk 
en het werd duidelijk dat dergelijke activiteiten een forum kunnen creëren voor ouders voor wie de 
drempel anders te hoog is om te participeren.  

Tot slot was het opvallend dat niet elke school dezelfde doelen trachtte te bekomen met 
talensensibilisering. Bepaalde scholen zagen talensensibilisering als een middel om aan de 
eindtermen of ontwikkelingsdoelen te werken, terwijl andere talensensibilisering meer als doel op 
zich zagen. Bij het laatste stonden de voorbereiding van de kinderen op een samenleving waar 
taaldiversiteit de norm is, en het geven van een positieve plaats aan de thuistalen van de kinderen 
centraal. Voor een beperkt aantal leerkrachten telden niet zozeer de doelen, als wel het feit dat de 
activiteiten het welbevinden van de kinderen verhoogden.  

De verdere implementatie van talensensibilisering in de scholen vraagt voornamelijk een hogere 
betrokkenheid van de andere leerkrachten. De betrokken leerkrachten en andere leden van het 
kernteam zagen talensensibilisering gaandeweg steeds meer als een noodzakelijke invulling van en 
aanvulling op het curriculum. Bij een deel van hun collega’s werd echter weerstand vastgesteld om 
zelf ook aan de slag te gaan met talensensibilisering. 

De directies speelden een heel belangrijke rol bij de uitvoering van het traject: de mate waarin zij het 
team duidelijk maakten dat talensensibilisering een prioriteit is voor de school en hun betrokkenheid 
bij en enthousiasme voor de uitvoering lieten blijken, was cruciaal voor het succes van het traject. 
Ook bleken zij een belangrijke voortrekkersrol te vervullen in de plannen voor de verdere 
implementatie van talensensibilisering in de school.  

De pedagogisch begeleiders bleken eveneens een onmisbare schakel in het traject. Zij hebben een 
duidelijker zicht op de schoolcultuur, waardoor ze waardevolle informatie konden bezorgen aan de 
coaches. Ook hebben zij al verschillende trajecten met de school gelopen en kunnen waar nodig 
nuttige inzichten en achtergrondkaders meegeven om het implementatieproces kwaliteitsvol in te 
vullen. 

De pedagogisch begeleiders zijn ook bereid de kennis over en ervaring met talensensibilisering te 
delen met hun collega-begeleiders. Terughoudender zijn zij over hun rol bij de implementatie van 
talensensibilisering in andere scholen. Zij geven aan dat zij vooral vraaggestuurd werken en een 
nieuwe taak alleen opnemen als daarvoor de nood wordt gevoeld bij de scholen die zij begeleiden.  
Wel kunnen zij pro-actief optreden door scholen te informeren en sensibiliseren met betrekking tot 
talensensibilisering.  
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5.2 AANBEVELINGEN 

Aanbeveling 1 

Een succesvolle implementatie van talensensibilisering in het basisonderwijs begint met het concept 
en de doelen en aanpak daarvan niet als bekend te veronderstellen, maar er nadrukkelijk met het 
hele team bij stil te staan, het tot onderwerp van gesprek te maken en te verbinden met het school- 
en talenbeleid in het algemeen en de pedagogische bekommernissen van leerkrachten in het 
bijzonder. 

Aanbeveling 2 

Binnen de school een visie op talensensibilisering ontwikkelen is geen begin- maar een eindpunt. Die 
visie kan alleen maar groeien als leerkrachten de kans krijgen om activiteiten uit te proberen, met 
elkaar samen te werken en daarover met het hele schoolteam van gedachten te wisselen. Daarbij 
moet veel aandacht gaan naar een veilige leeromgeving voor de leerkrachten. Het samen zoeken 
naar antwoorden op vragen als 'zijn deze doelen niet te hoog gegrepen voor de kinderen in mijn 
klas?', 'heb ik wel voldoende kennis om aan talensensibilisering te werken?', 'hoe zorg ik voor 
voldoende participatie van de kinderen, zonder dat de les uit de hand loopt?', en 'hoe pas ik die 
activiteiten in mijn toch al overvolle lesprogramma in?' lijken daarbij van groot belang te zijn. 

Aanbeveling 3 

De introductie van talensensibilisering in het basisonderwijs vraagt om sterk pedagogisch 
leiderschap. Directies moeten niet alleen faciliteren, maar het voortouw nemen door nadrukkelijk 
het signaal te geven dat het werken aan talensensibilisering prioriteit krijgt, door vaak en duidelijk 
over de doelen en achtergronden te communiceren, door ruimte te geven voor overleg en tijd voor 
onderlinge samenwerking en collegiale observaties. Ook moet er aandacht zijn voor de verschillen 
tussen leerkrachten. Niet elke leerkracht zal in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze vernieuwingen 
willen aanbrengen in zijn of haar onderwijspraktijk en niet elke leerkracht zal zich op dezelfde wijze 
verder willen professionaliseren.  

Aanbeveling 4 

De integratie van talensensibilisering in het school- en talenbeleid kan maar slagen als het hele team 
zich achter de doelen en acties schaart. Het uitdenken en vastleggen daarvan mag daarom geen zaak 
zijn van het kernteam alleen, alle leerkrachten moeten er over meedenken. Ook de pedagogisch 
begeleider moet hierbij worden betrokken. Hij of zij kan meedenken over de verschillende stappen in 
het vernieuwingsproces die passen bij het profiel van de school en de ervaring van het team met 
vernieuwingsprocessen. Ook kan hij of zij de aanpak van talensensibilisering verbinden met 
algemene didactische principes. 

Aanbeveling 5 

Omdat het concept van talensensibilisering nog zo onbekend is in het basisonderwijs moeten de 
pedagogisch begeleiders worden ondersteund door de onderwijskoepels. De onderwijskoepels 
moeten het onderwijs informeren over het belang van talensensibilisering. Talensensibilisering moet 
daarbij niet worden voorgesteld als een apart project. Beter is het om in te spelen op bestaande 
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vragen van scholen, zoals 'hoe ga je om met diversiteit in het algemeen en met meertaligheid in het 
bijzonder?', 'hoe betrek je anderstalige ouders bij het onderwijs?' en 'hoe kan je didactische aanpak 
bijdragen aan het welbevinden van de kinderen op je school?' Om te voorkomen dat 
talensensibilisering alleen op scholen met een grote talige diversiteit ingang vindt, moet er ook 
aandacht zijn voor talensensibilisering in taalhomogene Nederlandstalige groepen. 2

Aanbeveling 6 

 

Daarnaast moeten de onderwijskoepels werken aan de professionalisering van de pedagogisch 
begeleiders. De begeleiders zullen immers het implementatieproces op de scholen moeten 
ondersteunen. Tijdens het traject is reeds voorzien dat begeleiders die hieraan (actief) hebben 
deelgenomen een belangrijke rol bij deze professionalisering kunnen vervullen. Zij blijken hier niet 
alleen toe bereid maar beschikken ondertussen ook over voldoende kennis, ervaring en 
instrumenten om dit te kunnen doen. 3

Aanbeveling 7 

 

Om te voorkomen dat een nieuwe generatie leerkrachten zonder enige kennis van 
talensensibilisering instroomt in het onderwijs, zou dit onderwerp ook een plaats moeten krijgen in 
het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding. De taalcompetenties of het welbevinden van 
kinderen lijken een goede insteek om talensensibilisering te integreren in het bestaande curriculum. 
De School of Education en de expertisenetwerken (associaties KU Leuven, Brussel, Antwerpen en 
Gent, en het regionaal Platform Limburg) van de verschillende lerarenopleidingen kunnen een 
belangrijke rol opnemen om het pad voor talensensibilisering te effenen. Het overkoepelend overleg 
van de expertisenetwerken, het Inter-ENW, zou hierin een trekkende rol op kunnen nemen. Dit geldt 
ook voor opleidingen die zich al met talensensibilisering bezighouden, zoals het HUB.  

Aanbeveling 8 

Zoals in de reviewstudie al werd vooropgesteld, moet talensensibilisering binnen de hele 
onderwijscyclus aandacht krijgen, van kleuter tot adolescent. De nood aan een vervolgproject in het 
secundair onderwijs dringt zich dus op. In het secundair onderwijs zit ook veel potentieel vanwege de 
grote aandacht voor taalbeschouwing in het vak Nederlands, en ook de andere vakken bieden veel 
mogelijkheden om geïntegreerd aan talensensibilisering te werken.   

                                                            
2 Voor de initiatieven die de koepels reeds hebben gepland, zie pagina 21. 
3 Idem 



 



 
 

 

BIJLAGEN 

 

 



 



 

 
IN HET KLEUTER- EN LAGER 

ONDERWIJS 

 

_________________ 
 

TIPS VOOR DE KLAS- EN SCHOOLPRAKTIJK 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

MATERIAAL 
PROEFPROJECT 

TALENSENSIBILISERING 
 

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrum voor Taal en Onderwijs en Steunpunt Diversiteit en Leren 

Leuven en Gent 2012 



 

 

 

 

 

In deze brochure vind je korte informatie over wat talensensibilisering inhoudt, wat de 
doelen ervan zijn, binnen welke eindtermen je er aan kan werken en hoe het past binnen het 
talenbeleid van je school. Hierop volgt een reeks tips over hoe je talensensibilisering kunt 
integreren in je lessen. In de bijlage tref je een aantal instrumenten aan om je 
talensensibiliserende activiteiten voor te bereiden en/of te evalueren, en een voorbeeld van 
doelen en acties rond talensensibilisering in een talenbeleid.  

Deze brochure werd samengesteld in het kader van het proefproject talensensibilisering dat 
in 2012 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werd uitgevoerd 
door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en het Steunpunt Diversiteit en 
Leren van de Universiteit Gent.  

Aan dit proefproject namen zes Vlaamse basisscholen deel. Via de kadertjes in de brochure 
krijg je een idee van hoe deze scholen invulling gaven aan talensensibilisering.  

Wij hopen dat de leerkrachten, directies en ondersteuners in het Vlaamse kleuter- en lager 
onderwijs uit deze brochure veel inspiratie kunnen opdoen om binnen hun lesactiviteiten en 
binnen hun school talensensibilisering een plaats te geven.  

 

 

Sara Gielen 
Tineke Padmos 
Iris Philips  
Ilona Truyts 

  



INHOUD 

 
1 Talensensibilisering in een notendop      1 

1.1 Wat is talensensibilisering?       1 

1.2 Waarom werken aan talensensibilisering?     1 

1.3 Wat zijn de doelen van talensensibilisering?     1 

1.4 Om welke talen gaat het?       3 

1.5 Hoe past talensensibilisering in het (talen)beleid van je school?   4 

 

2 Tips voor de klas- en schoolpraktijk       6 

2.1 Activiteiten in je lesthema's inpassen      6 

2.2 Spontane momenten herkennen      6 

2.3 Het juiste moment kiezen       7 

2.4 Inspiratie uit je omgeving halen       7 

2.5 Inspelen op de kenmerken van je eigen school    10 

2.6 Naar een meertalige klas en school     10 

2.7 Hoeken meertalig maken       12 

2.8 Kenmerken van goede talensensibiliserende activiteiten  13 

2.9 Lesmateriaal en andere nuttige informatie    14 

 

Bijlagen 

 

Leidraad geplande en spontane momenten 

Kijkwijzer doelen  

Kijkwijzer doelen en leeromgeving 

Talensensibilisering in een talenbeleid: voorbeelden van doelen en acties 



1 
 

Klaspop Katie spreekt Engels 

Een kleuter brengt een oranje autootje mee naar de 
klas. 'It’s orange' zegt de klaspop. 'Hé, in het Frans is dat 
'orange', reageert een kleuter. Daarop zegt de juf: 
'Hebben jullie dat gehoord, 'orange' in het Engels, 
'orange' in het Frans en 'oranje' in het Nederlands. Dat 
lijkt op elkaar!' 

 

1 TALENSENSIBILISERING IN EEN NOTENDOP 
 

1.1 Wat is talensensibilisering? 

Talensensibilisering is een manier om leerlingen op een positieve manier in contact te 
brengen met taaldiversiteit. Bij talensensibilisering is het niet de bedoeling dat leerlingen 
een specifieke taal leren, maar wel een open attitude ontwikkelen ten aanzien van talen en 
culturen. Het gaat letterlijk om kinderen sensibel, gevoelig maken voor verschillende talen of 
voor taal in het algemeen.  

Vaak wordt talensensibilisering verward met taalinitiatie. Taalinitiatie is echter gebonden 
aan één bepaalde taal met als doel deze taal sneller te leren. Talensensibilisering 
daarentegen leert kinderen iets over talen. Dat wil overigens niet zeggen dat 
talensensibilisering geen positieve rol zou kunnen spelen in het verwerven van een nieuwe 
taal.  

 

 

 

 

 

1.2 Waarom werken aan talensensibilisering? 

Talensensibilisering bereidt kinderen voor op een maatschappij waarin talige en culturele 
diversiteit een feit is. Door kinderen te leren wat het is om in een diverse wereld te leven, 
staan zij meer open voor verschillende taal- en cultuurgemeenschappen. Ook krijgen ze zicht 
op hun eigen (meer)talige identiteit en die van hun klasgenoten. Het herkennen en erkennen 
van die identiteit draagt in sterke mate bij aan hun welbevinden op school. 

1.3 Wat zijn de doelen van talensensibilisering? 

Talensensibilisering richt zich op attitudes, kennis en vaardigheden.  

Attitudes  

Het belangrijkste doel van talensensibilisering is het creëren van openheid voor 
taaldiversiteit in de wereld, op school en in de klas. Door kinderen op een speelse, maar 
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gestructureerde manier in contact te brengen met allerlei aspecten van talen, wordt hun 
nieuwsgierigheid naar nieuwe talen geprikkeld. Ze krijgen interesse in andere culturen en 
zullen contact ermee als minder bevreemdend ervaren. 

Vaardigheden 

Via talensensibilisering krijgen de kinderen een groeiend inzicht in taal als fenomeen, in hoe 
taal functioneert en in gelijkenissen en verschillen tussen talen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
ontdekken dat niet alle schriften dezelfde lettertekens gebruiken, dat er taalfamilies 
bestaan, en dat niet alle letters op dezelfde wijze worden uitgesproken. Daarnaast kunnen 
leerlingen bewust worden gemaakt van het feit dat de sociale situatie hun taalgebruik kan 
beïnvloeden. De confrontatie met andere talen doet leerlingen ook nadenken over de eigen 
taal.  

Kennis  

Talensensibilisering is ook bedoeld om kennis en bewustzijn over taal, taalvariëteiten en 
talen te verhogen. Kinderen, maar ook leerkrachten, gebruiken verschillende talen of 
taalvariëteiten wanneer ze met verschillende mensen spreken. Door na te gaan op welke 
momenten ze welke taal met wie spreken, krijgen leerlingen ook inzicht in de (meer)talige 
identiteiten van henzelf en hun medeleerlingen. Op die manier worden talige achtergronden 
meer (h)erkend en als waardevol aanschouwd. 

OVERZICHT VAN DE DOELEN 

Hieronder vind je een overzicht van de doelen zoals die uit een screening van lesmateriaal 
voor talensensibilisering in Vlaanderen en daarbuiten naar voren kwamen. (Zie ook 2.9) 

ATTITUDES 

− De kinderen beschouwen verschillende talen en taalvariëteiten als gelijkwaardig. 

− De kinderen zijn geïnteresseerd in en staan open voor de diversiteit van taaluitingen. 

− De kinderen erkennen de (meer)talige identiteit van hun klasgenoten, hun school en 

hun omgeving.  

− De kinderen durven zich te uiten in hun thuistaal. 

VAARDIGHEDEN 

− De kinderen kunnen verschillende talen en taalvariëteiten herkennen.  
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Anatomie 

In een les over het ademhalingsstelsel worden 
leerlingen uit het zesde leerjaar uitgedaagd om 
de juiste term bij het juiste lichaamsdeel te 
plaatsen. Het leuke hieraan is dat de termen in 
verschillende talen aan bod komen. Een hele 
uitdaging voor de leerlingen, maar ze krijgen het 
samen voor elkaar.  

 

− De kinderen kunnen gelijkenissen en verschillen tussen talen en taalvariëteiten 

onderscheiden. 

− De kinderen kunnen de verschillende talen en/of taalvariëteiten die zij en hun 

klasgenoten gebruiken, onderscheiden en in een context plaatsen.  

− De kinderen kunnen aangeven wat talen en taalvariëteiten voor hen sociaal en 

emotioneel  betekenen. 

KENNIS 

− De kinderen weten dat er verschillende talen en taalvariëteiten bestaan en dat die 

gelijkwaardig zijn. 

− De kinderen weten dat talen met elkaar verwant kunnen zijn, zich ontwikkelen in de tijd 

en elkaar onderling beïnvloeden.  

− De kinderen weten dat mensen in verschillende situaties verschillende talen en/of 

taalvariëteiten gebruiken.  

− De kinderen weten dat talen en taalvariëteiten ook een sociale en emotionele functie 

hebben.  

− De kinderen hebben inzicht in de (meer)talige identiteiten van henzelf en van hun 

klasgenoten. 

 

 

 

 

 

1.4 Om welke talen gaat het? 

Omdat talensensibilisering niet tot doel heeft een taal aan te leren beperkt 
talensensibilisering zich niet tot een bepaald aantal talen. Het is dus niet de bedoeling om 
leerlingen voor te bereiden op toekomstige lessen Engels, Frans, Duits of Spaans. Alle talen 
van de wereld (inclusief gebarentaal, lichaamstaal, dialecten enzovoort) kunnen iets 
betekenen in het verhaal van talensensibilisering. 
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Het is de bedoeling dat de activiteiten zowel voor de leerlingen als voor jou als leerkracht 
laagdrempelig zijn. Dat wil zeggen dat je als leerkracht niet alle talen die aan bod komen 
moet begrijpen en spreken. Het is juist de bedoeling van talensensibilisering om op een 
speelse en leuke manier kennis te maken met verschillende talen en taalvariëteiten. 

1.5 Sluit talensensibilisering aan bij het (talen)beleid van je school?  

Talensensibilisering sluit nauw aan bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Als 
talensensibilisering een plaats krijgt zowel in het algemene als in het talenbeleid van de 
school zijn er betere garanties voor het bereiken van de doelen van talensensibilisering. 
Daarbij moet niet worden vergeten dat talensensibilisering een heel positieve invloed heeft 
op het welbevinden van anderstalige kinderen. Ook met betrekking tot dit domein verdient 
talensensibilisering dus een belangrijke plaats in het (GOK-)beleid van de school.  

Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs 

De kleuters 

• beseffen dat mensen door middel van schrift boodschappen kunnen vastleggen. 

• beseffen dat bepaalde symbolen (pictogrammen, lettertekens ...) dienen om 
boodschappen over te dragen.  

• stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete situaties. 

• tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden.  

• tonen respect voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen of andere 
culturen. 

Eindtermen lager onderwijs 

De leerlingen 

• kunnen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties op hun niveau 
reflecteren op: 

− het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten; 
− het gebruik van in hun omgeving voorkomende talen; 
− normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal; 
− taalgedragsconventies; 
− de gevolgen van hun taalgedrag voor anderen en henzelf; 
− talige aspecten van cultuuruitingen in hun omgeving. 



5 
 

• tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid. Dit houdt in dat 
ze: 

− verschillende cultuuruitingen met een talige component in hun omgeving 
exploreren en er betekenis aan geven; 

− hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele 
leefwereld in vergelijking met die van anderen verwoorden; 

− uitgaande van het eigen referentiekader enige kennis verwerven over de 
diversiteit in het culturele erfgoed met een talige component en er waardering 
voor krijgen. 
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Meertalige kerstboom 

Het thema van de godsdienstles was 'ja', want Maria zegt 'ja' 
tegen nieuw leven en wij zeggen 'ja' tegen licht in de 
duisternis. De juf maakt kerstballen met daarop 'ja' in telkens 
een andere thuistaal van haar kleuters. De kleuters kiezen 
hun kerstbal eruit en versieren de boom. 

2 TIPS VOOR DE KLAS- EN SCHOOLPRAKTIJK 
 

2.1 Activiteiten in je lesthema's inpassen 

Als je talensensibilisering wil inplannen in je lessen, hoef je niet eindeloos creatief te zijn. 
Een groot aantal opdrachten of werkvormen kun je in verschillende thema's toepassen.  

Voor moederdag knutselen de kleuters een mooie wenskaart. In alle talen die de 
kinderen spreken in de klas komt vooraan de boodschap: 'Lieve mama!'. Het schrijven 
van een boodschap in verscheidene talen kan evengoed met Nieuwjaar, met het 
grootouderfeest, voor vaderdag, ... 

Als in de klas bekende kinderliedjes gezongen worden zoals 'Broeder Jacob', kun je die 
ook laten zingen in de andere talen. 

Vaak lees je in teksten vreemde woorden die in het Nederlands goed ingeburgerd zijn 
maar toch een voor het Nederlands vreemde schrijfwijze hebben, bijvoorbeeld 
'cornflakes', 'flyer' en 'weekend'. Als leerlingen vragen stellen over de schrijfwijze van 
deze vreemde woorden, kan je een kort talensensibiliseringsmoment inlassen. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Spontane momenten herkennen 

Heel rijke momenten om aan talensensibilisering te doen zijn spontane momenten. Die merk 
je als leerkracht op als je goed luistert naar de reacties van kinderen die zich verwonderen of 
zich iets afvragen bij wat ze lezen, horen of zien gebeuren. Dat kan te maken hebben met 
het lesonderwerp waarover je aan het vertellen bent, met iets dat kinderen lezen in een 
opdrachtenbundel of horen op een TV-uitzending waarnaar je kijkt in de klas, met een 
bepaald woord dat je in de mond neemt, met dingen die klasgenootjes zeggen als ze in 
groepjes of in duo’s een opdrachtje doen, … 
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De leerlingen mogen als ze klaar zijn met hun taak steeds boekjes lezen in de klas. Jasper 
leest een strip van Jommeke waarin veel zogenaamd Spaanse woorden voorkomen. Hij 
vraagt aan de leerkracht waarom alle Spaanse woorden op -os eindigen. 

De leerlingen werken in groepjes met treintabellen om de juiste treinuren uit te zoeken 
voor hun schoolreis. Je hoort een leerling zeggen: 'Mijn oma zegt twee en half in plaats 
van half drie.' 

De kleuters wuiven bij het binnenstappen in hun klas naar hun ouders. Eén kleutertje 
roept: 'Jusqu'à ce soir, maman!' Je hoort een andere kleuter zeggen: 'Hé, jij zegt 
maman!' 

Als je als leerkracht zorgt voor veel interactie in je klas, creëer je die natuurlijke momenten 
als vanzelf. Precies die spontane momenten zijn zo rijk omdat de kinderen zelf aangeven dat 
ze een vraag hebben over taal en dat ze iets te weten willen komen. Kinderen maken zelf 
duidelijk dat het dé moment is om te leren. Die momenten herkennen en benutten is 
cruciaal.  

2.3 Het juiste moment kiezen 

Het blijft natuurlijk de vraag of je genoeg tijd hebt om op spontane momenten in te spelen 
en of je de juiste kennis hebt om een antwoord op vragen te kunnen geven of om een 
klasgesprek te leiden. Bij de volgende voorbeelden worden verschillende manieren getoond 
waarop je kan inspelen op spontane vragen of opmerkingen van kinderen. 

In een klas met veel allochtone leerlingen mag elke leerling zijn lievelingsgerecht 
voorstellen uit zijn land van herkomst. Ze mogen ook foto’s meebrengen of iets laten 
proeven. Een meisje met Portugese roots vertelt over een lekkere aardappelsoep. Daarbij 
laat ze het Portugese woord 'batatas' vallen, waarop een medeleerling zegt: 'Dat lijkt op 
onze petatten' en een andere leerling: 'en op potatoes in het Engels.' 

Je kan de sprong die leerlingen maken van het Portugese woord naar woorden in andere 
talen die erop lijken  opentrekken en vragen of ze nog woorden kennen uit verschillende 
talen die sterk op elkaar lijken. Je doet dit beter na de spreekbeurt om de voortgang van de 
spreekoefening niet te doorbreken. Na afloop kan je dan zeggen: 'Ik hoorde leerling X een 
interessante opmerking maken …' Als je enkele dagen wacht om hierop in te gaan, wordt de 
waarde die de leerlingen aan het talensensibiliserend moment zullen hechten minder. 

Voor het thema verkeer gaan de kleuters op stap rond de school. Bij een uithangbord 
van een Chinees restaurant waarop Chinese tekens staan, vraagt een kleuter aan de juf: 
'Is Chinees een moeilijke taal?' 
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Chinese oma 

Een oma die enkel Chinees spreekt komt op bezoek. Ze heeft 
prentkaarten bij zich met daarop de Chinese en Engelse 
woorden voor familieleden. De kleuters zijn verwonderd over 
het Chinese alfabet en ontdekken dat het Chinees 
verschillende woorden heeft voor de jongste en oudste broer 
in een gezin.  

 

Tijdens de wandeling kan je vragen aan de leerling waarom hij dat denkt. Ongetwijfeld 
ontstaat er een gesprekje over de ingewikkelde Chinese tekens. Je kan tijdens de wandeling 
de hele klas attent maken op die Chinese tekens. Je kan thuis opzoeken hoeveel Chinese 
tekens er zijn, er een aantal afdrukken en tonen aan de leerlingen de volgende dag. Je kan 
het verder opentrekken en er ook Arabische tekens bij betrekken. Een combinatie van 
onmiddellijk inspelen en achteraf verdiepen is dus mogelijk. 

 

 

 

 
 
 

 
 
2.4 Inspiratie uit je omgeving halen 

Waar vind je inspiratie om in je klas aan talensensibilisering te werken? De meest voor de 
hand liggende inspiratiebron is het bestaande lesmateriaal voor talensensibilisering (zie 2.9). 
Maar je kan ook het lesmateriaal waar je al mee werkt in de klas doornemen en op zoek 
gaan naar momenten waar je talensensibilisering kan aan koppelen.  

Je wil in je klas de winkelhoek introduceren. Enkele kinderen hebben doosjes, zakken en 
producten meegebracht van thuis. Er zijn Turkse producten bij, zakken uit een Libanese 
winkel, … Door het materiaal te vergelijken en te bespreken komen de kinderen in 
aanraking met verschillende schriften en ontdekken ze misschien dat sommige 
benamingen universeel zijn (denk maar aan 'chocolade' bijvoorbeeld). 

Een tweede bron waar je inspiratie uit kan halen is jezelf. Misschien ben je op reis geweest 
en kan je daar mee aan de slag. Denk aan muziek die je hebt beluisterd, een film of 
documentaire die je hebt gezien, eten dat je gekocht hebt in een Turkse, Russische, 
Marokkaanse of Vietnamese winkel, enzovoort. 

Op vakantie in Egypte koop je in een winkeltje een Arabisch kinderboekje. Terug in België 
kan je dit boekje in je klas introduceren. Je kan vertellen dat je het boekje wou lezen, 
maar je twee problemen opmerkte. Laat het boekje rondgaan en laat de kinderen zelf 
ontdekken waar je het moeilijk mee hebt: het boekje is geschreven in een ander schrift, 
we kunnen het niet lezen. Bovendien wordt het boekje gelezen in de andere richting. 
Misschien zijn er wel kinderen die thuis ook Arabische boekjes hebben, of boekjes in 
andere talen. Van hieruit kan je werken rond boeken in de hele wereld, … 
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Namen van ouders en grootouders 

Elke kleuter vertelt hoe hij zijn grootouders aanspreekt. Dat mag 
in het dialect, in het Nederlands of in de thuistaal van de 
kinderen. De juf zoekt samen met de kleuters naar gelijkenissen 
en verschillen. 

 

Een derde bron zijn je collega’s. Zij kunnen veel ervaring hebben met talensensibilisering. 
Door samen ervaringen uit te wisselen, samen eens een les voor te bereiden of te gaan 
observeren bij een collega, kan je ook heel veel inspiratie opdoen. 

Een collega vertelt dat ze een Chinese nieuwkomer die nog niet veel Nederlands kent, 
graag eens een belangrijkere rol in de klas wilde geven. Ze liet hem een ober in een 
restaurant in China spelen. De andere kinderen speelden de buitenlandse klanten van het 
restaurant en moesten met behulp van gebarentaal duidelijk maken wat ze wilden eten. 
Aan deze les koppelde ze een lesactiviteit rond gebarentaal in het algemeen.  

De leerlingen in je klas kunnen een vierde inspiratiebron zijn. Sommige kinderen spreken 
thuis een andere taal dan op school. Maar ook de Nederlandstalige kinderen zijn vaak 
'meertalig'. Ze spreken thuis een dialect of een taalvariëteit, sturen berichtjes in sms-taal of 
gebruiken met hun vrienden bepaalde woorden die afwijken van het Standaardnederlands. 

Een vijfde en niet te vergeten inspiratiebron zijn de ouders in je klas of op school. Sommige 
ouders spreken meerdere talen. Andere ouders hebben een job waar ze een bepaald 
taalregister gebruiken. Je kan deze ouders uitnodigen in de klas en met hen activiteiten 
doen, of je kan samen met hen een liedje in de thuistaal aanleren, … 

Een school organiseert in het kader van het project 'Thuistaal op school'1

Een zesde en laatste inspiratiebron is de buurt. De omgeving van de school is vaak rijk aan 
voorbeelden waarmee je aan de slag kan: welke talen worden er in de buurt gesproken?, 
welke winkels zijn er in de buurt?, welke talen kom je tegen op reclameborden?, welke 
straatnamen kom je tegen en wat is hun betekenis?, zijn er buurtverenigingen? 

 een 
kookactiviteit met de ouders en leerlingen van het tweede leerjaar. De leerlingen worden 
zo veel mogelijk verdeeld in taalhomogene groepjes, die worden begeleid door de 
mama’s en papa’s van de klas. Tijdens het koken worden de ouders en kinderen 
gestimuleerd om hun thuistaal te gebruiken. Bij het degusteren van al het heerlijke eten, 
worden de gerechten in het Nederlands voorgesteld door de leerlingen.  

 

 

 

  

                                                            
1 Dit voorbeeld kadert in het project 'ontwikkelen van schoolse vaardigheden via de thuistaal', Pedagogische 
Begeleidingsdienst Stad Gent. 
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Fantasiedier 

Van olifantvis tot draakvogel. Je kan het niet gekker 
bedenken. De leerlingen uit het eerste leerjaar worden 
uitgedaagd om hun fantasie te laten werken en leuke 
namen voor dieren te bedenken en die fantasiebeesten 
te tekenen.  

 

 

2.5 Inspelen op de kenmerken van je eigen school 

Waar je ook je inspiratie uit haalt, je zult je activiteiten vaak moeten aanpassen aan jouw 
klas. Iedereen en elke situatie is anders. De activiteiten uit lesmaterialen, voorbeelden en 
‘good practices’ van je collega’s zullen daarom niet dezelfde uitwerking hebben of gepast zijn 
voor jouw groep. Hieronder vind je enkele aandachtspunten waar je rekening mee kan 
houden als je aan de slag gaat: 

• Je manier van werken: Misschien geef je heel graag bewegingsactiviteiten, ben je 
vaak creatief bezig met de kinderen, of houd je van de wiskundeles. Misschien werk 
je uitsluitend vanuit de inbreng van de kinderen, … 

• Je klas: Wat voor groep heb je? Is het een taalheterogene of -homogene groep? Zijn 
de kinderen open en mondig of eerder afwachtend? Hebben ze nood aan veel 
beweging en actie of is het een rustige, passieve groep? Is er een openheid naar 
andere talen toe of is dit eerder een heikel punt? 

• De populatie van je school: Is je school een afspiegeling van de buurt? Is het een 
multiculturele school of niet? 

• Buurt: In welke buurt ligt je school? Nodigt de buurt uit tot talensensibiliserende 
activiteiten? 

• Ouders: Zijn de ouders betrokken bij het klas- en schoolgebeuren? Komen ze graag 
helpen bij activiteiten in de klas? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lesmateriaal: S. Jonckheere e.a. (2009), Talen op een kier. 
Talensensibilisering in het basisonderwijs. Mechelen: Plantyn. 

 

2.6 Naar een meertalige klas en school 

Je kan ook op andere manieren aan talensensibilisering doen, zonder dat het lijkt op een les. 
Hieronder vind je een aantal ideeën.2

Gebruik verteltassen waarbij meertalige boekjes of boekjes in andere talen dan het 
Nederlands worden meegegeven naar huis. Hierdoor is de kans tot schoolbetrokkenheid van 
anderstalige gezinnen groter. Op 

  

http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=8&sm=1 kan je 

                                                            
2 Met dank aan Validiv, een ontwikkelings- en onderzoeksproject rond meertaligheid van de KU Leuven, de 

UGent en de VUB, en aan de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent 

https://owa.groupware.kuleuven.be/owa/redir.aspx?C=MfrAlWBiEE61RZQciuwuTNnz_l-9SM8IBsBzfK4qTjhWsGb0hqI4qL0KUsXGoxfd24Dwflx8h6Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.leesplein.nl%2fLL_plein.php%3fhm%3d8%26sm%3d1�
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vinden welke boekjes er in verschillende talen zijn uitgegeven. Uiteraard worden de 
verhaaltjes in de klas voorbereid. Anderstalige ouders kunnen in de klas ook boekjes 
vertellen in hun taal. De school kan een vertelweek in de thuistaal organiseren. 

Gebruik meertalige Kamishibai. De kinderen vertellen in hun thuistaal wat ze zien bij de 
prenten of vertellen in hun thuistaal of taal naar keuze een eigen verhaal en ontwerpen zelf 
de prentplaten. Op http://www.steunpuntgok.be/downloads/goktip_kamishibai.pdf vind je 
meer uitleg. Leerlingen kunnen ook andere verhalen in het Nederlands kiezen en 
klasgenoten mogen dit verhaal vertellen in hun thuistaal. 

Werk met anderstalige liedjes. De kinderen brengen zelf liedjes mee van thuis, ouders 
komen liedjes zingen in de klas, de kinderen luisteren naar liedjes in verschillende talen op 
CD, ... Je kan de liedjes samen met de kinderen noteren en vertalen naar het Nederlands. 
Het werken met liedjes kan op elk moment van de dag en in verschillende thema's. Laat de 
kinderen op een karakokeactiviteit in verschillende talen zingen, ook in het dialect. Kinderen 
kunnen raden in welke taal er gezongen wordt, uit welk land bepaalde muziek komt, uit welk 
land een bepaald muziekinstrument komt, ... 

Maak gebruik van eigen geschreven teksten van kinderen. De kinderen kunnen deze teksten 
vertalen naar hun thuistaal en voorlezen in de klas of voorlezen aan jongere kinderen van de 
school. Ook een klastekst met een open einde kunnen de leerlingen aanvullen in een taal 
naar keuze. Die eindes kunnen dan om beurten voorgelezen worden. Visuele ondersteuning 
en gebaren helpen om de tekst in een vreemde taal voor iedereen toegankelijk te maken. 

Maak de klaskrant, schoolkrant of blog meertalig.  

Wanneer leerlingen notities nemen of een aanvulling in een handboek noteren, biedt hen 
dan de mogelijkheid om dat te doen in hun thuistaal. 

Leer zelf wat woordjes of uitdrukkingen in de thuistalen van kinderen om hen daar in 
toepasselijke situaties aangenaam mee te verrassen. 

Stel samen met de leerlingen een poster op met de dagelijks meest voorkomende woorden 
(groeten, troosten, eten,...) en laat dit aanvullen door anderen. Zowel woorden in het 
Nederlands als in de thuistalen kan je vermelden. 

Zorg voor tweetalige woordenboeken in de klas, die de kinderen doorheen de dag kunnen 
raadplegen. 

Nodig ouders of andere anderstaligen uit om in de klas activiteiten doen met de kinderen in 
hun thuistaal. Ook kookactiviteiten lenen zich hiertoe. Deze activiteiten zijn heel geschikt 
voor hoekenwerk (zie ook 2.7).  

Maak bij de ingang van de school een familiemuur of een wereldkaart met daarop de 
verschillende nationaliteiten en thuistalen. 
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Thais toneeltje 

Na het bezoek van een mama die Thais spreekt, oefenen de 
leerlingen een toneeltje met enkele Thaise woorden. Het Thaise 
meisje is expert en vertelt aan de anderen dat als je een vrouw 
bent je ‘-ka’ achter veel woorden plaatst en als je een jongen 
bent je ‘-krab’ moet zeggen. De leerlingen experimenteren … 

 

Vraag bij het aanbrengen van een nieuw thema op voorhand bij de ouders naar de 
basisbegrippen van dit thema in de thuistalen. Zo kan je deze termen noemen in de klas en 
kunnen de kinderen beter de gesprekken volgen. 

Toon in de klas een fragmentje van het lievelingsprogramma van de leerlingen in de eigen 
taal. Afhankelijk van de leeftijd zijn er verschillende uitbreidingsactiviteiten mogelijk: boekje 
rond maken, materiaal rond verzamelen, ... 

Laat elke dag een ander kind een woord in zijn thuistaal meebrengen naar de klas. De 
anderen leren dat woord en er wordt rond dat woord gewerkt. 

Reik een prijs uit voor uitmuntendheid in de thuistaal. 

Start op je school een E-palnetwerk op. Dit is een modern pennenvriendsysteem via mail. 
Zie: http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/nl/meeting/keypals.jsp 

Kijk met de kinderen naar films in de thuistaal met Nederlandstalige ondertiteling of 
omgekeerd. 

2.7 Hoeken meertalig maken 

 

 

 

Je kan bijna alle hoeken in je klas veel- of meertalig maken. Hieronder vind je enkele 
suggesties.3

Je kan de kinderen speciale voorwerpen van thuis mee laten nemen voor de poppenhoek die 
ze benoemen in hun eigen taal en hen er in het Nederlands meer over laten vertellen. De 
winkelhoek kan gevuld worden met vreemd geld of verpakkingen uit andere landen, met 
verschillende lettertekens en schrift op. 

  

De boekenhoek is een uitgelezen plek om meertalige boekjes aan te bieden. Tijdens een 
uitstap naar de bibliotheek kunnen kinderen zelf een boek in hun thuistaal kiezen of ze 
kunnen er meebrengen van thuis. Vergeet niet dat je naast verhalen ook informatieve 
boeken kan aanbieden of tijdschriften en kranten in andere talen.  

                                                            
3 Met dank aan de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent 

http://www.linguanet-worldwide.org/lnetww/nl/meeting/keypals.jsp�
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Je kan de talensensibiliserende activiteiten ook laten verder leven in de schrijf- en/of 
luisterhoek. In de schrijfhoek kan je lettertekens in verschillende talen aanbieden, woorden 
om over te schrijven, stempelen, plakken, … Je kan een tweede toetsenbord aanschaffen 
waar kinderen bijvoorbeeld in het Turks kunnen mee werken. In de bibliotheek kan je ook 
Fundels lenen, of je kan die aankopen met je school. Dit zijn interactieve luister- en 
kijkboeken die bestaan in het Nederlands, Frans en Turks. Zie: http://www.fundels.com. 

In de luisterhoek kan je liedjes en muziek aanbieden in verschillende talen. Via de website 
http://www.radioboeken.be kan je gesproken verhalen beluisteren voor kinderen van 6 tot 
en met 10 jaar in het Nederlands, Frans en Turks. Je kan ook een project opstarten waarbij 
ouders een gekend verhaal of sprookje inlezen in de verschillende thuistalen. 

2.8 Kenmerken van goede talensensibiliserende activiteiten 

Als je wil dat je activiteiten rond talensensibilisering echt aanslaan en een positieve invloed 
hebben op de attitudes en het welbevinden van de leerlingen, hanteer je best de principes 
van een krachtige leeromgeving. Talensensibilisering is immers veel meer dan af en toe eens 
vragen 'hoe zeg je dat in jouw taal'.  

• Laat de kinderen zoveel mogelijk zelfontdekkend leren. Zo kunnen ze zelf taalfamilies 
ontdekken door woorden, zinnen of teksten uit verschillende talen te vergelijken. Je 
kan hen inzicht laten krijgen in de meertaligheid van hun omgeving door de buurt in 
te trekken en te laten uitzoeken welke talen en taalvariëteiten ze daar allemaal 
tegenkomen.  

• Sluit aan bij de leefwereld en eigen ervaringen van de kinderen. Laat hen 
bijvoorbeeld nadenken over welke verschillende talen of taalvariëteiten ze zelf 
spreken, met wie ze die spreken en welke emotionele betekenis die voor hen 
hebben. Je kan hen bijvoorbeeld rond de kenmerken van sms-taal laten werken door 
hun eigen ervaringen hiermee als vertrekpunt te nemen.  

• Maak je activiteiten zo functioneel mogelijk. Als je bijvoorbeeld iets wil doen met 
telwoorden in verschillende talen, doe dat dan binnen een bestaande activiteit 
waarin tellen van belang is. Wil je in je les werken rond gebarentaal, geef de kinderen 
dan geen uitleg hierover, maar laat hen zelf enkele gebaren uit een eenvoudige 
handleiding leren om vervolgens met een medeleerling te communiceren.  

• Werk zo interactief mogelijk. Leerlingen leren op die manier veel van elkaar, ze 
kunnen hun eigen kennis inbrengen, en ze zullen zo ook het best leren om respect op 
te brengen voor elkaars (meer)talige identiteit. Een leerling die hoort waarom het 
Turks zo belangrijk is voor een Turkstalig kind in zijn groep, zal een beter inzicht 
krijgen in de emotionele functie van een moedertaal.  

  

http://www.fundels.com/�
http://www.radioboeken.be/�
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2.9 Lesmateriaal en andere nuttige informatie 

Een beschrijving van lesmateriaal voor talensensibilisering in het kleuter- en lager onderwijs 
vind je op:  

http://www.delathoogvoortalen.be/ 

Als je je nog verder wil verdiepen in het onderwerp talensensibilisering, dan is het volgende 
boekje een aanrader: 

Mieke Devlieger, Carolien Frijns en Koen Van Gorp (2012), Is die taal van ver of van hier? 
Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten. Leuven/Den Haag: Acco.  

Voor meer informatie over meertaligheid: 

http://www.meertaligheid.be/ 

Voor meer informatie over taal en onderwijs: 

http://www.cteno.be/ 

Voor meer informatie over diversiteit en onderwijs: 

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/ 

 

http://www.delathoogvoortalen.be/�
http://www.meertaligheid.be/�
http://www.cteno.be/�
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/�


KIJKWIJZER TALENSENSIBILISERING VOOR DE LEERKRACHT 

DOELEN 
 
 
 

©Project Talensensibilisering CTO-SDL 2012 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 Ik werk aan de volgende doelen rond de diversiteit aan talen en culturen in de klas, de 
school, de omgeving en thuis: 

KE
N

N
IS

 

0 De kinderen weten dat er verschillende talen en taalvariëteiten bestaan. 

0 De kinderen weten dat talen met elkaar verwant kunnen zijn, zich ontwikkelen in 
de tijd en elkaar onderling beïnvloeden.  

0 De kinderen weten dat mensen in verschillende situaties en culturen verschillende 
talen en/of taalvariëteiten gebruiken.  

0 De kinderen weten dat talen en taalvariëteiten ook een sociale en emotionele 
functie hebben.  

0 De kinderen hebben inzicht in de (meer)talige identiteiten van henzelf en van hun 
klasgenoten. 

VA
A

RD
IG

H
ED

EN
 

 

0 De kinderen kunnen verschillende talen en taalvariëteiten herkennen. 

0 De kinderen kunnen gelijkenissen en verschillen tussen talen en taalvariëteiten 
onderscheiden. 

0 Visueel 

0 op letterniveau 

0 op woordniveau 

0 op zinsniveau 

0 Auditief 

0 De kinderen kunnen de verschillende talen en/of taalvariëteiten die zij en hun 
klasgenoten gebruiken, onderscheiden en in een context plaatsen. 

0 De kinderen kunnen aangeven wat talen en taalvariëteiten voor hen sociaal en 
emotioneel betekenen. 

A
TT

IT
U

D
ES

 

0 De kinderen zijn geïnteresseerd in en staan open voor de diversiteit van taal- en 
cultuuruitingen. 

0 De kinderen beschouwen verschillende talen en/of  taalvariëteiten als 
gelijkwaardig. 

0 De kinderen voelen zich erkend in hun eigen (meer)talige identiteit.  

0 De kinderen erkennen de (meer)talige identiteit van hun klasgenoten, hun school 
en hun omgeving.  

0 De kinderen durven zich te uiten in hun thuistaal. 

 

 



KIJKWIJZER TALENSENSIBILISERING VOOR DE LEERKRACHT 

DOELEN EN LEEROMGEVING 
 
 

©Project Talensensibilisering CTO-SDL 2012 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 Ik werk aan de volgende doelen rond de diversiteit aan talen 
en culturen in de klas, de school, de omgeving en thuis. 

Ik creëer een krachtige leeromgeving waarin de kinderen hun kennis, 
vaardigheden en attitudes optimaal kunnen ontwikkelen.  

KE
N

N
IS

 

0 De kinderen weten dat er verschillende talen en 
taalvariëteiten bestaan en dat die gelijkwaardig zijn. 

0 De kinderen weten dat talen met elkaar verwant 
kunnen zijn, zich ontwikkelen in de tijd en elkaar 
onderling beïnvloeden.  

0 De kinderen weten dat mensen in verschillende situaties 
en culturen verschillende talen en/of taalvariëteiten 
gebruiken.  

0 De kinderen weten dat talen en taalvariëteiten ook een 
sociale en emotionele functie hebben.  

0 De kinderen hebben inzicht in de (meer)talige 
identiteiten van henzelf en van hun klasgenoten. 

0 Ik laat de kinderen kennismaken met verschillende talen en 
taalvariëteiten (westerse en niet-westerse talen, dialecten, 
mengtalen, sms-taal, straattaal ...) 

0 Ik laat de kinderen in contact komen met de verschillende 
geschriften in de wereld. 

0 Ik maak de kinderen bewust van gelijkenissen en verschillen tussen 
talen en taalvariëteiten.  

0 Ik maak de leerlingen bewust van de verschillende situaties waarin 
talen en taalvariëteiten worden gebruikt. 

0 Ik besteed aandacht aan de sociale en emotionele functie van taal, 
voor de kinderen zelf en voor anderen.  

0 Ik incorporeer de taaldiversiteit aanwezig in de klas, op school, in de 
buurt en thuis actief in de activiteiten. 

0 Ik stel verschillende bronnen ter beschikking: informatieve boeken, 
tijdschriften, kranten, internet, romans, luisterfragmenten, … in 
verschillende talen 

0 Ik kies taken die aansluiten bij de interesses/leefwereld van de 
kinderen: tijdens een activiteit over feesten betrek ik de feesten uit 
de verschillende culturen die actief leven bij de kinderen.  



KIJKWIJZER TALENSENSIBILISERING VOOR DE LEERKRACHT 
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VA
A

RD
IG

H
ED

EN
 

 

0 De kinderen kunnen verschillende talen en 
taalvariëteiten herkennen. 

0 De kinderen kunnen gelijkenissen en verschillen tussen 
talen en taalvariëteiten onderscheiden. 

0 Visueel 

0 op letterniveau 

0 op woordniveau 

0 op zinsniveau 

0 Auditief 

0 De kinderen kunnen de verschillende talen en/of 
taalvariëteiten die zij en hun klasgenoten gebruiken, 
onderscheiden en in een context plaatsen. 

0 De kinderen kunnen aangeven wat talen en 
taalvariëteiten voor hen sociaal en emotioneel 
betekenen. 

0 Ik laat de kinderen zelf letters groeperen en de verschillende 
schriften ontdekken. 

0 Ik laat de kinderen ontdekken dat bepaalde taalgroepen gelijkaardige 
of verschillende woorden gebruiken voor hetzelfde begrip. 

0 Samen met de kinderen ontdek ik dat zinsconstructies niet in alle 
talen dezelfde zijn. 

0 Ik laat de kinderen luisteren naar verschillende talen en maak hen 
bewust dat talen al dan niet op elkaar kunnen lijken qua uitspraak. 

0 Ik laat de kinderen achterhalen dat letters en tweeklanken niet 
overal hetzelfde worden uitgesproken. 

0 Ik laat de kinderen reflecteren over/observeren welke talen of 
taalvariëteiten ze in hun omgeving horen. 

0 thuis 

0 op school 

0 in de buurt 

0 op vakantie 
0 Ik laat de kinderen nadenken over welke gevoelens zij hebben bij de 

talen of taalvariëteiten die ze spreken.  
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A
TT

IT
U
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0 De kinderen zijn geïnteresseerd in en staan open voor 
de diversiteit van taal- en cultuuruitingen. 

0 De kinderen beschouwen verschillende talen en/of 
taalvariëteiten als gelijkwaardig. 

0 De kinderen voelen zich erkend in hun eigen 
(meer)talige identiteit.  

0 De kinderen erkennen de (meer)talige identiteit van hun 
klasgenoten, hun school en hun omgeving.  

0 De kinderen durven zich te uiten in hun thuistaal. 

0 Ik toon respect voor en bekrachtig de eigen taal (dialect, andere 
thuistaal, …) en de meertaligheid van de kinderen en hun omgeving. 

0 Ik zie er op toe dat er niet wordt uitgesloten op basis van taal. 

0 Ik heb aandacht voor alle kinderen, ook de stille en minder 
taalvaardige kinderen. 

0 Ik kies bewust voor het samenstellen van taalhomogene of 
taalheterogene groepjes. 

0 Ik bekrachtig wat kinderen meebrengen uit hun thuiscultuur en 
betrek dit in de activiteiten. 

0 Ik geef geen tegenstrijdige signalen over het gebruik van de thuistaal.  

0 Ik bied materiaal aan waarin kinderen zich kunnen herkennen: 
boekjes met situaties uit de thuiscultuur, liedjes, … 

0 Ik geef kinderen de kans om zich te profileren als 'expert' in hun taal 
en/of cultuur. 

0 Ik geef kinderen voldoende spreekkansen.  
0 Ik leg niet te veel de nadruk op taalcorrectheid, maar stel de 

boodschap centraal. 
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Kriebels om aan talensensibilisering  
te doen met je klas? 

Zet  dan  je  meertaligheidsbril  op  en  speel  in  op  wat  de  kinderen 
aanbrengen (spontane momenten) of − als je zin hebt - verwerk dan 
talensensibilisering in je lessen (geplande momenten). 

De  volgende documenten dienen  als  'leidraad' bij het  voorbereiden 
en evalueren van de spontane en geplande momenten. 
 
Ze kunnen  je helpen om over  je ervaringen  te  reflecteren, alleen of 
met  je collega’s. Naast de vragen  is er ook ruimte om zelf notities te 
nemen. 
 
Aan jou de keuze hoe je het liefst aan de slag gaat! 
Veel plezier ermee! 
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SPONTAAN MOMENT 

 

1. Beschrijf kort het lesscenario waarin het talensensibiliseringsmoment plaatsvond. 

……………………………………….……………………….…...……………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………..……………………………………………………….…...…………………………………………………………………………………………… 

………………………..……………………………………………………….…...…………………………………………………………………………………………… 

2. Wie gaf de aanleiding tot het moment? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wanneer ben je erop ingegaan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Hoe heb je geprobeerd alle leerlingen erbij te betrekken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Hoe was hun reactie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Hoe lang duurde dit moment? Was dit een bewuste keuze? Waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zou je volgende keer iets wijzigen aan je aanpak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Had je nood aan extra ondersteuning hieromtrent? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GEPLAND MOMENT 
 

1. Binnen welk thema kaderde deze les? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat was het specifieke doel van deze les? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wat was de inbreng van de leerlingen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Waren er zaken die we samen besproken hebben tijdens de klasbezoeken, die je hebt toegepast in je activiteit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wat verliep goed? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wat verliep minder goed? Kan je daar een verklaring voor geven? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zag je een verschil in reactie/ betrokkenheid  tussen:  

- Kinderen die Nederlands spreken 

- Kinderen die talen zoals Turks, Arabisch, Farsi, Albanees, … spreken 

- Kinderen die internationale talen spreken, zoals Engels, Frans, Duits, … 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Waar zou je de volgende keer behouden/ anders aanpakken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TALENSENSIBILISERING IN EEN TALENBELEID 
VOORBEELDEN VAN DOELEN EN ACTIES 
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DOELEN OP KLEUTER-/LEERLINGNIVEAU  

− Tijdens de komende drie schooljaren bij de 
kleuters/leerlingen de kennis over talen 
verhogen. 

− Tijdens de komende drie schooljaren bij de 
kleuters/leerlingen de vaardigheden 
verhogen om verschillen tussen talen en 
taalvariëteiten te herkennen en de sociale 
betekenis eraan te koppelen. 

− Tijdens de komende drie schooljaren bij de 
kleuters/leerlingen een openheid bekomen 
tegenover vreemde talen. 

− Tijdens de komende drie schooljaren de 
kleuters/leerlingen zich erkend te laten 
voelen in hun (meer)talige identiteit. 

 

DOELEN OP LEERKRACHTNIVEAU ACTIES OP LEERKRACHTNIVEAU 

− De competentie van alle leerkrachten 
verhogen om spontane momenten van 
talensensibilisering te herkennen. 

− De competentie van alle leerkrachten 
verhogen om talensensibiliserings-
activiteiten te integreren in hun 
(bestaande) activiteitenaanbod.  

− De leerkrachten noteren in een logboek 
een drietal momenten per week waarbij ze 
spontaan reageerden op een 
talensensibiliseringsmoment. (meetbaar) 

− De leerkrachten plannen minstens twee 
keer per maand een talensensibiliserings-
moment , geïntegreerd in hun klaswerking 
en maken daarvan melding in hun agenda. 
(meetbaar) 

DOELEN OP SCHOOLNIVEAU ACTIES OP SCHOOLNIVEAU 

− Tijdens elk volgend schooljaar komt er 
minstens één verdiepingsmoment rond 
talensensibilisering. 

− Er wordt een overlegstructuur gecreëerd 
waarbij de doelen op leerling- en 
leerkrachtniveau op regelmatige basis 
worden besproken. 

− De leerkrachten krijgen meer 
mogelijkheden om met en van elkaar te 
leren rond talensensibilisering.  

− Maandelijks wordt op de 
personeelsvergadering 15 minuten 
uitgewisseld over wat er aan 
talensensibilisering gebeurt in de lessen. 
Daarbij wordt de kijkwijzer met de doelen 
telkens gehanteerd. (meetbaar) 

− Tweemaandelijks observeert elke 
leerkracht een geplande 
talensensibiliseringsactiviteit bij een 
collega, bespreekt die met hem of haar en 
maakt er een kort verslag van. (meetbaar)  

− Alle lesvoorbereidingen en lesblaadjes van 
talensensibiliseringsactiviteiten van de 
leerkrachten worden op een digitaal 
platform gepost. (meetbaar) 
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THEMA Slaapliedjes 

DOELPUBLIEK Kleuters  

LEERGEBIED Muzische vorming 

DOELEN Kennis 
- De kleuters hebben inzicht in de (meertalige) identiteit van henzelf 

en van hun klasgenoten.  
Attitudes 
- De kleuters voelen zich erkend in hun (meertalige) identiteit.  

DUUR Tijdens het slaapmoment 

WERKVORM Klassikaal 

INHOUD Overal ter wereld worden slaapliedjes gezongen. Elk kind wordt 
ook rustiger wanneer hij/ zij mama of papa hoort zingen.  
Wanneer kleine peuters binnenkomen op school, zijn ze vaak 
enorm overweldigd door alle nieuwe indrukken en ervaringen. 
Vele peuters of kinderen uit de eerste kleuterklas hebben nog 
nood aan een middagdutje.  
Je kan een project opzetten met ouders waarbij je hen vraagt om 
in de klas een slaapliedje, dat het kind kent, te komen zingen. 
Wanneer je dit opneemt kan je de slaapliedjes (gezongen door hun 
ouders) laten afspelen tijdens het slaapmoment. Hier werk je 
enerzijds samen met de ouders en betrek je hen als volwaardige 
partner in de opvoeding en toon je dat de thuistaal en cultuur van 
alle kinderen welkom zijn op school. Anderzijds geeft het een veilig 
en vertrouwd gevoel aan de kinderen. 

ONTWIKKELINGS-
DOELEN 

MV 2.1, 6.2, 6.4 

LESMATERIAAL Lesidee ontwikkeld in het kader van het project Talensensibilisering door 
het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en Steunpunt 
Diversiteit en Leren (UGent), in opdracht van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (Sara Gielen en Ilona Truyts) 
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THEMA Babytaal 

DOELPUBLIEK Kleuters 

LEERGEBIED Nederlands 
Muzische vorming 

DOELEN Kennis 
- De kleuters weten dat baby’s op een andere manier praten dan oudere 

kinderen en volwassenen. 
Vaardigheden 
- De kleuters kunnen babytaal koppelen aan emoties. 

Attitudes 
- De kleuters beschouwen verschillende taalvariëteiten als gelijkwaardig. 

DUUR 30 minuten (zonder uitbreidingsactiviteiten) 

WERKVORM Groepjes 

INHOUD De kleuters houden een gesprek over hoe ze als baby praatten aan de hand van 
informatie verkregen door de ouders. Uitbreiding met een verhaal over babytaal 
is mogelijk. Uitbreiding met een inlevingsactiviteit is mogelijk. 

ONTWIKKELINGS-
DOELEN 

N 1.2, 1.4,1.5,1.6, 2.1,2.2, 2.3, 2.6,2.10, 2.11, 2.13, 5.1, 5.5 
MV 1.1, 3.3 

LESMATERIAAL K. Jaspaert e.a. (1997), Taal-Centraal. Taalbeschouwing in de kleuterklas. 
Mechelen: Plantyn. p. 32-36.  
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THEMA Verschillende talen op verpakkingen 

DOELPUBLIEK 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs 

LEERGEBIED Nederlands 

DOELEN Kennis 
- De leerlingen weten dat dezelfde informatie in verschillende talen op 

verpakkingen kan staan. 
Vaardigheden 
- De leerlingen kunnen gelijkenissen en verschillen tussen talen benoemen. 

Attitudes 
− De leerlingen zijn geïnteresseerd in en staan open voor de diversiteit van 

taaluitingen. 

DUUR 60 minuten 

WERKVORM Individueel en klassikaal 

INHOUD De leerkracht vraagt de leerlingen verpakkingen van levensmiddelen te 
verzamelen. Afhankelijk van hun leeftijd krijgen ze daar verschillende vragen bij: 
op zoek gaan naar gelijkenissen en verschillen tussen talen, taalfamilies 
ontdekken, verschillende schriftsystemen vergelijken, … 
Deze vragen worden daarna klassikaal besproken. 

EINDTERMEN N 1.1, 6.1, 6.2, 6.5, 7 

LESMATERIAAL http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/100222_ouv
erture_langues/100222_ouverture_langues.pdf (p.31) 

 

  

http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/100222_ouverture_langues/100222_ouverture_langues.pdf�
http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/100222_ouverture_langues/100222_ouverture_langues.pdf�


©Project Talensensibilisering CTO-SDL 2012 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 
 
 

THEMA Taaldiversiteit in de klas en op school 

DOELPUBLIEK 2de en 3de graad lager onderwijs 

LEERGEBIED Nederlands 
Wereldoriëntatie  

DOELEN Kennis 
- De leerlingen weten dat Nederlands, Frans en Duits niet de enige talen zijn 

die in België worden gesproken. 
 Vaardigheden 
- De leerlingen kunnen de taaldiversiteit analyseren op klas- of schoolniveau. 
- De leerlingen kunnen de eigen meertaligheid in kaart brengen met het 

accent op wat men allemaal kan/kent.  
Attitudes 
− De leerlingen zijn geïnteresseerd in en staan open voor de diversiteit van 

taaluitingen. 
− De leerlingen erkennen de (meer)talige identiteit van hun klasgenoten, hun 

school en hun omgeving.  

DUUR 50 minuten 

WERKVORM Klassikaal 

INHOUD De leerlingen ontdekken welke talen in België worden gesproken naast het 
Nederlands, Frans en Duits door na te gaan welke talen klasgenoten en 
leerkrachten spreken.  

EINDTERMEN N 6.1, 6.2, 6.4, 7 
WO 3.2, 4.7, 4.10 

LESMATERIAAL Leon, H., W. Schrauwen en H. De Smedt (2003), Meer dan één taalbeschouwing. 
Een lessenpakket over talen, meertaligheid en taaldiversiteit. Molenstede: 
Grafische Groep Tuerlinckx. p. 99-102.  
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THEMA De meertalige kenmerken van de buurt in kaart brengen 

DOELPUBLIEK 3de graad lager onderwijs 

LEERGEBIED Muzische vorming 
Nederlands 
Wereldoriëntatie 

DOELEN Kennis 
- De leerlingen hebben inzicht in de meertalige identiteit van hun omgeving. 

Vaardigheden 
- De leerlingen kunnen herkennen welke talen in de buurt aanwezig zijn. 

Attitudes 
- De leerlingen zijn geïnteresseerd in en staan open voor de taaldiversiteit in 

hun omgeving. 

DUUR 60 minuten per deelactiviteit 

WERKVORM Klassikaal en groepjes 

INHOUD De leerlingen leren hun buurt kennen en ontdekken welke talen er allemaal 
aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen ook creatief aan de slag gaan 
en een voorstelling geven aan een andere klas. Deze activiteit bestaat uit 
verschillende deelactiviteiten 
Zie ook Thème 2 : Langues en contact en Thème 4 Bibliographie langagière: ‘A la 
découvert de mon quartier’ in dezelfde bron.  

EINDTERMEN MV 1.4, 1.5, 1.6 
N 1.9, 2.3, 2.6, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.2, 6.4, 7 
WO 3.1, 3.3, 3.7, 6.1, 6.3bis, 7 

LESMATERIAAL http://www.elodil.com/pdf/activites_primaire/DecouverteQuartier.pdf 
(Franstalige activiteiten) 
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THEMA De betekenis van dinosaurusnamen 

DOELPUBLIEK 2de en 3de graad lager onderwijs 

LEERGEBIED Nederlands 
Wereldoriëntatie 

DOELEN Kennis 
- De leerlingen weten dat er verschillende taalvariëteiten bestaan.   
- De leerlingen hebben een notie van het gebruik van Grieks en Latijn in 

wetenschappelijke taal.  
Vaardigheden 
- De leerlingen kunnen met behulp van een woordenlijst de betekenis van 

wetenschappelijke namen ontcijferen.  
Attitudes 
− De leerlingen zijn geïnteresseerd in en staan open voor de diversiteit van 

taaluitingen. 

DUUR 60 minuten 

WERKVORM Individueel of in duo's 

INHOUD De leerlingen ontdekken aan de hand van enkele voorbeelden hoe de 
dinosaurussen aan hun namen zijn gekomen. Vervolgens proberen ze zelf een 
aantal dinosaurusnamen met behulp van een lijst met Griekse en Latijnse 
woorden te ontcijferen en te koppelen aan afbeeldingen van de dinosaurussen. 
Ten slotte bedenken ze een fantasienaam voor een dinosaurus en maken ze er 
een tekening bij. Een andere leerling beoordeelt of de naam en tekening goed bij 
elkaar passen.  

EINDTERMEN N 3.4, 4.1, 6.1, 6.5, 6.7 
WO 1.3, 5.5, 5.9. 

LESMATERIAAL Ontwikkeld in het kader van het project Talensensibilisering door het Centrum 
voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), 
in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (Tineke Padmos) 
Bronnen:  
http://www.ucmp.berkeley.edu/fosrec/MunGun4.html#TAB1 
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/allabout/Names.shtml 
http://www.calacademy.org/exhibits/dinos/pdfs/the_name_game5-8.pdf 
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Steunpunt Diversiteit en Leren 

Sint-Pietersnieuwstraat 49 
B-9000 Gent  

09-264.70.38 / 09-264.70.49 
 

info@diversiteitenleren.be 

http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be 

____________ 
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