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Programma

■ 16:00 – 17:00: plenaire inleiding 

■ 17:00 – 17:30: soep & broodje

■ 17:30 – 18:30: bespreking lesactiviteiten in drie
subgroepen

■ 18:30 – 19:00: plenaire nabespreking
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Doelen bijeenkomst

§ Introductie taalverschillen
§ Moedertaal in het onderwijs?
§ Voor u: concrete handvatten voor de praktijk
§ Voor ons: evaluatie van nieuw ontwikkeld 

lesmateriaal
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Onderwijs in meertalige 
klassen
■ Herkent u deze situaties?
– Een Turks jongetje behaalt goede resultaten, maar 

durft in de klas geen woord Nederlands te praten. 
– Op het schoolplein spelen de kinderen met een 

Poolse achtergrond altijd samen, en spreken 
daarbij Pools.

– Een Eritrese leerling blijft voortdurend dezelfde 
fout maken: hij vergeet onderwerp en 
persoonsvorm om te draaien in vraagzinnen (‘Waar 
jij gaat naartoe?’).
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Onderwijs in meertalige 
klassen
■ Mogen leerlingen in hun eigen taal praten:
– Tijdens samenwerken in groepjes van 2 tijdens de 

rekenles?
– Tijdens een knutselactiviteit?
– Tijdens de gymles?
– Bij het buitenspelen?
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Meertalig onderwijs

■ Meertalige klas = uitdaging voor de docent

■ Taalkundig onderzoek laat zien:
verbieden van moedertaal in de klas werkt 
averechts

– Schaamte voor moedertaal kan taalverwerving en 
kennisontwikkeling andere vakken afremmen

– Doet geen recht aan meertalige identiteit leerling

■ Gebruik en kennis van andere talen kunnen juist 
helpen bij het leren van Nederlands

6



Artikel 9 Inhoud onderwijs 
lid 13

Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. 
Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de 
Friese taal of de streektaal mede als voertaal bij 
het onderwijs worden gebruikt. Voor de opvang in 
en de aansluiting bij het Nederlandse onderwijs 
van leerlingen met een niet-Nederlandse 
culturele achtergrond kan de taal van het land 
van oorsprong mede als voertaal bij het 
onderwijs worden gebruikt, overeenkomstig een 
door het bevoegd gezag vastgestelde 
gedragscode.
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Enkele kernpunten uit de 
handreiking

§ Behoeften kind als uitgangspunt: een 
ononderbroken, brede ontwikkeling

§ De meertalige setting waarin kinderen 
opgroeien is een belangrijk gegeven

§ Tweedetaalontwikkeling is een langdurig
proces: integrale aanpak en blijvende
ondersteuning nodig

§ Functioneel veeltalig onderwijs
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Meertalig onderwijs

■ Wat gebeurt er al?
– Translanguaging
– Vlaanderen: taalsensibilisering
– Lectoreninitiatief, bijv. nieuwsbrief
– Lokale initiatieven in Nederland, bijv. Esprit Scholengroep

■ De grote vraag: hoe pak je dit als docent aan?

10



Onderzoeksproject MoedINT2

■ Onderzoeksproject aan de Universiteit Utrecht 

■ ‘Zoomt in’ op een onderdeel van dit thema:

moeilijkheden die voortkomen uit taalverschillen 
tussen het Nederlands en de moedertaal
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Struikelblokken

■ Welke struikelblokken komt een NT2-leerder tegen?

■ Moeilijk voor álle leerlingen: 
– De/het
– Er
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Struikelblokken

■ Welke struikelblokken komt een NT2-leerder tegen?

■ Moeilijk als je een bepaalde moedertaal hebt: 
– Turks: geen verschil tussen hij/zij
– Russisch: geen lidwoorden
– Syrisch-Arabisch: andere woordvolgorde in 

vraagzinnen
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Struikelblokken

■ In het onderwijs is vaak weinig aandacht voor zulke 
moedertaalspecifieke problemen

■ Oorzaken:
– Enorme taaldiversiteit (>10 moedertalen per klas)
– Gebrek aan geschikte didactische middelen
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Onderzoeksproject MoedINT2

■ Doel: ontwikkeling van een app
– Bevat toegankelijke overzichten van cruciale 

verschillen tussen het Nederlands en allerlei 
moedertalen

– Doelgroep: docenten die te maken hebben 
met meertalige klassen

– Inclusief lesactiviteiten
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Stand van zaken app

■ Prototype van de app is al online beschikbaar 
(webapp www.moedint2.nl)

– Informatie over Pools en Syrisch-Arabisch, later 
voegen we meer talen toe

– Een groep docenten gebruikt het prototype en 
geeft feedback

– Oktober 2018: verbeterde versie online
– Meer informatie: https://nt2.sites.uu.nl
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Stand van zaken 
lesactiviteiten
■ Lesactiviteiten in ontwikkeling (nog niet online)

■ Doelgroep: docenten met leerlingen tussen de 10 en 14 
jaar oud

■ Uitgangspunt: grammaticale struikelblokken
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Uitgangspunten
■ Geschikt voor leeftijd 10-14

■ Behapbaar voor leraren in Nederlandse onderwijs

■ Bevorderen van interactie

■ Op basis van eigen taalproductie

■ Functionele taalvaardigheid versterken

■ Betekenisvol voor leerlingen

■ Voor klassen met meerdere taalachtergronden én meerdere 
taalniveaus

■ Ruimte voor adaptiviteit aan verschillende talige niveaus
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Soep & broodje

Vervolg:

■ Om 17:30 bespreken we de lesactiviteiten in drie subgroepen:

– Groep 1 in zaal 06-07
– Groep 2 in het grand café
– Groep 3 in zaal 4.1 (max. 12 personen)

■ Neem nu eerst even 5 minuten de tijd om de lesactiviteiten te 
bestuderen
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Bespreking lesactiviteiten

1. Wat vindt u van de ontwikkelde lesactiviteiten?

2. Is het zinvol als docenten verschillen tussen het 
Nederlands en de moedertaal expliciet maken? 
Waarom wel/niet?

3. Denkt u dat de ontwikkelde lesactiviteiten een 
bijdrage kunnen leveren aan het taalonderwijs in 
meertalige klassen? 

4. Welke aanpassingen zijn nodig of wenselijk?
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Plenaire nabespreking

1. Is het zinvol als docenten verschillen tussen het 
Nederlands en de moedertaal expliciet maken? 
Waarom wel/niet?

2. Denkt u dat de ontwikkelde lesactiviteiten een 
bijdrage kunnen leveren aan het taalonderwijs in 
meertalige klassen? 

3. Welke aanpassingen zijn nodig of wenselijk?
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Dank u wel!

■ Hartelijk dank voor het meedenken en voor uw 
feedback. We hopen dat u er iets van meeneemt!

■ Blijf op de hoogte van het project door u op de 
nieuwsbrief te abonneren 
(zie https://nt2.sites.uu.nl)

■ Zie ook: http://nederlands.slo.nl/meertaligheid

■ Verder werken aan meertaligheid in de klas? Doe 
dan mee in de ontwikkelgroep of klankbordgroep 
rondom meertaligheid vanuit SLO: j.smit@slo.nl
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