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Globaliseer het
taalonderwijs:
alle grenzen open?
KRIS VAN DEN BRANDEN
KU LEUVEN

Zijn we nog mee?

“De wereld is drastisch veranderd, de school niet.
En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon hopeloos verouderd.
(Wagner, 2008)
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“Leerlingen en leerkrachten merken dat het onderwijs achterop hinkt
en dat het anders moet en kan. Het risico om volledig passé te zijn en
de trein te missen is te groot. Tijd om in actie te schieten dus en een
frisse en moderne wind door ons onderwijs te laten waaien”
(Scholierenrapport, 2016, p. 11)

economisch perspectief
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Taal en informatie doen werken



Vaardig, kritisch, doelgericht informatie verwerken
Feiten van (ongenuanceerde) meningen onderscheiden



Helder communiceren en helder verslag uitbrengen



… in meer dan 1 taal

Knipperlichten
Vlaamse jongeren zijn goed in lokaliseren van
specifieke informatie in een tekst, maar minder
goed in het structurerend en beoordelend lezen
van informatieve teksten, én minder goed in het
reflecteren over teksten en interpreteren van
globale inhoud van tekst.
(PISA-rapporten; Peiling Nederlands, 2010)
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Knipperlichten
Voor luisteren en lezen “blijken leerlingen meer moeite te
hebben met opgaven over wervende teksten. Ze stellen zich
vaak nog te weinig kritisch op ten opzichte van wervende
teksten of de media. Leerlingen zetten betere lees- en
luisterprestaties neer wanneer ze informatie uit een tekst
moeten selecteren dan wanneer ze informatie moeten
afleiden, combineren, ordenen, interpreteren of evalueren.”

(Peiling Nederlands 2010, p.53)

Knipperlichten
Studenten in Vlaanderen en Nederland hebben
bij de instroom van het hoger onderwijs weinig
problemen met het beantwoorden van letterlijke,
gerichte vragen maar veel meer met het
structurerende niveau en boventekstuele niveau
(meerdere bronnen tegelijkertijd raadplegen).
Studenten hebben ook problemen met
samenvatten.
(Peters & Van Houtven, 2010; Herelixka & Verhulst, 2014)
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Knipperlichten


Uit het recente PIAAC-onderzoek (PiAAC, 2012, zie www.
piaac.ugent.be) blijkt dat in Vlaanderen 9% van de jongeren tussen
16 en 24 jaar functioneel laaggeletterd is. Het risico op
laaggeletterdheid wordt groter als de moedertaal van de jongere
niet het Nederlands is en de ouders laagopgeleid zijn.



De geletterdheid van veel jongeren in het BSO wordt onvoldoende
bevorderd tussen 3BSO en 6BSO (Jaspaert en Van den Branden,
2011).

Knipperlichten



15-jarige Vlaamse leerlingen lezen niet graag (PISA, 2009).
http://www.klasse.be/archief/leestechniek-supertop-leespleziersuperflop/
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Knipperlichten
Niet spelling, maar het schrijven van heldere, samenhangende teksten
en het hanteren van het gepaste register zijn de grootste
mankementen van de schrijfproducten van eerstejaarsstudenten
hoger onderwijs.

(Herelixka & Verhulst, 2014)

Kennis doen werken


Kennis flexibel toepassen en gebruiken om authentieke
problemen op te lossen in uiteenlopende situaties



Kennis aanwenden om genuanceerd te denken en
weloverwogen oordelen te vellen eerder dan zich te laten
leiden door mediagenieke slogans, extreme dogma’s of
emotionele stereotypen
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Verbeelding doen werken

LETTERREEK.

Sociale relaties doen werken


Leren samenwerken en samen leven met mensen die van
ons verschillen



Andere standpunten en zienswijzen respecteren,
compromissen uitwerken, conflicten op een vreedzame
manier beslechten



Verschillen tussen mensen positief uitbuiten
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Technologie doen werken
“In regard to media and technology, it can be said that
Millennials are self-taught but not well-taught.”
(Considine, Horton & Moorman, 2009)

Verandering doen werken


Je flexibel aanpassen aan nieuwe situaties, feiten,
wendingen en informatie



Niet bang zijn voor verandering
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Je eigen leer-kracht doen
werken


Breed arsenaal aan leerstrategieën, leerattitudes en
leervaardigheden ontwikkelen



Je eigen ontwikkeling in handen kunnen nemen



Het geloof in je eigen “leer-kracht” niet verliezen

Je eigen leven doen werken


Je ontwikkelen tot onafhankelijk denkende mensen die
zelfstandig beslissingen kunnen nemen



Leren voor jezelf zorgen en weerbaar worden



Je eigen levensroute kunnen uitstippelen en vormgeven
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Het leven op deze planeet
doen werken


Verder dan je eigen neus kijken



Een bijdrage leveren tot een betere wereld om je heen



Opkomen tegen onrecht



Het voortbestaan van de planeet verzekeren

Actualiseer het curriculum!
taal en informatie doen werken
kennis doen werken
verbeelding doen werken
moderne technologie doen werken
sociale relaties doen werken
verandering doen werken
je eigen leer-kracht doen werken

kernonderdeel
van het
curriculum

je leven doen werken
het leven op deze planeet doen werken
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Ook voor jonge kinderen?


Fruitsla maken?



Proefschrift Verhelst (2002):


Taalverwerving anderstalige kleuters wordt maximaal bevorderd door
taalaanbod en gesprekken die aansluiten bij de acties die kleuters
intrinsiek interessant vinden

Ook voor jonge kinderen?

12

3‐10‐2016

Hoe werken aan sleutelcompetenties?

Gezondheidsdag op
school

Hoe werken aan sleutelcompetenties?
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Hoe werken effectieve onderwijssystemen aan
succesvolle (taal)leerervaringen
-

-

Ze confronteren de leerling met zinvolle inhouden en
haalbare uitdagingen.
Ze motiveren leerlingen zetten hen aan tot actief leren.
Ze geven leerlingen kansen om verbindingen te maken
tussen het nieuwe en het gekende, tussen gekende
ideeën, tussen abstract en concreet, tussen kennis en
toepassing
Ze maken het leren socialer en collaboratiever.
Ze maken gebruik van een variatie aan werk- en
groeperingsvormen.
Ze doorbreken de grenzen tussen vakken en tussen school
en buitenwereld.
Ze scheppen een veilig klimaat waarin fouten maken
mag en plezier in (taal)leren centraal staat.
Ze differentiëren tussen studenten.
Ze geven studenten feedback.
Ze gebruiken evaluatie om het onderwijs beter te maken.

Zwerkbal voor dreuzels


Zelf regels bedenken en uitschrijven



Spelregels laten uitproberen door ander leerjaar



Feedback op uitgeschreven regels verwerken



Zelf contact leggen met gemeentebestuur en voetbalclub



Zelf online contact leggen met andere scholen



Zelf ouders, grootouders, vrienden uitnodigen
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Het belang van leesbevordering!
“Uit een grootschalig onderzoek van de University of London (Institute
of Education) blijkt dat ‘reading for pleasure’ (lezen voor je plezier) bij
leerlingen tussen 10 en 16 een zeer positieve impact heeft op hun
woordenschat, spellingvaardigheden en… prestaties voor wiskunde.
Zeer opvallend is dat voor deze leerlingen het effect van vaak “lezen
voor je plezier” sterkere effecten op hun schoolprestaties had dan de
opleiding van hun ouders.”
https://duurzaamonderwijs.com/2014/03/18/het-effect-van-leesplezierop-woordenschat-spelling-en-wiskundeprestaties/

Brede leesomgevingen

In de bibliotheek wordt een speurtocht georganiseerd die kinderen op een plezierige manier met allerlei boeken in aanraking brengt * De gemeente
zet met kansarme kinderen een project op rond “vrije bibliotheken”: dat zijn kleine vogelkastjes of telefooncellen die door kinderen worden
omgetoverd tot boekenkasten en die in het straatbeeld worden opgesteld. Iedereen mag er gratis een boek uithalen als hij er een ander in plaatst *
De bib stelt thematische boekenkoffers ter beschikking van speelpleinmonitoren, culturele evenementen, markten, jeugdorganisaties zodat zij
voorleessessies in hun activiteiten kunnen integreren * De website “Boekenzoeker” van de Stichting Lezen biedt aan jongeren de kans een boek te
vinden dat aansluit bij hun interesses * De gemeente organiseert een workshop met een jeugdauteur die jongeren uitdaagt uit om een cover en een
einde voor zijn nieuwe boek te verzinnen * Een zelforganisatie van moeders biedt aan ouders sessies rond voorlezen. Studenten van de
lerarenopleiding brengen thuisbezoeken om sommige moeders tijdens de eerste sessies te flankeren * Bij een medische consultatie van hun baby
krijgen ouders van het project “Boekbaby’s” een babypakket rond prille leesbevordering * Leerlingen mogen op school één uur vrij lezen: ze
maken voor hun medeleerlingen promotie voor de goede boeken die ze hebben gelezen. * Tijdens de zomervakantie verfilmen jongeren een deel
van hun favoriete boek. Daarvoor mogen ook de lokalen van de school en een aantal gemeentediensten worden gebruikt…
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Globaliseer het onderwijs!
Sloop de grenzen tussen…
-

vakken en compartimenten binnen vakken
studierichtingen en leerjaren
binnenschools en buitenschools leren
expliciet en impliciet taalleren
formeel leren en informeel leren
mensen

Globaliseer het onderwijs!

De school van de vorige eeuw
werd gedomineerd door haar
muren en plafonds.
De school van de 21ste eeuw
moet gedomineerd worden
door open ramen en deuren.
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W817

Hebben we dan nog een vak
Nederlands nodig?

Vak taal?


Ja….



Schijnwerperfunctie: tijdelijk focussen op registers, leesstrategieën,
leesbevordering, schrijfprocessen woordenschat…



Harmonica-functie: zoals Google Earth inzoomen op taal en
uitzoomen op de wereld….

17

3‐10‐2016

Hoe werken aan sleutelcompetenties?

Gezondheidsdag op
school

Vak taal? Andere schijnwerpers?


Taalcompetent in registerkeuze



Taalcompetent in informatieverwerking



Taalcompetent in identiteitsontwikkeling



Taalcompetent in cultuurbeleving



…
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Vak talen?


Schijnwerperfunctie kan ook in vreemdetalenonderwijs



Goede meertaligheid en “slechte” meertaligheid?

Meertalig onderwijs?


Wat met de moedertaal van anderstalige leerlingen? Opstap voor
leren in een nieuwe (tweede) taal?



Meertalig onderwijs?



cf. internationale aandacht voor minderheidstalen:


Raad van Europa: Charter voor regionale of
minderheidstalen/Framework Convention



Initiatieven Europees Parlement
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Thuistaal als socio-emotionele
factor
Positief omgaan met thuistaal op school bevordert:




welbevinden en betrokkenheid
identiteitsontwikkeling
de kans dat emotionele kloof tussen thuis-school verkleint

Sterke variant: transitiemodel
Minder sterke variant: tolereren/stimuleren van thuistaalgebruik op speelplaats,
in de klas, tijdens groepswerk: “translanguaging”

Zie www.meertaligheid.be, www.validiv.be

De leraar maakt het ultieme
verschil

“The quality of an education cannot exceed the quality of its teachers”
(McKinsey-rapport, p. 17)
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7 C’s

Toelichting

Care

De leerkracht geeft de leerlingen het gevoel dat hij echt om hen geeft. De
leerkracht wil begrijpen hoe leerlingen over bepaalde dingen denken en hecht
veel belang aan het welbevinden van de leerlingen.

Challenge

De leerkracht stelt hoge eisen aan de leerlingen. Hij introduceert veel nieuwe
dingen. De leerkracht vraagt aan leerlingen om uit te leggen waarom ze een
bepaald antwoord gaven. De leerkracht wil niet dat leerlingen opgeven als het
moeilijker wordt en leert de leerlingen hoe ze hun fouten kunnen verbeteren.

Clarify

De leerkracht legt moeilijke dingen op een begrijpelijke manier uit. Als een leerling
iets niet begrijpt, legt de leerkracht het op een andere manier uit. De leerkracht
volgt op of de leerlingen de stof begrepen hebben.

Captivate

De leerkracht maakt de lessen interessant en maakt leren aangenaam. De
leerkracht zoekt naar manieren om de aandacht en interesse van de leerlingen te
verhogen.

Confer

De leerkracht gaat volop in interactie met de leerlingen. De leerkracht vraagt naar
de mening van leerlingen en geeft hen tijd om hun ideeën uit te drukken. De
leerkracht gaat respectvol om met de ideeën van de leerlingen en geeft hen
inspraak.

Consolidate

De leerkracht controleert of de leerlingen de nieuwe stof begrepen hebben. De
leerkracht geeft leerlingen feedback die hen helpt om hun werk te verbeteren. De
leerkracht vat op het einde van de dag/les samen wat belangrijk is..

Control

De leerkracht heeft controle over het leerlinggedrag. De leerkracht organiseert de
les goed en laat weinig kostbare tijd verloren gaan. De leerkracht hecht veel
belang aan respectvolle interactie in de klas.

De rol van evaluatie


Wat doet evaluatie in het onderwijs met de positieve-energie-voorleren van de leerling?



Leidt evaluatie tot:


Meer KOPZORGEN voor de leerling?



Een betere ZORG voor de leerling?
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Evalueren om te leren


naar leerlingen kijken



en je afvragen:


Wat zie ik?

EN


Wat kan ik voor deze leerling doen? Hoe kan ik het leerproces van deze
leerling het best ondersteunen?

Opvolgen van evaluatie
Het cruciale belang van feedback en verfijnde ondersteuning:


Evaluatie als aanzet tot verder leren



Feedback die positief motiveert én informeert



Feedback die het leerproces voortstuwt, cognitief én socio-emotioneel
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De kracht van feedback


Where am I going?

Feed up



How am I going?

Feed back



Where to next?

Feed forward

(Hattie & Timperley, 2007)

De rol van evaluatie:
“Evaluatie biedt niet alleen een spiegel voor het kind maar ook een spiegel
voor de school: resultaten van taaltoetsen en observaties kunnen dienen
als hefboom voor onderwijsverbetering, tenminste als de school de
resultaten van de evaluatie gebruikt om ook zichzelf te evalueren.”
(Van den Branden, Handboek taalbeleid basisonderwijs, p. 145)
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Van expert-leraren naar expertteams
“Ook in dit opzicht zal onderwijs een sociale bocht moeten nemen.
Waarschijnlijk vormen schoolteams de potentieel meest krachtige
leergemeenschappen op aarde. Maar opdat schoolteams echt
professionele leergemeenschappen kunnen worden, moet de
beschikbare – en schier onuitputtelijke – energie-voor-leren van een
schoolteam op gepaste wijze aangeboord worden.”

(Visietekst duurzaam onderwijs, p. 11)

Gedeelde zorg


Samen beleid maken en prioriteiten bepalen



Samen lessen/projecten voorbereiden, geven en nabespreken



Co-teaching



Samen evaluatiegegevens verzamelen, uitwisselen en bespreken



Samen zorgbeleid uittekenen en implementeren



Samen het eigen onderwijs evalueren en eruit leren om het
onderwijs nog krachtiger te maken
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Duurzaam onderwijs?


Cruciale competenties worden ontwikkeld: leerlingen en studenten
ontwikkelen de competenties die cruciaal zijn voor hun toekomstig
leven en voor de toekomst van de planeet.



Energie voor leren wordt hernieuwd: de energie die leerlingen en
studenten investeren in onderwijs wordt maximaal omgezet in leren
en ontwikkeling, wat op haar beurt nieuwe energie voor leren
oplevert.



Er gaat geen talent verloren: onderwijs werkt optimaal voor elke
leerling/student, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Meer lezen?
Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste
eeuw. Een boek voor leerkrachten en ouders. Leuven:
ACCO.
Bestellen via:
https://www.acco.be/nlbe/items/9789462922853/Onderwijs-voor-de-21steeeuw

LEES OOK de BLOG:
www.duurzaamonderwijs.com
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