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IN HET HOOFD VAN HET JONGE KIND

Een jongen wordt een man, een meisje wordt een …





GELIJKE 
ONDERWIJS-

KANSEN



GESPREKKEN 
VOEREN MET 

KINDEREN



HOE ZOU JIJ DIT VERHAAL VERTELLEN?











WIE IS DE WINNAAR?

klas 1 vs. klas 2



DRIE INTERACTIESTIJLEN

Non-productief

Passief-productief

Actief-productief

(Frijns, 2017; Frijns & Van den Branden, 2021)





KAN DAT OOK IN HET LAGER ONDERWIJS?



Arif De klas van juf Femke

HOE STIMULEERT JUF FEMKE TAAL LEREN?
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https://www.klasse.be/251140/taal-leren-in-een-diverse-klas/


https://www.lannoo.be/nl/taal-leren




(Joaquin & Schumann, 2013; Lee et al., 2009; Spilt et al., 2015)





“Turks besta nie. 

Omdat we moeten 

met huisje met 

Turks praten en 

hier moeten 

Nederlands 

praten.”



(De Backer, Duarte, & Frijns, 2022; Jordens, 2016; Sierens et al., 2018; Strobbe, Van der 

Wildt, Van Avermaet, Van Gorp, Van den Branden, & Van Houtte, 2017)

PERCEPTIES VAN LERAREN
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De thuistaal is een 
hinderpaal voor het 
leren van de 
schooltaal.

1

De thuistaal is een 
sporadische bron 
voor welbevinden 
en/of leren.

2

De thuistaal is een 
systematische bron 
voor welbevinden 
en/of leren.

3





WIE HEEFT HET GEDAAN?

Gebaseerd op de Toren van Babbel



MENEER BALDIDO







ACTIEF-PRODUCTIEVE GESPREKKEN
- Sterke 

taalvaardigheidsontwikkeling

- Positief zelfbeeld



WAT WIL JE KOMENDE WEEK IN JE LES TOEPASSEN?





‘Ik moet wel zeggen dat, toen ik het woord taalbeleid las, ik in eerste 
instantie top-down dacht. Beleid leek mij iets voor directies of 
hogerhand die bepalen wat taalbeleid inhoudt. Maar bij de eerste 
les werden mijn vermoedens onmiddellijk weggespoeld. Wat was ik 
blij om te horen dat het ging over het uitwerken van effectieve taken 
in het taalonderwijs dat we geven op school. Over visies in 
onderwijs en hoe we kijken naar het leren van taal in onze 
schoolcontext.’ (leraar)

(Frijns, 2019, p. 135)
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TAALBELEID?



WAT IS EEN TAALBELEID?

Een talenbeleid is een lijn of aanpak die een schoolteam uitdenkt om samen de
doelstellingen van de school op vlak van taalstimulering en taalontwikkeling te
kunnen realiseren. Met een talenbeleid creëert een schoolteam dus samen de
randvoorwaarden voor goed taalonderwijs. Een doeltreffend talenbeleid bestaat uit
twee onderdelen: 1) Effectief taalonderwijs in de klas; 2) Een inspirerende
leeromgeving voor schoolteamleden in de school.

(Vanbuel, Van Gils, & Versteden, 2021)



WELKE AANPAK KIES JIJ?

De begrijpend leesresultaten van school De Vlieger vallen tegen. De school heeft heel wat 
meertalige leerlingen die het thuis niet zo breed hebben. Alle leraren brengen ideeën in hoe 
het begrijpend leesonderwijs beter kan. Het team zou kunnen werken met het woord van de 
dag, strategieënposters en extra boeken in de klas. Twee jaar later zijn de resultaten echter 
nog altijd tegenvallend. Tijdens de koffiepauze wisselen de schoolteamleden ideeën uit. Op 
welk plan zou jij inzetten?

a) De school gaat het best op zoek naar materialen en probeert het best een nieuwe methode 
uit.

b) De school raadpleegt het best literatuur om uit te zoeken wat er anders kan in de klas.

c) De school stelt een werkgroep samen om een talenbeleidsplan uit te schrijven.

d) De school zoekt uit wat het team en individuele leraren nodig hebben om een talenbeleid te 
ontwikkelen



TAALBELEID: 4 TYPES

(Vanbuel, 2020)

leeromgeving
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1) Papieren talenbeleid

2) Spooktalenbeleid

3) Willekeurig talenbeleid

4) Strategisch talenbeleid

①

②

③

④





https://www.klasse.be/259424/talenbeleid-weinig-effect/




CONTACT
carolien.frijns@ugent.be
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UITSMIJTER: VISIE CENTRALE TOETSEN VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING

https://steunpunttoetsen.be/visie/

