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Steunpunt Diversiteit en leren

Wetenschappelijk onderbouwde 
ondersteuning bieden op het vlak van 

‘omgaan met diversiteit’ in diverse 
leercontexten.

Onderzoek & 
visieontwikkeling

Materiaalontwikkeling

Vorming & begeleiding



SDL

Wetenschappelijk onderbouwde 
ondersteuning bieden op het vlak van 

‘omgaan met diversiteit’ in diverse 
leercontexten.

https://diversiteitinactie.be/
https://pro.vanbasisnaarsecundair.be/
http://www.steunpuntgok.be/secundair_onderwijs/materiaal/lesmateriaal/bronnenboek/interactieve_werkvormen.aspx
http://www.bredeschool.org/
https://www.grotekansen.be/nl/home/1
https://metrotaal.be/
https://edinaplatform.eu/


Koen Mattheeuws

Trainer sedert 1999, bij SDL sinds 
2013

Thema’s: Breed evalueren, M-decreet, 
Transitiemomenten/OLB, DISCO-tool

Vorming, Trajectbegeleiding, 
Coaching, Teambegeleiding

Koena.mattheeuws@ugent.be 



“De uitdagende weg van visie naar 
praktijk”

workshop over taalverwerving en 
meertaligheid



Situering

Wetenschappelijk onderzoek 
leert ons steeds meer over 
taalverwerving en meertaligheid.
Het blijft echter een uitdaging 
om die kennis om te zetten in 
een haalbare- en effectieve 
klaspraktijk. 
Zeker in deze roerige tijden 
waarin duizenden mensen hun 
land ontvluchten.

Leerkrachten zijn doorgaans heel 
erg begaan met taal en 
taalontwikkeling. Ze hebben 
hierdoor soms de neiging om te 
zoeken naar de Heilige graal, 
m.a.w. een aanpak die al onze 
zorgen rond taal en 
meertaligheid ondervangt. 
Daardoor geraken mensen wel 
eens ontmoedigd of slaat 
onzekerheid toe. Dat is jammer 
want we kunnen al heel veel 
(met heel weinig). 



Enkele basisprincipes



Enkele basisprincipes

Taal is heel sterk verweven met onze identiteit 

Net als onze identiteit is elke taal voortdurend in 
beweging

Elke taal is rijk 

Elke taal heeft een eigen structuur 

Taalleren stopt nooit



Basisprincipes en houdingen

Taal is heel sterk verweven met onze identiteit 

• Erken de waarde van taal voor iemand

Net als onze identiteit is elke taal voortdurend in beweging

• Ga soepel om met de taal

Elke taal is rijk 

• Waardeer de rijkdom van elke taal

Elke taal heeft een eigen structuur 

• Geef inzicht in taal en verken waar het kan minimaal de taal van de ander

Taalleren stopt nooit

• Vertrouw op dit leerproces en vermijd de cut off



Elk principe roept valkuilen op

Taal is heel sterk verweven met onze identiteit 

• De taal negeren of miskennen is…

Net als onze identiteit is elke taal voortdurend in beweging

• Voor het kind betekenen ‘stroeve labels’…

Elke taal is rijk 

• Als we denken in termen van statustalen …

Elke taal heeft een eigen structuur 

• De structuur van onze taal als ‘normaal’ beschouwen betekent…

Taalleren stopt nooit

• Door beslissende meetmomenten te hanteren…



Meertaligheid: Een groeiproces

Verbieden
• We gaan talige diversiteit tegen.

Negeren
• We negeren het gebruik van talige diversiteit.

Exploreren

• We waarderen het gebruik van talige diversiteit en maken het 
zichtbaar.

Exploiteren

• We benutten en stimuleren het gebruik van talige diversiteit als 

hefboom tot leren.



4 Profielen

Het is mogelijk om je als leerkracht te bewegen tussen deze vier 
profielen

Het is belangrijk om deze vier profielen niet te aanzien als vier 
afgebakende gehelen. 



Situeer je eigen taalbeleid

Het is mogelijk om 
je als leerkracht te 
bewegen tussen 
deze vier profielen

Het is belangrijk om 
deze vier profielen 
niet te aanzien als 
vier afgebakende 
gehelen. 

https://meertaligheid.be/content/4-onderzoek/professionals-quiz.pdf?fbclid=IwAR3Mw0-xQowBwEY2Cd5vRyB1YqB_o36GbF5gYQ1PCnBdnBrqCZOmbpWnP5A


A2: Visie over de rol 
van onderwijs op vlak 
van diversiteit (12)

• Spanningsveld tussen overtuigingen en 
principes enerzijds en de praktijk 
anderzijds. 



MEER WETEN? 



DISCO - 7 deelinstrumenten

Houding tegenover verschillende vormen van diversiteitA 1

Visie over de rol van onderwijs op vlak van diversiteitA 2
A. Attitudes

B. Gevoel van
bekwaamheid

Oog hebben voor diversiteitB 1

De krachten bundelen met collega’s en externe partners

Elke leerling laten (excel)lerenB 2

Leerlingen begeleiden tot kwaliteitsvolle interactiesB 3

B 4

De krachten bundelen met diverse oudersB 5



Meertaligheid: Een groeiproces

Verbieden
• We gaan talige diversiteit tegen.

Negeren
• We negeren het gebruik van talige diversiteit.

Exploreren

• We waarderen het gebruik van talige diversiteit en maken het 
zichtbaar.

Exploiteren

• We benutten en stimuleren het gebruik van talige diversiteit als 

hefboom tot leren.



Bepaal je eigen traject naar een 
onderbouwd meertaligheidsbeleid

www.metrotaal.be

https://metrotaal.be/
http://www.metrotaal.be/


Focus op de verschillende voordelen

Cognitieve voordelen voor àlle leerlingen

Niet cognitieve voordelen voor àlle leerlingen

Niet cognitieve voordelen voor leerlingen uit 
taalminderheden



Meertaligheid als troef

Surf naar www.metrotaal.be
Klik op de halte ‘Kennis’ en zoek de 
voordelen van meertaligheid

http://www.metrotaal.be/


Et voilà…

Anderstalig is 
vaak = meertalig

Wie noemen we 
taalzwak? 



Exploreren

Concreet vertaalt zich dat in een krachtige 
leeromgeving waarin we talige diversiteit zichtbaar 
maken en waarderen. 

Daardoor geven leerkrachten aan dat ze openstaan 
voor taaldiversiteit en culturele verschillen in de 
maatschappij. Meer nog, ze hechten er belang aan.

Bovendien biedt talensensibilisering én voor 
meertalige én voor ééntalige leerlingen én ouders heel 
wat positieve voordelen.

https://metrotaal.be/de-klas
https://metrotaal.be/kern-van-de-zaak/voordelen-leerlingen


Krachtige leeromgeving

Actief Passend

Echt Samen



4 bepalende gevoelens

Gevoel van autonomie

• Actief

Het gevoel dat ik het kan

• Passend

Gevoel dat het ertoe doet

• Echt

Het gevoel dat ik erbij hoor

• Samen



Maak ruimte voor de thuistaal

Welkomstmuur

Goeiendag in eigen taal

Talen op de wereldkaart aanduiden

Week van de Poëzie

Valentijn

Feestelijkheden

Openstaan voor dialectwoorden en 
uitdrukkingen

Krant/bronnen in de eigen taal

Thuistaal-mythes

Nood aan een duidelijk 
& billijk kader

https://metrotaal.be/content/3-bouwstenen/1-kennis/bf_foute_mythes-def.pdf


Talenpaspoort

Talenpaspoorten maken is een 
activiteit waarbij je de leerlingen 
vraagt om te noteren welke 
talen ze gebruiken. 
Daarna voegen de leerlingen 
bijkomende informatie toe, zoals 
met wie ze de taal spreken, waar 
ze de talen spreken, waarvoor ze 
de taal gebruiken, enzovoort. 
Om ervoor te zorgen dat het 
talenpaspoort duidelijk en 
gemakkelijk te interpreteren is, 
geven we elk element een 
kleurencode.



Aandacht voor culturele diversiteit kan leiden 
tot talensensibilisering

Bij een vraagstuk voor wiskunde kan je niet-Westerse namen 
gebruiken

Voor fysica kan je in de les over ‘massa en gewicht’ de vergelijking 
maken met andere talen, zowel qua woordenschat als denotatie; 

In PAV kan je je leerlingen de opdracht geven om bij een 
schrijfoefening omtrent ‘een mening formuleren’ een liedje te 
zoeken in de thuistaal of taal naar keuze, dit te vertalen, aan te 
geven welke emoties hierin zitten en tot slot hen in enkele zinnen 
te laten uitleggen waarom ze dit nummer hebben gekozen

Tijdens LO kan je in plaats van voetbal of volleybal het eens hebben 
over cricket, een zeer gekende sport in Oosterse landen, zoals 
Afghanistan of India 

Tijdens de les Nederlands over samenstellingen, kan je de les 
beginnen met enkele Zuid-Afrikaanse samenstellingen als creatieve 
instap 

In de les aardrijkskunde kan je de grondsoorten in België 
vergelijken met die uit een ander land

In de les Frans over de negatie (ne … pas) kan je bij je eens polsen 
hoe een negatie in hun thuistaal wordt aangegeven 

Bij praktijkvakken kan je vragen wat de vertaling is van bepaalde 
gereedschappen in hun thuistaal 

Wanneer je het hebt over zinsontleding in Nederlands, kan je 
enkele zinnetjes uit jouw leerlingen hun thuistaal voorschotelen en 
deze zinsbouw vergelijken met het Nederlands. Sommige talen 
hebben bijvoorbeeld geen apart onderwerp in de zin. 

Belang van 
registers en 

taalrepertoire



Meter of Peter



Het talige repertoire

Wees er bewust van 

Werk er bewust aan



Taalrepertoire (in theorie)

Westvlaams
(Oostkust)

Boekhouderstaal

Horecataal

‘Whatsappees’

Kortrijks

(Karels’) Cryptotaal

Gents

Engels

Frans

Gazettenpraat

Voetbaltaal

Duits (notie)

Coachingstaal

Taal van de 
armoede

Drugstaal

Humor

Gezinsbegeleiding

‘Ollands’

‘Colruyts’

…



Taalrepertoire (in praktijk)

Westvlaams
(Oostkust)

Boekhouderstaal

Horecataal

‘Whatsappees’

Kortrijks

(Karels’) Cryptotaal

Gents

Engels

Frans

Gazettenpraat

Voetbaltaal

Duits (notie)

Coachingstaal

Taal van de 
armoede

Drugstaal

Humor

Gezinsbegeleiding

‘Ollands’

‘Colruyts’

…



Door als leerkracht rekening te houden met MT 
en taalontwikkelingsprocessen …

Erken je jouw 
leerlingen hun 
diversiteit en 

culturele afkomst

Hebben jouw 
leerlingen meer 

aandacht voor de 
talige diversiteit

Leggen ze linken 
tussen 

verschillende talen

Activeer je hun 
voorkennis

Bereid je al je 
leerlingen voor op 

de diverse 
samenleving

Zorg je voor een 
positieve 

identiteitsbeleving. 



Meertaligheid: Een groeiproces

Verbieden
• We gaan talige diversiteit tegen.

Negeren
• We negeren het gebruik van talige diversiteit.

Exploreren

• We waarderen het gebruik van talige diversiteit en maken het 
zichtbaar.

Exploiteren

• We benutten en stimuleren het gebruik van talige diversiteit als 

hefboom tot leren.



Exploiteren

Leerlingen die thuis een andere taal dan het Nederlands of een 
taalvariant van het Nederlands spreken die ver af staat van het 
schoolse Nederlands, moeten vaak een extra inspanning leveren 
om de gegeven uitleg of een activiteit in schools Nederlands te 
begrijpen. 
Het is daarom zinvol om - indien mogelijk - bij het aanbrengen 
van nieuwe vaardigheden of kennis (bv. begrippen of abstracte 
concepten) leerlingen hun thuistaal te laten gebruiken als een 
trapje of een steigertje om tot leren in het Nederlands te komen 
en dus ook tot het veroveren van nieuwe leerinhouden.
Concreet vertaalt zich dat in een krachtige leeromgeving waarin 
we talige diversiteit benutten in de klas- en schoolwerking.

https://metrotaal.be/de-klas


INZICHT IN TAAL, TAALVERWERVING,…

M.a.w. hoe werken talen



Onze taalverwerving

• 1ste levensjaar 

• Brabbelen Eenvoudige woorden en 
zinnen begrijpen Bv: Neh, Prrr

Voortalige fase

• 1 – 2,5 jaar

• Losse woorden & vaste uitdrukkingen 
Begrip neemt toe Bv: Koek! Kijk 
mama!

Vroegtalige fase 

• 2,5 – 5 jaar

• Korte woorden samenvoegen Bv: 
Mama mag ik een koek

Differentiatiefase

• 5 jaar en verder

• Langere zinnen Bv: Mama ik heb 
honger. Mag ik een koek eten?

Voltooiingsfase

Eigen 
moedertaal 
gebruiken

Stille periode

• Na 2 maanden tot een 
jaar

Telegramstijl

• Na 2 jaarAlledaagse 
taalvaardigheid

• Na 5 tot 8 jaar , of meerSchoolse 
taalvaardigheid



Inzicht in taal

Gelijkenissen en verschillen

Inzicht in de structuur van de 
talen

Begrijpen en relativeren van 
de hardnekkige maar logische 
‘fouten’

Zie : 
https://www.moedint2.nl/home

https://www.moedint2.nl/home
https://www.moedint2.nl/home


EXPLOITEREN

Hoe nog meer? 



Translanguaging

Op een beredeneerde manier 
ruimte geven aan talen in de 
klassen met 2 of meertalige 
leerlingen. 

Dit 

– Werkt motiverend

– Kan het zelfvertrouwen boosten

– Bevordert leerprestaties

– Zorg ervoor dat leerlingen zich 
gezien/aanvaard voelen

Je bent gericht op waar het 
kind in staat is. Daartoe 
gebruik je het volledige talige 
repertoire zonder strikte 
beperking tot de doeltaal. 



Breed evalueren

Spreekoefening 

– Deels in eigen taal

Groepswerk 

– Voorbereiding in eigen taal, 
voorstelling in het 
Nederlands*



Scaffolding



Scaffolding

Elk element uit elk taalregister kan dienen om jouw
taalrepertoire te verrijken/versterken. 

Inzicht in taalmechanismen taalstructuur en 
ethymologie zijn troeven. 

Kennis en vaardigheid over waar en wanneer je welk
register in kunt zetten.



Spreekkansen creëren

Overloop de lesdag en check

Hoe vaak jij spreekkansen creëert

Via coöperatief leren (Kagan)

Zoek iemand die
Zoek de valse
In de rij
Placemat
Knappe koppen
Tweetal coach
Beurtgooi 
A-Z breinstorm
Binnen-buitenkring

https://www.youtube.com/watch?v=wsfxuU_VKqw


Taalproductie opkrikken

Spreekkansen creëren om 
taalverwervingsprocessen te 
hanteren

Meer ruimte om fouten te 
maken én ervan te leren

Cf. “Oppeffen”, “Termentien” 
en “etjepaars”

Aanbod

Hypothese

Productie

Feedback

‘The poorer the quality of the teaching practices, the greater 
will be the differences between individual pupils’.

Duru-Bellat (2004)





Trefwoordenlijsten en QR-codes



(duurzaam) Registers opbouwen

Schroevendraaier

Screwdriver Engels

Отвертка Bulgaars

Chave de fendas Portugees

Tornavida Turks

Mufakun braghiun
Arabisch

Badankêş Koerdisch

Pēcakasa Nepalees

Burağış Kazachs



Talige maatregelen

Uitleggen in eigen taal

Duurzame instructies

Pre teaching

Flipping the classroom

Vertellement

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/brede-leer-en-leefomgeving/brede-school#het_vertellement


Codeswitching
hoort erbij

Opnemen van woorden 
en uitdrukkingen uit de 
ene taal in de andere 

taal omdat 

Het vlotter gaat in mijn 
eigen taal

Ik het woord niet meer 
weet in de andere taal

Ik nadruk wil leggen op 
het woord of mijn 

meertalige identiteit



WELKE FACTOREN SPELEN EEN ROL OM VLOT 
EEN TAAL TE LEREN?

Het is een mythe dat alle kinderen (een) taal op dezelfde manier leren. Heel wat 
factoren beïnvloeden dit proces: 



Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?

Het kind/de jongere 

De omgeving 

Basiskennis van de moedertaal en de status van de 
moedertaal 

Het soort taal 



Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?

Het kind/ De jongere 

• Leeftijd / Karakter / Taalaanleg / Motivatie / Leerstijl / Sociaaleconomische 
status/ registers 

De omgeving 

Basiskennis van de moedertaal en de status van de moedertaal 

Het soort taal 



Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?

Het kind 

De Omgeving

• Kwaliteitsvolle interactie

• Gelinkt aan het dagelijkse leven, persoonlijke interesses en input

• Ruimte voor feedback 

• Veiligheid, hartelijkheid, structuur

Basiskennis van de moedertaal en de status van de moedertaal 

Het soort taal 



Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?

Het kind/ De jongere 

De omgeving 

•Kwaliteitsvolle interactie

•Gelinkt aan het dagelijkse leven en 
persoonlijke interesses

•Ruimte voor feedback 

Basiskennis van de moedertaal en de 
status van de moedertaal 

Het soort taal 

Aanbod

Hypothese

Productie

Feedback



Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?

Het kind/ De jongere 

De omgeving 

Basiskennis van de moedertaal en de status van de moedertaal 

• Niet elke taal heeft dezelfde status. Dat merken kinderen elke dag. Talen met een hoge 
status worden gestimuleerd. Kinderen die thuis deze talen spreken worden gemotiveerd om 
deze verder te ontwikkelen. Dat heet additieve meertaligheid. 

• We zien echter dat kinderen die thuistalen spreken met een lage status, veel minder worden 
gestimuleerd om die talen te gebruiken, aangezien gedacht wordt dat die talen toch geen 
meerwaarde hebben. Dit kan leiden tot subtractieve taalontwikkeling, waarbij de ene taal 
de andere verdringt. Dit gaat echter voorbij aan de idee dat de moedertaal net heel 
belangrijk is bij de verwerving van een nieuwe taal. 

• Hoe sterker de thuistaal ontwikkeld is hoe beter voor de ontwikkeling van de tweede taal

Het soort taal 



TALEN BOUWEN VOORT OP ELKAAR



Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?

Het kind/ De jongere 

De omgeving 

Basiskennis van de moedertaal en de status van de moedertaal 

Het soort taal 

• De verschillen in de structuur van talen spelen ook een rol bij het leren van 
talen. 

• Hoe groter het verschil is tussen de moedertaal en de tweede (of derde, 
vierde,…) hoe moeilijker het is om die bijkomende taal te leren. 

https://www.moedint2.nl/home


Welke factoren spelen een rol in het 
taalverwervingsproces?



Eerlijk duurt het langst
“Wel jammer van het accent…”



Leestip

FONS

Fris Onderwijs NederlandS

Gratis tijdschrift

3 à 4/ jaar



Deze weg kan ook…

Surf naar www.meertaligheid.be Klik op de knop ‘Troeven’

http://www.meertaligheid.be/


Wat kunnen wij
doen? 

Rijk taalaanbod

Aanmoedigen

Ambitieus zijn én mild

Samen genieten van taal

De rijkdom zien en verkennen van elke taal



To do! 
(or keep on doing)

Maak van elke 
les een taalles

Moedig aan 
tot spreken

Creëer 
oefenkansen

Creëer -en 
benut talige 

kansen

Bouw 
taalbruggen en 

geef inzicht



Wat kunnen wij doen? 

Rijk taalaanbod

1

Aanmoedigen 
en voorbeeld-
gedrag

2

Ambitieus zijn 
én mild

3

Samen genieten 
van taal

4

De rijkdom zien 
en verkennen 
van elke taal

5

Wat kunnen wij 
doen? 



To do

Creëer 
veiligheid in 

de klas

Wees oprecht 
betrokken 

(authentiek)

Bevestig waar 
het kan

Zet in op wat 
werkt



Wat kunnen wij
doen? 

Rijk taalaanbod

Aanmoedigen en voorbeeldgedrag

Ambitieus zijn én mild

Samen genieten van taal

De rijkdom zien en verkennen van elke taal



To do 
Creëer een 
billijk doch 

duidelijk kader

Omarm de 
rijkdom van 

elke taal

Verweef taal 
met de realiteit 
van de leerling

Hou het doel 
voor ogen

Besef dat de 
weg er naartoe 

niet geijkt is



Wat kunnen wij doen? 

Rijk taalaanbod

Aanmoedigen en voorbeeldgedrag

Ambitieus zijn én mild

Samen genieten van taal

De rijkdom zien en verkennen van elke taal



Wat kunnen wij
doen? 

Rijk taalaanbod

Aanmoedigen en voorbeeldgedrag

Ambitieus zijn én mild

Samen genieten van taal

De rijkdom zien en verkennen van elke taal



Waar wil je (meest/eerst) op focussen?

De vooruitgang

De 
oefenkansen

Het hele 
taalrepertoire

Leef –en 
werktaal

De 
momentopname

Het meten

Een deel ervan

Schooltaal



Bedankt voor uw aandacht

Koen Mattheeuws

Koena.mattheeuws@ugent.be

0496/056045094



Meertaligheid als troef

Surf naar www.metrotaal.be
Klik op de halte ‘Kennis’ en zoek de 
voordelen van meertaligheid

http://www.metrotaal.be/


Et voilà…



Zorgen/mythes over 

De thuistaal bedreigt/belemmert het Nederlands

Bepaalde talen zijn belangrijker, rijker, … dan andere

Standaardtaal is belangrijker dan het dialect



Demonstratie



Een tekst 
schrijven








