
WORKSHOP

Aan de slag met rijke taal voor anderstalige-

meertalige kleuters-kinderen in de klas!

27 oktober 2021

Provinciale studiedag rond 

taalondersteuning

Claire De Smaele



Check in met de popcornregel

1. Wat verwacht je van deze 

workshop?

2. Waarom ben je hier 

vandaag?



Wat als…

• …je jouw kennis en inzichten omtrent taalverwerving en 
omgaan met andere talen kan versterken;

• …je de cocktail van talen in de klas kan inzetten om een 
rijke talige omgeving te creëren;

• …je de interactiekansen en spreekvaardigheid van 
anderstalige-meertalige kleuters-kinderen kan verhogen;

• …je jouw klaspraktijk voor anderstalige-meertalige kleuters-
kinderen kan verstevigen.



WAT ALS…
…je jouw kennis en inzichten omtrent taalverwerving 
en omgaan met andere talen kan versterken.



Meertalig - anderstalig 

Eentalige kleuters: één taal sprekend = monolinguaal

Meertalige kleuters:
”Iemand is meertalig wanneer hij of zij afwisselend meer dan één taal 
gebruikt ten behoeve van de interactie* met relevante 
gesprekspartners (Penninx 1998)”.
*gaat niet om het beheersen op academisch niveau wel in een gesprek in een gewone 

situatie.

Anderstalige nieuwkomer:
*Strikt genomen wordt een kind pas vanaf 5 jaar als 
‘Anderstalige nieuwkomer’ gezien.
*Het decreet: 2 decretale doelen: taalverwerving en sociale integratie

niet het Nederlands als thuistaal

onvoldoende de onderwijstaal beheersen
maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met 
het Nederlands als onderwijstaal
maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven



Eéntalig taalverwerving

Kinderen die voor het eerst een mondelinge taal 

verwerven, doorlopen 4 fasen:



Simultane 

meertaligheid:

kind groeit op met 

meerdere talen. 

Successieve meertaligheid: kind groeit op met 1 

taal en komt buiten thuis in contact met een 

andere taal. 

Het kind kan taalgebruik 

vlot aanpassen aan 

persoon en situatie.  

1ste taal wordt 

voldoende ondersteund 

thuis of op school

Moedertaal is 

onvoldoende 

ondersteund en 2de taal 

wordt geforceerd 

opgedrongen.

Positief effect ook op cognitieve ontwikkeling.  

Negatief effect: 

meerdere talen 

beheersen maar beide 

op een laag niveau. 



Drie grote periodes 

Overleven 
als sociaal 
individu

Schooltaal 
leren

Doelen 
op andere 
domeinen



IJsbergmodel van Cummins: 

Hoe worden verschillende talen geleerd?



En die andere talen? 

• Welke andere talen? 

• Wat zijn de gelijkenissen of verschillen? 

www.lowan.be www.moedint2.nl

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




Wanneer is er een taalprobleem?

Achterstand: meestal in 
T2 (en verder)

Mengfouten zijn 
normaal

Stoornis in T1 en T2!

Kenmerken taalstoornis

• Hardnekkige uitspraakfouten

• Beperkte woordenschat

• Moeite met onthouden van 
nieuwe woorden

Weigeren te spreken?

• Kan een normale fase in de 
taalontwikkeling zijn.

• Is geen onmiddellijke reden 
tot zorg.



• Praat óver woorden (meta linguïstisch bewustzijn)

• Je eigen taal!
• Duidelijk

• Correct

• Niet te snel

• Bewuste woordkeuze

• Pas op met beeldrijke taal

• Opgelet met verkleinwoorden!

• InterACTIE is kansen bieden om te ‘oefenen’

Jouw taal



Hoge verwachtingen voor alle kleuters



Reflectie

• Wat heeft jou verbaasd over mondelinge 

tweedetaalverwerving?

• Wat herken je in je eigen klaspraktijk of bij 

jouw kleuters-kinderen?



WAT ALS…
…je de cocktail van talen in de klas kan inzetten om 

een rijke talige omgeving te creëren.



Maak je eigen taalsilhouette…

• Blauw = Nederlands

• Groen = Frans

• Rood = Engels

• Geel = Duits

• Oranje = andere taal

• Dialect?

Hoe meer kleur, hoe meer beheersing

Fijn jouw ‘talen’ te leren kennen



3 PIJLERS BINNEN TAALVERWERVING

Rijk taalaanbod Kansen tot 

productie

Feedback

• Lat hoog genoeg 

leggen

• Open vragen stellen

• Selecteren van 

woordenschat 

(verschillende 

soorten woorden)

• Visueel voorstellen

• Interactie leraar –

kleuter (werken in kleine 

groep)

• Interactie kleuter –

kleuter (hoeken)

• Pre-teaching

• Groepssamenstelling

• … 

• Spontaan, natuurlijke 

manier (tijdens 

meespelen)

• Parafraseren, 

herhalen en bijsturen

• In zeer veilige 

situatie expliciet 

verbeteren

• …

Bron: Piet Van Avermaet



De cirkels van de krachtige taalleeromgeving

Het is voor mij zinvol om Nederlands te 

leren, te spreken!

Mijn thuistaal wordt functioneel ingezet.

Ik voel me goed in deze groep.

Men gelooft in mij!

Passend taalaanbod en feedback!

file://ovsg-my.sharepoint.com@SSL/DavWWWRoot/personal/clairedesmaele_ovsg_be/Documents/Begeleidingen/ONW W-VL AN college/NT2-leren ondersteunen.docx


Bewuste keuze semi- geïntegreerd

Leeftijdsklas Onthaalklas 

o Leeftijdsgenoten = emotioneel 

welzijn

o Kansen tot sociale integratie

o Elke vriend = taalbuddy

o Aansluiten bij schoolse 

aanbod

o Zachte  landing i.f.v. veiligheid, 

duidelijkheid vertrouwen

o Gerichte taalondersteuning

o Haalbare opdracht voor de 

klasleraar



Twee manieren waarop anderstalige – meertalige 

kinderen Nederlands leren (Verhallen 1995):

• de kleuter-het kind leert een nieuw Nederlands woord 

dat hij/zij in de moedertaal reeds kent;

• de kleuter-het kind leert een nieuw Nederlands woord 

dat hij/zij in de moedertaal nog niet verworven heeft.



1. Expliciet inzetten op woordenschat: welke 

woorden?

CAT = Cognitieve Academische Taal

• Algemene school en instructietaal: 
dagelijkse

klas en ‘ uitleg’taal

• Algemene vaktaal: vaak voorkomend in 
een

bepaald vak (meten, 
lengte, optellen,splitsen, rijmen…)

• Specifieke vaktaal: bij bepaalde inhoud

DAT = Dagelijkse Algemene Taal

-> wordt meestal thuis opgepikt, in natuurlijke

interactie met ouders, broers/zussen, 
vriendje,…

• Vrij eenvoudig

• Concreet: alledaagse voorwerpen, 
handelingen, ervaringen

• Geïntegreerd: in hier en nu, in een context

-> BASIS voor schooltaal

-> Kern onthaaljaar

MAAR OOK...

Specifieke 
vaktaal

Algemene 
vaktaal

Algemene school- en 
instructietaal

Alledaagse taal
THUISTAAL

(DAT)

SCHOOLTAAL

(CAT)

Bron: Volop taal, p. 270



Woordenschat visueel maken



Woordenschat: welke woorden? Inspiratie

Geen actuele Vlaamse woordenschatlijsten … 

Inspiratie: 

▪ GO! Cahier woordenschatverwerving kleuteronderwijs met 

referentiewoordenlijst (WOK)

▪ GO! Woordenschatontwikkeling anderstalige instappende peuters en 

kleuters (GO4ty!)

▪ Duizend-en-een woorden. De allereerste Nederlandse woorden voor 

anderstalige peuters en kleuters (SLO)

▪ Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters (BAK) + Woordenlijst 

Amsterdamse kinderen (WAK of digiWAK)

▪ Basislijst schooltaalwoorden VMBO

▪ Allerhande methode-gebonden lijsten

▪ Horen,zien, schrijven (Bazalt)

▪ Shubivocalular(woordenschatboxen)

▪ Lowan: https://www.lowan.nl/wp-

content/uploads/2020/02/ISK_startwoordenschat-600-woorden.pdf







Woordenschat aanbrengen: ‘viertakt’-model



Leren lezen

Nog nooit gelezen
Ontluikende 
geletterdheid

Aanvankelijk 
lezen -

schrijven

Kan lezen in eigen 
taal met eigen 

lettertekens

Auditieve 
training

Nieuwe klank 
tekenkoppeling

Schrijfmotoriek: 
lettervorming, 
schrijfrichting

Kan lezen in eigen 
taal met zelfde  

lettertekens maar 
andere uitspraak

Auditieve
training!!

Soms: schrift…
(focus: 

leesbaarheid)

woordenschatonderwijs en 

functionaliteit/ 

betekenisvolheid!

https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/taal-en-teken/

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-

kansen/leesonderwijs/extra-kansen-lesidee-n/wat-

werkt-in-leesond/



2. Werken aan sociaal-emotioneel welzijn

• Structuur in je klas – school.

– Daglijnen – hoekenaanduidingen – de weg op onze school –

speelplaats - …

• Behoefte aan affectie in alle niet talige informatie.

– De kleuter begrijpt de taal niet. Toch kan hij in al je niet talige 

informatie heel veel halen.  Warme gesprekken, verwondering voor 

wat hij aan het doen is, uitbeelden, visualiseren … 

• Taalmaat in je klas. 

– Een andere kleuter helpt en ondersteunt de anderstalige-meertalige 

kleuter.  Pas op met overnemen of invullen voor een anderen. 



Klasorganisatie 

• De nieuwkomer op een stoel naast jou.

• Visueel materiaal en met gebaren ondersteunen.

• Lichaamstaal is zeer belangrijk.

• In grote groep niet meteen de aandacht op de nieuwe 

kleuter (onveilig).

• Pre-teaching in kleine groep.

• Zorg – kinderverzorgster, tijdens hoekenwerk

• Je themawand een schat van verwerkingsinfo

• STERK inzetten op interACTIE.



• Visueel dag- en weekschema

• Gewoonten van de klas duidelijk maken (eerst op 

inzetten)

• Keuzebord met duidelijke pictogrammen (leraar als 

model)

• Voorzie een plaats in de klas waar de kleuter tot rust 

kan komen

• Familiemuur - wereldkaart

• Duidelijk afgebakende hoeken 

• Regels visueel maken

• Voorstellen (stappenplan – mindmap - …)

• Talen en cultuur zichtbaar in je klas? 

Klasinrichting 



Weekkalenders





Stappenplannen 



Hulpmiddel werkhouding



Inspiratie: troostwoorden



Gedrag ook een plaats geven!

• Moedertaal is wellicht de laatste strohalm uit de wereld die 

je kleuter heeft moeten verlaten. 

• De enige verbinding met thuis.  

• Zoek wat je nieuwe kleuter boeit. En speel daarop in. 

• Visualiseer wat je wil en bekrachtig je kleuter in wat hij goed 

doet. 

• Positieve feedback. 



dagverloop

didactische aanpak

interactie

integratie

Afstemmen kleuters – eerste graad 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xe1gNWUbmEpZiM&tbnid=G8KMnVGQ8oI1TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scoutsmolginderbuiten.be/leiding.html&ei=Xyk_Ufu8DdHK0AXJiIHICw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNFM3neruoKeweBWrhnIfYQVEW3vfQ&ust=1363180226310609
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHUa7ZuHGsXi2M&tbnid=vShw31PtYTf-LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vraagteken.gif&ei=yyk_UZejK8Wn0QWN_oCACw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEtPU7mIdkOPO92Qw-u3hAqNpphhA&ust=1363180326060643
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mJ8tNtmBpRTIPM&tbnid=KqrlUu5-XsN-RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-huis-i11324.html&ei=Eio_UavNF4HU0QWAqoHoBw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNGmVQZ_diCfM_MHrC2BJFFCSVKR0A&ust=1363180430202726
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-ynvV6XqBlS2wM&tbnid=wW3v5G055tqkaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wtcg.nl/page/verslagen?Nid=144&ei=Zyo_UY_RIO6Z0AWKuYGwDw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNFyr9D1JgXwokY5N8NpV3Ifff4oqQ&ust=1363180491515040
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0_OyJxfJBmlxdM&tbnid=a4-r_EmIQwfL_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sevensheaven.nl/imagedetails/illustraties/grafisch/paraplu/&ei=tyo_Uf2mBaay0QXqlYDwCA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNG2KOhyxey0Rwa3dSxxdNzgB8djoA&ust=1363180594581232
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CegHp1D8UFYP5M&tbnid=2Pbnl_JdSN-E4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zazzle.nl/de_vraagtekens_van_de_regenboog_stickers-217994712668574991&ei=PCs_Ue-LA6zM0AWzs4C4BA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNGNMNBp9xJgtwIDcOPIl2ykALrXIg&ust=1363180700436180
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHUa7ZuHGsXi2M&tbnid=vShw31PtYTf-LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vraagteken.gif&ei=yyk_UZejK8Wn0QWN_oCACw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEtPU7mIdkOPO92Qw-u3hAqNpphhA&ust=1363180326060643
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHUa7ZuHGsXi2M&tbnid=vShw31PtYTf-LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vraagteken.gif&ei=yyk_UZejK8Wn0QWN_oCACw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEtPU7mIdkOPO92Qw-u3hAqNpphhA&ust=1363180326060643
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eHUa7ZuHGsXi2M&tbnid=vShw31PtYTf-LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vraagteken.gif&ei=yyk_UZejK8Wn0QWN_oCACw&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEtPU7mIdkOPO92Qw-u3hAqNpphhA&ust=1363180326060643


WAT ALS…
…je de interactiekansen en spreekvaardigheid van 

anderstalige-meertalige kleuters-kinderen kan 

verhogen.



Werken aan taalontwikkelend onderwijs

1. Inzetten op betekenisvolle 'TOP'thema's vertrekkend vanuit 

sterke impressies voor alle kleuters-kinderen!

2. Selecteren van rijke betekenisvolle, functionele 

woordenschat na de sterke impressie.

3. Werken, handelen en spelen in een krachtige 

taalleeromgeving

– Werken in rijke betekenisvolle hoeken

– Mindmappen-denkbeelden

– Pre-teachen

• Inzetten op interACTIE

• Inzetten op MEEspelen



Spel is hierbij de motor

• Spelen is leren en leren is spelen! 

• Zet in op spel en dit in de verschillende hoeken.

– Spelscripts – rolkaarten – uitdagende materialen – levensecht –

breng de wereld van de anderstalig in deze hoeken



• Tijdens spontane momenten handelingen verwoorden. 

• Normale zinnen gebruiken. Anders leert de kleuter ook praten 

in korte, afgekapte zinnen.

Taalaanbod versterken



Inzetten op deze routinemomenten

• We kunnen het verschil maken!

• Benut deze routinemomenten.

• Hoe kan in hierop inzetten?



Wachten aan …



Ik zing – jij zingt en wij zingen 

• Kleuters zijn er dol op.

• Muziek ondersteunt de ontwikkeling van de 

kleuters.

– Auditief geheugen

– Gevoel voor ritme 

• Spontaan bewegen, stimuleren 

motorische ontwikkeling. 

– Betekenis geven aan 

gevoelens



Gebruik maken van denkbeelden

Mindmappen



Ook bij peuters



Themawanden



Cirkel 
• Brainstormen en iets 

omschrijven. 

• Hoe zou je het 

voorwerp, de persoon of 

gebeurtenis kunnen 

omschrijven. 

• Wat is de situatie? 

Denkproces 

Mogelijke startvraag  



De kapstok 

• Classificeren, sorteren 

• Wat zijn de 

hoofdideeën, wat hoort 

bij elkaar? 

Denkproces 

Mogelijke startvraag  



Reflectie

• Waar ben je reeds sterk in?

• Wat verdient extra aandacht?

• Wat herken je in je eigen klaspraktijk of bij 

jouw kleuters-kinderen?



WAT ALS…
…je jouw klaspraktijk voor anderstalige-meertalige 

kleuters-kinderen kan verstevigen.



• Contact opnemen met de 

brandweer

• Alarm slaan en blussen 

STERKE impressie

... un chat dans l’arbre…

Met dank aan GBS Den Elzas Huldenberg



Na STERKE impressie

• Wat zijn we te weten gekomen?

• Wat willen wij nog weten? (onderzoeksvragen) 

• Hoe kunnen we dat te weten komen?

Hoe visualiseren? 

Foto’s – prenten – tekeningen leraar en kleuters – geschreven taal

Denkbeelden    



Vervolgactiviteiten



Rollenspel 



De poes redden…



Themawand – leren zichtbaar  

De themawand van het thema: wat zijn we allemaal te weten gekomen?



leestips



Terugblik op… 

• Is jouw kennis en inzichten omtrent taalverwerving en 
omgaan met andere talen versterkt?

• Kan je de cocktail van talen in de klas inzetten om een rijke 
talige omgeving te creëren?

• Kan je de interactiekansen en spreekvaardigheid van 
anderstalige-meertalige kleuters-kinderen verhogen?

• Kan je jouw klaspraktijk voor anderstalige-meertalige 
kleuters-kinderen verstevigen?



Wat neem je mee?



www.ovsg.be 

www.mijn.ovsg.be

www.facebook.com/ovsgvzw

www.twitter.com/PatriekDelbaere

www.linkedin.com/company/ovsg 


