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Functioneel meertalig 
leren in de klas
Tips en ideeën voor het secundair 
onderwijs



In deze sessie:

•Wat is dat eigenlijk, functioneel meertalig 
leren? Waarom het belangrijk is en hoe 
het werkt, plus 5 hardnekkige mythes 
doorprikt

•Ons traject: samen op pad met een 
lerend netwerk van scholen en leraren

•Een (korte) introductie tot de materialen: 
website, kijkwijzer en checklist



Onderwijscentrum Gent
ondersteunt, verbindt en 

inspireert kinderen en jongeren, 
ouders, onderwijsprofessionals 
en hun partners, zodat kinderen 

en jongeren maximale 
ontplooiingskansen hebben om 
volwaardig deel te nemen aan 

de samenleving.
(www.onderwijscentrum.gent) 
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• ‘Meertaligheid: 
een troef’ 

•(Ayse Isçi en Sara 
Gielen, Abimo)

•Diverse folders 
rond 
meertaligheid, 
voor leraren, 
schoolteams, 
ouders, vrije tijd,…

•stad.gent/gids:
•GIDS (Gentse 
Inspiratiebank 
voor Diversiteit 
op School)

Onderwijscentrum Gent – materialenaanbod
rond taal en meertaligheid (1)



•Antwoorden op 
veelgestelde
vragen rond 
meertaligheid 
(i.s.m. Taalunie 
& meertalig.nl)

•Meertaligheid.be
als portaalsite 
voor info en 
materialen

Onderwijscentrum Gent – materialenaanbod
rond taal en meertaligheid (2)

•Toolkit 
oefenkansen 
Nederlands 
voor ouders

•FML in het SO: 
kijkwijzer en 
checklist

stad.gent/functioneelmeertaligleren



Teacher Tapp Vlaanderen (2020), deleraardenkt.be 



Stelling % (Vol. ) 
akkoord

Anderstalige leerlingen zouden op school onderling geen vreemde taal mogen

spreken.
77.3%

De belangrijkste reden van de schoolachterstand van anderstalige leerlingen is 

hun gebrekkige kennis van het Nederlands.
78.2%

Anderstalige leerlingen moeten op school ook de mogelijkheid krijgen hun

moedertaal te leren.
6.8%

Door op school ook de eigen moedertaal te spreken, leren anderstalige

leerlingen onvoldoende Nederlands.
72.1%

Clycq et al. (2014)



TALIS-onderzoek (2018)
Teaching and Learning International Survey



Kinderen en jongeren met een andere thuistaal dan het Nederlands 
(cijfers Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2020)

•In Vlaanderen In Gent
•Kleuteronderwijs: 21,2% Kleuteronderwijs: 35,6%

•Lager onderwijs: 18,6% Lager onderwijs: 33,4%

•Secundair onderwijs: 15,5% Secundair onderwijs: 32,3%

> 1e graad: 18,7% ASO: 12,7%    TSO: 14,1% 1e graad: 31,6% ASO: 17,7% TSO: 33,0%

> KSO: 9,4% BSO: 24,5%    DBSO: 28,4%        KSO: 11,0% BSO: 51,7% DBSO: 45,9%
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Leerlingen met een andere thuistaal: 
een diverse en kwetsbare groep

•> grotere kans op schooluitval

•> grotere kans op schoolse vertraging

•> sterker ‘watervaleffect’

•> meer problematische afwezigheden

•> … 



Wat is functioneel meertalig leren? 

•“Het strategisch inzetten 
van de meertalige 
repertoires van de 
leerlingen in het leerproces
om de kansen tot het 
ontsluiten van kennis te 
vergroten”

•(Sierens & Van Avermaet 2014)
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•Functioneel 
meertalig leren 
in het secundair 
onderwijs

•> Nood aan meer tips en 
ondersteuning in 
secundair onderwijs

•> Project met lerend 
netwerk van leraren

•> Website met tips & 
tricks, inspiratie, 
werkvormen

•> Kijkwijzer voor 
leraren, checklist voor 
beleidsondersteuners, 
filmpjes met 
getuigenissen

http://stad.gent/functioneelmeertaligleren



FML: van kleine tot grote insteken… 
Enkele voorbeelden

•>> Breng via een talenpaspoort of infofiches de 
talige achtergrond van je leerlingen in kaart

•>> Ga in gesprek met je leerlingen over 
meertaligheid en het gebruiken van de thuistaal in 
de klas

•>> Werk met taalhomogene groepjes als je 
groepswerk opzet rond een bepaald thema

•>> Laat leerlingen opzoekwerk doen in hun 
thuistaal ter voorbereiding op een opdracht



FML: van kleine tot grote insteken… 
Enkele voorbeelden

•>> Gebruik kaartjes in de thuistaal, vertaalsites of –
apps, woordenboeken,… tijdens instructie- of 
doceermomenten. Zet leerlingen (en hun ouders) in 
om die materialen te ontwikkelen.

•>> Laat leerlingen een lied, gedicht, boek,… in hun 
thuistaal lezen, met daarna een analyse of verwerking 
in het Nederlands 

•>> Ga op zoek naar een systeem of aanpak waarbij 
leerlingen zelf kunnen kiezen in hoeverre ze nood 
hebben aan ondersteuning in de thuistaal 
(‘jokerkaarten’).
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•Met dank aan de 
deelnemende 
leerkrachten van 
Het Spectrum Gent, 
HTI Sint-Antonius 
en Richtpunt 
Campus Gent 
Henleykaai

Aan de slag met een 
lerend netwerk

•>> Cocreatie: samen 
ontwikkelen, evalueren, 
bijsturen

•>> Experimenteren, 
reflecteren en evalueren: 
wat werkt (niet)? En hoe 
komt dat?

•>> De meerwaarde van 
thuistaal in het leerproces 
blootleggen en inzetten



https://www.youtube.com/watch?v=hNqigZy9NgU


De leerlingen gingen 
inhoudelijk verder dan bij 
andere opzoek- en 
spreekopdrachten. 

Enkele reacties uit het lerend netwerk

De leerlingen waren gemotiveerd en
nieuwsgierig naar de moedertaal
van andere leerlingen.

Het was een verademing 
om de moedertaal niet 
steeds te moeten 
afblokken.

Ook voor hen [leerlingen] was het 
een opluchting om eens hun 
moedertaal te mogen hanteren 
tijdens de lessen. 

Ze [leerlingen] hadden 
bovenal veel respect 
voor elkaar. 

Het had zeker succes, de leerlingen 
kwamen zelf om nieuwe woorden 
vragen. Normaal moet ik deze 
aanbrengen.

Leerlingen hadden veel betere resultaten dan toen ze de taak enkel in 
het Nederlands  mochten uitvoeren. Daarbij waren ze veel meer 
gemotiveerd om aan de slag te gaan met de taak.



5 mythes rond FML 
getackeld
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#1 “Je moet je curriculum en de organisatie 
van je school helemaal omgooien.”

•>> Thuistalen didactisch inzetten vraagt op zich geen 
grote wijzigingen in het curriculum of de 
schoolorganisatie.

•>> Vaak gaat het net om kleine en makkelijk te integreren 
acties die perfect te enten zijn op je huidige lesplanning 
en de thema's die je als leraar in de les behandelt.
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#2 “Inzetten op FML betekent de lat lager 
leggen en het niveau verder zien dalen.”

•>> Het doel is net om méér kansen te geven tot het 
ontsluiten van kennis.

•>> Door het meertalige potentieel van leerlingen in te 
zetten, kunnen ze uitdagendere taken aan én kunnen ze 
tot een dieper begrip van de leerstof komen: het gesprek 
aangaan in meerdere talen, meertalige bronnen 
raadplegen, elkaar uitleg geven,…

•>> Meertaligheid positief benaderen draagt bij tot meer 
welbevinden, een beter zelfbeeld en een hogere 
motivatie.
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#3 “Ik moet alle thuistalen van mijn 
leerlingen beheersen om met FML aan de 
slag te gaan.”

•>> Als leraar hoef je (uiteraard) niet alle thuistalen van je 
leerlingen te kennen.

•>> Creëer een interactieve klasomgeving, waarin 
leerlingen hun thuistaal mogen gebruiken om onderling 
te discussiëren, informatie te verzamelen en te 
bespreken,…

•>> Maak heldere afspraken met de leerlingen over de 
momenten waarop er Nederlands moet worden gebruikt 
(bv. bij terugkoppeling na de opdracht). Zo hou je als 
leerkracht nog steeds de controle en het overzicht.
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#4 “Ik begrijp niet wat de leerlingen onderling 
zeggen, maar ze zijn zeker niet met de les 
bezig.”

•>> Onderzoek laat zien dat leerlingen die hun thuistaal 
mogen gebruiken tijdens groepswerk, die taal op een 
zinvolle manier inzetten. Ze zijn meestal met de taak 
bezig, ook in hun thuistaal. Het Nederlands wordt 
bovendien niet verdrongen.

•>> Maak wel werk van duidelijke afspraken en instructies 
vooraf, en een terugkoppeling in het Nederlands achteraf. 
Dat zorgt bij leerlingen voor een ‘vastzetting’ in het 
Nederlands van wat ze geleerd hebben, en leraren 
kunnen zo het leerproces goed opvolgen.
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#5 “FML inzetten is goed voor die ene 
groep leerlingen, maar de rest heeft er 
niets aan.”

•>> Inzetten op functioneel meertalig leren kan voor álle 
leerlingen versterkend werken. 

•>> Ook leerlingen die minder sterk staan in hun thuistaal 
ervaren positieve effecten. De thuistaal is immers een 
middel om meer leerwinst te boeken. Ook 
de betrokkenheid en motivatie neemt toe. 

•>> Voor wie het Nederlands als thuistaal heeft, heeft FML 
evengoed positieve effecten: die leerlingen kijken  
positiever naar meertaligheid en (taal)diversiteit, en 
leren veel uit het vergelijken van talen/taalsystemen.



“Je moet je curriculum en de organisatie van je school helemaal omgooien.”
“Inzetten op FML betekent de lat lager leggen en het niveau verder zien 

dalen.”
“Ik moet alle thuistalen van mijn leerlingen beheersen

om met FML aan de slag te gaan.”
“Ik begrijp niet wat de leerlingen onderling zeggen, 

maar ze zijn zeker niet met de les bezig.”
“FML inzetten is goed voor die ene groep leerlingen, 

maar de rest heeft er niets aan.”



http://stad.gent/functioneelmeertaligleren

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/diversiteit-archived/meertaligheid-en-talensensibilisering/functioneel-meertalig-leren-het-secundair-onderwijs

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/diversiteit-archived/meertaligheid-en-talensensibilisering/functioneel-meertalig-leren-het-secundair-onderwijs


• Voor leraren
• Inzetbaar als zelfevaluatie-instrument (om inzicht 

te krijgen in de eigen lespraktijk) of observatie-
instrument (om (andere) leraren te ondersteunen)

• Interactieve pdf



• Voor beleidsondersteuners
• 10 tips om functioneel meertalig leren binnen te 

brengen op school
• Interactieve pdf
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Wat zorgt ervoor dat FML wérkt?

✓Taalgericht vakonderwijs 
/ taalontwikkelend

lesgeven

✓Binnenklasdifferentiatie✓Krachtige 
taalleeromgeving

✓Ken de talige achtergrond 
van je leerlingen ✓Inzicht hebben in hoe 

meertalige taalontwikkeling 
verloopt



✓Taalgericht vakonderwijs / 
taalontwikkelend lesgeven

✓Krachtige 
taalleeromgeving



Ga op verkenning… en 
laat je inspireren! Wat vond je van de 

sessie? Laat het 
weten!

Menti.com

1017 7800

http://stad.gent/functioneelmeertaligleren



Bedankt! www.onderwijscentrum.gent | steven.delarue@stad.gent
www.meertaligheid.be | www.stad.gent/functioneelmeertaligleren

http://www.onderwijscentrum.be/
mailto:steven.delarue@stad.gent
http://www.meertaligheid.be/
http://www.stad.gent/functioneelmeertaligleren

