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Van de praktijk naar de bouwstenen. Een
concreet voorbeeld.



Van Damme, P., Memoria concreet 4 - historische verhalen, Pelckmans, 2014 



(Dit schema is een sterk vereenvoudigde weergave 
van het proces van leren lezen.)

+ schrijven en lezen zijn als twee emmers uit dezelfde waterput



Leerling 1 of leerling 2?

De betrokken leerlingen hebben expliciet hun toestemming gegeven 
om deze opnames te mogen gebruiken. Hartelijk dank hiervoor.

Welke leerling zou jij het hoogst scoren?



De betrokken leerlingen hebben expliciet hun toestemming gegeven 
om deze opnames te mogen gebruiken. Hartelijk dank hiervoor.

Enkele richtvragen voor jullie:
• Leest de leerling zonder te hakkelen? Af en toe struikelen over een woord mag.
• Leest de leerling op een aangenaam tempo? Niet te snel, niet te traag? 
• Leest de leerling met intonatie? 
• Maakt de leerling een begin en een einde aan de zinnen? Stopt de leerling na

een leesteken? 
• Kan jij de tekst volgen zonder dat je hem voor je ziet? 
• Is het aangenaam om naar de leerling te luisteren? 
• Heb je de indruk dat de leerling begrijpt wat hij leest? 

Welke leerling zou jij het hoogst scoren?
Leerling 1 of leerling 2?



Tweede luisterronde

• We luisteren nog eens naar de leerling die volgens jullie het 
minst hoog scoorde.

• Jullie krijgen nu de voorgelezen tekst erbij.

• Nieuwe vraag: hoe kunnen we deze leerling helpen? 
Meer specifiek: waar worstelt die leerling mee? Waar heeft deze
leerling problemen mee?



Leerling 1
Als bezeten probeert moeder mij wakker te krijgen. Ze verwacht dat ik samen met vader naar de 
moskee ga om te bidden. Dat hoort nu eenmaal zo. Daarna kan ik dan gelijk meegaan om het 
schaap te kelen. Ik heb veel slaap en weinig zin. De moskee valt mee. Indien je er binnenwandelt, 
moet je zeker salaam aleikum zeggen, anders schieten de vaders hun ogen vuur. (…) 
‘Ayoub!’ Moeders stem komt vanuit de keuken. Zelfs als ik mijn hoofdkussen tegen mijn oren duw, 
gaat het geluid er dwars doorheen. 
‘Ayoub, je bent al dertien en je gedraagt je als een kleuter! Kom naar beneden! Over een kwartier 
komt je vader! Ik heb alvast de riem klaargelegd zodat die magere benen van je ervan langs gaan 
krijgen.’ 
Magere benen? Je moet moeder niet te veel geloven, mijn benen zijn redelijk gespierd. Ze zegt dat ik 
dertien ben, terwijl ze mijn leeftijd goed genoeg kent. Het is omdat ik ver voor ben op mijn 
leeftijdsgenoten. 
Als vader kwaad is, zegt hij altijd: ‘Die jongen heeft al een snor, maar hij gedraagt zich als een baby 
wiens pamper ververst moet worden.’ 
Op een dag was ik het zo beu dat ik mijn snor wou afscheren. In de badkamer deed ik het hoe het 
moest. Flink veel scheerschuim onder mijn neus en dan met een ouderwets scheermesje een 
gezwinde beweging. Zo veel bloed, mijn bovenlip had ik er bijna helemaal afgesneden. Ik gilde.

Fragment uit: Het schapenfeest, Fikry El Azzouzi, Uitgeverij Vrijdag, 2015



Leerling 2
Over een broertje dat eruitziet als een buitenaards wezen 
‘Er zit niks anders op. We gaan Benjamin bezoeken.’ Het voelt alsof hij dwars door de kokende 
lava heel even mijn hart heeft aangeraakt. Ik mag mee naar Benjamin. 
‘Deze keer is het serieus,’ zegt hij terwijl we vijf trappen oplopen. ‘Heb je waterpokken gehad?’
‘Ja….’ Ik ben buiten adem. ‘Ik zat onder de blaasjes en het jeukte als een gek.’
De lucht is zwaar en ruikt naar medicijnen. We hadden allebei geen zin meer in de lift. Op een 
dag heb je genoeg van sombere oma’s met infuuskapstokken. 
‘En nu?’ vraagt Adam. ‘Heb je koorts, diarree, buikpijn, snot?’
‘Ik heb helemaal niks.’
Ik blijf staan en kijk naar hem. Mijn hart bonkt. ‘Ik moet het weten. Voordat ik hem zie. Wie is 
Benjamin?’ 
We zijn in een gebouw vol ellende en ik wil voorbereid zijn. Krijg ik straks een kaal hoofd te 
zien? Eén been, vreselijke pijn, iemand in coma?
‘Op dit moment,’ zegt Adam, ‘is Benjamin nog helemaal niemand. Maar het is de bedoeling dat 
hij mijn broertje wordt.’
‘De bedoeling?’ 
‘Hij is vandaag min zesenzeventig dagen oud.’
Ik slik. ‘Ik wist niet dat je dan kon leven…’

Fragment uit: Gips, Anna Woltz, Querido, 2016 



Hoe kan een schoolteam deze leerlingen 
helpen?



• Leerlingen lezen een tekst voor. Dit wordt opgenomen. 
• Leerkrachten luisteren naar de opnames: eerst individueel, daarna in 

team. Verschillen in mening worden in groep besproken.
• Leerlingen worden geselecteerd.

• Tutorsessies, in samenwerking met studenten van een nabije hogeschool: 
Focus op vloeiend lezen én leesbegrip
• Belang van geïntegreerde aanpak (motivatie – technisch – begrip)
• Belang van thema’s die aansluitend bij leefwereld van de leerlingen

Hoe kan een schoolteam deze leerlingen 
helpen?: Een mogelijk antwoord.



• 1e graad secundair onderwijs 

• 2 keer per week, 20 minuten per sessie, 10 weken

• 1-op-1 of groepjes van 2 à 3 leerlingen 

• Rijke, authentieke teksten met complexe verhaalstructuur en thema’s 

• Fragmenten uit boeken voor lezers van 12–14 jaar 

• Zowel fictie als non-fictie 

• Teksten mogen iets moeilijker zijn dan niveau van de leerling, en 

stijgen uiteindelijk in moeilijkheidsgraad 

Hoe zagen deze tutorsessies eruit? (1)



• focus op herhaling: bv. de leerlingen vertellen waar het fragment over ging dat 
de vorige keer gelezen is.

• modelling: bv. tutor leest het fragment eerst voor.
• woordenschat: bv. leerlingen noteren moeilijke woorden in een logboek en 

bedenken bij elk woord een zin waarin het woord voorkomt. Bv., “leder”.
• praten over de tekst: bv. de leerling vat samen waar het net gelezen fragment 

over ging.
• zoveel mogelijk concrete feedback: bv. de tutor geeft specifieke feedback op 

punctuatie. Bv., “Hier moet je een langere pauze laten, want hier staat een punt.”
• motivatie!

Hoe zagen deze tutorsessies eruit? (2)



Dit schoolteam brengt de zes bouwstenen al 
in de praktijk



Lezen is meer dan lezen. 

Wie niet goed kan lezen, heeft nood 
aan een volledige taalondersteuning.



De zes bouwstenen 
voor een effectief taaltraject





Bouwsteen 1

Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel

Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel

Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel



Bouwsteen 1

Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel

1.1 Investeer in een krachtige klasaanpak om alle leerlingen te bereiken

1.2 Werk in kleine groep of individueel met leerlingen die extra taalsteun nodig 

hebben

1.3 Leerkrachten zijn de geknipte begeleiders, maar ook paraprofessionals en 

vrijwilligers kunnen mee ondersteunen 

1.4 Laat de duur en intensiteit van het traject afhangen van jouw doelgroep, hun leeftijd 

en de beoogde taaldoelen 

Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel

Vertrek vanuit een meerlagig ondersteuningsmodel



Bouw het taaltraject op een logische manier op
en combineer verschillende deelvaardigheden

2.1 Hou rekening met de wisselwerking tussen de deelvaardigheden

2.2 Ga voor een logische en stapsgewijze opbouw van het traject

2.3 Verwerk je taaldoelen in relevante thema’s met verschillende invalshoeken 



Investeer bewust in mondelinge taalvaardigheid

3.1 Plan rijke gesprekken om de mondelinge taalvaardigheid te bevorderen 

3.2 Voorzie voorleesmomenten met veel interactie

3.3 Werk doelbewust aan woordenschat, ook expliciet 



Schriftelijke vaardigheden: ga voor een vroege start
en blijf inzetten op technisch lezen en leesbegrip

4.1 Bereid leerlingen vroeg genoeg voor op het leren lezen 

4.2 Zet in op een effectieve leesstart

4.3 Ga voor goede, strategische en gemotiveerde lezers

4.4 Laat schrijfopdrachten het lezen (en spreken) versterken



Verzorg de kwaliteit van je instructie

5.1 Geef expliciete instructie

5.2 Laat leerlingen van en met elkaar leren

5.3 Geef sterke feedback

5.4 Integreer technologie op een wijze manier in je lessen

5.5 Hou rekening met de taalachtergrond van leerlingen om je instructie te versterken 



Monitor je leerlingen en laat je ondersteunen

6.1 Monitor je leerlingen en stem je onderwijs hierop af

6.2 Grijp de kans om te blijven leren

6.3 Werk samen met je team vanuit een gedeelde en gedragen missie 



Van de bouwstenen naar de praktijk.
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Een logische en stapsgewijze opbouw (taaldoelen)

'Kan je dat herhalen, alsjeblieft?’

‘Toilet’

‘Waar kan ik mijn abonnement vernieuwen?’

'Morgen gaan we op sportdag, maar ik heb geen fiets. Kan ik een 
fiets van de school lenen?’

'Volgende week kan ik op woensdagvoormiddag niet komen werken omdat ik 
naar de tandarts moet. Kan ik in plaats daarvan op zaterdagvoormiddag komen?’ 



































Wat staat er allemaal op 
taaltrajecten.be? 

http://taaltrajecten.be


De praktijkgids en het wetenschappelijk 
kan je zowel online lezen als downloaden



Je vindt extra uitgewerkte fiches 
bij ‘inspiratie voor effectieve taaltrajecten?’ 





• Elke bouwsteen is essentieel voor een effectief taaltraject. je 
moet ze dus samen gebruiken. Je kan er niet eentje weglaten.

• Besef als schoolteam ook wat jullie al goed doen.

• Taaltrajecten zijn goed voor iedereen: 
Wat goed is voor leerlingen met nood aan taalsteun, is goed
voor alle leerlingen.



Jordi Casteleyn
Universiteit Antwerpen
(Antwerp School of Education)

Hoe ontwikkel je een taaltraject voor leerlingen 
die nood hebben aan taalsteun
taaltrajecten.be

http://taaltrajecten.be

	Hoe ontwikkel je een taaltraject voor leerlingen �die nood hebben aan taalsteuntaaltrajecten.be 
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	De zes bouwstenen voor een effectief taaltraject
	taaltrajecten.be
	Van de praktijk naar de bouwstenen. Een concreet voorbeeld.
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Tweede luisterronde
	Leerling 1
	Leerling 2
	Hoe kan een schoolteam deze leerlingen helpen?
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dit schoolteam brengt de zes bouwstenen al in de praktijk
	Lezen is meer dan lezen. Wie niet goed kan lezen, heeft nood aan een volledige taalondersteuning. 
	De zes bouwstenen voor een effectief taaltraject
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	‘Toilet’
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Wat staat er allemaal op taaltrajecten.be? 
	De praktijkgids en het wetenschappelijk kan je zowel online lezen als downloaden
	Je vindt extra uitgewerkte fiches bij ‘inspiratie voor effectieve taaltrajecten?’ 
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Hoe ontwikkel je een taaltraject voor leerlingen �die nood hebben aan taalsteuntaaltrajecten.be 

