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Brussel 18.XI.2021

Onderwijs voor minderjarige vluchtelingen en verzoekers om
internationale bescherming: Pistes om met uitdagingen om te gaan

Van Tolkies in Brussel tot Rolmodellen in Amsterdam
ivm jeugdcriminaliteit
Film en website Het Nederlands en de andere talen: samen op school,
gemaakt met steun van Taalunie, voorjaar 2021
http://meertaligheid.taalnaarkeuze.nl/
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Hoe doe je dat? - in 5 stappen
In de film:

Op de website:

Stap 1: Aan de slag! In teamverband

Home

Stap 2: Stel vast

Taleninventarisatie

Stap 3: Wanneer?

Werkvormen

Stap 4: Theorie

Taalvaardigheid

Stap 5: Werkvormen

Werkvormen & Lesmateriaal
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Een samenvatting van de film
https://youtu.be/Dqb1mgNSm2g

4

Kansenbevordering
Zet vanaf jonge leeftijd het hele talenrepertoire in.
Dit bevordert:
●
●
●
●

algemene (taal)ontwikkeling
communicatieve en sociale vaardigheden
leesplezier & leesvaardigheid
ouderbetrokkenheid

Zie Nederlandse Taalunie: Omgaan met meertaligheid in het onderwijs
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Taalonderwijs = 2 + 1 ...

Nederlands & Engels
plus
●
●
●
●
●

Arabisch
Chinees
Duits
Frans
Fries

●
●
●
●
●

Italiaans
Ned. Gebarentaal
Spaans
Russisch
Turks
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Een nieuwe taal leren
Een nieuwe taal leren doe je met de kennis van je eerste taal: je leert het Engels of
het Spaans met behulp van het Nederlands, je ontcijfert het Grieks met behulp van
het Nederlands, en zo doen anderstaligen het ook, met behulp van hun eerste taal.
Roemeense kinderen die hier naar school gaan, leren het Nederlands via het
Roemeens. Eritrese pubers doen het via het Tigrinya.

Hoe taalvaardiger in de eerste taal, hoe makkelijker een tweede, derde, vierde taal
wordt geleerd. Hoe groter de woordenschat in de eerste taal, hoe makkelijker een
nieuwe taal wordt onthouden en verinnerlijkt. Benoem daarom de eerste taal bij
het NT2 onderwijs, bij het leren van het Nederlands.
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Stel vast - inventariseer
Begin op school met het in kaart brengen van de talen die er zijn. Welke talen
spreken de leerlingen, en wat kunnen ze ermee? En welke talen worden gesproken
door het personeel op school? En welke talen door de ouders? Vier de rijkdom
aan talen en laat deze tot zijn recht komen.
Maak de resultaten van de inventarisaties zichtbaar, deel ze met het hele
schoolteam, met de ouderraad en medezeggenschapsraad, en stel met elkaar vast
wat jullie gaan doen met de resultaten.
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Wat kun je doen met de resultaten?
Bijvoorbeeld:

-

-

leerlingen taalmaatjes maken, door klassen heen

nieuwe talen als schoolvak introduceren, waaronder Arabisch, Chinees, Italiaans,
maar ook Pools, Papiamento, Portugees, of Koreaans, Japans, Swahili …
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Maar zoveel talen, hoe moet dat dan?
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Taalvaardigheid
Voor Nederlandstalige leerlingen, net als voor Limburgstalige of West-Vlaamstalige,
en net als voor sprekers van het Sranantongo, Papiaments, of van het Twi, Turks of
Berbers, voor álle taalleerders geldt dat de verwerving van de eerste taal
grotendeels onbewust plaatsvindt, door nabootsing, maar vooral door inzet van het
brein dat regelmaat ontdekt: naar analogie van waargenomen woorden en zinnen
ontstaat taal.
Peuters, kleuters, tieners, wijzelf, we herhalen wat we hebben gehoord, en we
maken eigen, unieke zinnen, niet eerder gezegd, niet eerder zó uitgesproken.
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Geletterdheid
In de basisschool, vanaf de kleuterbouw, en volop in de onderbouw, draait het om
het leren lezen en schrijven, om beginnende geletterdheid. En bij oudere
nieuwkomers speelt het ook: het leren lezen en schrijven in het Nederlands. Het
werkt goed als je daar alle talenkennis van de leerlingen bij betrekt.
In SJOES gaat dit met woorden voor schoen, schoen in allerlei talen:

schoen, shoe, Schuh, chaussure, scarpa, zapato, ayakkabI
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Geletterdheid
Door samen met de leerlingen te luisteren naar de uitspraak van de woorden, en door met elkaar
de klanken op te schrijven ontstaan betrokkenheid en inzicht. Klinkt ‘schoen’ als sgoen of sxoon
of sgun? Klinkt ‘chaussure’ als sjoosuur of sjosür? Ga naar Lesmateriaal voor informatie over
SJOES (2018).
Dat we het anders opschrijven, dat de spellingsregels zeggen dat het schoen, shoe, Schuh en
chaussure is, dat geeft in één klap het inzicht dat spelling een verzameling conventies is, regels die
door mensen zijn gemaakt, en die we braaf op school leren volgen.
Leren lezen en schrijven in het Nederlands gaat sneller als deze taalvaardigheden ook
in de thuistaal worden geleerd, en het gaat nog sneller als de processen in de twee
talen samenkomen.
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Een week met Het Nederlands en de

andere talen: samen op school
Maandag

Vertellen in de thuistaal én in het Nederlands. Tijdens de
weekopening in de kring vertellen basisschoolleerlingen over het weekend.
En dat doen ze eerst in de andere thuistaal, in dialect of in een tweede taal als ze deze hebben natuurlijk -, en ze geven er zelf een vertaling van in het
Nederlands. En speel met deze werkvorm: pas hem aan, varieer er op los.
In het voortgezet onderwijs start de week vaak met het ene of het andere
schoolvak, en is in de kring zitten er niet bij. Laat daar op de maandag de
verbinding met het weekend terugkomen via spontane
gespreksmomenten in allerlei talen.
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Een week met Het Nederlands en de

andere talen: samen op school
Dinsdag

In de les geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer of burgerschap
kiezen leerlingen onderwerpen waarover ze praten in tweetalige
taalgroepjes, bijvoorbeeld in het Nederlands en Spaans, of Nederlands en
Turks, afhankelijk van de talenkennis in de klas. Of koppel een taalronde
eraan, of een taaldenkgesprek, over ‘het dorp versus de stad’, of over
een ander thema dat past bij de lesstof. Laat het hele repertoire aan talen
meedoen.
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Een week met Het Nederlands en de

andere talen: samen op school
Woensdag

Het nieuws van de week staat centraal. Aan de hand van
Nieuwsbegrip, het journaal, Jeugdjournaal, of de webpagina’s van de
landelijke of regionale dagbladen selecteren de leerlingen actuele
thema’s. Op websites van kranten uit het buitenland, social media in
andere talen, worden titels en fragmenten gezocht over dezelfde of
vergelijkbare actualiteit. Meertalige posters kunnen hieruit ontstaan, of
laat erover debatteren.
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Een week met Het Nederlands en de

andere talen: samen op school
Donderdag

Kijk met elkaar naar een buitenlandse film, documentaire of een aflevering
van een serie. Kijk met ondertiteling erbij, in het Nederlands, of in de taal
zelf, en daarna zonder ondertiteling. Laat de leerlingen een dialoog
erover schrijven, in een of meer talen, en laat ze de dialogen ten
gehore brengen voor de rest van de klas.
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Een week met Het Nederlands en de

andere talen: samen op school
Vrijdag

Verhalen worden gelezen en voorgelezen, door ouders,
grootouders, leerlingen zelf, de leerkrachten, of ander
personeel. Maak verschillende taalhoeken, misschien dwars door de
leerlagen heen: de hele onderbouw, alle groep-5 leerlingen bij elkaar. In
het vo staan mythen, ridderromans, moderne literaire teksten centraal.
Zoek vertalingen erbij of laat vertalingen maken, en vergelijk ze met het
origineel. Presenteer om de zoveel weken de bevindingen aan een andere
klas, op een activiteitenmiddag, in een vlog of podcast.
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Hoe verder?
In het kennisdossier Meertaligheid in het onderwijs van de Taalunie is veel
aanvullende informatie vinden.
En zie: www.meertaligheid.be

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/diversiteit
En de film en website Het Nederlands en de andere talen: samen op school
http://meertaligheid.taalnaarkeuze.nl/
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Rijk aan Talen

https://www.blurb.com/bookstore/invited/8861446/4ec74839bb5db6d0368929c47ecf4aa22b17332d
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