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Hoe krijg ik het 
team goed aan de 
praat en samen-

leren? 

Hoe kies ik geschikt 
lesmateriaal? 

Welke leerlijnen kan 
ik volgen? 

Welke groepjes kan 
ik vormen, naar taal-
niveau , moedertaal, 

of leeftijd? 

Hoe krijg ik ze aan 
de praat en samen 

aan het leren? 

Vragen van  leraren, vragen van 
schoolleiders 

Welke 
deskundigheid heb 

ik nodig in huis? 

Hoe organiseer ik 
een  optimale 
overgang naar 

regulier onderwijs? 

Welk beleid is wijs 
rond gebruik 

moedertalen? 



 



Nederland, geen gidsland .... 

• Lectoreninitiatief Professionalisering 
Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen: 

• NT2 is verwaarloosd beleidsterrein 

• Schakels onderwijs – opleiding – wetenschap 
– beleid ontbreken 

• We lopen internationaal achter in 
didactiekontwikkeling en structurele visie op 
nieuwkomers 



Toerusten voor leren in een 
Nederlandse klas 



Basisinzichten in T2-onderwijs 
bij keuzes voor uw aanpak - 1 

• Natuurlijke  - gestuurde taalverwerving 

• Taalontwikkeling vraagt om veiligheid en 
motivatie 

• Communiceren is belangrijker dan correct 
taalgebruik of Nederlands taalgebruik 

• Positieve attitude, interesse, vertrouwen ook 
bij leerkrachten en ouders 
– Inzet ’cultuurbemiddelaars’ vanuit eigen taal en begrip, zet leerlingen 

in als  buddy 

 



Hoe leren kinderen taal? 

Als moedertaal 

Communicatie in dagelijkse 
omgeving 

• Vanaf geboorte: klanken, 
woorden, zinnen, 
conventies,.... Intuïtief 

 

Als tweede taal 

Noodzaak tot plannen: 

• Taalaanbod  

• Taalgebruiksmogelijkheden 

• Feedback 

• Aandacht voor taalvormen 
(zinsbouw, uitspraak, ...)  

• Vanuit functioneel taalgebruik nieuwe begrippen en verbanden uitdrukken, 
betekenisvolle contexten 
• Vanuit dagelijkse naar schools taalvaardigheid 
• Vanuit luisteren, begrip naar zelf actief gebruiken 
• In samenspel van praten, luisteren, lezen en schrijven 

Vanuit een eerste taal 

Voor allen geldt: 



Basisinzichten in T2-onderwijs 
bij keuzes voor uw aanpak - 2 

• Het gaat om veel meer dan woordenschat: 

• Dagelijkse taalvaardigheid (DAT) ≠ Cognitief 
academische (schoolse) taalvaardigheid (CAT) 
– Leren  in schoolvakken vereist CAT 

– Praten - Lezen – schrijven – begripsontwikkeling in 
samenhang  

– CAT-ontwikkeling in een tweede taal duurt 4-7 jaar 

• Alle leerkrachten  kunnen CAT-ontwikkeling 
plannen en begeleiden in alle vakken 

 

 



Dagelijkse taal (DAT) 
dichtbij context, lage 

cognitieve eisen 

Eten  kauwen   spuug 

speeksel voeding verteringsprocessen functie ,
 werking,  secretie 

CAT  



Schoolse teksten 

  

lectoraat lesgeven in de 

multiculturele school, HU 

2010 



• Kenmerkend aan papegaaiachtigen is een 
sterke korte kromme snavel 

• Pok pok pok, tikte hij met zijn snavel op de 
brievenbus. 

• Er heerst in de papegaaiensamenleving een 
duidelijke rangorde 

• Soorten die thans veel als huisdier worden 
gehouden zijn …..  

• Die avond wordt er gebeld.  

• Mevrouw Dokkel draait zich om en ziet de kooi 
met Borre. 
 

lectoraat lesgeven in de 

multiculturele school, HU 

2010 



Er gebeurt iets met taal en denken 
(’niveauverhoging’): 

 

• Wat zijn dit? > classificering, indeling 

• Wat eten ze? > eetgewoonten, dieet 

• Waar leven ze? > Habitat, leefgebied 

• Hoe zien ze eruit? > Uiterlijk 

• Hoe bewegen ze zich? > Voortbeweging 

• Hoe krijgen ze jongen? > Voortplanting 

lectoraat lesgeven in de 
multiculturele school, HU 2010 



Dagelijkse stapjes naar schooltaal 

• Look, it’s making them move. Those didn’t 
stick 

• We found out the pins stuck on the magnet. 

• Our experiment showed that magnets attract 
some metals. 

• Magnetic attraction occurs  between ferrous 
metals 

(Pauline Gibbons 2008 zie ) 

 



Uitrafelen van vak-taal 

• Centrale vakbegrippen 
Aangeboren gedrag 

• Algemene schooltaal – om verbindingen te 
verwoorden 

 Bestaat uit … Is onderdeel van .. 
 Veranderen van … in …  

 Eerst – vervolgens --- 

• Contextgebonden begrippen 

 Vlinder – pop –rups  



Vak-taalgerichte didactiek 

 

gloeien 

as 

rook 

stank 

vlam vatten 

blauwe vlammen 

gele vlammen 

sissen  

.......... 

 Teken een pijl  tussen begrippen links en rechts die bij elkaar horen 

volledige verbranding 

onvolledige verbranding 

warmtestraling 

warmtetransport door stroming 

ontbrandingstemperatuur 

verbrandingsproducten 

voldoende zuurstof 

......... 

 
 

 

1 

Maak nu steeds een zin met de woorden in het linker en rechter rijtje.  
De gloeiende kooltjes op de BBQ zenden veel warmtestraling uit 



Twee talen, een hoofd 



 

- Veuillez vous  décrire cette image 
  
- Describe this picture 

(c) Skolverket 2016 



The carbon cycle  

• Coal , oil, gas... 

• CO2 (carbondioxid), plants,  living creatures, ... 

• ... Is stored...., cause .... produce energy, 
change,... 

• Diffusion,  Emission .. In the atmosphere  

• Through photosynthesis, respiration ... 

• Organic  

 



Koolstofcyclus 

 



 



• Eerst de Nederlandse woorden leren, dan pas 
naar natuuronderwijsles? 

• Eerst kijken wat  een kind al weet in andere 
taal, daarop verder in Nederlands? 

• Binnen vakles peilen wat kinderen al weten in 
hun talen, daarop verder in het Nederlands? 

• Integratie taal- en begripsontwikkeling, 
ontwikkelingsgerichte didactiek 



Taalgericht vakonderwijs 
 taal- en vakdoelen geëxpliciteerd: 

VOL INTERACTIE: 

Pratend en schrijvend leren 

MET TAALSTEUN  

Hulp bij begrijpen en produceren van 

(vak-) taal. Feedback op je taalgebruik 

CONTEXTRIJK 

Leren vanuit voorkennis, met alle 

zintuigen, vol 

aanknopingspunten, visualisering  



Een versimpeld integratiemodel 

½ tot 1 jaar 2e en 3e jaar Vanaf 4e jaar 

EERSTE OPVANG  GEDEELTELIJKE INTEGRATIE  VRIJWEL COMPLETE I. 

INTENSIEF NT2,  

Dagelijkse  taal, 

VANUIT moedertalen 

VEILIGHEID 

Specialist 

SAMEN SPORTEN; MUZIEK, .. 

TAALONTWIKKELING 
INWEVEN IN VAKKEN 

SCHOOLTAAL EXPLICIET 

SOCIALE RELATIES 

Leraren in nauwe 
samenwerking 

 TAAL-ZAAKVAKONDERWIJS 

NT2 focus op schooltaal  

en vaktaal 

Alle leraren 

. 

(c) Maaike Hajer 2016 



Benaderingen  
vanuit verschillende  visies 

• Aparte categorie kinderen of  deel van onze 
heterogene school ? 

– Deficiëntie of differentiatie als deel kwaliteitszorg? 

• Specialisten of betrokkenheid en 
professionalisering van hele team? 

• Afgebakend in apart NT2 of geïntegreerd ? 

– Gericht op DAT of doordacht op schooltaal/CAT? 

• Tijdelijk probleem of structurele uitdaging? 

 



Samenwerking 

Talen  

Schooltaal ontwikkelen 

Andere vakken 

Talige leerprocessen 

(c) 2012, maaike.hajer@hu.nl 



Naar versterking professionalisering 
voor alle leraren: 



Verder lezen en kijken 

www.leoned.nl Website 
vol opleidingsmaterialen  

Suzanne van Norden 

Dirkje v d Nulft 

Maaike Hajer e.a. 

http://www.leoned.nl/


• www.leoned.nl zie onder ’overig’ weblezingen 

• Diverse weblezingen o.a. Van Pauline Gibbons 
vindt u onder 
http://www.onderzoek.hu.nl/kenniscentra/ed
ucatie/lesgeven-in-de-multiculturele-school 
bij downloads. 

 

• Maaike.hajer@hu.nl  

• Twitter: @maaikehajer 
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• Basisvoorwaarden voor taalverwerving 
scheppen 

– Veiligheid, sociale contacten, vertrouwen 

– Gericht  T2-onderwijs plannen 

 

• Taalleren verbinden met vakinhouden 

• Inzetten op kwaliteitszorg in heterogene 
groepen 

 



   Taalverwervingstheorieën: 

• Behavioristisch: grammatica-vertaalmethode  
 

• Cognitivistisch: 
 Jaren ‘70: vertrouwen in kracht van taalaanbod  (Krashen) 
 Jaren ‘80 : belang van taalproductie, schrijven en spreken (Swain) , 

communicatief taalonderwijs 
 Belang van feedback op die productie  
 Taal-leerstrategieën (Oxford), leesstrategieën 
 Belang van grote woordenschat voor leesvaardigheid 

 
• Socioculturele theorie 
 Jaren ‘90- 2000 +…  belang van deelname in sociale interactie, 

betekenisonderhandeling,  
 begripsontwikkelende gesprekken  (Gibbons, Mercer/Edwards) 
 genredidactiek, vaktaalontwikkeling  


