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De moedertaal van een mens bepaalt in belangrijke mate zijn identiteit en ondersteunt het
proces van identiteitsvorming: “Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat doe ik, en hoe wil ik
dat doen?” Identiteitsvorming is ook een meervoudig en dynamisch proces. Andere talen
dan de moedertaal, zoals het Nederlands voor nieuwkomers in Nederland, dragen hier
evenzeer toe bij. Hetzelfde geldt voor Nederlandse leerlingen die van huis uit met een
andere taal dan het Nederlands opgroeien, of die tweetalig opgroeien met een dialect of
tweede taal naast het Nederlands. Elk mens ontwikkelt een meervoudige identiteit,
gekenmerkt door dynamische meertaligheid, door hybride grammatica’s (Aboh, 2015).
De moedertaal is in de regel de taal waarmee een kind de wereld ontdekt, waarmee het
spelenderwijs kennis verwerft. De moedertaal is van grote cognitieve waarde: leren en
nadenken vinden plaats dankzij deze eerste aangeboden taal. En sterker nog, de taal die een
kind aangeboden krijgt beïnvloedt ook het denken over de wereld (Boroditsky, 2011). Aan
het Max Planck Instituut in Nijmegen wordt hier onderzoek naar gedaan. “Op het Max
Planck Instituut onderzoeken we de psychologische, sociale en biologische grondslagen van
taal. Het doel is om te begrijpen hoe onze hersenen omgaan met taal, hoe taal samengaat
met andere mentale processen en hoe cultuur samenhangt met taal.” (website MPI)
Wereldwijd is afgesproken dat het gebruik van de moedertaal beschermd dient te worden.
Elk kind heeft het recht om te kunnen groeien en zich te kunnen ontwikkelen via deze taal.
Tegelijkertijd dient elk kind dat migreert en zodoende in een ander taalgebied terecht komt
de gelegenheid te worden geboden om onderwijs te kunnen volgen via de daar gebruikte
taal of talen. Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind, waarin dit
staat verwoord, is in 1995 door Nederland geratificeerd.
Leerkrachten zijn echter vaak geneigd de capaciteiten van nieuwkomers en anderstaligen
gemiddeld lager in te schatten dan die van eentalige Nederlandse leerlingen. De
vooroordelen van leerkrachten met betrekking tot dialectsprekende kinderen zijn eerder
onderzocht (Kroon & Vallen, 2004), maar ook met betrekking tot geïntegreerde tweetaligen
die Nederlands en Turks spreken is de valkuil aanwezig. Wanneer tweetaligen naast het
Nederlands een ‘prestigieuze’ taal als het Duits spreken, toont de leerkracht meer
waardering, waardoor de leerling beter functioneert (Goriot et al., 2015).
Onderzoek toont aan dat meertalig onderwijs ook ‘kansarme’ leerlingen ten goede komt: zij
scoren beter op leestoetsen dan hun eentalige leeftijdsgenoten met hetzelfde relatief lage
SES niveau (Thomas & Collier, 2012). Laag presterende leerlingen reageren goed wanneer
hun thuistaal meedoet in het leerproces. Ook hun attitude ten opzicht van anderen
verbetert erdoor (Devlieger et al., 2012).

Meertaligheid en functioneel veeltalig leren – in de praktijk
Functioneel veeltalig leren is het dagelijks structureel inzetten van het talenrepertoire van de
leerlingen. Hieronder volgt een lijst met praktische tips om op uw school en in uw klas
functioneel veeltalig leren vorm te geven. Dit is slechts een selectie van mogelijkheden om
deze pedagogisch-didactische werkvorm tot bloei te laten komen. In de aangeleverde

literatuur kunt u meer inspiratie opdoen en verdieping vinden. Het is van groot belang dat
u als team op school aan de slag gaat hiermee.
Het advies is om te starten met het opstellen van een taalbeleidsplan met het
talenrepertoire van de school als uitgangspunt. Aan dit beleidsplan worden per bouw
specifieke uitvoeringsontwerpen verbonden. Het opbouwen van plan en ontwerpen kost
minimaal een jaar, en zal ook elk jaar weer herzien of aangevuld dienen te worden.
Een teamtraining functioneel veeltalig leren verzorgd door een schoolbegeleidingsdienst of
gespecialiseerd taaladviesbureau bij u in de regio kan heel zinvol zijn. De training kan
gekoppeld zijn aan het opstellen van het algemene taalbeleidsplan, aan het werk van de
taalcoördinator of intern begeleider. De hoofdrol ligt bovenal bij de groepsleerkrachten en bij een docent Engels, indien aanwezig op de school - daarom dient een training
functioneel veeltalig leren uit te gaan van een breed samengestelde groep van
deelnemers.
Een selectie van praktische tips functioneel veeltalig leren:
1. Het gaat om alle talen, d.w.z. om het Nederlands, het Engels en om alle thuistalen
van de leerlingen, inclusief dialecten of talen die niet (meer) door de leerling zelf
worden gebruikt, maar wel nog door ouders of grootouders.
2. Inventariseer in elke klas welke talen er zijn. Laat elke leerling zijn eigen repertoire in
kaart brengen, en bewaren of opslaan in een taalportfolio.
3. Maak de verzameling aan talen goed zichtbaar aan de wand van het lokaal. Een
(zelfgemaakte) wereldkaart maakt herkomst duidelijk.
4. De leerkracht zorgt ervoor dat klassikaal, individueel en/of in groepsvorm het gehele
talenrepertoire van de klas dagelijks aan bod komt.
5. De leerlingen weten van elkaar welke talen ze spreken. Ze vormen groepjes op grond
van verstaanbaarheid. Dagelijks kunnen de groepjes in overleg treden en
samenwerken. Breng ook verschillende taalgroepjes samen om in twee talen over
hetzelfde onderwerp te praten. Focus op het Nederlands voor de transfer van
thuistaal naar schooltaal.
6. Stimuleer dagelijks het vergelijken van kenmerken tussen de talen. De kenmerken
hebben met woordenschat te maken, met grammatica en met stijl en gewoontes.
We noemen dit sharing grammars.
7. Werk thematisch: aan de hand van een thema kan gericht worden gezocht in de
verschillende talen naar i) woorden, zinsdelen en hele zinnen, ii) teksten/verhalen,
iii) etnisch-cultureel bepaalde kenmerken.
8. Laat minimaal 2x in de week sprekers van dezelfde thuistaal uit verschillende klassen
elkaar opzoeken en samenwerken aan een (schoolbreed) thema, of reguliere
opdrachten aan elkaar voorleggen.
9. Zorg voor speciale taalschriften waarin de leerling zijn eigen taal kan noteren. Het
kan om een woordenschatschrift gaan: naast woorden NLD en ENG, ruimte voor
woorden in de eigen taal. Het kan ook om een schrijfschrift gaan: elke dag een stukje
schrijven in de drie talen, NLD, ENG en de thuistaal, doet wonderen.
10. Geef elke nieuwkomer een of meer Nederlandstalige taalbuddies. Wissel de buddies
regelmatig af, of verbind het buddyschap aan specifieke taken waardoor
verschillende teams ontstaan.
11. Betrek ouders/verzorgers dagelijks door ze uit te nodigen in de klas en specifieke
taken te laten uitvoeren of begeleiden, en door ze na school thuis met hun kind
opdrachten uit te voeren.

12. Zorg voor thuistaalmaterialen, gedrukt, tastbaar en digitaal, in de klas en in de
school.
13. Bespreek met de ouders welke leermiddelen er zijn die de ontwikkeling van de
thuistaal kunnen ondersteunen.
14. Kijk welke instanties in de omgeving materialen in de thuistaal kunnen leveren. We
denken aan de openbare bibliotheek, aan taalinstituten, gebedshuizen, culturele
centra, winkels of bedrijven gelieerd aan de specifieke taal.
15. Stel met leerling en ouders een leerplan thuistaal op, als mogelijk, afgestemd op het
curriculum NLD en ENG.
16. Zet op het rapport een onderdeel thuistaal, en beoordeel de inzet, groei enz. op
grond van bespreking met lln en ouders.
17. Organiseer met regelmaat een talendag, de talen-van-de-schooldag, waarbij de
deuren van de klas en van de school openstaan.
18. Breng in kaart welke talen worden gesproken door het schoolpersoneel? Zet deze
talenkennis in bij het onderwijs.
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