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Voorw
oord

‘Rispje en Siedzje’ – 
vruchten van en voor de 
N

H
L Stenden H

ogeschool

D
e Friese w

oorden ’rispje en siedzje’ (oogsten 
en zaaien) w

orden m
eestal in de volgorde van 

de agrarische betekenis gebruikt. Eén van de 
kenm

erken van praktijkgericht onderzoek is, dat 
de vruchten ervan opnieuw

 als inspiratiezaad 
dienst doen voor de nieuw

e groeicyclus en 
de volgende oogst. D

e titel ‘rispje en siedzje’ 
brengt daarom

 goed tot uitdrukking hoe de 
lectoraten Taalgebruik en Leren (TG

L) en Fries 
en M

eertaligheid in O
nderw

ijs en O
pvoeding 

(FM
O

O
) in de afgelopen acht jaren gew

erkt 
hebben: intensief m

et het regionale w
erkveld 

van basis- en voortgezet onderw
ijs, innovatief 

in sam
enw

erking m
et externe partners 

en toekom
stgericht voor de N

H
L Stenden 

H
ogeschool.

D
e lectoraten TG

L en FM
O

O
 hebben gew

erkt 
in turbulente fusie-tijden. Vanaf 2018 is de 
gefuseerde N

H
L Stenden H

ogeschool actief in 
14 academ

ies m
et m

eer dan 100 opleidingen. 
D

e Academ
ie Prim

air O
nderw

ijs heeft vijf 
lesplaatsen in N

oord-N
ederland: Ljouw

ert-
Leeuw

arden, A
ssen, Em

m
en, G

roningen en 
M

eppel. H
et Europese m

otto ‘Eenheid in 
D

iversiteit’ past hier goed bij, m
aar ook bij 

de verscheidenheid aan them
a’s w

aar de 
lectoraten aan w

erken. A
ls vanzelfsprekend 

w
erken de docent-onderzoekers in cross-

overs tussen verschillende opleidingen en 
disciplines. Zij verbinden theoretische inzichten 
m

et de dagelijkse (onderw
ijs)praktijk, gericht 

op versterking van het m
eertalig onderw

ijs in 
een breed palet van thuistalen Frysk, D

rents, 
m

igrantentalen in sam
enhang m

et de nationale 

Jantine Kuijpers
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taal N
ederlands en de internationale talen D

uits 
en Engels. D

eze bundel biedt een scala aan 
onderw

erpen: ouderbetrokkenheid en dialoog 
in de klas, valide toetsen voor Fries m

et een 
Europees referentiekader, digitalisering en 
internationalisering. 
 Tw

ee vruchten van deze lectoraten belicht ik 
hierbij in het bijzonder: de dissertatie ‘Ruim

te 
voor Leren’ van A

lbert W
alsw

eer (2015) biedt 
inspiratie voor het taalonderw

ijs en het 
taalbeleid in de klas. 
 Voor het taalbeleid van de N

H
L Stenden 

H
ogeschool zelf is van groot belang de 

dissertatie van Folkert de Jong (2018) over het 
gebruik van het Engels en andere talen in het 
hoger onderw

ijs.  

Voor de toekom
st zie ik grote m

ogelijkheden 
op het gebied van de sam

enw
erking tussen 

de lerarenopleidingen en de scholen als 
gem

eenschappelijke ateliers voor het bew
ust 

sam
en onderzoekend leren. Juist de intensieve 

sam
enw

erking is van belang voor de kw
aliteit 

van het taalonderw
ijs en voor de doorlopende 

leerlijn van voorschoolse voorzieningen tot het 
hoger onderw

ijs.  

H
et doet m

ij dan ook veel genoegen deze 
bundel m

et oogst-artikelen van de lectoraten 
TG

L en FM
O

O
 te presenteren als zaailingen 

voor het nieuw
e lectoraat ‘M

eertaligheid en 
G

eletterdheid’.   

D
rs. J.M

. Kuijpers 
directeur Academ

ie Prim
air O

nderw
ijs 

N
H

L Stenden H
ogeschool
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Inleiding
In de tw

intigste eeuw
 is het beeld en de 

w
aardering van de m

eertalige m
ens, het belang 

van m
eertalig onderw

ijs én het onderzoek van 
m

eertaligheid geleidelijk verschoven van negatief 
probleem

 (taalachterstand t.o.v. de dom
inante 

staatstaal) naar positieve kw
alificatie (troef voor 

persoonlijke en sociale ontw
ikkeling, econo-

m
ische kans). H

et doel van tw
ee- en m

eertalig 
onderw

ijs is m
ee-ontw

ikkeld van ‘voorbijgaande 
tw

eetaligheid’ naar ‘volledige en blijvende tw
ee- 

en m
eertaligheid’ (Fishm

an 1976). D
e traditionele 

aanpak dat de thuistaal achterw
ege gelaten m

oet 
w

orden om
 het ideaal van de perfecte beheersing 

van één nationale taal te bereiken, w
ordt staps-

gew
ijs veranderd in een m

eer inclusieve aanpak, 
w

aarin de thuistalen van de leerlingen een 
blijvende rol spelen in het leerproces.
D

it vraagt om
 een doorgaande leerlijn van 

peuters tot pupillen, van pubers tot profes-
sionals. Tw

ee- en m
eertalig onderw

ijs is volop in 
ontw

ikkeling, vooral gericht op de beheersing 
en het gebruik van nationale talen, m

aar ook w
at 

betreft het leren en gebruiken van m
igranten-

talen en autochtone m
inderheidstalen (N

ortier 
2009; PO

-Raad 2017; D
uarte & Van der M

eij 
2019). ‘M

eertaligheid’ is één van de 21e-eeuw
se 

vaardigheden. H
et gaat om

 het m
ondeling en 

schriftelijk (op papier en digitaal) gebruik van 
thuistalen zoals D

rents en Turks, van D
uits en 

Engels als doeltalen voor beroep en intellectuele 
ontw

ikkeling. A
andacht voor buurtalen zoals 

N
edersaksisch en Plattdeutsch draagt bij aan 

het besef van een continuüm
 van taalverschei-

denheid in de m
aatschappij w

aarbij de school 
een voorbereidende rol speelt. In Fryslân gaat 
het om

 de com
binatie van drie talen in geïnte-

greerd onderw
ijs: Frysk als thuistaal en sociale 

taal van de directe om
geving, N

ederlands als 
nationale schooltaal en English voor de inter-
nationale com

m
unicatie. 

1. Levenslang en w
ereldw

ijd 
m

eertalig leren, te beginnen 
in Fryslân 
Alex Riem

ersm
a
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repertoire verschillende talen voor verschil-
lende com

m
unicatieve doelen. D

e context en de 
verschillende m

ensen bepalen de w
oordkeuze, 

zinsbouw
, om

schrijvingen en de taalkeuze. D
oor 

taalvergelijking en taalsensibilisering w
ordt 

ook het denken van de leerlingen verbreed 
en verdiept. D

eze nieuw
e aanpak w

ordt m
et 

enthousiasm
e toegepast in de praktijkgerichte 

onderzoeken ‘M
eer Kans m

et M
eertaligheid’ 

en ‘H
oli-Frysk’ w

aarin het brede talenpalet 
van Fryslân ontdekt en gebruikt w

ordt door 
de leerlingen én de leraren. D

oor in verschil-
lende talen te lezen en te schrijven leren zij ook 
vanuit verschillende perspectieven te denken 
en verschillende ‘eigen’ talen toe te passen voor 
D

AT en C
AT. D

AT = D
agelijkse A

lgem
ene Taalvaar-

digheden; C
AT = C

ognitieve Academ
ische 

Taalvaardigheden
1. 

H
et concept van de ‘Trijetalige skoalle’ w

ordt in 
andere m

eertalige Europese regio’s steeds m
et 

grote belangstelling gevolgd en ook bew
onderd 

als een doorbreken van de systeem
scheiding 

tussen talen en beter passend bij het feitelijk 
taalgebruik van de leerlingen en volw

assenen. 
Zie bijv: Bangm

a e.a. (2011); D
uarte en Van der 

M
eij (2019). D

eze belangstelling behelst uiteraard 
ook de leeropbrengsten en het m

eten van het 
niveau van taalbeheersing in verschillende talen 
aan het einde van het onderw

ijs. 

O
nderzoek evaluatiesysteem

 
voor Fries 
Tijdens de lectoraatsperiode van FM

O
O

 (2011-
2019) is onderzoek gedaan naar het functioneren 
en de resultaten van drietalig basis- en voort-

O
nderzoek m

eertalig onderw
ijs 

in Fryslân
O

nderzoek naar m
eertalig onderw

ijs in Fryslân is 
begonnen m

et Post (1949; 1951), Boelens en Van 
der Veen (1956) en W

ijnstra (1976). Zij w
erkten 

in het concept van de voorbijgaande tw
eeta-

ligheid: het onderw
ijs in het Frysk bedoeld als 

‘stapsteen’ om
 beter N

ederlands te leren. D
eze 

ontw
ikkeling is gedetailleerd beschreven in 

‘Lange oanrin, koarte sprong’ (Zondag 2011). 
O

nder invloed van ideeën over “im
m

ersion”-
onderw

ijs en gelijkw
aardigheid van de talen 

is één generatie later grootschalig onderzoek 
uitgevoerd in het basisonderw

ijs in Fryslân. 
D

e Jong en Riem
ersm

a (1994) bevestigden, 
dat de leerlingen in het tw

eetalig onderw
ijs 

N
ederlands-Fries even goed N

ederlands leren als 
kinderen op een ééntalige school. Ytsm

a (1995) 
heeft beschreven hoe de didactische aanpak kan 
bijdragen aan het bereiken van gelijkw

aardige 
beheersing van de deelvaardigheden in de beide 
doeltalen als ‘hoekstenen’ van het leerproces. 
D

it w
as de aanzet tot het pilotproject ‘Trijetalige 

skoalle’ m
et English, Frysk en N

ederlands als 
vak én als voertaal bij andere leergebieden (Van 
Ruijven en Ytsm

a 2008; G
oodijk en Riem

ersm
a 

2014). Ytsm
a heeft ideeën en m

odellen 
ontw

ikkeld op basis van voorbeelden in C
anada, 

Baskenland, C
atalonië, Luxem

burg, W
ales en 

N
ord-Friesland (D

uitsland) (zie: C
enoz 2009; 

G
arcia 2009; Baker 2011; Bangm

a e.a. 2011). 
D

it concept is verder uitgew
erkt in het begrip 

“translanguaging” dat verw
ijst naar de 

dynam
ische dagelijkse taalpraktijk van tw

ee- en 
m

eertalige m
ensen. Zij gebruiken in hun talen-

1 
 D

eze begrippen kom
en overeen m

et de oorspronkelijke term
en van Jim

 C
um

m
ins (1979): BIC

S = Basic 
Interpersonal C

om
m

unication Skills; C
A

LP = C
ognitive A

cadem
ic Language Proficiency.
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gezet onderw
ijs: leesbegrip, taalvaardigheid en 

taalkennis Fries in vergelijking m
et N

ederlands 
en Engels; digitale didactiek m

.b.v. M
yschools-

netw
ork: events en e-coaching; 3M

, Talen4A
ll en 

H
oli-Frysk; ynspirearjend m

eartalich ûnderw
iis in 

de G
RIP-projecten ‘Evaluaasjesysteem

 foar it fak 
Frysk’ (2014-2016) en ’W

ille en W
olle, Kenne en 

Kinne’ (2017-2020) (w
w

w
.grip.frl).

H
et onderzoek naar de leeropbrengsten Fries 

is m
ede opgezet als antw

oord op de klacht van 
de onderw

ijsinspectie in het rapport ‘Tussen 
W

ens en W
erkelijkheid’ (2010). W

egens gebrek 
aan voldoende harde gegevens over de leerop-
brengsten w

ilde de inspectie haar w
ettelijke 

controletaak voor het Fries niet m
eer uitvoeren. 

M
et het ontw

ikkelen van toetsen voor begrijpend 
lezen, taalkennis en taalvaardigheid Fries kunnen 
w

ij beter inzicht te krijgen in de leeropbrengsten 
in het Fries in vergelijking m

et het behaalde 
niveau in andere schooltalen: N

ederlands en 
Engels. D

e theoretische grondslag van m
eertalig 

onderw
ijs in relatie tot het opbrengstgericht 

leren is beschreven in Riem
ersm

a en Jonkm
an 

(2014) en uitgew
erkt in het verantw

oordings-
rapport ‘W

êr hast it w
ei?’ (Jonkm

an 2017). D
e 

m
ethode-onafhankelijke toetsen Fries w

orden 
opgenom

en in een digitale toetsenbank 
Fries, geijkt aan de niveaus voor N

ederlands 
(1F-2F-3F-4F) en de zes niveaus van het Europees 
Referentiekader voor Talen (van A1 tot C

2). 
D

e ERK-niveaus en de ‘can do’-statem
ents zijn 

voor Fries uitgew
erkt in het Referinsjeram

t Frysk 
(M

eestringa en O
osterloo, 2015) 2. 

O
p het gebied van de productieve taalvaardig-

heden zijn observatie-instrum
enten ontw

ikkeld 

voor het basisonderw
ijs die goed zijn afgestem

d 
op het Referinsjeram

t Frysk. D
eze instrum

enten 
w

orden in de kom
ende jaren verder ontw

ikkeld 
en voor het voortgezet onderw

ijs zo adaptief 
gem

aakt, dat de leerlingen zichzelf sneller en 
gerichter op het juiste niveau van taalbeheersing 
kunnen inschatten.
In navolging van de A

nglia-toets en in overleg 
m

et de scholen is een digitale toets taalkennis 
Fries ontw

ikkeld voor w
oordenschat, m

orfo-
logie en gram

m
aticale kennis: de Frisiatoets. 

Bij de selectie van de item
s voor de verschil-

lende versies van deze taalkennistoets Fries is 
gestreefd naar een zo valide m

ogelijke afspie-
geling van het taalsysteem

 Fries. D
e Frisiatoets 

geeft een eerste indicatie van het taalken-
nisniveau van de leerling. D

e Basis-Frisiatoets 
is inm

iddels door m
eer dan 5.000 leerlingen 

gem
aakt en heeft een gebalanceerde vorm

 
gekregen van 60 item

s die passen bij de niveaus 
A1, A

2 en B1. D
e toets is opgenom

en in de 
digitale lesprogram

m
a’s ‘Spoar 8’ en ‘Searje 36’. 

O
p deze m

anier w
ordt de toets elk jaar gem

aakt 
door alle eersteklassers die in het voortgezet 
onderw

ijs Friese les krijgen. In ditzelfde project 
w

orden genorm
eerde standaardtoetsen 

ontw
ikkeld voor begrijpend lezen vanaf groep 5 

van het basisonderw
ijs tot en m

et klas 3 van 
het voortgezet onderw

ijs. D
e leesteksten zijn 

oorspronkelijk Friestalig: fictionele verhalende 
teksten en referentiële, zakelijke teksten. D

eze 
kom

en vooral uit de tijdschriften ‘Link’ en ‘Tsjek’, 
die op school gebruikt w

orden in sam
enspel 

m
et de uitzendingen van ‘Skoalletelevyzje’ van 

O
m

rop Fryslân. Elke toets bestaat uit m
eerdere 

2  H
et Fries is de 40

e taal w
aarin het Europees Referentiekader voor Talen is uitgew

erkt.
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O
nderzoek D

idactiek in drietalig 
onderw

ijs 
D

e doelen van m
eertalig onderw

ijs zijn globaal 
geform

uleerd in de kerndoelen en nader 
uitgew

erkt in leerplannen; voor Fries in ‘Fries 
aan bod’ (O

osterloo en Paus, 2005). D
eze 

kerndoelen hebben hun doorw
erking gekregen 

in de Kennisbasis (Flapper 2011). In het kader van 
het lectoraat FM

O
O

 is door Eabele Tjepkem
a 

prom
otieonderzoek gestart in de groepen 7 en 

8 van acht drietalige scholen. C
entrale onder-

zoeksvragen: O
ver w

elke bekw
aam

heden dient 
de leraar m

eertalig onderw
ijs te beschikken? 

W
elk effect heeft het taalniveau van de leraar in 

de verschillende doeltalen als input en basis voor 
evaluatie en feedback aan de leerlingen op de 
leerresultaten? D

eze vragen zijn uitgew
erkt als: 

W
at is de invloed van het gebruik van een reeds 

bij de leerling bekende taal als steiger voor het 
verw

erven van een andere taal (Scaffolding)? 
W

at is de bijdrage van m
eta-linguïstische 

taalleeractiviteiten en hoe w
erkt transfer in de 

schoolpraktijk? H
et onderzoek w

ordt uitgevoerd 
m

et behulp van video-observaties, toetsen van 
leerkrachten en leerlingen, en m

et reflectie-
vraaggesprekken m

et leerkrachten. G
aandew

eg 
is contact gezocht m

et het lectoraat ‘Taalgebruik 
en Leren’ (N

H
L), w

aardoor ook de verbinding 
gelegd is m

et het onderzoek naar de functie 
van het spontane m

eertalig taalgebruik door de 
leerlingen (m

et code-sw
itching) voor het leren 

(W
alsw

eer 2015). D
e resultaten van dit onderzoek 

zullen uiteindelijk ook bijdragen aan het form
u-

leren van de com
petenties van de leerkrachten 

en lerarenopleiders in de m
eertalige school, 

die geijkt w
orden in de volgende editie van de 

Kennisbasis leraar basisonderw
ijs. 

teksten en bij elke tekst w
orden ongeveer 

12 m
eerkeuze-vragen opgesteld. D

e vragen 
hebben betrekking op drie niveaus van de 
tekst (zin, alinea en gehele tekst). H

ierbij w
ordt 

het principe ‘BIES’ (begrijpen, interpreteren, 
evalueren en sam

envatten) toegepast, zodat 
de leerling een evenw

ichtig geheel van teksten 
en vragen op het scherm

 te lezen en te m
aken 

krijgt. D
e resultaten laten zien, dat doorgaande 

leerlijn in het leesonderw
ijs Fries ertoe doet, ook 

voor de niet-Friestalige leerlingen in het voort-
gezet onderw

ijs. D
e data kunnen ook gebruikt 

w
orden voor niveau-vergelijkend onderzoek 

naar begrijpend lezen in het N
ederlands en het 

Fries en ‘reading com
prehension’ in het Engels. 

O
nderscheidende kenm

erken van het gehele 
toetsenpakket zijn: de tw

eetalige form
ulering 

van de toetsvragen; opvolgende toetsen voor 
m

eerdere leerjaren; verschillende tekstgenres, 
w

aaronder de prom
inente plaats van fictie-

teksten (Varkevisser, 2015).
D

oor digitale toepassing is het m
ogelijk m

eteen 
te “zien” w

at de sterke en de zw
akke onder-

delen van een leerling zijn en op w
elk niveau 

de leerling scoort (sum
m

atief); dus ook w
elke 

onderdelen in het onderw
ijs extra aandacht 

vragen. D
oor m

eteen een toegespitst oefenpro-
gram

m
a op de verbeterpunten aan te bieden kan 

ook de differentiatie voor de individuele leerling 
versterkt w

orden (de form
atieve functie). D

it is 
niet alleen effectiever, m

aar ook m
otiverender 

voor de leerling. 
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D
igitalisering en internationalisering 

van m
eertalig onderw

ijs
D

e verscheidenheid aan beginsituaties en variatie 
in doelen vragen om

 adaptief onderw
ijs en diffe-

rentiatie in de klas: w
erkvorm

en m
et verschil-

lende opdrachten en producten, groepering van 
tandem

s of groepjes, som
s hom

ogeen, som
s juist 

heterogeen, flexibiliteit van de leraar én van de 
leerlingen in zelfstandig w

erken. D
ifferentiatie 

w
ordt toegepast bij de taal- en vertaaloefe-

ningen in de digitale m
ethodes 'Spoar 8' en 

‘Searje 36’: leerlingen kunnen in leesteksten een 
icoon aanklikken voor de vertaling van w

oorden 
(Fries-N

ederlands en vice-versa). 
D

igitalisering stim
uleert niet alleen individueel 

leren, het m
aakt ook sam

enw
erken op grotere 

afstanden m
ogelijk: regionaal en internati-

onaal. In het project ‘PA
BO

 3.0: M
yschools-

netw
ork foar de Trijetalige skoalle’ (2013-2016) 

krijgen de leerlingen m
.b.v. het veilige platform

 
M

ySchoolsN
etw

ork de kans verschillende talen 
te gebruiken in een authentieke setting: Fries 
en N

ederlands voor dicht bij huis, Engels, D
uits 

en andere talen voor contacten over de hele 
w

ereld. D
e leerlingen en studenten m

oeten 
“events”, bijvoorbeeld een prom

otietekst over 
de eigen provincie, m

aken in de doeltaal die ze 
via de bescherm

de leerom
geving van M

ySN
 aan 

anderen tonen. Talenstudenten van de leraren-
opleidingen N

H
L geven digitaal taalkundige 

feedback. D
oor het lectoraat FM

O
O

 w
ordt 

onderzocht hoe de leerlingen gebruik m
aken 

van m
eerdere talen in één lerende context; hoe 

zij gebruik m
aken van transfer van kennis van de 

ene taal voor het leren van een andere taal; en 
zelfs van “translanguaging”: het verw

erven van 
kennis en inform

atie over de w
ereld in de ene 

taal (bijvoorbeeld van internet) en het verw
erken 

ervan in toepassingsopdrachten in een andere 
taal (bijvoorbeeld een w

erkstuk of een film
pje). 

H
iertoe is door m

inor-studenten een drietalige 
app ontw

ikkeld: ‘Fridunglish’: 500 w
oorden en 

zinnen in het Engels, Fries en N
ederlands. Tw

ee 
Pabo-studenten hebben in een scriptie onder-
zocht hoe M

yschoolsnetw
ork in de drietalige 

school gew
aardeerd w

ordt respectievelijk hoe 
M

yschoolsnetw
ork gebruikt kan w

orden voor 
de doorgaande leerlijn Engels m

et nam
e in de 

m
iddenbouw

. 

M
eertaligheid en m

igranten
M

et de kom
st van m

igranten w
ordt het talen-

m
ozaïek van N

ederland en dus ook van Fryslân 
com

plexer en rijker. D
eze ontw

ikkeling stelt 
het onderw

ijs voor nieuw
e uitdagingen. In de 

herfst van 2015 hebben PA
BO

-studenten de 
kinderen in de noodopvang in Leeuw

arden laten 
w

ennen aan de nieuw
e om

geving m
et spelen 

en leren, zodat zij w
eer ritm

e en schoolplezier 
konden ervaren. D

e inbreng van het lectoraat 
FM

O
O

 hierbij w
as de m

eertalige aanpak m
et 

w
oordenlijsten in verschillende talen naast 

elkaar. Zo leerden de kinderen en hun ouders 
spelenderw

ijs en vergelijkenderw
ijs N

ederlands 
en Engels m

et hun eigen taal als brontaal. Stap 
voor stap vinden deze kinderen hun w

eg via 
A

ZC
- en ISK-structuren naar de gew

one basis-
school, het voortgezet onderw

ijs en het M
BO

. D
e 

beide lectoraten hebben in het Lectoreninitiatief 
Professionalisering Taalonderw

ijs N
ieuw

kom
ers 

(LPTN
) m

eegew
erkt aan de publicatie ‘Ruim

te 
voor nieuw

e talenten’ (PO
-Raad 2017) om

 de 
scholen handvatten te bieden om

 de nieuw
e 

talenten inderdaad te laten groeien en bloeien. 
D

e 49 leerlingen van de drietalige basisschool 
D

e Flam
bou in O

osterbierum
, w

aar aandacht is 
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kansen door een m
eertalige PA

BO
” (2018-2020). 

D
it Fellow

ship is toegekend juist vanw
ege het 

m
eertalige concept en de bew

uste keuze om
 de 

echte m
oedertaal van de cursisten te betrekken 

in het curriculum
.

C
onclusie

H
et m

eertalig onderw
ijs in Fryslân en elders in 

de w
ereld is niet een toevallige hobby. H

et is een 
logisch en verantw

oord onderw
ijsconcept dat 

de leerlingen begeleidt in hun ontw
ikkelingsgang 

tot volw
assen m

eertalige Europese burgers. D
e 

uitgangspunten, doelstellingen uitw
erkingen 

ervan w
orden ook door praktijkonderzoek bij 

de lectoraten Taalgebruik & Leren en Fries & 
M

eertaligheid versterkt en beter doorleefd. H
et 

belang ervan w
ordt erkend in beleid, zoals in 

het advies ‘M
eertaligheid als kw

aliteit en doel’ 
(D

ingtiid 2017) en in de Bestuursafspraak Friese 
Taal en C

ultuur (2019-2023). D
e am

bities van rijk 
en provincie w

orden in de kom
ende jaren verder 

ontw
ikkeld in het ‘Taalplan Frysk’. 

D
e drietalige basisscholen in Fryslân vorm

en een 
bijzondere categorie m

et talen in verschillende 
startposities: m

oedertaal (Fries of N
ederlands), 

tw
eede taal (N

ederlands of Fries) en vreem
de 

taal (Engels). D
it m

odel w
ordt doorgezet in 

het voortgezet onderw
ijs m

et een variant op 
TTO

: N
ederlands en Engels (vak en m

edium
 

of instruction) plus Fries (vak en voertaal). Een 
evenw

ichtig uitgew
erkt totaalm

odel, w
aar ook 

de lerarenopleidingen en de schoolbegeleiding 
kw

alitatief aan bijdragen, kan als “best practise” 
dienen voor andere m

eertalige schoolsituaties in 
Europa. 

voor Fries, N
ederlands, Engels, Pools, Zw

eeds en 
A

rabisch, figureren als goed voorbeeld naast 320 
leerlingen van de Scoil Bhride in D

ublin, w
aar 49 

verschillende thuistalen gesproken én geleerd 
w

orden. D
it past helem

aal bij de “M
ultilingual 

Turn” zoals beschreven door C
onteh en M

eier 
(2014).
Eén van de grote uitdagingen hierbij is de 
ouderbetrokkenheid en de inbreng van ouders 
als taalexperts in hun eigen taal. H

et pilotproject 
“O

uders als taalexperts in een m
eertalige thuis-

situatie” over voorlezen in tw
ee talen – thuis en 

in het Integraal Kindcentrum
 (IKC

) in W
ytgaard 

– verdient het de kom
ende jaren verder 

ontw
ikkeld te w

orden in tw
ee- en m

eertalige 
settings m

et m
igrantentalen. D

e gem
eente 

Leeuw
arden zet in op de ontw

ikkeling van IKC
’s 

voor alle leerlingen gericht op integraal en 
holistisch onderw

ijs. D
e opzet van de m

eertalige 
Pabo van N

H
L Stenden past hier goed bij; deze 

biedt de studenten sam
en m

et de (opleidings)
scholen een goede grond voor de leerlingen en 
hun ouders m

et verschillende thuistalen tot een 
evenw

ichtige taalontw
ikkeling in m

eerder talen. 
Een extra uitdaging is het voor hoger opgeleide 
jongeren om

 een H
BO

- of universitaire opleiding 
te volgen. N

iet alleen m
oet de beheersing van 

het N
ederlands en het Engels op behoorlijk 

niveau zijn, ook de studievaardigheden en 
sociale vaardigheden zijn grote uitdagingen. 
O

p verschillende plaatsen in N
ederland zijn 

er schakelklassen voor nieuw
kom

ers m
et een 

M
BO

-/ H
AVO

-kw
alificatie die w

illen doorstrom
en 

naar het H
BO

. In sam
enw

erking tussen N
H

L 
Stenden H

ogeschool en het Friesland C
ollege is 

in het schooljaar 2018-2019 ook in Leeuw
arden 

een schakelprogram
m

a opgezet als onderdeel 
van het C

om
enius Senior Fellow

ship “G
elijke 
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Ynlieding
It ôfnim

m
en fan taaltoetsen m

ei help fan de 
kom

pjûter hat yn de lêste desennia yn it ûnder-
w

iisfjild in hege flecht nom
m

en. Tagelyk kam
en 

it (M
ienskiplik) Europeesk Referinsjekader (ERK: 

Raad van Europa, 2001) en soartgelikense 
praktyske nivobeskriuw

ingen yn gebrûk, lykas 
dy fan A

nglia (A
nglia, 2009) en it Referentiekader 

Taal (Referentiekader Taal en rekenen C
om

m
issie 

M
eijerink, 2008). Foar it Frysk w

urdt dat ferlet fan 
digitalisearring en praktyske nivobeskriuw

ingen 
yn it ûnderw

iisfjild ek field. D
e Ynspeksje fan it 

U
nderw

iis hat boppedat yn it rapport Tusken 
w

insk en w
urklikheid (Ynspeksje fan it ûnderw

iis, 
2010) konstatearre dat der am

per praat is fan in 
system

atyske hifking fan de resultaten by Frysk 
en dat dêr ek in tekoart oan m

etoade-ûnôfhin-
klike toetsen bestiet. D

e Ynspeksje hat dan ek 
de oanbefelling dien dat de learopbringsten 
fan it ûnderw

iis op it foarste plak m
ei help fan 

norm
earre toetsen fêststeld w

urde m
oatte. It 

w
ie dan ek logysk dat it ûndersyk nei de ûntw

ik-

keling fan datsoarte toetsen yn it projektplan fan 
it lektoraat Frysk en M

eartaligens kaam
 te stean. 

Fanw
egen it praktyske ferlet yn it fjild is keazen 

foar de ûntw
ikkeling fan in taalkennistoets lykas 

de A
ngliatoets (sadw

aande ‘Frisiatoets’) m
ei 

nivoyndielingen neffens de taalfeardigensnivo’s 
fan it ERK en letter de útw

urking foar it Frysk 
dêrfan (referinsjeram

t Frysk, M
eestringa en 

O
osterloo, 2015). 

Yn dizze bydrage w
urdt beskreaun hoe’t m

ei 
gebrûk fan de taalitem

bank fan de besteande 
Frisiatoetsen in adaptive ferzje ûntw

ikkele w
urdt. 

O
p grûn fan konkrete taalkundige item

s en 
byhearrende abstraktere subdom

einen m
oat de 

learaar troch de einskoares net allinnich ynsjoch 
yn it nivo fan de learling krije (sum

m
atyf), m

ar 
ek op grûn dêrfan grip krije op it learproses 
troch subdom

einen form
atyf yn te setten. D

e 
taalkundige item

s yn de toets binne basearre op 
it Fryske taalkorpus yn it algem

ien. It giet dêrom
 

by de Frisiatoetsen om
 m

etoade-ûnôfhinklike, 
standerdisearre toetsen.

2. Sum
m

ative én form
ative 

grip op it learproses troch 
de Adaptive Frisiatoets 
Reitze Jonkm

an
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bout binnen Spoar8 en Searje36, earst hûndert 
item

s keazen dy’t har op basis fan em
pirysk 

ûndersyk al bew
iisd haw

w
e foar it betrouber 

oanw
izen fan it taalkennisnivo oer it hiele trajekt 

A1.1 o/m
 C

2. Letter binne dy nochris m
ei 15 item

s 
nei in panelûndersyk útw

reide, sadat elk subnivo 
fan A

 en B en elk nivo fan C
 op syn m

inst 10 item
s 

hat. D
at m

akket it m
ooglik dat de adaptive ferzje 

by de ôfnam
e m

eardere kearen ferskillende 
item

sets oanbiede kin en foar deselde learling of 
studint m

eardere kearen brûkt w
urde kin.

Ynsetten fan subdom
ein foar it 

form
atyf begelieden

O
m

 de learder form
atyf te skew

ielen nei de 
sum

m
ative m

jitting is in tem
atyske yndieling 

m
akke dy’t it grutte ferskaat oan losse 

taalkundige item
s yn fjouw

er dom
einen ûnder-

bringt. D
e learaar m

oat ynsjoch haw
w

e yn de 
opbou fan it m

jitynstrum
int om

 de útkom
st 

adekw
aat ynsette te kinnen foar in ferfolch-

trajekt. It sil lykw
ols net sa w

êze dat de útkom
st 

ien-op-ien it ferfolch oanw
iist. Yn skem

a 1 binne 
fan elk (sub)nivo in pear foarbylden opnom

m
en 

fan hoe’t m
ei it each op in ferfolchtrajekt 

konkrete item
s yn in abstrakter subdom

ein en 
dom

ein yndield binne. D
e subdom

einen binne 
yndield binnen de trije w

enstige dom
einen 

taaleigen, m
orfology en syntaksis én binnen 

tiidw
urden, dat eins in subdom

ein fan m
orfology 

en syntaksis is. O
m

dat tiidw
urden in sintrale 

rol yn de sin spylje, fertsjinnet dy kategory yn 
dizze op de learpraktyk rjochte oanpak in plak 
op dom

ein-nivo. It nivo is fêststeld op basis fan 
em

pirysk ûndersyk yn de jierren 2013-2016, ûnder 
oaren troch alle fû-skoallen dy’t Frysk yn de 
ûnderbou op it roaster stean haw

w
e (Jonkm

an 
2017b).

D
e rispinge oan no ta: de item

bank
Foardat yn paragraaf 3 útlein en ferantw

urde 
w

urdt hoe’t de opbou fan de subdom
einen fan 

de Adaptive Frisiatoets is, w
urdt hjir earst in 

idee fan de gearstalling fan de item
bank jûn. It 

ûndersyk fan de foargeande jierren hat fjouw
er* 

op harselssteande farianten fan de Frisiatoets 
opsm

iten foar de nivo’s A1-A
2 (Foar-Frisia: 25 

item
s), A1-B1 (Basis-Frisia: 60 item

s), A
2-B2 

(M
idden-Frisia: 60 item

s) en B2-C
1+ (N

ei-Frisia: 
32 item

s) (sjoch Jonkm
an 2016, 2017a en 2017b). 

D
er bestiet in oerlaap fan item

s dy’t yn m
eardere 

toetsen brûkt w
urde. It grutte ferskaat oan item

s 
kin beflapt w

urde ûnder de w
enstige dom

einen 
leksikon, m

orfology en syntaksis. D
e einskoares 

w
urde ferbûn oan de nivo’s fan it Europeesk 

Referinsjekader (ERK) c.q. it referinsjeram
t Frysk 

(rrF). D
y nivo’s - m

ei ‘Ik-kin-om
skriuw

ingen’ - 
w

ienen oarspronklik bedoeld om
 it taalfeardi-

gensnivo m
ei út te drukken, m

ar w
urde no ek by 

ditsoarte fan toetsen brûkt om
 de korrespon-

dearjende taalkennisnivo’s te beneam
en. 

O
an no ta w

urdt elke toets apart ynset, m
ar 

dêrtroch m
oat fan tefoaren in kar dien w

urde foar 
de te m

jitten nivo’s. It ôfnim
m

en fan de toetsen 
nim

t boppedat relatyf in soad tiid, om
dat in grut 

tal item
s - fariearjend fan 25 (Foar-Frisia) oant 

60 (Basis-Frisia) - ôffrege w
urde. D

e oplossing 
dy’t no keazen w

urdt m
ei de konstruksje fan 

de adaptive ferzje, is om
 alle m

ooglike nivo’s 
troch in beheind tal ôf te nim

m
en item

s fêst te 
stellen. Yn it m

jitynstrum
int dat no ûntw

ikkele 
w

urdt, kent de kom
pjûter nei it foarlizzen fan in 

pear item
sets op grûn fan in persintaazje goede 

antw
urden ien fan de m

ooglike (sub)nivo’s oan 
de learling ta. Yn 2018 binne yn oerlis m

ei W
im

 
de Boer fan Bloom

w
ise, it buro dat it digitale ark 
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Skem
a 1: Yndieling fan in seleksje fan in 33 item

s fan 9 subdom
einen 

 binnen 4 dom
einen (taaleigen, tiidw

urden, m
orfology en syntaksis) 

 ôfrinnend neffens (sub)nivo; w
at w

aarm
er de kleur, w

at dreger it subdom
ein

rrF-
nivo

Item
fraach

Item
antw

urden
Subdom

ein
D

om
ein

A
1.1

H
oefolle krúskes steane hjir: X X X X 

X X X?
Ien sân trije tsien

Basisw
urden

Taaleigen

W
at w

urd past der net tusken?
G

iel grien read rest
Basisw

urden
Taaleigen

________________ is it gem
eentehûs?

H
oe w

annear w
êr w

êrom
Basisw

urden
Taaleigen

A
1.2

Ik sjoch dy by de tafel sitten. 
D

o ________________thús.
Bin bist binne binnen

Basistiidw
urden

Tiidw
urden

W
at w

urd past der net tusken?
Fiskje lizze sitte stean

Basistiidw
urden

Tiidw
urden

H
y kom

t nei ________________ keam
er ta.

D
yn do ik sy

Foarnam
w

urden 
Taaleigen

W
at is it tsjinoerstelde fan ‘âld’?

hyt m
in nij sw

ak
Foarnam

w
urden

Taaleigen

A
2.1

W
at w

urd past der net tusken?
Rint sjocht stiet w

ie
Tiidw

urdsfoarm
en

Tiidw
urden

W
at w

urd past der net tusken?
H

jerst m
aitiid july sim

m
er

Byw
urden

Taaleigen

W
y sille m

oarn by ús pake en beppe 
________________.

yt ite iten itend
Tiidw

urdsfoarm
en

M
orfology

W
at ferlytsingsw

urd is ferkeard?
Blom

ke klokje kopje  
leppeltsje

H
aadw

urds-
foarm

en
M

orfology

A
2.2

W
at is it tsjinoerstelde fan 

‘oarem
oarn’?

earjuster hjoed 
justerm

oarn m
oarn

Byw
urden

Taaleigen

H
oe let is 1.45 oere?

H
ealw

ei tw
aen 

kertier foar tw
aen

kertier foar tw
a 

ien en trije kertier oer

Byw
urden

M
orfology

H
y hat it net drok; hy hat it w

ol 
________________ tiid.

By de yn oan op
Sprektaaleigen

Taaleigen
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B1.1
Ik m

oat m
yn fyts ________________.

fine kinne fûn kinnen
kinne fine kinne fûn 

Tiidw
urd-

folchoarder
Syntaksis

H
y w

ie ôfgryslik ________________ nei it 
sjen fan dy spannende film

.
O

pw
ynd opw

ine 
opw

inend opw
ûn  

Tiidw
urdsfoarm

en
M

orfology

O
an no ta gie it ferkeard; 

________________ m
oat it w

ol better.
D

êrfoar doe earder tenei 
Sprektaaleigen

Taaleigen

B1.2
D

e m
an hie sjoen dat de jonge it 

hiele ein ________________.
fytse hie fytst hie
hie fytsen hie fytst

Tiidw
urd-

folchoarder
Syntaksis

D
e m

an hie it net fan him
sels, m

ar 
hat it ________________.

hearre sizzen sein heard 
sizze hearren sizzen heard

Tiidw
urdsfoarm

en
M

orfology

W
at ferlytsingsw

urd is ferkeard?
D

oartsje eachje 
stjerke w

urdsje
H

aadw
urds-

foarm
en

M
orfology

D
y w

ein is  ________________.
syn sines fan hy him

m
es

Foarnam
w

urden 
M

orfology

W
at m

eartal past der net tusken?
Beam

m
en bern

skiep skuon
H

aadw
urds-

foarm
en

M
orfology

W
at w

urd past der net tusken?
D

reech slim
 snoad sw

ier 
Sprektaaleigen

Taaleigen

B2.1
Lichtw

ol dat er m
oarn kom

t; 
________________ is hy der dan gew

oan.
Likernôch nei alle 
gedachten om

-ende-by   
út goederbêst

Skriuw
taaleigen

Taaleigen

________________ jo w
ol dat it druvesop 

w
ie?

Preau preaun 
preaunen preaust

Tiidw
urdsfoarm

en
M

orfology

H
okker sin is goed?

Ik hie it dien kinne 
m

oatten. 
Ik hie it dw

aan m
oatte 

kinne. 
Ik hie it dw

aan kinne 
m

oatten. 
Ik hie it m

oatte kinne 
dw

aan.

Tiidw
urd-

folchoarder
Syntaksis

B2.2
H

y siet yn de nederklits en w
ie slim

 
m

ei kw
estje ________________.

oannaaid oantangele 
om

tyske opklaud
Skriuw

taaleigen
Taaleigen

W
at ferlytsingsw

urd is ferkeard?
brêchje fearke 
húske stuoltsje

H
aadw

urds-
foarm

en
M

orfology

Ik gean ________________ op de feart.
reedride reedriden 
reedridend te reedriden

Tiidw
urdsfoarm

en
M

orfology
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C
1

Troch al dat ________________ praat hie 
er him

 de bûsen útskuord.
earnstige jeuzeljende 
koartsw

ilige  
langtriedderige

Skriuw
taaleigen

Taaleigen

D
er w

ie in ienriedich beslút 
nom

m
en, w

ant elk koe it der m
ei 

________________.

lykstrike lykfine 
lykhâlde lykskikke

Skriuw
taaleigen

Taaleigen

C
2

Sy koenen der neat m
ear oan dw

aan; 
der w

ie ________________.
g

jin ferw
in op 

g
jin yn ’e m

jitte kom
m

en 
oan g

jin stipe op te krijen 
g

jin w
ar op te heljen

Skriuw
taaleigen

Taaleigen

It ienlike skipke fear m
ei de fûle 

stoarm
 oer it ________________ w

iet.
skelprige skolperige 
skûlm

ende skam
prige

Skriuw
taaleigen

Taaleigen

It plak fan subdom
einen binnen de dom

einen 
A

lle 115 item
s binne yn subdom

einen yndield 
binnen de fjouw

er dom
einen. M

ei in m
ei sin 

keazen yndieling fan dy subdom
einen w

urdt it 
m

ooglik om
 in praktysker – net inkeld basearre 

op de besteande abstraktere taalkundige 
begripen fan de dom

einen - folchoarder oan 
te bringen yn oandachtspunten foar in learaar. 
It giet om

 de subdom
einen basisw

urden, 
sprektaaleigen, skriuw

taaleigen, basistiid-

w
urden, tiidw

urdfoarm
en, tiidw

urdfolchoarder, 
haadw

urdfoarm
en, foarnam

w
urden en 

byw
urden, dy’t yn m

eardere dom
einen tapast 

w
urde, útdrukt yn rrF-(sub)nivo’s. Fansels 

binne noch m
ear konkrete subyndielingen 

te betinken, m
ar m

ei dizze set fan subdo-
m

einen w
urde de m

east relevante taalkundige 
aspekten m

einom
m

en. Yn skem
a 2 w

urde de 
subdom

einen tanim
m

end yn dregens ek fisueel 
om

heechrinnend w
erjûn.
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Skem
a 2: Subdom

einen oprinnend yn dregens; w
at w

aarm
er de kleur, w

at dreger it subdom
ein

rrF-
nivo

Taaleigen
Tiidw

urden
M

orfology
Syntaksis

C
2

Skriuw
taaleigen

C
1

Skriuw
taaleigen

B2.2
Skriuw

taaleigen
H

aadw
urdfoarm

en 
(ferlytsingsfoarm

 m
ei 

ferkoarting)

Tiidw
urdfolchoarder

(trije tiidw
urden yn kloft)

B2.1
Skriuw

taaleigen
Tiidw

urdfoarm
en  

(ôfw
ikend ûnregel-

m
jittich m

ulw
urd)

B1.2
Sprektaaleigen

Foarnam
w

urden 
(selsstannich besitlik) 
H

aadw
urdfoarm

en
(ûnregelm

jittige  
ferlytsings- en  
m

earalsfoarm
ing)

Tiidw
urdfoarm

en
(N

-foarm
en)

Tiidw
urdfolchoarder

(tw
a oare tiidw

urden yn 
kloft)

B1.1
Sprektaaleigen

Tiidw
urdfoarm

en  
(m

ulw
urd)

Tiidw
urdfolchoarder

(tw
a tiidw

urden yn kloft 
m

ei m
odaal tiidw

urd)

A
2.2

Sprektaaleigen
Byw

urden
Byw

urden (tiidbepaling)

A
2.1

Byw
urden

Persoansfoarm
en 

fan tiidw
urden 

doetiid

H
aadw

urdfoarm
en

(regelm
jittige  

ferlytsings- en  
m

earalsfoarm
ing)

Tiidw
urdfoarm

en  
(ynfinityf by m

odale 
tiidw

urden)

A
1.2

Foarnam
w

urden
(persoanlike/besitlike en 
eigenskipsw

urden)

Persoansfoarm
en 

fan
basistiidw

urden 
notiid

A
1.1

Basisw
urden
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By de takende yndieling fan de item
s op in 

bepaald nivo yn in bepaald subdom
ein giet it om

 
statistyske grutheden, dus om

 gem
iddelden m

ei 
standertôfw

ikingen. M
ei skaaltechniken is dêrby 

sjoen nei de gearhing tusken de losse item
s op in 

beskaat (sub)nivo (C
ronbach, 1951). Yn it m

jityn-
strum

int is in los item
 altyd diel fan in item

set en 
is de kâns op in tafallige ôfw

iking m
inim

alisearre. 
H

jirûnder w
urdt fan de oardering binnen de 

subdom
einen by de ferskillende dom

einen koart 
karakterisearre.

Subdom
einen by Taaleigen

It dom
ein Taaleigen hat as iennige subdom

einen 
op alle nivo’s. O

p it leechste nivo kom
t de 

taallearder as earste de (ûnderdielen fan de) 
m

east frekw
inte w

urdskat tsjin. O
m

 w
ille 

fan it ynsjoch yn de dregens fan (in diel fan) 
de oan te learen soarten fan item

s binne dy 
yndield yn it subdom

ein basisw
urden (A1.1). Yn 

alle talen w
urde dy item

s as earste oanbean* 
(sjoch ek Frekw

insjelist N
ederlânsk: Tiberius 

en Schoonheim
, 2014): telw

urden, kleuren, 
fraachw

urden, ensfh. D
êrnei kom

m
e al gau de 

item
s op A1.2-nivo: de persoanlike en besitlike 

foarnam
w

urden, m
ar ek oare frekw

inte w
urdskat 

as nam
m

en fan de dagen, m
oannen, jiertiden. 

D
êrop folg

je de útdrukkingen m
ei fêste 

w
urd kom

binaasjes, earst dy’t yn de gew
oane 

m
ûnlige om

gong leard en relatyf faak brûkt w
urde 

yn it subdom
ein sprektaaleigen. D

e dregere 
útdrukkingen fan subdom

ein skriuw
taaleigen 

kom
m

e benam
m

en yn skriftlik taalgebrûk foar. 

Subdom
einen by Tiidw

urden
M

ei it subdom
ein basistiidw

urden w
urdt 

oansletten by it subdom
ein basisw

urden dat ek 
by de m

east frekw
inte w

urdskat (lykas ‘w
êze’ en 

‘sitte’) heart, m
ar om

dat tiidw
urden sa’n sintrale 

rol spylje yn (it learen fan) in taal fertsjinje dy ek 
in eigen subdom

ein. O
p A1.2 giet it op it foarste 

plak om
 kennis fan de ynhâld fan hiel frekw

inte 
persoansfoarm

en yn de (ûnfolsleine) notiid, 
de befeljende foarm

 of (de hiele foarm
 fan) it 

tiidw
urd op him

sels. D
e doetiid fan de frekw

inte 
persoansfoarm

en sit in (sub)nivo heger (A
2.1). 

D
e leechfrekw

intere ûnregelm
jittige tiidw

urden 
binne om

reden fan de didaktyk by it subdom
ein 

sprektaaleigen of skriuw
taaleigen fan Taaleigen 

yndield.

Subdom
einen by m

orfology
It belangrykste subdom

ein fan m
orfology is dat 

fan de tiidw
urdsfoarm

en: hast tagelyk m
ei de 

persoansfoarm
en yn de doetiid fan de basis-

tiidw
urden kom

t de ynfinityf yn kom
binaasje 

m
ei de m

odale tiidw
urden en de m

eartals- en 
ferlytsingsútgongen fan de haadw

urdfoarm
en 

op it A
2.1-nivo. D

e neikom
m

ende stappen 
om

heech yn sw
ierte kom

m
e op de B-(sub)nivo’s: 

it m
ulw

urd (B1.1), N
-foarm

en (B1.2) en ôfw
ikende 

ûnregelm
jittige m

ulw
urden (B2.1). It dom

ein fan de 
haadw

urdsfoarm
en hat fierder ek noch in hierargy 

yn sw
ierte: de ûnregelm

jittige ferlytsings- en 
m

eartalsfoarm
en (B.1) en de je-ferlytsingsfoarm

 
m

ei ferkoarting (B2.2), lykas brêge -> brechje.

Subdom
ein by syntaksis

It subdom
ein tiidw

urdfolcharder beslacht inkeld 
de B-nivo’s. D

e m
aklikste beg

jint op B1.1-nivo 
as der yn in haadsin nei it helptiidw

urd yn de 
tiidw

urdkloft m
ei tw

a tiidw
urden in m

odaal 
tiidw

urd brûkt w
urdt, bygelyks ‘Ik m

oat m
yn 

fyts fine kinne’. Itselde nivo jildt foar as yn de 
bysin tw

a tiidw
urden steane, lykas ‘D

e m
an hie 

sjoen dat de jonge it hiele ein fytst hie’. A
s de 
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w
urde. It item

korpus yndield op nivo, dom
ein 

en subdom
ein jout m

ei it op sum
m

ative w
ize 

fêststelde nivo fan de learling tagelyk ek in 
form

ative oanw
izing op hokker subdom

ein der 
fierder oefene w

urde kin. A
s de nije toets op in 

befredig
jende w

ize draait, sille der setsjes fan 
form

atyf (test)m
ateriaal ûntw

ikkele w
urde dy’t 

rjochte binne op m
aatw

urk. D
e konstruksje en de 

evaluaasje fan de nije m
jitynstrum

inten m
oatte yn 

direkt oerlis m
ei de leararen yn basis-, fuortset en 

heger ûnderw
iis. M

ei it each op de nije dosinten 
sil de nije oanpak ek yn de learare-opliedingen 
nei foaren brocht w

urde m
ei kolleezjes en ateliers.

D
e opdiene kennis oer de opienfolg

jende stadia 
by it learen fan it Frysk sil om

set w
urde yn de 

jierren dêrnei foar it evaluearjen fan kurrikulum
, 

learm
ateriaal en toetsing op allerhanne nivo’s, 

m
ar benam

m
en by it M

FU
. D

at sil dien w
urde 

troch em
pirysk ûndersyk, konstruksje fan nije 

dieltoetsen en it skriuw
en fan in ynform

atyf 
m

ateriaal (rapport, boek (sjoch bygelyks H
uitem

a 
(2011), struibrief, presintaasjes en artikelen). 
Spesjaal om

tinken hat ek de gearw
urking m

ei de 
oanpak fan oare talen, benam

m
en N

ederlânsk en 
Ingelsk. O

m
m

ers, de Bestjoersôfspraak Fryske 
Taal en Kultuer 2019-2023 hat as am

bysje, dat 
der ferbining kom

t tusken de TTO
-skoallen en de 

M
FÛ

-skoallen yn Fryslân. D
e ynsjoggen opdien 

m
ei de beskreaune oanpak fan it learproses fan it 

Frysk kinne helpe by de ûnderlinge ferliking m
ei 

de oare talen.

*  Tagelyk w
urdt der w

urke oan in m
jitynstrum

int 
foar it beg

jin fan it basisûnderw
iis: de O

pstap-
Frisiatoets. D

êrby w
urdt tocht oan w

at de 
A

ngliatoets m
jit by de First Step- en Junior-

nivo’s. Yn de praktyk sil dat fan groep 4 ôf w
êze.

tiidw
urdkloft trije tiidw

urden ken as ‘Ik hie it 
dw

aan kinne m
oatten’, dan kom

t de sw
ierte in 

fol nivo heger (B2.2) út.

U
tkom

st fan de folchoarder fan de 
subdom

einen foar it learproses
D

e foargeande eksersyzje fan de yndieling 
yn subdom

einen neffens folchoarder sm
yt in 

konkrete opset op. Yn skem
a 2 is in opgeande 

trend yn dregens oan te w
izen w

annear’t de 
ferskate subdom

einen oan bod kom
m

e by it 
klim

m
en op de nivo-ljedder: de basisw

urden en 
de basistiidw

urden kom
m

e fansels as earste, 
dan de foarnam

w
urden, byw

urden en persoans-
foarm

en (A-nivo). D
e basis liket dan lein om

 
sprektaaleigen en oare foarnam

w
urden oan te 

bieden. It stadium
 fan in beg

jinnend learder 
(A-nivo’s) kin ferlitten w

urde om
 de drom

pel 
nei selsstannich learder oer te gean. O

p B-nivo 
folg

je dan tiidsw
urdfoarm

en m
ei m

ulw
urd 

en haadw
urdfoarm

en as m
eartal. H

jir kom
t 

de folchoarder as in te nim
m

en obstakel. H
iel 

spesifyk skriuw
taaleigen is de bûtenkategory 

op de tw
a C

-nivo’s.

Am
bysjes en program

m
a foar de 

kom
m

ende lektoraatsperioade 
It rinnende G

rip 2-projekt – W
ille en W

olle, Kinne 
en Kenne, dêr’t de ûntw

ikkeling fan de adaptive 
Frisiatoets ûnder falt – rint troch oant ein 2020. 
D

e ûntw
ikkeling fan de Adaptive Frisiatoets sil 

yn de kom
m

ende lektoraatsperioade dêrom
 

in prom
ininte rol spylje by de fierdere ûntw

ik-
keling fan de toetsûntw

ikkeling en m
ooglik ek it 

kurrikulum
. A

s earste sil der w
urke w

urde oan it 
fergrutsjen fan de item

bank m
ei nije fragen. D

e 
B-ferzje fan de adaptive toets sil de kom

m
ende 

jierren w
iidw

eidich test en sanedich bysteld 
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nderw
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N
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Referentiekader Taal en rekenen C

om
m

issie 
M
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ver de drem

pels m
et 

rekenen. Enschede: Expertgroep D
oorlopende 

leerlijnen Taal en Rekenen. 
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. en T. Schoonheim
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N
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 York. 



Rispje en Siedzje

30



Rispje en Siedzje31

Ynlieding
W

at docht in toets? In toets m
jit it nivo fan de 

learling. D
at is net in doel op him

sels. It m
jitten 

fan it nivo is nedich foar de learaar om
 op it 

passende nivo lesjaan te kinnen. In toets is 
m

ei oare w
urden pas funksjoneel as der aksje 

op folget. Yn de perioade 2014-2016 is by N
H

L 
Stenden it projekt “G

rip Evaluaasjesysteem
 

Frysk” (yn konsortsium
 m

ei A
fûk en C

edin) 
úteinset m

ei it ûntw
ikkeljen fan lêsbegryps-

toetsen foar it Frysk (Kingm
a 2017). Yn it ferfolch-

projekt G
rip 2.0 “W

ille en W
olle, Kenne en Kinne” 

(W
W

KK) is dy ûntw
ikkeling sûnt 2018 fuortset. 

Yn de oanfraach is de klam
 lein op de form

ative 
funksje fan toetsing. D

e toetsen soenen ek tsjinje 
m

oatte as oefenteksten op m
aat, w

ant op it stuit 
dat de toets oanslút by it nivo fan de learling, 
docht de learling relevante lêsûnderfining op. 
It oanbod oan toetsen begripend lêzen is yn 2018 
útw

reide en ferbettere. Boppedat is der in hiele 
slach m

akke yn it form
atyf en adaptyf gebrûks-

klear m
eitsjen fan de toetsen yn de digitale 

m
etoaden Spoar 8 en Searje 36. By de fúzje fan 

de tw
a lektoraten FM

O
O

 en T&L is it in goed 
m

om
int om

 m
ear de ynterne gearw

urking op te 

sykjen en inoars ekspertize te brûken om
 sa nije 

ynsichten op it gebiet fan lêsûnderw
iis m

ei te 
nim

m
en by it trochûntw

ikkeljen fan it apparaat.

D
oelstelling

Binnen it konsortsium
 G

rip w
ie it in w

ichtich doel 
om

 standardisearre toetsen te ûntw
ikkeljen. 

D
at is dien troch alle nij ûntw

ikkele m
aterialen 

te keppeljen oan in referinsjeram
t Frysk (rrF) dat 

oerienkom
t m

ei it Europees Referentiekader 
(ERK). D

e fraach om
 standardisearre toetsen 

kaam
 by de ynspeksje w

ei, dy’t oanjoech g
jin 

m
iddels te haw

w
en om

 de learopbringsten 
foar it Frysk nei te gean ("Tusken w

insk en 
w

urklikheid” 2010). Foar it begripend lêzen 
Frysk betsjutte it in grutte stap om

 fan in pear 
ynboude lêsoefeningen binnen in m

etoade te 
gean nei in m

etoadeûnôfhinklik digitaal form
atyf 

toetsapparaat m
ei folsleine dekking. D

er w
ie 

g
jin Frysk ferlikingsm

ateriaal en de N
ederlânsk-

talige digitale lêsbegrypsm
etoades lykas D

iataal 
w

ienen tige om
fiem

jend en te am
bisjeus om

 as 
foarbyld te tsjinjen binnen in trijejierrich projekt 
(H

acquebord 1997, 2000). Boppedat w
ie it net de 

bedoeling om
 in Fryske kopy fan it N

ederlânske 

3. D
e ûntjouw

ing fan 
lêsbegrypstoetsen Frysk 
Sigrid Kingm

a
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w
ienen der fjouw

er hifke toetsen yn gebrûk foar 
it basisûnderw

iis, ien foar elke groep fan groep 
5 oant en m

ei groep 8. D
er binne tw

a toetsen 
ûntw

ikkele foar de earste klasse fan it fuortset 
ûnderw

iis, ien foar it tm
bû en ien foar hafû/

tw
û. Elke toets bestie út trije teksten m

ei elk 
trochinoar 10 fragen.

begripend lêzen te m
eitsjen. D

êrnjonken w
ie 

der noch de útdaging om
 geskikte oarspronklik 

Fryske tekstsoarten te finen. Fierw
ei it m

easte 
skreaune Frysk op basisskoallenivo is fiksje en 
foar in represintatyf oersjoch fan lêsbegryps-
feardigens is it fan belang om

 ferskillende 
tekstsoarten te toetsen. O

an de ein fan 2016 

1. 
Fêst yn de toer

2. 
Jet har keam

er sit yn in toer.
3. 

D
e toer fan in kastiel.

4. 
D

at stiet op it eilân Sjalot.
5. 

Jet kin der net út.
6. 

D
er sitte spilen foar it rút.

7. 
H

ar heit hâldt de doar op slot.
8. 

Trije kear deis kom
t er del.

9. 
M

ei iten, in nij boek of in koer w
ol.

10. 
Efkes praat er m

ei Jet.
11. 

M
ar dan giet de doar w

er ticht.
12. 

Krik, krak! op slot.

13. 
‘Ik w

ol derút!’ seit Jet hieltyd.
14. 

‘W
êrom

 m
ei dat net?’

15. 
H

ar heit seit: ‘Bist hjir feilich.
16. 

Bûten loert gefaar.
17. 

D
er binne boeven, en sels in draak.’

18. 
‘Is dy noch net dea?’ freget Jet.

19. 
‘D

êr hat heit dochs ridders foar?’
20. H

ar heit suchtet.
21. 

‘Ja, m
yn ridders fan de Rûne Tafel.

22. D
y m

eitsje der in potsje fan.
23. 

D
e draak is har hieltyd te fluch ôf.’

24. H
eit rint nei de tafel.

25. D
êr sit Jet te w

even.
26. 

Se w
eeft in hiel lang ding.

27. 
‘W

at w
urdt dat?’ freget heit.

28. ‘Ehm
... in sjaal,’ seit Jet.

29. 
‘W

inters is it hjir som
s kâld.’

30. ‘G
oed idee,’ seit har heit.

31. 
H

y set in board rys m
ei hin op tafel del.

32. 
‘O

ant aanst,’ seit er.
33. 

D
an giet er fuort.

34. Krik, krak, doar op slot.

Fragen

1.  
W

êrom
 sit Jet op har keam

er?
 

N
L: W

aarom
 zit Jet op haar kam

er?
 

a. 
Se fynt it eng bûten.

 
b. 

Se hat g
jin sin om

 derút.
 

c. 
Se sit opsluten.

 
d. 

Se w
eeft dêr graach.

2. 
‘D

y m
eitsje der in potsje fan.’ (rigel 22)

 
D

at is in útdrukking. W
at bedoele se dêrm

ei?
 

 N
L: D

at is een uitdrukking. W
at bedoelen ze daarm

ee?
 

a. 
It slagget hiel goed.

 
b. 

Se dogge in spultsje.
 

c. 
Se dogge it net sa goed.

 
d. 

Se kinne lekker itensiede.

3  
H

eit seit: ‘D
e draak is har hieltyd te fluch ôf.’ (rigel 23)

 
W

a bedoelt heit m
ei ‘har’?

 
N

L: W
ie bedoelt vader m

et ‘har’?
 

a. 
de boeven

 
b. 

de kok
 

c. 
de ridders

 
d. 

Jet

4.  
Jet sit te w

even. W
at m

akket Jet? 
 

N
L: Jet zit te w

even. W
at m

aakt Jet? 

Boarne: Lida D
ykstra, Ridder Jet, Yllustraasjes M

aaike van den A
kker, Sw

eltsjerige 2017, Audiofrysk.
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Ferfolch G
rip 2.0

Yn it ferfolchprojekt “W
ille en W

olle, Kenne en 
Kinne” is fierder boud op it ûntw

ikkele oanbod 
om

 in folsleine dekking te realisearjen. D
oe is 

de oanpak loslitten om
 allinnich net-bew

urke 
oarspronklik Fryske teksten te brûken. D

at w
ie 

yn it foarste plak om
 m

ear ferskillende tekst-
soarten as toetstekst brûke te kinnen en tw

ads 
om

 de gearhing en lingte fan teksten better en 
passender m

eitsje te kinnen. Yn 2018 is úteinset 
m

ei in nije rige teksten foar it basisûnderw
iis. 

D
er is in pilot útset m

ei in alternative m
anier fan 

toetsen njonken fiif nije fiksjeteksten en fiif nije 
ynterview

s of ynform
ative teksten, nam

m
entlik 

de gatsjetekst. Yn dy pilot binne ek in oantal 
fraachstikken m

einom
m

en oer Frysk lêsbegryp 
yn it algem

ien. In w
ichtige ûndersyksfraach op 

basis fan in algem
iene oannam

e w
ie: skoare 

Frysktalige learlingen better op de toets as 
N

ederlânsktalige learlingen? O
p basis fan de 

pilotdata w
ie g

jin ferskil te finen. In oar gegeven 
dat út de pilot kaam

, is dat learlingen m
ei’t se 

âlder w
urde, hieltyd dregere teksten oankinne, 

likefolle oft se oefening yn it Frysk lêzen hân 
haw

w
e of net. D

at is te linken oan noch in oare 
útkom

st dat in hege skoare op de C
ITO

-toets 
begripend lêzen N

ederlânsk yn hege m
jitte 

korrelearret m
ei in hege skoare op de pilot-

toets. D
at ûndersyk biedt w

ichtige ynsichten 
oer de oanpak fan it m

eartalich lêsûnderw
iis. 

A
lle útkom

sten w
ize derop dat it njonken inoar 

oanbieden fan lêsbegryp Frysk en N
ederlânsk it 

lêzen yn beide talen foarúthelpt. U
s taak is om

 
dat oanbod sa goed m

ooglik op inoar oanslute te 
litten, sûnder yn w

erhelling te fallen.

U
ndersyk

O
p it stuit w

urdt fierder em
pirysk ûndersyk dien 

nei hoe’t de ferskillende feardichheden dy’t 
nedich binne foar goed begripend lêzen, har by 
in learling ûntw

ikkelje. H
okker feardichheden 

kinst oanleare om
 fan learlingen flugger bettere 

lêzers te m
eitsjen? Kin it lektoraat hânfetten 

biede om
 yn in bepaalde taal lêzen te learen 

m
ei help fan in oare taal? M

ar ek lytse praktyske 
fragen op it m

êd fan toetsoanbieding spylje no. 
Sa is it bygelyks de fraach oft it learlingen helpt 
as de fraachstelling yn tw

a talen oanbean w
urdt. 

Earder w
aard tocht dat it foar basisskoallelear-

lingen nedich w
ie om

 in oersetting fan de fraach 
derby te jaan. W

y teste om
m

ers tekstbegryp, 
g

jin fraachbegryp. D
er is lykw

ols g
jin bew

iis dat 
learlingen troch dat helpm

iddel de fraach yndie 
better begripe. Boppedat jouw

e nije ynsichten 
oer it skeakeljen tusken talen oanlieding om

 
te ferm

oedzjen dat in oersetting net allinnich 
foardielen biedt. U

ndersyk nei learprosessen en 
m

eartalich lêsûnderw
iis is ynherint oan it ûntw

ik-
keljen fan toetsen begripend lêzen.

M
eartalich Fuortset ûnderw

iis
Yn 2018 is ek úteinset m

ei in evaluaasje fan de 
resultaten fan it M

eartalich Fuortset U
nderw

iis 
(M

FÛ
). N

ei in opstartperioade fan fiif jier 
m

eartalich ûnderw
iis is in balâns opm

akke fan 
de learopbringsten. Yn it M

FÛ
-eksam

en sitte 
jierliks tw

a teksten dy’t it lêsbegrypsûnderdiel 
fertsjintw

urdig
je. D

er binne de lêste fiif jier 
tw

a sets lêsbegrypstoetsen yn om
rin dy’t om

 
bar brûkt binne. N

ei analyze fan de resultaten 
is besletten dat ien fan dy toetsen ferfongen 
w

urde m
oatte soe troch in nije toets. D

y toets 
liet net foldw

aande sprieding sjen, sadat der net 
in dúdlik ferskil tusken goede en m

inder goede 
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e kw

aliteit fan it fak Frysk yn 
It basisûnderw

iis en it fuortset ûnderw
iis yn 

Fryslân, Ynspeksje fan it Û
nderw

iis.

lêzers ynsichtlik te krijen w
ie. D

êrom
 is ein 2018 

úteinset m
ei it proeftesten fan tw

a nije teksten 
foar it ûnderdiel lêsbegryp yn it M

FÛ
-eksam

en. 
(Sjoch ek it haadstik fan Jonkm

an en Kingm
a “D

e 
opbringsten fan M

eartalich fuortset Û
nderw

iis”.)

M
aatw

urk
Yn it basûnderw

iis binne de ferskillen tusken 
learlingen hiel grut. Troch it grutte ferskaat oan 
taalachtergrûn, w

engebiet en it oanbod fan 
ûnderw

iis yn it Frysk, w
urkje dy ferskillen troch 

yn it fuortset ûnderw
iis. D

e ûnderfiningen fan 
leararen dy’t gebrûk m

eitsje fan de digitale 
toetsen, binne w

ichtige boarnen fan ynform
aasje 

foar it fierder ûntw
ikkeljen en passend m

eitsjen 
fan de toetsen. In pear jier ferlyn w

ie it gongber 
om

 de hiele klasse deselde toets ôfnim
m

e te 
litten, sûnder acht te slaan op de prestaasjes fan 
de yndividuele learling. M

ei it digitaal toetsen 
binne der m

ear m
ooglikheden kom

m
en om

 de 
yndividuele learling te betsjinjen. G

uon digitale 
m

etoaden differinsjearje autom
atysk: it systeem

 
hâldt it nivo fan de learling by en set de learling 
in tekst foar dêr’t dy neffens de skoare oan ta is. 
Binnen Spoar 8 w

urde m
ooglikheden ûnder-

socht om
 de toets adaptyf te m

eitsjen sa’t 
leararen m

ear frijheid krije om
 te differinsjearjen. 

A
s dat oanslacht, w

urdt de adaptive w
urkw

ize 
ek trochfierd yn it fuortset ûnderw

iis. Foar it 
M

FÛ
-eksam

en jilde oare rjochtlinen om
’t dat de 

ôfsluter is fan jierrenlang Frysk ûnderw
iis, m

ar 
dêr spylje deselde útdagingen. D

at proses sil m
ei 

help fan de ferskillende partijen dy’t it systeem
 

brûke, jierliks oanpast w
urde nei oanlieding fan 

oandroegen ferbetterpunten. D
e gearw

urking 
m

ei leararen en m
ei ekspêrs binnen it fusearre 

lektoraat en ús kollega’s fan A
fûk en C

edin bliuw
t 

w
ichtich foar it trochûntw

ikkeljen fan de toetsing 
fan lêsbegryp en it evaluaasjesysteem

 Frysk.
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Ynlieding
D

e provinsje Fryslân is, m
ei Frysk en N

ederlânsk 
as offisjele talen, in natuerlik laboratoarium

 
foar m

eartaligens. Krekt as oare tw
atalige of 

m
eartalige Europeeske regio’s is it taalm

ozayk 
yn Fryslân kom

plekser w
urden troch de kom

st 
fan ym

m
igranten. D

e Fryske skoallen haw
w

e 
faak spesjaal om

tinken foar easken oangeande 
nasjonale en frjem

de talen yn it kurrikulum
, m

ar 
w

urde no ek hieltyd faker konfrontearre m
ei 

de needsaak om
 te foarsjen yn in oare oanpak 

fan álle talen yn it ûnderw
iis. D

e skoallen en 
leararen w

olle w
ol, m

ar m
isse faak de kennis en 

kunde foar in praktyske oanpak. Yn dit artikel 
kom

m
e in tal resinte ûntw

ikkelingen oangeande 
it brûken fan alle talen dy’t yn it basis en fuortset 
ûnderw

iis oanw
êzich binne oan de oarder en 

de rol fan m
eartalige projekten fan de A

kadem
y 

Prim
êr U

nderw
iis en it Lektoraat Frysk en 

M
eartaligens yn U

nderw
iis en O

pbringen fan 
de N

H
L Stenden H

egeskoalle yn dat ferbân. Ta 
beslút w

urdt der in tuskenstân jûn en sjogge w
y 

foarút.

M
eartalich Europa

Europa hat de lêste desennia te krijen m
ei in frij 

grutte tanam
e fan it tal m

eartalige learlingen 
op skoallen; soks liedt ta ’super diversity’ 
(Vertovec, 2007; C

rul, Schneider & Lelie, 2013) 
yn skoallen m

ei learlingen dy’t in m
igrante- of 

m
inderheidstaal prate. Spitigernôch hat it 

ûnderw
iis lêst fan in prestaasjekleau tusken 

ientalige learlingen en m
eartalige learlingen 

dy’t ûnderprestearje (O
EC

D
, 2016). In feroaring 

is nedich: fan ûnderdom
peling dan w

ol tw
a- / 

trijetalige m
odellen dy’t basearre binne op 

4. H
olistyske oanpak 

fan m
eartalich basis- 

en fuortset ûnderw
iis

M
irjam

 G
ünther-van der M

eij
Joana D

uarte
Klaske Jellem

a-van der M
eulen
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befolking in m
igraasje-eftergrûn hat (C

BS, 2016). 
U

t ynternasjonaal ûndersyk docht net allinnich 
bliken dat m

eartalige learlingen better prestearje 
as har m

em
m

etalen erkend en brûkt w
urde yn it 

ûnderw
iis (Sierens & Van Averm

aet, 2014; G
arcía, 

2009; C
um

m
ins, 2000; D

uarte, 2011), m
ar ek dat 

ientalige learlingen bettere resultaten berikke 
w

annear’t sy har taalbew
ustw

êzen ferheeg
je 

en positivere attitudes foar oare talen oer 
ûntw

ikkelje (C
andelier, 2004; H

élot, 2012). In soad 
leararen erkenne dat m

eartalige learlingen stipe 
krije m

oatte, sadat se better prestearje kinne yn 
it ûnderw

iis en by sintrale toetsen (Tajm
el & Starl, 

2009). Tagelyk fiele se har ûnbekw
aam

 as it der 
om

 giet hoe’t se dizze learlingen boppeneam
de 

stipe oanbiede kinne. Leararen binne der 
benam

m
en benaud foar dat de learlingen de 

talen net ûnderskiede kinne as se ôfw
ikseljend 

brûkt w
urde, hoew

ol’t soks em
pirysk noch nea 

oantoand w
aard (Sierens & Van Averm

aet, 2014). 
Sy binne der bang foar dat learlingen har thústaal 
– dy’t de learaar net ferstiet – brûke sille om

 te 
rabjen, w

at der ta liede kin dat de learaar de 
kontrôle oer de klasse ferliest. U

t ûndersyk docht 
lykw

ols bliken dat de learlingen har thústalen 
benam

m
en brûke om

 te learen en om
 oer de 

learstof te praten (Rosiers, 2016; Jordens, 2016).

D
e aktuéle fraach hoe’t m

eartaligens in bredere, 
m

ear yntegrearre en natuerliker plak yn it 
ûnderw

iis krije kin, is troch G
arcía (2007, xiii) sa 

form
ulearre: 

”H
oe soe it taalûnderw

iis derútsjen, as w
y net 

langer it bestean fan yndividuele talen sintraal 
stelle? H

oe soene w
y   tw

atalich ûnderw
ize 

kinne op m
anieren dy’t it taalgebrûk fan 

m
insken w

jerspegelet en net inkeld m
insken as 

taalgebrûkers?”  

m
onoglossyske ideologyen (Flores & Baetens 

Beardsm
ore, 2015), nei m

eartalige edukative 
oanpassingen yn reguliere skoallen, op basis fan 
heteroglossyske ideologyen. D

at w
urdt ek w

ol 
de ’m

eartalige draai’ (N
ederlânsk: ”w

ending”) yn 
it taalûnderw

iis neam
d (C

onteh & M
eier, 2014).

M
eartalich Fryslân

Plattelânsgebieten haw
w

e trochstrings 
m

inder te krijen m
ei super diversity as grutte 

stedsgebieten. Regionale m
inderheidstalen 

en streektalen haw
w

e m
inder kontakt m

ei 
m

igrantetalen. M
ar dat feroaret fluch. Yn ’e 

ôfrûne tsien jier is de befolking yn Fryslân m
ear 

groeid troch allochtoane as troch autochtoane 
bew

enners. Ien en oar resultearret yn in 
kom

plekse taalekology: N
ederlânsk, Frysk, 

streektalen, Ingelsk as frjem
de taal, oare frjem

de 
talen (D

útsk, Frânsk, Sineesk, ensfh.) en in 
ferskaat oan m

igrantetalen (A
rabysk, Tigrinya, 

Poalsk, ensfh.). Sadw
aande ûntstiet der ek yn 

Fryslân in ferlet fan in ”m
eartalige draai” yn it 

ûnderw
iis.

D
e m

eartalige draai yn Fryslân betsjut:
1. In holistyske oanpak foar talen yn it ûnderw

iis;
2. Kennis en kunde oer talen en yn talen;
3. Yntegraasje fan m

igrantetalen yn it ûnderw
iis.

O
p nei m

eartaligens as noarm
,  

ek yn it ûnderw
iis

H
oew

ol’t N
ederlân ryk is oan m

igrantetalen 
en autochtoan taalferskaat, bliuw

t it 
ûnderw

iissysteem
 benam

m
en ientalich 

oriïntearre (Kroon & Spotti, 2011). O
are 

talen, lykas m
igrantetalen of regionale 

m
inderheidstalen, spylje in lytsere (of g

jin) 
rol yn it ûnderw

iis, w
ylst 22 prosint fan de 
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En Lem
ke (2002, p. 85) stelt dy fraach sa:

”Soe it w
êze kinne dat al ús hjoeddeistige 

pedagogyske m
etoaden ús m

eartalige 
ûntw

ikkeling yn feite dreger m
eitsje as 

needsaaklik, gew
oan om

dat w
y bûge foar 

dom
inante politike en ideologyske druk om

 
”talen” puer en fan elkoar skieden te hâlden?”

O
pset projekten rjochte op 

m
eartaligens

M
ei dy fragen yn gedachten binne der troch 

N
H

L Stenden H
egeskoalle in tal projekten op it 

m
êd fan m

eartaligens starten. It fjouw
erjierrige 

projekt M
ear kânsen M

ei M
eartaligens 

(3M
) rjochtet him

 op de ûntw
ikkeling en 

ym
plem

intaasje fan in holistyske oanpak 
foar brede m

eartaligens yn it ûnderw
iis foar 

de m
iddenbou fan fjouw

er soarten Fryske 
basisskoallen. Yn it ram

t fan de ienjierrige 
pilotprojekten Talen4all en H

oli-Frysk - 
m

eartalich fuortset ûnderw
iis foar elkenien 

w
urdt in fergelykbere oanpak ûntw

ikkele foar 
ferskate doelgroepen. Talen4all rjochtet him

 op 
de boppebou fan de basisskoalle en benam

m
en 

op Fryske basisskoallen m
ei in parsjele ûntheffing 

foar it fak Frysk. H
oli-Frysk rjochtet him

 op de 
ûnderbou fan it fuortset ûnderw

iis foar trije 
typen Fryske m

iddelbere skoallen.

D
e projektskoallen haw

w
e elk in eigen fraach 

form
ulearre oangeande taalûnderw

iis en 
m

eartaligens. D
êrby giet it om

 saken lykas it 
ferbinen fan de ferskate talen op in trijetalige 
skoalle of it beheljen fan m

inderheidstalen en 
m

igrantetalen yn it reguliere ûnderw
iis, sadat 

alle talen in lykw
eardich plak krije op in skoalle 

m
ei in heech persintaazje m

igrantetaalsprekkers. 
D

e projektskoallen jouw
e oan ferlet te haw

w
en 

fan de ûntw
ikkeling en ym

plem
intaasje fan 

ûnderw
iisaktiviteiten m

ei:

a) m
inder skieding tusken fiertalen;

b)  yntegraasje fan oare talen yn it regulier 
ûnderw

iis;
c)  in kom

binaasje fan taallearen / m
eartaligens 

en it learen fan fakynhâlden.

‘Bottom
-up’ opset projekten 

D
e projekten haw

w
e in holistyske oanpak 

dy’t him
 rjochtet op ferskate skoaltypen, lykas 

trijetalige skoallen, A
ZC

-skoallen, skoallen m
ei 

in soad N
ederlânsktalige learlingen en skoallen 

m
ei in soad oarstalige learlingen. A

lle (thús)talen 
dy’t op de skoalle oanw

êzich binne, w
urde by de 

ûntw
ikkele aktiviteiten behelle. Yn de projekten 

w
urdt bottom

-up w
urke: leararen en ûndersikers 

ûntw
ikkelje m

ei elkoar m
eartalige aktiviteiten as 

”antw
urd” op de fraachstikken fan de skoallen. 

Soks fynt plak troch skoalbesites, stúdjzejûnen 
en w

urkw
inkels m

ei leararen, direkteuren en 
taalkoördinatoaren. By sokke gelegenheiden 
w

urde de oanpakken útlein en w
urde der m

ei 
elkoar aktiviteiten ûntw

ikkele, ym
plem

intearre 
en evaluearre. It giet dêrby net allinnich om

 
taalbehearsking yn in bepaalde taal, m

ar ek oer 
in kontinuüm

 fan m
eartaligens dat him

 bew
eecht 

tusken de w
urdearring fan de talen en it gebrûk 

as fiertaal lykas ôfbylde yn figuer 1. H
jirûnder 

folget in foarbyld fan elk fan de oanpakken.
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Taalbew
ustw

êzen
Foar de bew

ustw
urding fan talen yn de 

om
jouw

ing en it reflektearjen op it begryp 
taal, haw

w
e de projektskoallelearlingen 

taalportretten m
akke. It taalportret lit sjen 

hokker talen de learlingen al kenne, hokker se 
noch leare w

olle en w
êr’t se sels de taal yn har 

lichem
 pleatse, bygelyks yn ’e holle, yn it hert of 

by de hannen. It lit learlingen neitinke oer w
at 

elke taal foar har betsjut en it m
akket har bew

ust 
fan har eigen m

eartaligens.

Translanguaging
TR

A
N

SLA
N

G
U

AG
IN

G

KO
N

TIN
U

Ü
M

 FA
N

 M
EA

RTA
LIC

H
 Û

N
D

ERW
IIS

Taalbew
ust-

w
êzen

W
U

RD
EA

RRIN
G

G
EBRÛ

K

Frânsk, Turks, 
A

rabysk, Poalsk, 
Servysk, Frysk, 

Javaansk

Taalferliking

N
ederlânsk, 

Frysk, D
útsk, 

Ingelsk, Turks, 
Russysk, Frânsk

Reseptive 
m

eartaligens

N
ederlânsk, 

Frysk, D
útsk, 

Ingelsk,  
Leech-Saksysk

C
LIL

N
ederlânsk, 

Frysk, D
útsk, 

Ingelsk, Frânsk

Ym
m

ersje

N
ederlânsk, 

Frysk, D
útsk, 

Ingelsk, Frânsk

Figuer 1: H
olistysk m

odel foar m
eartaligens 

yn it ûnderw
iis

Foarbylden fan ynfolde taalportretten.
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Taalfergeliking
Foar taalfergeliking is it w

urkjen m
ei kognaten, 

oftew
ol w

urden yn ferskate talen dy’t in 
m

ienskiplike etym
ologyske ôfkom

st haw
w

e, 
hiel geskikt. Yn it ram

t fan de projekten binne 
in soad aktiviteiten ûntw

ikkele dy’t te krijen 
haw

w
e m

ei relaasjes en ferskillen tusken talen. 
Sa as bygelyks in kognatenkw

is foar it Frysk, it 
N

ederlânsk en it Ingelsk, w
êrby’t learlingen oan 

de hân fan oanw
izingen yn trije talen antw

urden 
jaan m

oatte op fragen. D
y antw

urden w
iene dan 

altyd yn dyselde trije talen tw
a- of trijefâldige 

kognaten (foto 3). By it jaan fan de antw
urden 

w
aard bepraat yn hoefier’t de w

urden w
at 

útspraak en stavering oanbelanget op elkoar 
liken. Foar âldere learlingen kinne jo noch in stap 
fierder gean m

ei in les oer taalfam
yljes en de 

relaasje tusken Frysk en Ingelsk; sokke learlingen 
kinne bygelyks in taalfam

yljeposter m
eitsje oer in 

bepaald ûnderw
erp, lykas bisten.

Reseptive m
eartaligens 

D
e reseptive m

eartaligensoanpak kin foarm
jûn 

w
urde troch m

iddel fan harktaal. H
arktaal is 

in foarm
 fan m

eartalige kom
m

unikaasje, dêr’t 
m

insken m
ei ferskillende taalkundige eftergrûnen 

har eigen taal by prate en elkoar dochs begripe 
(ten Thije, 2010). D

y foarm
 fan asym

m
etryske 

kom
m

unikaasje rjochtet him
 op de ûntw

ikkeling 
fan reseptive feardigens en it oefenjen fan 
taallearstrategyen. Soks kin bygelyks dien 
w

urde m
ei Frysk en N

ederlânsk, m
ar ek m

ei 
Ingelsk, D

útsk, in dialekt of in m
igrantetaal. Yn 

it ram
t fan de projekten haw

w
e w

y ferskate 
gearw

urkingsaktiviteiten ûntw
ikkele, dêr’t 

learlingen m
ei ferskate taaleftergrûnen elk har 

eigen taal by brûke om
 m

ei elkoar opdrachten 
út te fieren (bygelyks in skat yn in doalhôf 
fine). Troch dy opdrachten leare learlingen om

 
w

urden en struktueren te w
erkennen en yn 

har eigen taal antw
urden te form

ulearjen. Sa 
ûntw

ikkelje se positive attitudes foar oare talen 
oer en ûntw

ikkelje se op in boartlike w
ize eigen 

taallearstrategyen.

C
ontent and Language Integrated 

Learning (C
LIL) 

Taallearen kin tige goed m
ei it learen fan 

in saakfak kom
binearre w

urde. Faak w
urde 

C
LIL-lessen yn it Ingelsk jûn, bygelyks in 

m
uzykles, m

ar it is ek tige goed m
ooglik om

 
dêrfoar in m

inderheids-, streek- of buerttaal 

Foarbyld kognatekw
is Frysk, N

ederlânsk en Ingelsk.
Foarbyld taalfam

yljeposter.
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in trijetalige skoalle m
ei m

igrantetaalsprekkers, 
by in natuerles oer it bôlebakken, it N

ederlânsk 
as fiertaal brûkt w

ylst se hieltyd m
om

inten fan 
translanguaging kreëarre troch Poalsk m

ei de 
Poalske learlingen te praten. Ek oare leararen fan 
de projektskoallen brûke it Frysk, N

ederlânsk en 
Ingelsk trochelkoar yn harren lessen, lykas de 
ûndersteande transkripsjes sjen litte.

M
eartalich ûnderw

iis foar elkenien
D

e 3M
- en Talen4all-projekten rinne noch en it 

te brûken. Tink oan in rekkenles yn it Frysk of 
in biologyles yn it Stellingw

erfsk. D
e lessen 

yntegrearje sa ûndersykjend learen m
ei 

taallearm
etoadiken, dêr›t foar de learlingen it 

gebrûk fan de taal yn konkrete kom
m

unikative 
situaasjes by sintraal stiet. D

e klam
 leit dus net 

op it taallearen, m
ar ek op de ynhâld. D

ochs krije 
de learlingen tagelyk ek in soad fan taal m

ei.

U
nderdom

peling (’Im
m

ersion’) 
Yn it ram

t fan de projekten w
urde de ferskate 

talen ek as fiertalen brûkt. It giet dêrby 
benam

m
en om

 N
ederlânsk, Frysk en Ingelsk. 

M
ar it is foar te stellen dat der ek oare talen 

ynset w
urde. By it 3M

-projekt w
urdt op it stuit 

w
urke oan in seistalige online-learom

jouw
ing, 

e3M
, dêr't foar it leargebiet N

atuer & Technyk 
opdrachten en aktiviteiten yn it Frysk, 
N

ederlânsk, Ingelsk, Poalsk, A
rabysk en Tigrinya 

by ûntw
ikkele w

urde. D
e learlingen kinne de 

opdracht lêze, der nei harkje en m
aklik fan taal 

feroarje om
 sa bygelyks de talen m

ei elkoar 
ferlykje te kinnen. D

e learom
jouw

ing e3M
 

rjochtet him
 benam

m
en op de fakynhâld, m

ar it 
taallearen spilet ek in w

ichtige rol as stipefunksje. 
M

ei de m
ooglikheid om

 te skeakeljen tusken 
talen of yn de iene taal te lêzen en yn de oare te 
harkjen, kin de thústaal as brêge brûkt w

urde om
 

bygelyks N
ederlânsk, Frysk of Ingelsk te learen.

Translanguaging
M

ei translanguaging w
urdt it taalgebrûk fan 

m
eartaligen bedoeld dêr't der g

jin dúdlike 
grinzen by te lûken binne tusken de ferskillende 
talen, stilen en registers; it giet oer it oanw

innen 
fan taal yn in taalkontinuüm

. D
at kin ek yn it 

ûnderw
iis as didaktyk brûkt w

urde. Sa hat de 
Poalske studinte-assistint fan it 3M

-projekt foar 

Foarbyld translanguaging

Skoalle: reguliere stedsskoalle m
ei heech 

persintaazje N
ederlânsktalige learlingen 

Fak: taal 
G

roep: 7
Setting: it tem

a fan de Ingelske les is 
kom

m
unikaasje. D

e klas diskusearret oer w
at 

taal is. D
e leraar brûkt N

ederlânsk, Frysk en 
Ingelsk as ynstruksjetalen. 

Foarbyld 1:
O

k. So w
e’re going to look at our ow

n 
language and languages from

 other 
countries or from

 our ow
n province, 

Friesland. Yes? So, language. W
hy do w

e 
use language? W

aarom
 gebruiken w

e taal? 
W

êrom
 brûke w

y taal?

Foarbyld 2:
W

e’re going to have a look at w
ords today 

and w
e’re going to play w

ith language. 
W

e’re going to look at several languages 
to express yourself. H

ow
 can w

e express 
ourselves? By singing, w

riting, talking but 
also draw

ing for instance. Je kunt ook iets 
tekenen. En eh, ast dúdlik m

eitsje w
olst 

hoe’tst dy fielst, dan binne der dus in hiel 
soad dingen dêr’tst dat m

ei dw
aan kinst. 

En dat besjogge w
y hjoed even.
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2)  Skoallen m
oatte it tradisjonele ûnder-

dom
pelings ûnderw

iis oanfolje m
ei oare 

oanpakken.

M
ar hoe berikke w

y dy doelen? Figuer 2 sketst 
hoe’t skoallen fan in ien-, tw

a- of trijtalich m
odel 

oerstappe kinne nei in m
eartalich m

odel.

H
oli-Frysk-projekt beg

jint krekt oan in ferfolch 
m

ei m
ear skoallen. D

e lessen dy’t w
y oan no ta 

leard haw
w

e binne:
1)  M

eartaligens m
oat g

jin taak w
êze 

boppe-op de oare deistige leararetaken, 
m

ar as fanselssprekkend yn alle aktiviteiten 
yntegrearre w

urde;

Figuer 2: Fazes fan ien- nei m
eartalich ûnderw

iis.

D
om

inânsje fan 'e 
nasjonale taal
Yndividuele ynstruksje 
yn frjem

de talen
O

anfoljende talen 
w

urde negearre

U
nderw

iis fan 'e 
nasjonale taal yn 
relaasje m

ei oare talen 
fan ’e studinten en 
de regio (m

eartalige 
repertoires).
Valorisaasje en gebrûk 
fan m

igrantetalen.

D
om

inânsje fan ‘e 
nasjonale taal
Yndividuele ynstruksje 
yn frjem

de talen
O

pnam
e fan oare 

ynstruksje-talen (net 
m

igrantetalen)

Talen

Taalskieding / foar 
m

em
m

etaalsprekker 
ideaal

Taalbew
ustw

êzen en 
fergeliking (learlingen 
as taalsekperts).

Taalskieding / foar 
m

em
m

etaalsprekker 
ideaal

Taalgebrûk

Yndividuele 
leararen (net in soad 
gearw

urking)

Folsleine skoaloanpak 
dêr’t ek âlders by 
behelle binne.

Lytse groep leararen 
dy’t gearw

urkje
O

andiel-
hâlders

G
jin eksplisyt taalbelied 

of learare-oplieding

Ientalich
Tw

a- of trijetalich 

M
eartalich 

taalbelied foar alle 
belanghaw

w
enden

Taalbelied foar C
LIL by 

guon ûnderw
epen

O
andiel-

hâlders

N
et in soad om

tinken 
foar taalproblem

en en 
m

eartaligens

System
atyske 

yntegraasje fan taal, 
m

eartaligens en 
fakûnderw

iis.

Ynsidintele 
yntegraasje fan taal en 
beropsûnderw

iis

Taal yn de 
fakken

M
eartalige edukaasje
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Troch de projekten w
olle w

y ús kennis en 
kunde, en ûnderfining op it m

êd fan m
eartalich 

ûnderw
iis foar elkenien de kom

m
ende jierren 

fierder útw
reidzje en diele, net allinnich yn it 

N
oarden, m

ar ek yn en m
ei de rest fan N

ederlân.

M
ear ynform

aasje oer de projekten  
is hjir te finen:
3M

: w
w

w
.3m

project.nl
Talen4all: w

w
w

.talen4all.nl
H

oli-Frysk: w
w

w
.holi-frysk.nl
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H
et Engelstalige hoger onderw

ijs in N
ederland 

heeft een groot hiaat: zij voldoen niet aan de 
w

etgeving m
et betrekking tot een taalge-

dragscode en schieten daardoor tekort in één 
van hun w

ettelijke taken: bijdragen aan het 
ontw

ikkelen van het N
ederlands van studenten.

In artikel 1.3 lid 5 van de W
et op het H

oger en 
W

etenschappelijk O
nderw

ijs (W
H

W
) w

ordt 
de rol van instellingen van hoger onderw

ijs 
m

et betrekking tot het N
ederlands als volgt 

verw
oordt: 

“Zij richten zich in het kader van hun w
erkzaam

-
heden op het gebied van het onderw

ijs w
at 

betreft N
ederlandstalige studenten m

ede op de 
bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in 
het N

ederlands.” M
et ‘zij’ w

orden de bekostigde 
instellingen voor hoger onderw

ijs in N
ederland 

bedoeld. In de w
et w

ordt niet beschreven hoe 
de instellingen voor hoger onderw

ijs eraan 
m

oeten w
erken, noch w

ordt een beoogd 
eindniveau beschreven.

In artikel 7.2 w
ordt gesteld dat het onderw

ijs 
w

ordt gegeven in het N
ederlands en dat het 

N
ederlands eveneens de taal is voor exam

i-
nering. Er is echter ruim

te voor een andere taal 
als het gaat om

 een opleiding m
et betrekking 

tot het leren van een andere taal, w
anneer het 

gastcolleges van anderstalige docenten betreft 
en “indien de specifieke aard, de inrichting 
of de kw

aliteit van het onderw
ijs dan w

el de 
herkom

st van de studenten daartoe noodzaakt, 
overeenkom

stig een door het instellingsbestuur 
vast gestelde gedragscode”.

In toenem
ende m

ate hebben hogescholen 
gebruik gem

aakt van de uitzonderingsbepaling 
in de w

et als een sluiproute om
 Engelstalig hoger 

onderw
ijs aan te bieden. Echter, deze keuze 

is m
eestal m

ager onderbouw
d (KN

AW
, 2017; 

Inspectie 2018). D
aar kom

t nog bij dat de m
eeste 

Engelstalige opleidingen nalatig zijn als het gaat 
om

 “de bevordering van de uitdrukkingsvaar-
digheid in het N

ederlands”. H
et algem

ene patroon 

5. Bouw
stenen voor 

een eigentijdse 
Taalgedrags code in het hbo
Folkert de Jong
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kom
en vaak de volgende punten naar voren:

1.  Studenten bouw
en m

inder kennis op en 
ont w

ikkelen m
inder vaardigheden doordat ze 

les krijgen in een taal die niet hun m
oedertaal is;

2.  D
ocenten geven slechter les doordat ze een 

taal gebruiken die niet hun m
oedertaal is;

3.  Studenten die een studie volgen aan een Engels-
talige opleiding verliezen hun m

oedertaal;
4.  H

et gebruik van Engels als voertaal in het 
hoger onderw

ijs onderm
ijnt de positie en het 

gebruik van het N
ederlands in ons land.

H
et is opvallend dat geen van deze claim

s 
m

et data onderbouw
d w

orden. O
ndertussen 

zijn deze zorgen ook onderw
erp van gesprek 

gew
eest in het parlem

ent (Tw
eede Kam

er, 2015) 
en heeft het onderw

erp zelfs het regeerakkoord 
gehaald van het kabinet Rutte III: H

et kabinet 
ziet scherper toe op de naleving van de w

et dat 
opleidingen alleen Engelstalig zijn w

anneer dit 
een toegevoegde w

aarde heeft, de kw
aliteit 

van voldoende niveau is en er in voldoende 
N

ederlandstalige opleidingen zijn (Regeer-
akkoord, 2017, p. 12).

O
p 1 februari 2019 is de W

et Accreditatie op 
M

aat (W
A

M
) aangenom

en w
aarin is verordon-

neerd dat opleidingen die onderw
ijs verzorgen 

in een andere taal dan het N
ederlands hun keuze 

m
oeten m

otiveren in het visitatieproces. O
ok 

m
oeten opleidingen die een anderstalige naam

 
gebruiken, bijvoorbeeld ‘M

echanical Engineering’ 
in plaats van ‘W

erktuigbouw
kunde’, hun keuze 

verantw
oorden.

In zijn standaardw
erk onderscheidt C

olin Baker 
(2015) drie perspectieven op m

eertaligheid:
1.  H

et leren en gebruiken van tw
ee talen is een 

probleem
;

is als volgt: Als een opleiding of een program
m

a-
onderdeel in het Engels w

ordt aangeboden, is het 
N

ederlands geheel buiten beeld.

D
e afgelopen decennia is het aanbod aan 

Engelstalige opleidingen gegroeid in het hoger 
onderw

ijs. H
oew

el het in de praktijk erg lastig is 
om

 aan exacte cijfers te kom
en, is de schatting 

dat ongeveer zes procent van de hbo-bachelors 
in het Engels w

ordt aangeboden (W
ächter & 

M
aiw

orm
, 2014; KN

AW
, 2017).

M
et de stijging van het aantal Engelstalige 

opleidingen is ook het verzet daartegen toege-
nom

en. In toenem
ende m

ate hebben opinie-
m

akers, colum
nisten en politici zich uitgelaten 

over – veronderstelde – negatieve gevolgen van 
onderw

ijs dat w
ordt gegeven in het Engels, door 

docenten die het Engels niet als m
oedertaal 

hebben aan studenten voor w
ie het Engels niet 

de m
oedertaal is. Volkskrant-colum

niste A
leid 

Truijens heeft het over “de docent die in een 
steenkolenengels college geeft en de student 
die in z’n scriptie ontzettend z’n best doet om

 
zijn gedachten in houterig Engels te gieten”. 
D

e belangengroep Beter O
nderw

ijs N
ederlands 

(BO
N

) spande in de zom
er van 2018 zelfs een 

kort geding aan tegen de U
niversiteit Tw

ente 
en de U

niversiteit van M
aastricht vanw

ege het 
overtreden van artikel 7.2 van de W

H
W

. O
ok 

de O
nderw

ijsinspectie w
erd gedaagd voor het 

niet goed toezien op de naleving van de w
et. 

O
m

dat de Inspectie schielijk een onderzoek 
w

as begonnen naar taalgedragscodes in het 
hoger onderw

ijs, liet BO
N

 het geding tegen 
hen vervallen.
In de discussie over de veronderstelde nadelen 
van Engels als voertaal in het hoger onderw

ijs, 
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2.  A
ls het gaat om

 een sterke en een zw
akke taal, 

is het zaak de rechten van de zw
akkere taal 

juridisch te borgen;
3.  Tw

eetaligheid biedt veel m
ogelijkheden als er 

op de juiste m
anier m

ee w
ordt om

gegaan.

D
e hiervoor aangehaalde zorgpunten m

et 
betrekking tot Engels als voertaal in het hoger 
onderw

ijs w
orden geform

uleerd vanuit het 
eerste of tw

eede perspectief. Slechts w
einigen 

lijken zich te realiseren dat het Engelstalig hoger 
onderw

ijs in N
ederland kansen biedt. Bekeken 

vanuit het derde perspectief, heeft N
ederland 

m
et Engelstalig hoger onderw

ijs m
ondiaal gezien 

goud in handen.

M
et een adequate taalgedragscode kunnen de 

hogescholen de studenten opleiden tot gebalan-
ceerde tw

eetalige professionals. In de N
oordse 

landen (N
oorw

egen, Zw
eden, Finland et cetera) 

heeft m
en deze m

ogelijkheid tijdig onderkend en 
zijn op supranationaal niveau afspraken gem

aakt 
over het gebruik van Engels en de landstalen.
Vertaald naar de N

ederlandse situatie en 
m

ede gebaseerd op een van de w
einige 

publicaties over N
ederlands en Engels als 

voertaal in het hoger onderw
ijs w

aarvoor w
el 

data zijn verzam
eld (de Jong, 2018), zou een 

taalgedragscode voor het hoger onderw
ijs 

in N
ederland de volgende elem

enten kunnen 
bevatten:
1.  A

fspraken over de bestuurstaal van de 
instelling;

2.  Beschrijving van de m
anier w

aarop de Engels-
talige opleidingen bijdrage aan de ontw

ik-
keling van het N

ederlands van N
ederlandse 

studenten en de borgen van gebalanceerde 
tw

eetaligheid;

3.  Beschrijving van de m
anier w

aarop en in 
w

elke m
ate internationale studenten w

orden 
ingevoerd in de N

ederlandse taal en cultuur;
4.  Beschrijving van het niveau van N

ederlands 
dat van internationale m

edew
erkers w

ordt 
verw

acht na verloop van tijd;
5.  D

e rationale achter het gebruik van een andere 
taal dan het N

ederlands als onderw
ijstaal;

6.  Beschrijving van de m
anier w

aarop het N
eder-

lands w
ordt gebruikt in de valorisatie van kennis.

Bij de uitw
erking van het daadw

erkelijke 
taal onderw

ijs zou de gedragscode zich 
kunnen baseren op M

urray’s tripartite m
odel 

(M
urray, 2016).

Figuur 1: M
urray’s tripartite m

odel

Professionele 
taalvaardigheid

A
lgem

ene 
taalvaardigheid

Academ
ische 

taalvaardigheid
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D
e W

et Accreditatie op M
aat biedt N

H
L Stenden, 

m
aar ook andere hogescholen, een uitgelezen 

kans om
 een tekortkom

ing in het huidige beleid 
recht te zetten en voor de dag te kom

en m
et een 

eigentijdse en inspirerende taalgedragscode.

In het m
odel van M

urray w
orden drie aspecten 

van taal beschreven. H
et eerste aspect betreft 

de algem
ene taalvaardigheid w

aarm
ee 

studenten de opleiding binnen kom
en. In 

navolging van Baker (2015) kan hierover w
orden 

gezegd dat de algem
ene taalvaardigheid is 

uitontw
ikkeld op het m

om
ent dat studenten het 

hoger onderw
ijs en dat deze taalvaardigheden 

niet negatief w
orden beïnvloed door het volgen 

van onderw
ijs in een andere taal.

M
et academ

ische taalvaardigheden w
orden de 

taalvaardigheden bedoeld die nodig zijn om
 

m
et succes te kunnen studeren in het hoger 

onderw
ijs zoals het lezen van com

plexe teksten 
en het schrijven van rapporten. O

nderzoek heeft 
uitgew

ezen dat deze vaardigheden zich lenen 
voor transfer, dat w

il zeggen: w
at je in de ene 

taal leert, pas je m
akkelijk toe in de andere taal.

M
et professionele taalvaardigheden w

orden 
de taalvaardigheden bedoeld die passen bij 
het w

erkveld w
aarvoor w

ordt opgeleid. D
eze 

vaardigheden zijn doorgaans w
el taalgebonden. 

D
aarbij kan w

orden gedacht aan elem
enten uit 

het lexicon, zoals C
orporate Social Responsi-

bility. D
it concept is in het N

ederlands gelexi-
caliseerd als M

aatschappelijk Verantw
oord 

O
ndernem

en. H
ierin ligt een tekortkom

ing 
van het Engelstalige H

BO
 in N

ederland. In een 
taalgedragscode zouden opleidingen m

oeten 
verantw

oorden hoe ze de ontw
ikkeling van 

professionele taalvaardigheden niet alleen in 
het Engels, m

aar ook in het N
ederlands w

illen 
bevorderen.

D
e bouw

stenen voor een eigentijdse 
taalgedragscode zijn gebaseerd op de 
aanbevelingen uit het proefschrift ‘English as 
a m

edium
 of instruction in higher education 

in a cross-national context’. H
et onderzoek 

w
as in het tijdvak 2014–2018 één van de 

projecten van het Fries en M
eertaligheid in 

O
nderw

ijs en O
pvoeding. H

et onderzoek 
w

erd begeleid door prof. dr. Kees de Bot 
als prom

otor en lector A
lex Riem

ersm
a als 

co-prom
otor. 
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Inleiding
Eén van de doelstellingen van het lectoraat 
FM

O
O

 heeft betrekking op onderzoek naar 
m

eertaligheid in de voor- en vroegschoolse 
periode en de opvoeding door de ouders. D

it 
onderzoek sluit hierop aan door zich te richten 
op de rol van m

eertalige ouders in de taalont-
w

ikkeling van kinderen in deze periode. Er w
ordt 

gekeken naar het verband tussen taalaanbod en 
–stim

ulering op school en thuis: in hoeverre en 
op w

elke m
anieren kunnen ouders de taalont-

w
ikkeling van hun kind(eren) stim

uleren, ofw
el: 

w
anneer zijn zij experts in hun eigen taal? U

it 
afgenom

en vragenlijsten en interview
s blijkt dat 

ouders niet altijd een bew
uste keuze m

aken over 
het gebruik van de thuista(a)l(en), dus ook niet in 
w

elke taal voorgelezen w
ordt. D

e verw
achting is 

dat w
anneer ouders beter w

eten w
at ze kunnen 

doen om
 de taalontw

ikkeling van hun kind(eren) 
te stim

uleren, zij dit eerder zullen gaan proberen. 
O

m
 dit te onderzoeken, m

oeten er dus duide-
lijke handvatten aangereikt w

orden aan ouders, 

zodat zij een grotere en belangrijkere rol hebben 
in de taalontw

ikkeling van hun kind(eren) – en 
daarm

ee sam
enhangend in de cognitieve en 

sociaal-em
otionele ontw

ikkeling. 

D
e oogst

In dit onderzoek zijn vragenlijsten afgenom
en 

bij gezinnen m
et kinderen in het Integraal 

Kindcentrum
 in W

ytgaard (gem
. Leeuw

arden) 
in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Van de 17 onder-
vraagden, allem

aal m
oeders, spreekt 53 procent 

thuis enkel Fries tegen of m
et haar kind(eren), 18 

procent enkel N
ederlands en 29 procent zow

el 
Fries als N

ederlands. O
p een geval na zijn dit 

gezinnen w
aarbij vader en m

oeder dezelfde taal 
spreken m

et hun kind(eren). In dat ene geval 
spreekt de vader beide talen tegen zijn kind – 
terw

ijl de m
oeder enkel N

ederlands spreekt. In 
de om

geving of op het kindcentrum
 kom

en alle 
kinderen m

et beide talen in aanraking. 
N

aast vragenlijsten zijn er sem
igestructureerde 

interview
s gehouden m

et 8 m
oeders. In de 

6. O
uders als taalexperts 

in een m
eertalige 

thuissituatie
Sorena Spakm

an
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m
anier is om

 de talen juist niet gescheiden aan 
te bieden, m

aar door elkaar: w
anneer er een 

N
ederlands boek voorgelezen w

ordt, zouden 
ouders het Fries als interactietaal kunnen 
gebruiken (H

etzelfde geldt voor de om
gekeerde 

situatie). Een boekenaanbod in m
eerdere talen 

m
oet ervoor zorgen dat voorlezen in verschil-

lende talen een vanzelfsprekendheid – en geen 
uitzondering – is en kinderen ook zelf kunnen 
kiezen. Kinderen leren hierdoor dat de status van 
de ene taal niet hoger is dan de ander en allebei 
gebruikt kunnen w

orden. 
W

at de expertise in en bew
ustzijn van taalont-

w
ikkeling en -stim

ulering aangaat, zijn er vier 
oudertypen te onderscheiden: 1) ouders die 
bew

ust vaardig zijn, 2) ouders die onbew
ust 

vaardig zijn, 3) ouders die bew
ust niet-vaardig 

zijn en 4) ouders die onbew
ust niet-vaardig zijn. 

O
uders die bew

ust vaardig zijn
Som

m
ige ouders zetten thuis bew

ust hun 
expertise op het gebied van taalontw

ikkeling 
en m

eertaligheid in. Ze gaan hier op een 
doordachte m

anier m
ee om

. D
it kw

am
 naar 

voren bij de vraag of de ouder het belangrijk 
vond dat er thuis m

eerdere talen w
erden 

gesproken. “W
at ik belangrijk vind is dat je je 

kinderen opvoedt in het Fries, om
dat dat bij ze 

past. D
aarnaast voeden w

ij onze kinderen ook 
op in het N

ederlands, om
dat het belangrijk is dat 

ze dat thuis ook goed leren spreken. Beide talen 
beheers ik op eenzelfde niveau als het gaat om

 
m

ondeling taalgebruik.” Er lijkt hier sprake te zijn 
van een ouder die bew

ust tw
ee talen kiest: het 

aanbod is gebaseerd op veiligheid en identiteit 
(“een taal die bij ze past”) en het belang van een 
tw

eede taal, om
dat geleerd m

oet w
orden “deze 

thuis ook te spreken”. U
it het verdere interview

 
blijkt ook dat de ouder bew

ust haar kind 

vragenlijsten en interview
s is gekeken naar 

kennis, houding en vaardigheden die ouders 
hebben en inzetten op het gebied van taalont-
w

ikkeling en –aanbod. D
e geïnterview

de ouders 
geven allen, expliciet of im

pliciet, aan dat ze 
betrokken zijn bij het leren en ontw

ikkelen van 
hun kind. A

lle ouders zeggen thuis voor te lezen, 
variërend van ‘heel som

s’ tot ‘iedere dag’ en de 
m

eeste ouders beleven daar plezier aan.
D

e ouders zijn op thuistaalkeuze in te delen. In 
enkele gezinnen is er een bew

uste keuze voor 
het Fries of in het N

ederlands, m
aar in de m

eeste 
gevallen ‘gebeurt’ het spreken in een bepaalde 
taal ‘gew

oon’: er is sprake van een niet-inten-
tionele, onbew

uste keuze. A
ndere verschillen 

tussen ouders betreft de taalkennis. In interview
s 

geven som
m

ige ouders bijvoorbeeld aan dat 
kinderen m

eertalig laten opgroeien ‘goed is voor 
de w

oordenschat’ en ‘goed is om
 een nieuw

e 
taal te ontw

ikkelen’. D
aartegenover staat dat 

andere ouders antw
oorden dat m

eertaligheid 
‘vast w

el goed zou zijn’. 
O

m
 expert te zijn, m

oeten ouders zich bew
ust 

zijn van hun taalpotentieel op het gebied van 
taalstim

ulering. Interessant is het om
 te kijken 

in hoeverre ouders expert zijn in een m
eertalige 

situatie w
anneer zij voorlezen. W

eten zij hoe en 
w

elke talen ze kunnen aanbieden in verschillende 
voorleessituaties? A

angeraden w
ordt dat ouders 

een taal kiezen die bij hen past, w
aarin ze zichzelf 

com
fortabel voelen. A

ls zij m
eer dan één taal 

goed beheersen, m
oeten zij zichzelf uitdagen om

 
in m

eerdere talen voor te lezen: kennis van zow
el 

de thuistaal als het N
ederlands is belangrijk. D

at 
hoeft overigens niet tegelijkertijd: de ene keer in 
het Fries en de andere keer in het N

ederlands (of 
een andere taal). Kinderen leren op deze m

anier 
talen van elkaar te onderscheiden en eenvou-
diger te schakelen tussen talen. Een andere 



Rispje en Siedzje51

sim
ultaan tw

eetalig opvoedt, in de overtuiging 
dat dat positieve effecten heeft. Een andere 
ouder geeft aan dat de rol van sam

enw
erking 

tussen ouders en school belangrijk is voor de 
taalontw

ikkeling van kinderen. “Thuis de eerste 
taal en de tw

eede taal op school. Sam
en kun je 

de beste ontw
ikkeling van beide talen tot stand 

laten kom
en.”

In bovenstaande voorbeelden m
aken ouders een 

bew
uste taalkeuze. D

eze keuze lijkt gem
aakt te 

zijn op basis van de kennis over en vaardigheden 
in taalontw

ikkeling thuis en op school. D
it type 

ouder is expert en w
eet vaardigheden op een 

juiste en bew
uste m

anier in te zetten.

O
uders die onbew

ust vaardig zijn
Er zijn ook ouders die niet bew

uste keuzes m
aken 

in het aanbod thuis, m
aar toch vaardig zijn als 

gekeken w
ordt naar hun gedrag, attitude en/

of kennis. Een van de ouders uit dit onderzoek 
geeft aan dat het geen bew

uste keuze is Fries 
te spreken tegen haar kinderen, dat “het zo is 
gegaan” en dat het “gek” zou voelen om

 thuis 
in het N

ederlands te gaan praten. “Ik heb zelf 
beide talen geleerd op school, dus N

ederlands 
leren ze w

el op school.” Een andere ouder sluit 
in haar antw

oord hierop aan: zij geeft aan dat 
het thuis Fries spreken sim

pelw
eg “gebeurt”. D

e 
ouders die aangeven dat ze “denken” dat zij “ook 
w

el” m
edeverantw

oordelijk zijn, vallen binnen 
deze categorie: “Zij praten en doen veel m

et de 
kinderen thuis.” D

eze ouders m
oeten bew

ust 
gem

aakt w
orden van w

at ze al doen en kunnen, 
zodat ze dit m

et m
eer zekerheid kunnen inzetten. 

Zij zijn al experts, w
ant ze laten im

m
ers zien dat 

ze goede keuzes m
aken, m

aar zijn zich daar nog 
niet van bew

ust. 

O
uders die bew

ust niet-vaardig zijn 
O

uders die aangeven handelingsverlegen te 
zijn, zijn zich bew

ust van hun eigen hiaten in 
taalkennis en vaardigheden in het stim

uleren 
van taal. H

et zijn ouders die bijvoorbeeld 
aangeven dat het niet zozeer hun rol is om

 taal 
te ontw

ikkelen, m
aar dat school de rol heeft 

om
 kinderen bew

ust te m
aken van tw

ee talen 
en het ontw

ikkelen van taal. “D
aar doe ik zelf 

niets m
ee, dat is m

ijn rol niet, daar w
eet ik 

im
m

ers te w
einig vanaf.” H

et zijn ook ouders 
die expliciet aangeven m

eer inform
atie te w

illen 
hebben over taalontw

ikkeling en –stim
ulering 

en m
eer taligheid en nadrukkelijk vragen: “H

oe 
kan ik dat thuis doen?” of “W

aar kan ik daar m
eer 

over lezen?” D
e ouders in deze categorie hebben 

vooral behoefte aan scholing op het gebied van 
kennis en vaardigheden.

O
uders die onbew

ust niet 
vaardig zijn
D

e groep die het m
eest m

oet groeien in de 
expertrol, bestaat uit ouders die niet bew

ust 
zijn van het feit dat ze niet vaardig of niet kundig 
genoeg zijn. H

et zijn ouders die bijvoorbeeld 
thuis vooral N

ederlands aanbieden, ondanks dat 
ze daar m

inder vaardig in zijn. Tw
eetaligheid 

w
ordt niet zozeer afgekeurd, m

aar de positieve 
effecten ervan w

orden niet ingezien. H
et zijn 

ouders die antw
oorden dat ze vooral N

eder-
lands thuis aanbieden, “om

dat je daar toch w
el 

het verst m
eekom

t, verder dan het Fries. Fries 
is provinciaal, buiten de provincie houdt het 
snel op”. O

ok ouders die antw
oorden “Ik zou 

niet w
eten w

at ik m
eer kan doen dan lezen en 

tv kijken” geven daarm
ee aan dat hun kennis 

over taalstim
ulering niet toereikend is. D

eze 
ouders m

oeten m
eer kennis krijgen over taalsti-

m
ulering en m

eertaligheid, zodat ze uiteindelijk 
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kunnen ouders bew
ustm

aken van hun bijdrage. 
D

eze trainingen kunnen een im
puls geven aan 

ouders om
 hun taalpotentieel beter te benutten; 

er zouden bijvoorbeeld activiteiten rondom
 

(m
eertalig) voorlezen geoefend kunnen w

orden. 
D

e trainingen kunnen alleen slagen w
anneer 

er sam
enw

erking plaatsvindt tussen ouders én 
scholen. W

anneer beide partijen elkaar steunen 
om

 het leren en de ontw
ikkeling van leerlingen 

te bevorderen, w
aarbij de expertise van beide 

partijen erkend en benut w
ordt, ontstaat er een 

partnerschap dat de ontw
ikkeling van het kind 

stim
uleert.

Aansluiting tussen Basisonderw
ijs en 

O
pleiding Leraar Basisonderw

ijs 
D

e uitkom
sten van het onderzoek leveren een 

bijdrage aan de com
petentieontw

ikkeling van 
studenten aan de O

pleiding Leraar Basison-
derw

ijs (O
LB) van N

H
L Stenden H

ogeschool. 
In het nieuw

e curriculum
 zou de rol van ouders 

en sam
enscholing m

et leerkrachten m
eer 

benadrukt m
oeten w

orden. Pas als studenten 
kennis hebben genom

en van 1) het belang van 
ouderbetrokkenheid, w

aarbij sam
enw

erking 
tussen school en ouders het sleutelw

oord is, en 
2) de rol die ouders hebben in de (m

eer)talige 
ontw

ikkeling van het jonge kind, zullen zij in hun 
latere beroepspraktijk ouders eerder benaderen 
en hun een bew

uste rol geven in de ontw
ikkeling 

van het kind. In het nieuw
e curriculum

 is er m
eer 

expliciete aandacht voor het jonge kind; m
et het 

oog op de huidige m
aatschappelijke context 

en de regionale positie van de hogeschool is 
de m

eertalige ontw
ikkeling van het jonge kind 

een belangrijk elem
ent van de profilering van 

de nieuw
e O

LB. 

thuis vaardigheden kunnen inzetten die de talen 
helpen ontw

ikkelen.

Program
m

a voor de volgende jaren
In dit pilot-onderzoek is gefocust op de rol van 
ouders in de taalontw

ikkeling van N
ederlands-

talige en Friestalige kinderen. In de kom
ende 

jaren zou ook gekeken m
oeten w

orden naar 
ouders van kinderen m

et een m
igratieachter-

grond. O
uders die m

et hun kinderen thuis een 
van de allochtone talen spreken, kunnen ook 
als taalexperts van de eigen m

oedertaal hun 
kinderen helpen bij een evenw

ichtige tw
eetalige 

ontw
ikkeling. M

et een toenem
end aantal nieuw

-
kom

ers is de talige diversiteit im
m

ers groter dan 
ooit tevoren: de sam

enleving is diverser, m
aar 

ook taliger – m
et nam

e m
eertaliger (Taalunie, 

2017; PO
-raad, 2017). A

ansluitend op dit pilot-
onderzoek, zou een praktijkonderzoek m

eer 
inzicht kunnen geven in de ondersteuning 
die ouders van nieuw

kom
ers sam

en m
et 

leerkrachten kunnen geven in de (m
eer)talige 

ontw
ikkeling. In hoeverre/op w

elke m
anieren 

kunnen ouders van nieuw
kom

ers de taalontw
ik-

keling van hun kind(eren) stim
uleren w

anneer zij 
experts zijn in hun eigen taal? D

eze ouders, die 
nu nog grotendeels onder oudertype 4 (ouders 
die onbew

ust niet vaardig zijn) vallen, zouden 
de kans m

oeten krijgen om
 expert te w

orden 
zoals oudertype 1 (ouders die bew

ust vaardig 
zijn) beschrijft. D

ie verplaatsing kan tot stand 
kom

en w
anneer ouders betrokken w

orden bij 
het schoolse leren en bew

ust gem
aakt w

orden 
van w

at zij al doen. In het praktijkonderzoek is 
het van belang dat de ouders van deze nieuw

-
kom

ers zich erkend voelen en zichzelf w
illen 

ontw
ikkelen om

 bij te kunnen dragen aan de 
(taal)ontw

ikkeling van hun kinderen. Scholing is 
bij deze doelgroep gew

enst: oudertrainingen 
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Ynlieding
Yn 2010 (Liudger yn Burgum

) en yn 2011 
(Bogerm

an yn Koudum
 en W

om
m

els) begûnen 
trije skoallelokaasjes yn Fryslân yn harren 
ûnderbou fan havo-vw

o te pionierjen m
ei in 

nije foarm
 fan fuortset ûnderw

iis: it m
eartalich 

fuortset ûnderw
iis (M

FU
). O

er dy pioniersfaze hat 
it EP-N

uffic in rapport skreaun (Koster 2014). Yn 
it skoaljier 2018-2019 is de groep M

FÛ
-skoallen 

útw
reide m

ei de H
avo-ôfdieling fan A

nna M
aria 

van Schurm
an yn Frjentsjer, de V

M
BO

-skoallen fan 
D

e Saad yn D
am

w
âld en Liudger yn W

askem
ar. 

A
llinnich de lêstneam

de skoalle is oan it eksam
en 

ta. Bogerm
an W

om
m

els is yntiid opdoekt, dat it 
totaal oantal M

FÛ
-skoallen is no fiif.   

M
FU

 hâldt yn dat Frysk en Ingelsk yn de 
ûnderbou havo(-vw

o) net inkeld as fak oanbean, 
m

ar ek as fiertaal by op syn m
inst ien oar fak 

brûkt w
urdt. D

e M
FÛ

-skoallen foarm
je dêrtroch 

in apart skift fan TTO
 (= Tw

eetalig O
nderw

ijs; 
N

uffic). O
p de skoallen yn Fryslân w

urdt Frysk yn 
alle gefallen as fiertaal ynset by skiednis, dêr’t 
de m

etoade M
em

o foar oerset w
aard. Som

s 
kom

t dêr noch in oar fak as gym
nastyk of m

uzyk 
by. Foar Ingelsk is it oare fak yn alle gefallen 
ierdrykskunde, m

ar ek noch m
ear fakken. Yn 

dit haadstik giet it lykw
ols net om

 it kurrikulum
 

fan dizze foarm
 fan ynspirearjend m

eartalich 
ûnderw

iis, m
ar om

 de útkom
sten derfan yn de 

lêste fiif jier. It lektoraat M
FO

O
 hat yn pioniersfaze 

in beg
jin m

akke m
ei in form

eel eksam
en yn de 

7. D
e opbringsten fan 

it M
eartalich Fuortset 

U
nderw

iis 2014-2018
Fiif jier toetsing troch it Lektoraat FM

O
O

Reitze Jonkm
an

Sigrid Kingm
a
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Fan 2014 oant en m
ei 2018 hat de M

FÛ
-eksam

en-
kom

m
isje fan it lektoraat dy trije ûnderdielen 

digitaal ôfnom
m

en. H
jir folget in ynventarisaasje 

fan w
at it M

FU
 oan resultaten opsm

iten hat 
neffens de trije ûnderdielen. It doel is om

 te 
reflektearjen op de ûntw

ikkeling fan dizze 
nije foarm

 fan m
eartalich ûnderw

iis. D
e fraach 

w
ie w

at de lokaasjes oan ERK/rrF-nivo helle 
hienen. It B1-nivo w

urdt as referinsje nom
m

en, 
om

dat dat foar havo-vw
o klassen as in te heljen 

nivo sjoen w
urdt. Yn skem

a 1 is de algem
iene 

om
skriuw

ing fan dat B1-nivo (op syn m
inst) foar 

de lêsfeardigens. D
e nivo’s fan de taal- en de 

staveringskennis w
urde yn korrespondearjende 

nivo’s útdrukt.

foarm
 fan oersettoetsen Frysk-N

ederlânsk en 
oarsom

 en fan in staveringstoets. D
e Provinsje 

ferbûn dêr in sertifikaat m
fû oan, dat in goede 

start betsjut fan it Frysk as kar-eksam
enfak yn de 

boppebou. Fan 2014 ôf is de M
FU

-eksam
inearring 

in dúdliker ram
t jûn troch de útkom

sten te 
ferbinen oan de referinsjenivo’s fan it Europeesk 
Referinsjeram

t (G
em

eenschappelijk Europees 
Referentiekader, ERK), letter it referinsjeram

t 
Frysk (rrF, M

eestringa en O
osterloo 2015). N

ei in 
koarte ynlieding oer de trije ûnderdielen fan it 
eksam

en folget it ferslach oer de opbringsten fan 
de lêste fiif jier.

D
e trije eksam

enûnderdielen
Foar it fêststellen fan de behelle nivo’s w

urde 
trije toetsen brûkt dy’t troch it FM

O
O

 yn it 
ram

t fan it projekt G
RIP (Evaluaasjesystem

en 
foar Frysk) ûntw

ikkele binne. D
e toetsen foar 

it m
jitten fan de taal- en de staveringskennis 

binne standardisearre nei ûndersyk ûnder in grut 
ferskaat oan skoallen yn it prim

êr en fuortset 
ûnderw

iis (Jonkm
an 2017). It tredde ûnderdiel 

tekstbegryp is spesjaal foar dit eksam
en 

ûntw
ikkele (sjoch skem

a 2).

▪   Kennis fan w
urdskat, m

orfology en 
syntaksis: de Frisiatoets (60 item

s)
▪   Kennis fan staveringsregels: de 

staveringstoets (50 item
s)

▪   Lêsfeardigens: in lêstoets fan tw
a  

non-fiksjeteksten (sa’n 25 item
s)

Skem
a 2: de trije ûnderdielen fan it 

eksam
en M

eartalich Fuortset U
nderw

iis

Kin m
ei foldw

aande begryp teksten lêze oer 
ûnderw

erpen dy't te krijen ha m
ei syn/har 

ynteresse.

Kin de beskriuw
ing fan foarfallen, gefoelens 

en w
insken begripe. Kin fiksje en literatuer 

w
erkennend lêze.

Kin persoanlike en ienfâldige saaklike 
brieven en m

ails begripe. Kin de belangrike 
punten begripe.

Kin dûdlik skreaune ynstruksjes begripe.

Skem
a 1: B1
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Taalkennis m
etten m

ei de Basis- 
en de M

idden-Frisiatoets
D

e Basis-Frisiatoets is yn 2013 ûntw
ikkele troch 

it FM
O

O
 (Jonkm

an 2017). M
ei dy toets koenen 

de nivo’s A1 oant en m
ei B1 fêststeld w

urde. D
e 

oantsjutting B1+ is brûkt om
 oan te jaan dat it 

nivo tsjin dat fan B2 oansit. Fanw
egen it idee 

dat guon learlingen op dat lêste nivo útkom
m

e 
koenen, is yn 2016 de M

idden-Frisiatoets 
konstruearre. D

y toets hat in berik fan A
2 oant 

en m
ei B2. O

m
 ynsjoch te jaan yn it ferskil tusken 

beide toetsen w
urde diagram

m
en fan beide 

apart opnom
m

en.

Lokaasje A
 hellet yn alle trije jierren foar 100 

prosint it B1-nivo of sels m
ear (B1+), Lokaasje B 

kom
t dêr yn tw

a jier oan ta en lokaasje C
 sit dêr 

yn alle trije jierren m
ear as 10 prosint ûnder.

Yn de lêste tw
a eksam

enjierren kom
t g

jin inkelde 
lokaasje m

ear ta oan dy 100 prosint B1(+), m
ei 

trochinoar sa’n 90 prosint. D
e leechste skoare 

kom
t op de helte fan de learlingen (51%

) út.

D
iagram

 1: N
ivo Basis-Frisiatoets: persintaazje B1(+) 

oer eksam
enjierren 2014, 2015 en 2016

2014
2015

2016
trochinoar

(n=154)

▪
  Lokaasje A

   ▪
  Lokaasje B   ▪

  Lokaasje C

D
iagram

 2: N
ivo M

idden-Frisiatoets: persintaazje 
B1(+) oer eksam

enjierren 2017 en 2018

2017
2018

trochinoar
(n=114)

▪
  Lokaasje A

   ▪
  Lokaasje B   ▪

  Lokaasje C
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Yn ien eachopslach is dúdlik dat de sw
ierte fan 

beide setsjes lêstoetsen ûngelikens is. It setsje 
fan 2015 en 2016 w

ie oanm
erklik m

akliker as dat 
fan de oare jierren. U

t fierdere analyze kom
t 

nei foaren dat dy m
akliker set m

inder goed 
ûnderskiedt tusken learlingen. By de dregere 
set is it lykw

ols de fraach, oft dy net te dreech 
is foar it m

jitten fan it beëage B1-nivo. Lokaasje 
A

 skoart it heechste m
ei tusken de 70 en 100 

prosint. Lokaasje C
 folget m

ei in skoare tusken 
de 40 en 100 prosent. Lokaasje B skoart dúdlik 
leger m

ei in skoare tusken de 20 en 80 prosint. 
N

et allinnich de sw
ierte fan it m

jitynstrum
int lit in 

grutte fariaasje sjen, ek de útkom
sten fan de trije 

lokaasjes. It bliuw
t by dit ûnderdiel dreech om

 te 
sizzen w

annear’t it B1-nivo helle is.

Staveringskennis m
etten m

ei toets 
fan 50 item

s
It tw

adde ûnderdiel fan opdiene kennis giet oer 
de stavering (sjoch diagram

 3).

W
at de stavering oangiet, hellet lokaasje A

 foar 
alle fiif eksam

enjierren 100 prosint it beëage 
doel. D

e tw
a oare lokaasjes skoare yn de earste 

fjouw
er jier w

ikseljend tusken de 75 en 90 
prosint. Yn 2018 is der in grut ferskil tusken de 
44 prosint fan lokaasje B en de 100 prosint fan 
lokaasje C

.

Lêsbegryp m
etten m

ei tw
a toetssets 

fan tw
a non-fiksjeteksten

It tredde ûnderdiel belanget de lêsfeardigens 
oan (sjoch diagram

 4). Yn de jierren 2014, 2017 en 
2018 binne deselde tw

a teksten m
ei fragen brûkt. 

Yn 2015 en 2016 w
ie dat deselde set fan tw

a oare 
teksten m

ei fragen.

D
iagram

 3: N
ivo Stavering: B1(+) oer alle fiif eksam

enjierren

2014
2015

2016
2017

2018
trochinoar

(n=268)
▪

  Lokaasje A
   ▪

  Lokaasje B   ▪
  Lokaasje C

D
iagram

 4: N
ivo Lêsbegryp B1(+) oer alle eksam

enjierren

2014
2015

2016
2017

2018

▪
  Lokaasje A

   ▪
  Lokaasje B   ▪

  Lokaasje C
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Konklúzje 
Yn grutte halen kin de konklúzje lutsen w

urde 
dat der aardich w

at fariaasje yn de útkom
sten 

sit fan de trije M
FU

-lokaasjes dy’t fiif jier lang 
deselde trije ûnderdielen fan eksam

inearring dien 
haw

w
e. By de tw

a ûnderdielen fan kennis (taal 
en stavering) w

ie noch de grutste evenredigens 
te finen m

ei m
east hege skoares fan tusken de 80 

oant 100 prosint. By de toetsing fan it lêsbegryp 
w

ie it fêststelde nivo nochal ôfhinklik fan de 
brûkte set teksten. By dit ûnderdiel sil fanw

ege 
it ûntbrekken fan standardisearring troch de 
kom

pleksiteit fan lêsfeardigens altyd dreech 
bliuw

e om
 it B1-nivo falide te m

jitten.

D
e boppe presintearre globale útkom

sten litte 
inkeld de útkom

sten oan de oerflakte sjen. D
e 

trije pionier-skoallen haw
w

e noch al ferskillende 
achtergrûnen. D

e ferskillen binne koartw
ei 

oantsjutten m
ei de neikom

m
ende begripen:

▪    Lingte M
FU

: eksam
en yn 2

e of 3
e klasse 

▪   Skoalnivo: hafû en/of tw
û

▪   Lichting: de toetsútkom
sten fan lytse 

oantallen learlingen binne gefoelich foar it 
oanpart sw

akkere learlingen
▪   Frysk by (it tal) oare fakken: tal lesoeren 

dat Frysk brûkt w
urdt, de refleksje op taal 

en taalgebrûk, w
ol of g

jin synergy m
ei oare 

fakken
▪   Tafallige faktoaren: dosintw

ikseling of –útfal

D
e ûntjouw

ing fan it M
FÛ

 set de kom
m

ende 
jierren w

ol troch. D
e Bestjoersôfspraak Fryske 

Taal en Kultuer (2019-2023) hat ûnder oare as 
am

bysje dat der in ferbining ta stân brocht w
urdt 

tusken de M
FÛ

-skoallen m
ei de trije TTO

-skoallen 

yn Fryslân. D
y am

bysje w
urdt útw

urke op it nivo 
fan it kurrikulum

, de learaarsopliedings en de 
toetsûntw

ikkeling.  
Foar it nije lektoraat is dizze ynventarisaasje 
oanlieding om

 de kom
m

ende jierren yngeander 
ûndersyk te dw

aan nei w
at de m

ooglikheden 
binne om

 de ferskillen tusken de kurrikula 
fan de skoallen sa lyts m

ooglik te m
eitsjen 

om
 sadw

aande yn it eksam
enjier ta in dúdlik 

program
m

a te kom
m

en dy’t ek ta ferlykberder 
útkom

sten liede kinne.
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Introduction
The province of Fryslân has a unique system

 
of trilingual schools, w

here the regional, the 
national and the international languages each 
have their ow

n value and place. In traditional 
view

s on Foreign Language Teaching the focus 
is on teaching a num

ber of skills that enable the 
user to com

m
unicate w

ith inhabitants of the 
country w

here the foreign language is spoken. 
The context of the foreign language is often 
represented by a stereotypical and idealized 
im

age of the country w
here the language is 

spoken, as can be seen from
 the covers of m

any 
FLT textbooks. 

8. M
ySchoolsN

etw
ork; a 

safe educational platform
 

fostering the developm
ent 

of M
ultilingualism

 and 
G

lobal C
itizenship 

Ron Barendsen
Roelien W

ierda
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have Frisian as their m
other tongue. The sam

e 
holds good for the teachers. A

lthough pupils and 
teachers are all - to a certain extent - m

ultilingual, 
it is nevertheless a challenge for them

 to m
aster 

each other’s language fully, and to learn English 
as the com

m
on foreign language. A

nd finally, the 
teachers in trilingual education are faced w

ith 
the daunting task of applying the C

LIL (C
ontent 

Language Integrated Learning) pedagogy and 
teach in D

utch, Frisian and English. This is an 
enorm

ous challenge since C
LIL-teaching requires 

a considerable am
ount of language proficiency in 

the three languages. H
ow

ever, the C
LIL approach 

is the m
ost successful answ

er to the dem
and of 

learning to use the target languages. 
 Ten years ago, M

ySchoolsN
etw

ork w
as founded 

w
ithin the fram

ew
ork of the D

utch-V
ietnam

ese 
PRO

FED
 project, aim

ing to provide learners 
in different countries an opportunity to learn 
about other far-aw

ay-countries and to practice 
their English by com

m
unicating w

ith real 
pupils. In 2008 w

e started w
ith one school and 

one teacher training departm
ent in V

ietnam
, 

and one school and one teacher training 
departm

ent in The N
etherlands. O

n 15 N
ovem

ber 
2018 M

ySchoolsN
etw

ork celebrated its 10th 
anniversary, linking 14.659 pupils, students and 
teachers, involving 189 schools and 5 teacher 
training institutes in 32 countries spanning 6 
continents
 N

ow
adays the platform

 has evolved into a 
successful didactic approach, fitting perfectly 
w

ithin the educational philosophy – D
esign 

Based Education - of the N
H

L Stenden U
niversity 

of A
pplied Sciences. Student teachers not only 

act as online tutors and m
oderators but also 

So, in the traditional view
 the m

ain aim
 of the 

acquisition of a foreign language is to facilitate 
travelling to that country or w

orking there. 
(D

uff, 2015) Little or no attention is paid to real 
com

m
unication w

ith native speakers, in real life 
or online.

D
evelopm

ents in the 21st century are increa-
singly forcing our hand as educators to look upon 
language learning in a different w

ay. A
 num

ber of 
trends m

ay be distinguished:
1  Increasing acceptance and recognized im

por-
tance of m

inority languages as part of the 
cultural identity of the region.

2  Increasing num
bers of m

ultilingual students 
speaking m

igrant languages at hom
e and w

ith 
their peers. 

3  Increasing acceptance of translanguaging 
and code sw

itching as form
s of transnational 

com
m

unication.
4  Increasing use of English as an international 

and transnational lingua franca in businesses, 
industries and universities and schools (Seidl-
hofer, 2003).

5  Increasing stress on im
portance of digital skills 

and 21st century skills. 
6  The developm

ent of m
ultiple identities 

or personas in the digital w
orld (D

avis & 
W

einstein, 2017).
This m

eans that the traditional approach to 
language teaching m

ay not be the approach 
m

ost suited to the needs of pupils and teachers 
in the m

odern, m
ultilingual and m

ulticultural 
society that Frisian trilingual schools are part of.

W
hat m

akes the didactic situation even m
ore 

com
plicated is that part of the Frisian pupils 

has D
utch as their m

other tongue w
here others 
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w
ork on real-life tasks and challenges, creating 

online content for pupils both at hom
e and 

abroad. 
 Initially M

ySchoolsnetw
ork w

as conceived as 
a m

onolingual platform
. English w

as the lingua 
franca used by all pupils, students and teachers 
on the platform

. In fact, the m
ain aim

s of the 
platform

 w
ere:

▪    Learning English in an authentic setting
▪    Prom

oting G
lobal C

itizenship
▪    C

reating opportunities for student teachers to 
practice their coaching and m

entoring skills.

D
uring the first period of the research circle 

‘Frisian and M
ultilingualism

 in Education’, A
lex 

Riem
ersm

a recognized the com
plexity of 

the situation in trilingual schools and saw
 the 

potential of M
ySchoolsnetw

ork, a safe educa-
tional platform

 that has been developed by 
students and lecturers of N

H
L Stenden U

niversity 
teacher training departm

ents. In close collabo-
ration w

ith the Province of Fryslân a plan w
as 

developed to create attractive trilingual content 
for pupils in trilingual schools.

The English events are offered w
orldw

ide, w
hich 

m
eans that pupils from

 different nationalities 
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Research has show
n that determ

ining factors 
in the developm

ent of (m
ulti)language profi-

ciency and linguistic aw
areness are the age of 

the learners and the richness of the linguistic 
contexts they are exposed to.
Besides, as Patricia D

uff (2015) puts it “transna-
tionalism

 is central to current understandings 
of identity in applied linguistics, w

hich aim
s to 

understand increasingly flexible, often digitally 
m

ediated form
s of citizenship”. 

M
ySchoolsN

etw
ork aim

s at offering young 
learners and (future) teachers just that. Pupils 
learn in an authentic setting that proficiency 
in English w

ill enable them
 to com

m
unicate 

w
ith peers all over the w

orld. By participating 
in Frisian events, they m

ay im
prove their profi-

ciency in Frisian and Frisian identity w
hile sim

ul-
taneously show

ing to the w
orld the beauties of 

the Frisian language and culture. 

can share their w
ritten and creative expressions. 

The Frisian events are shared w
ith Frisian schools. 

In addition, m
ultilingual events are organized 

w
here pupils are invited to create their contri-

bution in their m
other tongue and in English. The 

philosophy behind the m
ultilingual events is to 

stim
ulate language aw

areness in young learners. 
They get to see different languages such as 
Spanish, Turkish and even languages w

ith different 
alphabets, such as Russian, Arabic and G

reek. 
Sim

ultaneously they get a chance to show
case 

their ow
n m

inority language - Frisian - and culture 
to children in far-aw

ay countries. This approach 
could be qualified as ´D

igital Translanguaging
.́

Student teachers play an im
portant role; they 

keep the platform
 safe, they provide the young 

learners on the platform
 w

ith feedback on their 
linguistic and creative perform

ance and they 
create up-to-date and interactive content for the 
pupils. In this w

ay the student teachers develop 
their ow

n linguistic and pedagogical com
pe-

tencies.

Bêste Ids,

D
o bist net de ienige jonge dy't 

graach oer "W
a is de m

ol" m
ei. 

 
D

o hast m
oai om

skreaun datsto 
graach oer "W

a is de m
ol" m

eist, 
om

dat im
m

en besykje kin om
 út 

te finen w
a't krekt de m

ol is. W
a is 

neffens dy de m
ol?

G
roetenis fan H

arm
a.

11:05

H
arm

a de Vries
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A
nother instance of the great netw

orking role 
the lectorate of ‘Frisian and M

ultilingualism
 in 

Education’ is the connection that w
as m

ade 
betw

een the M
ySchoolsN

etw
ork team

 and the 
European C

om
m

ission, w
ho w

ere looking for 
a w

ay to organize an annual big m
ultilingual 

event for prim
ary and secondary schools. This 

has resulted in the annual m
ultilingual Big Event, 

w
hich has been organized since A

pril 2015. 
The Big Event typically has a them

e that is of 
universal interest, such as “W

ater in m
y country”, 

“H
idden Treasures in m

y country” or “The m
ost 

interesting w
ord in m

y (m
inority) language” and 

to start w
ith: “In and around m

y school”.

Pupils in Friesland and abroad are challenged 
to upload a bilingual contribution in w

hich 
they illustrate the given them

e in a creative, 
original w

ay. Thus, a w
ide array of m

ultilingual 
contributions appears online, w

here English is 
the unifying factor. Student teachers play an 
im

portant role as tutors and a representative 
from

 the European C
om

m
ission had been the 

chairm
an of the jury for four years now

. 

Thanks to the efforts of A
lex Riem

ersm
a, 

M
ySchoolsN

etw
ork has developed into a robust 

m
ulti-lingual platform

 w
here an increasing 

num
ber of Frisian schools find an up-to-date w

ay 
to expose their pupils to a m

ulti-lingual w
orld, 

w
here the m

inority language has an undisputed 
right to exist, w

here m
any sm

aller and larger 
interesting national languages are used and 
w

here English is the transnational language 
that can open m

any doors. In N
ovem

ber 
2018 M

ySchoolsN
etw

ork celebrated its 10th 
anniversary in the presence of Frisian pupils 
and students, teachers and pupils from

 schools 
abroad and a representative of the European 
C

om
m

ission.

M
ySchoolsN

etw
ork is ready for the future and 

w
ill continue to offer an engaging, m

odern m
ulti-

lingual experience to pupils in schools at hom
e 

and abroad. M
ore and m

ore student teachers, 
both at hom

e and abroad w
ill give feedback to 

the pupils and w
ill contribute to the grow

ing 
body of interactive events and projects. A

s a 
safe platform

, hosted by N
H

L Stenden U
niversity,  



Rispje en Siedzje

64

M
ySchoolsN

etw
ork w

ill continue to be  
available to participating schools for free.  
(info at w

w
w

.m
yschoolsnetw

ork.com
)
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Inleiding
In 2015 is er een ongekend grote stroom

 
im

m
igranten vanuit Syrië naar Europa gekom

en. 
O

ngetw
ijfeld kent iedereen de beelden uit de 

m
edia. D

uizenden m
ensen probeerden over het 

w
ater Europa te bereiken. Velen lukte het om

 
goed aan w

al te kom
en. A

nderen redden het 
niet. D

e m
ensen die uiteindelijk een plek hebben 

verw
orven in een nieuw

 land, proberen nu hun 
leven w

eer op te bouw
en. Zo ook in N

ederland 
en in Fryslân.

In de herfst van 2015 hebben Pabostudenten 
van N

H
L Stenden hogeschool de kinderen in de 

noodopvang in Leeuw
arden laten w

ennen aan 
de nieuw

e om
geving m

et spelen en leren, zodat 
zij w

eer ritm
e en schoolplezier konden ervaren. 

D
eze kinderen vinden stap voor stap hun w

eg via 
A

ZC
- en ISK-structuren naar de reguliere basis-

school, het voortgezet onderw
ijs en het m

bo. 
D

e taallectoren in N
ederland hebben in de publi-

catie ‘Ruim
te voor N

ieuw
e Talenten’ (PO

-Raad 
2017) handvatten geboden aan basisscholen om

 

het voor de nieuw
kom

ers-leerlingen gem
akke-

lijker te m
aken m

et hun eigen achtergronden en 
kw

aliteiten zich te ontw
ikkelen.  

Veel lastiger is het voor hoger opgeleide 
jongeren om

 een hbo- of universitaire opleiding 
te volgen. N

iet alleen m
oet de beheersing van 

het N
ederlands en het Engels op behoorlijk 

niveau zijn, ook de studievaardigheden zijn 
grote uitdagingen. O

p verschillende plaatsen 
in N

ederland zijn er schakelprogram
m

a’s voor 
nieuw

kom
ers m

et een m
bo-/ havo-kw

alificatie 
die w

illen doorstrom
en naar het hbo. In sam

en-
w

erking tussen N
H

L Stenden hogeschool en het 
Friesland C

ollege is in het schooljaar 2018-2019 
ook in Leeuw

arden een schakelprogram
m

a 
opgezet als onderdeel van het C

om
enius Senior 

Fellow
ship “G

elijke kansen door een m
eertalige 

Pabo” (2018-2020). H
et Friesland C

ollege heeft 
de kennis en kunde in huis aangaande inburge-
ringstrajecten en N

H
L Stenden biedt de training 

in hbo-vaardigheden. Sam
en w

ordt de coaching 
en toetsing gedaan. H

et m
erendeel van de 15 

cursisten w
aarm

ee gestart is, kom
t uit Syrië. 

9. M
eertaligheid –  

ook voor nieuw
kom

ers 
in het hbo
Tialda D

ijkstra
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lening. D
oor deel te nem

en aan de open dagen, 
m

eeloopdagen en het proefstuderen hebben de 
cursisten een goed beeld kunnen krijgen van het 
hoger onderw

ijs. 

Tijdens het schakeljaar w
ordt geprobeerd de 

studenten al zoveel m
ogelijk kennis te laten 

m
aken m

et docenten en studenten van de 
verschillende opleidingen van N

H
L Stenden 

H
ogeschool. Zo is iedere cursist gekoppeld aan 

een student van N
H

L Stenden binnen het M
entor 

Project. D
e student-m

entoren en de cursisten 
spreken iedere w

eek af om
 bijvoorbeeld de 

N
ederlandse taal te oefenen en vragen te beant-

w
oorden. Zo m

aken de student-m
entoren de 

cursisten op inform
ele w

ijze w
at m

eer w
egw

ijs 
in het hoger onderw

ijs. H
et kan ook zijn dat een 

student hen eens m
eeneem

t naar een stageplek 
of andere activiteit.
 C

ulturele diversiteit en m
eertaligheid

Binnen het schakelprogram
m

a is het onderdeel 
‘C

ultural D
iversity and M

ultilingualism
’ extra, 

dat niet w
ordt aangeboden op andere plaatsen 

in N
ederland. Vanuit hun eigen culturele achter-

grond gaan de cursisten aan de slag m
et de 

culturele diversiteit in Europa, m
et een focus op 

de Friese en de N
ederlandse cultuur. W

at zijn 
de culturele verschillen? W

at zijn de overeen-
kom

sten en hoe ga je om
 m

et de verschillende 
culturele w

aarden en norm
en? M

eertaligheid als 
gegeven en als doel hoort hierbij. D

e cursisten 
spreken onderling hun eigen m

oedertaal en zij 
leren het N

ederlands en het Engels. Tijdens de 
cursus ‘C

ultural D
iversity and M

ultilingualism
’ 

w
ordt er Engels gesproken en de cursisten 

schrijven hun portfolio in het Engels. Een goede 
oefening om

 het Engels op een hoger niveau te 

N
aar verw

achting zullen acht cursisten volgend 
schooljaar een H

bo-opleiding gaan volgen.

H
et grootste onderdeel van het curriculum

 
bestaat uit een taalprogram

m
a om

 de N
eder-

landse taal van B1 naar B2 niveau te krijgen, het 
instapniveau voor een Bachelor program

m
a. 

Binnen het schakelprogram
m

a w
ordt zow

el het 
Engels als het N

ederlands als voertaal gebruikt 
bij de verschillende onderw

ijsonderdelen. 
Binnen de lessen kunnen de cursisten hun eigen 
m

oedertaal (m
eestal A

rabisch) gebruiken als ze 
elkaar iets duidelijk w

illen m
aken of als ze in een 

groep m
oeten overleggen. 

C
oaching en begeleiding

O
m

 de cursisten goed te begeleiden binnen de 
cursus en hen de juiste keuze te laten m

aken voor 
een Bacheloropleiding, w

ordt er een coaching 
program

m
a aangeboden w

aarbij de focus ligt 
op het begeleiden van de cursisten door m

iddel 
van gesprekken, inform

atie over het hoger 
onderw

ijs en voorlichting over de verschillende 
opleidingen en richtingen binnen N

H
L Stenden 

H
ogeschool. 

Binnen de lessen C
oaching en Studiekeuze-

begeleiding w
orden er naast de individuele 

gesprekken m
et de cursisten ook bijeenkom

sten 
georganiseerd om

 te w
erken aan de hbo-com

pe-
tenties van de cursisten, zoals: sam

enw
erken, 

zelfstandig w
erken, rapporteren, presenteren en 

reflecteren. In de eerste periode van de cursus 
zijn er gastsprekers in de les gew

eest die iets 
hebben verteld over het studeren op het hbo 
en inform

atie hebben gegeven over de speci-
fieke opleiding, bijvoorbeeld van de opleidingen 
Verpleegkunde, Bedrijfseconom

ie, Pabo, Interna-
tional Business en Sociale Pedagogische H

ulpver-
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brengen. Bij het onderdeel ‘C
ultural D

iversity 
and M

ultilingualism
’ geven de cursisten elkaar 

korte taallessen over elkaars talen. O
ok w

ordt 
er een aantal keren taallessen over de Friese 
taal gegeven om

 hen kennis te laten m
aken m

et 
verschillende talen die in hun dagelijks leven 
en in de onderw

ijssituatie in Fryslân naar voren 
kom

en. C
ursisten leren op die m

anier verschil-
lende talen te w

aarderen en ze w
orden bew

ust 
van de w

aarde en de kracht van hun eigen 
m

eertaligheid. 

H
et schakelprogram

m
a is als w

erkpakket 
ingebed in het project “G

elijke kansen door een 
m

eertalige Pabo”. D
e Pabo streeft ernaar m

eer 
diversiteit binnen de studentenpopulatie te 
krijgen. M

et de kom
st van im

m
igranten zijn er op 

de basisscholen m
eer kinderen m

et een andere 
taal- en culturele achtergrond. Er is daardoor 
m

eer behoefte aan leerkrachten die goed 
kunnen aansluiten bij deze kinderen. D

it vraagt 
om

 m
eer diversiteit onder de leerkrachten. D

e 
cursisten van het schakelprogram

m
a kunnen 

straks kiezen uit alle H
bo-opleidingen, m

aar de 
hoop is dat een paar cursisten interesse zullen 
hebben voor het prim

air onderw
ijs.

D
e doorstroom

 naar  
Bacheloropleidingen
A

ls cursisten straks deel gaan nem
en aan een 

Bacheloropleiding, is er uiteraard verschil in 
de beheersing van de talen in vergelijking m

et 
de gem

iddelde Bachelorstudent binnen N
H

L 
Stenden H

ogeschool. D
e cursisten beheersen 

de N
ederlandse taal in ieder geval op B2 niveau. 

Bij de reguliere studenten ligt de N
ederlandse 

taalbeheersing op tenm
inste C

1 niveau. Voor alle 
studenten is het goed om

 op de hoogte te zijn 

van de verschillen in taalbeheersing; im
m

ers, 
zij m

oeten elkaar goed begrijpen om
 te kunnen 

sam
enw

erken, w
at in het hoger onderw

ijs veel 
w

ordt gedaan.

Som
m

ige cursisten kiezen een Engelstalige 
Bacheloropleiding. Ze kom

en dan in een klas m
et  

N
ederlandse én buitenlandse studenten. M

et hun 
buitenlandse diplom

a is hun situatie gelijk aan die 
van de internationale studenten. O

p het gebied 
van de Engelse taal zijn alle studenten dan aardig 
aan elkaar gew

aagd, om
dat de Engelse taal voor 

de m
eeste studenten niet hun eerste taal is. 

Voordat een cursist start bij een bepaalde 
Bacheloropleiding, w

ordt er contact gezocht 
m

et de studieloopbaanbegeleider. D
e studie-

loopbaanbegeleider w
eet op die m

anier w
elke 

student binnen kom
t en de student kan op die 

m
anier alvast kennis m

aken m
et de studieloop-

baanbegeleider. Zo w
ordt er geprobeerd te 

voorkom
en dat de student gelijk bij de start 

van een opleiding problem
en ondervindt en de 

SLB-er heeft de student m
eteen in het vizier. 

Evaluatie
In februari van dit jaar hebben alle cursisten een 
voortgangsgesprek gehad over de resultaten 
van het eerste halfjaar. D

e resultaten w
aren 

erg positief. D
e cursisten hebben aantoonbaar 

een goede ontw
ikkeling doorgem

aakt in 
hun hbo-vaardigheden. Ze hebben geleerd 
zelfstandig te w

erken, hun eigen keuzes te m
aken 

en de keuze gem
aakt voor hun vervolgopleiding. 

Inm
iddels hebben de cursisten ook een training 

gehad in sam
enw

erken, een lastig onderdeel 
voor m

ensen vanuit een heel andere onderw
ijs-

traditie. U
it de evaluatie van de training kw

am
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naar voren dat de cursisten m
et nam

e hebben 
geleerd naar elkaars m

eningen en ideeën te 
luisteren; zij hebben elkaar beter leren kennen 
door gebruik te m

aken van elkaars kw
aliteiten 

en ze hebben geleerd elkaar aan te spreken 
als iem

and niet goed functioneerde binnen de 
groep. A

llem
aal vaardigheden die ze hard nodig 

zullen hebben binnen het N
ederlandse hoger 

onderw
ijs. 

O
m

 te kunnen beoordelen of het schakel-
program

m
a in deze vorm

 voor de cursisten 
succesvol zal zijn, is er een onderzoek gestart 
door tw

ee M
aster-studenten die vanuit hun oplei-

dingen op het gebied van N
ederlands als tw

eede 
taal en M

eertaligheid observatie-onderzoek 
uitvoeren in de klas en interview

s afnem
en m

et 
de cursisten. Ze kijken in hoeverre het m

eertalige 
aspect in het program

m
a m

eerw
aarde heeft op 

het succes van de cursist.

D
e cursisten van het schakelprogram

m
a w

orden 
ten m

inste 2 jaar gevolgd om
 te kijken of ze m

et 
dit specifieke program

m
a succesvol zullen zijn 

in het volgen van een Bacheloropleiding. H
et 

doel is om
 ze zo goed m

ogelijk voor te bereiden, 
zodat ze een goede plek kunnen vinden binnen 
de Fries-N

ederlandse m
aatschappij.
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O
nderw

ijs w
aarin leerlingen vanuit hun eigen 

nieuw
sgierigheid kunnen w

erken aan relevante 
them

a’s krijgt gelukkig steeds m
eer de w

ind 
in de zeilen. In dat kader zijn er ook voor het 
taalonderw

ijs prachtige m
ogelijkheden, om

dat 
m

enselijke activiteiten – en onderzoek is daar 
één van – nu eenm

aal vooral m
et taalgebruik 

gepaard gaat. Eigenlijk is dat nog veel te zw
ak 

uitgedrukt: talrijke activiteiten w
orden in taal 

tot stand gebracht. D
us als leerlingen w

illen 
uitzoeken hoe iets zit, m

oeten ze eerst bedenken 
en bespreken w

at ze dan precies w
illen w

eten 
of w

elk probleem
 ze precies m

oeten oplossen. 
Kleine kinderen bedenken dan door m

et elkaar 
te praten al een oplossing en als ze iets m

oeten 
w

eten, kunnen ze dat aan m
ensen die er iets 

van w
eten, vragen. O

udere leerlingen noteren 
dan hun vragen en problem

en vaak eerst om
 

vervolgens andere m
ensen te bevragen of iets 

op te zoeken in een papieren of digitale tekst of 
in een hybride tekst m

et video, en dat zorgvuldig 

lezen en w
eer schriftelijk vast te leggen. D

it zijn 
allem

aal taalactiviteiten. D
an heb ik het nog niet 

eens over acties die m
ogelijk uitvloeisel zijn van 

al die besprekingen, die bevragingen en dat 
opzoeken, zoals het rapporteren (m

ondeling of 
schriftelijk), het organiseren van een activiteit 
(al of niet m

et m
ensen buiten de school) of 

het schrijven van brieven of berichten op 
social m

edia. A
ls leerkrachten aan die taalac-

tiviteiten aandacht schenken door er m
et de 

kinderen ook op te reflecteren – en dat kan dus 
op alle niveaus van het taalgebruik – is dit de 
m

anier w
aarop leerlingen kunnen groeien qua 

taalvaardigheid, zoals ook Kris Vander Branden 
(2019) in een recente lezing naar verluid, nog 
eens w

eer beklem
toonde. D

ie vorm
en van 

taalgebruik ontw
ikkelen ze nam

elijk niet m
et 

droogzw
em

m
en – ik bedoel m

et betekenisloze 
oefeningetjes, zelfs niet als die als ‘basisvaar-
digheden’ w

orden gelabeld – m
aar alleen in 

een context w
aarin ze functioneel voor hen zijn.  

10. G
eletterdheid en 

M
ondeling Taalgebruik: 

Sam
enhang en O

nderscheid
Jan Berenst
Lector em

eritus Taalgebruik & Leren
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al blijft er altijd een zeker verschil bestaan, ook 
bij volw

assenen, bijvoorbeeld op het punt van 
w

oordkennis. 

G
eletterdheid w

ordt niet op een ‘natuurlijke’ 
m

anier geleerd, m
aar is in eerste instantie ook 

een kw
estie van ‘cultureel’ leren. D

at betekent 
dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen 
leren lezen en schrijven als er teksten in hun 
om

geving zijn, net zo m
in als het vanzelfsprekend 

is dat je leert fietsen als je m
ensen om

 je heen 
ziet fietsen. H

et helpt alleen w
el als je je als kind 

al m
et driew

ielertjes en m
et loopfietsjes kunt 

spelen! Zo is voor leren lezen en schrijven een 
om

geving w
aarin lezen (en schrijven) vanzelf-

sprekend is en prentenboeken en andere teksten 
aanw

ezig zijn, stim
ulerend voor de geletterd-

heidsontw
ikkeling van kinderen. Sinds eind 

vorige eeuw
 spreken w

e daarom
 over em

ergent 
literacy, als iets w

at zich in zo’n om
geving kan 

ontw
ikkelen, zonder dat er sprake is van ‘schools 

leren’. N
et als m

et leren fietsen, kunnen volw
as-

senen en oudere kinderen daarin een belangrijke 
rol spelen. D

e verschillen in de thuiscultuur w
at 

betreft de om
gang m

et teksten en (voor)lezen, 
kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor 
die ontluikende geletterdheid. Zoals G

ee (2004) 
berekende, leidt dat in de voorschoolse periode 
tot een m

ogelijk uiteenlopen in ontw
ikkelings-

niveau van kinderen van tw
ee jaar, iets w

at som
s 

de gehele schooltijd doorw
erkt als het onderw

ijs 
dit in de eerste fase niet w

eet te com
penseren. 

D
at er jaar in jaar uit m

eer dan 10 procent van de 
kinderen als laaggeletterd het prim

air onderw
ijs 

verlaat in N
ederland, heeft voor een belangrijk 

deel m
et die initiële verschillen te m

aken. 
Zeker als die verschillen in de loop der tijd via 
een proces van selffulfilling prophecy op basis 

D
at is nam

elijk in de situaties die ik hierboven 
schetste, het geval. Zo hebben kinderen tot ze 
naar school gaan, altijd geleerd en zo hebben ze 
ook hun taal geleerd: door te gebruiken w

at ze al 
hebben en daarop voort te bouw

en m
et nieuw

e 
probeersels. D

at begon al in de w
ieg (G

opnik, 
M

eltzoff, Kuhl 1999). H
et onderw

ijs zou er daarom
 

goed aan doen om
 daarop voort te bouw

en en 
ook D

ew
ey (1938/1997) in dat opzicht nadruk-

kelijker te volgen, door die natuurlijke neiging tot 
exploreren en leren als basis te gebruiken. 

D
it betekent niet dat alle leren een ‘natuurlijk’ 

karakter heeft. D
at blijkt al als je kijkt naar 

kinderen in verschillende culturen. Veel N
eder-

landse kinderen kunnen op hun vierde fietsen, 
m

aar Efe-kinderen in C
ongo blijken op hun eerste 

al m
et een m

achete kokosnoten door te kunnen 
hakken (Rogoff 2003). Inderdaad een kw

estie 
van ‘cultureel leren’, zoals G

ee (2004) dat m
ooi 

karakteriseerde: w
at zie je de m

ensen om
 je 

heen doen en ga je dus ook proberen. M
aar 

leren praten is w
el een kw

estie van ‘natuurlijk’ 
leren, vergelijkbaar m

et leren lopen. D
at doen 

alle m
ensenkinderen als ze in een situatie m

et 
andere pratende m

ensen opgroeien. A
lleen de 

specifieke taal die ze dan (als eerste taal) leren, is 
natuurlijk w

el afhankelijk van de om
gevingstaal. 

In dat opzicht zijn taalontw
ikkeling en m

otorische 
ontw

ikkeling nog w
el enigszins verschillend. 

Zoals ook receptieve en productieve vaardig-
heden w

el verschillen in de fase w
aarin ze de 

taal leren en leren gebruiken: kinderen snappen 
al een heleboel van w

at volw
assenen tegen hen 

zeggen, voordat ze zelf uitingen produceren. 
N

a verloop van tijd w
ordt dat verschil tussen de 

receptieve en productieve m
ondelinge taalvaar-

digheid van kinderen echter een stuk kleiner, ook 
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van w
ederzijdse verw

achtingen (van kind en 
leerkracht) alleen m

aar w
orden versterkt en dan 

tenslotte in de veel te vroege selectie voor een 
type vervolgonderw

ijs m
in of m

eer definitief hun 
beslag krijgen. Zoals Jungbluth (2003) heeft laten 
zien, zijn de resultaten in het basisonderw

ijs en 
is de doorstrom

ing naar het vo im
m

ers nog zeer 
sterk bepaald door het opleidingsniveau (en dus 
het geletterdheidsniveau) van de ouders. D

at 
lijkt – m

et alle aanvullende acties in de sfeer van 
huisw

erkbegeleiding, exam
envoorbereiding etc. 

die hoogopgeleide ouders zich w
el en laagop-

geleide (en dus relatief arm
e) ouders zich niet 

kunnen veroorloven – de laatste jaren helaas 
alleen m

aar sterker te w
orden (Elffers 2018).   

Zoals Snow
 & N

inio (1986) hebben beschreven, 
kunnen jonge kinderen in die confrontatie m

et 
allerlei teksten in hun om

geving, (prenten)
boeken en het voorlezen van die (prenten)
boeken een aantal literacy contracts ontw

ik-
kelen, dat w

il zeggen dat ze langzam
erhand 

m
et een aantal elem

entaire voorw
aarden en 

conventies rondom
 geschreven taal vertrouw

d 
raken. D

aartoe behoort onder andere de richting 
w

aarin een boek w
ordt doorgebladerd, m

aar 
ook dat plaatjes in zo’n boek naar iets anders 
verw

ijzen en niet zelf het object zijn, zoals dat 
ook voor tekeningen en lettertekens geldt die 
ze m

aken of bekijken. Voor kinderen die niet 
in zo’n geletterde om

geving opgroeien, zal de 
school m

oeten zorgen voor zo’n om
geving en die 

jonge kinderen veel m
oeten confronteren m

et 
m

ooie en aansprekende verhalen en prenten-
boeken en hen m

oeten stim
uleren om

 te tekenen 
naar aanleiding van die verhalen of hun eigen 
ervaringen. Zoals w

e w
eten, blijken veel kinderen 

vanuit het zelf tekenen en schrijven (op hun 

eigen m
anier), tot inzichten in geschreven taal 

te kom
en en ook tot lezen (Berenst 2015). H

et is 
heel verstandig om

 dat perspectief dan ook te 
benutten in het onderw

ijs rondom
 geletterdheid 

aan jonge kinderen (Berenst & Faasse 2016; 
Pom

pert 2016).  

O
p deze m

anier zijn w
e inm

iddels op het punt 
gekom

en dat w
e vanuit het perspectief van 

jonge kinderen van vier jaar, nog een keer naar 
taal kijken. D

ie kinderen redden zich veelal 
prim

a in hun m
ondelinge com

m
unicatie. Ze 

hebben al een groot arsenaal aan w
oorden 

tot hun beschikking, hun m
orfologische en 

syntactische ontw
ikkeling is voor het grootste 

deel voltooid, ze hebben ervaring opgedaan 
in diverse gespreksgenres, ze kunnen hele 
verhalen vertellen, begrijpen (som

s op een 
globaal, som

s op een gedetailleerd niveau) w
at 

tegen hen gezegd w
ordt of w

at hen verteld 
w

ordt en ze variëren in hun taalgebruiksprak-
tijken in relatie tot de gesprekspartner (C

lark 
2003). A

ls volw
assene kunnen w

e dus conclu-
deren dat zow

el productief als receptief, hun 
m

ondelinge taalgebruik zich al heel ver heeft 
ontw

ikkeld. G
eheel anders ligt dat op het vlak 

van het schriftelijke taalgebruik. Voor de m
eeste 

kinderen op die leeftijd is dat nog een vorm
 van 

taalgebruik die ze alleen in rudim
entaire vorm

 
benutten, en vooral via het m

ondelinge kanaal 
als verhaal tot zich krijgen, zonder dat ze zich 
er som

s van bew
ust zijn dat er een geschreven 

tekst aan ten grondslag ligt. A
ls ze een keer w

at 
inzicht ontw

ikkelen in de aard en de functie van 
geschreven taal, zullen ze zich veelal ook reali-
seren dat er een verband is m

et hun m
ondelinge 

taalgebruik. H
et is dan zelfs belangrijk dat dat 

idee groeit! D
esalniettem

in blijven voor kinderen 
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betekenisvol is. In de praktijk van kw
alitatief 

onderzoek m
oeten w

e er altijd op letten dat 
beschrijvingscategorieën die w

e m
aken op basis 

van de data, ‘m
em

ber’-categorieën zijn en geen 
analysator-categorieën, die niet als relevant 
door de betrokkenen w

ordt herkend. N
aar m

ijn 
stellige m

ening geldt dat ook voor de catego-
rieën die benut w

orden in de beschrijving van 
een nieuw

 C
urriculum

. D
aar zouden in ieder geval 

leerkrachten (en eigenlijk ook de leerlingen, m
aar 

dat is w
ellicht te veel gevraagd) zich in m

oeten 
herkennen!  

H
et goed bedoelde achterliggende idee is 

dat het m
ooi zou zijn als m

ondeling en schrif-
telijk taalgebruik in het (taal)onderw

ijs niet zo 
strikt gescheiden m

aar geïntegreerd zouden 
w

orden. D
aar ben ik ook een groot voorstander 

van, zeker vanaf de m
iddenbouw

 in het prim
air 

onderw
ijs. D

at bew
erkstelligen w

e echter niet 
door ‘basisvaardigheden’ te introduceren w

aarin 
verondersteld w

ordt dat w
e het m

ondelinge en 
schriftelijke overstijgen door die vaardigheden 
als productief en receptief te bestem

pelen, 
m

aar door te zorgen voor vorm
en van them

a-
tisch onderw

ijs w
aarin het m

ondelinge en het 
schriftelijke taalgebruik, zow

el in productieve als 
in receptieve zin, op een natuurlijke m

anier een 
plaats krijgen. D

an zal blijken dat m
ondelinge en 

schriftelijke vorm
en van taalgebruik elkaar ook 

kunnen versterken (zie daarvoor H
erder et al. 

(2018); Pulles et al. (in press)). En daarm
ee zijn 

w
e niet alleen w

eer terug bij het begin van dit 
artikel, m

aar zijn w
e zelfs een stap verder.  

tot een jaar of tien, de w
erelden van het m

onde-
linge en het schriftelijke taalgebruik gescheiden 
w

erelden: in de ene w
ereld kun je je prim

a 
redden, in de andere w

ereld is het ploeteren, 
zow

el om
 te begrijpen w

at de ander w
il/ zegt 

als om
 zelf een boodschap te form

uleren. D
at 

is niet gek, w
ant het zijn -in abstracte term

ino-
logie- tw

ee verschillende com
m

unicatiem
odi. 

A
ls volw

assenen, ook zij die zich prim
a redden in 

die geletterdheidsm
odus, ineens zouden m

oeten 
com

m
uniceren in de N

ederlandse gebarentaal, 
zou dat ook tot jarenlang geploeter leiden!  

M
erkw

aardig is w
el deze fase in de ontw

ik-
keling van kinderen te ontkennen en – vanuit 
een theoretisch perspectief van geletterde 
volw

assenen – te doen alsof het fundam
entele 

onderscheid in het taalgebruik betrekking heeft 
op productie of op receptie. D

it dreigt op dit 
m

om
ent te gebeuren in het ontw

ikkelingsproces 
van C

urriculum
.nu voor Taal/N

ederlands, w
aar 

m
en terecht alle belangrijke functionele vorm

en 
van taalonderw

ijs heeft beschreven – in een 
zevental ‘grote opdrachten’ van het leergebied 
–, m

aar nu m
eent ook nog ‘basisvaardigheden’ te 

m
oeten opnem

en. D
aarom

trent heb ik al grote 
vragen, om

dat w
e dan toch w

eer terugkeren 
naar niet m

otiverende en context-loze oefenin-
getjes w

aarvan w
e eigenlijk w

eten dat die niet 
tot gebruik leiden in de situaties die ertoe doen. 
M

aar helem
aal problem

atisch w
ordt het als het 

elem
entaire onderscheid in die ‘basisvaardig-

heden’ w
ordt gem

aakt tussen productieve en 
receptieve vaardigheden. D

at is niet alleen geen 
elem

entair onderscheid voor (jonge) kinderen, 
m

aar ook niet voor hun leerkrachten, terw
ijl 

ik zelfs ernstig durf te betw
ijfelen of dit een 

onderscheid is dat voor oudere leerlingen w
el 
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Inleiding
In literatuur over praktijkgericht (ontw

erp)
onderzoek

1 (PG
O

O
) w

ordt over het algem
een 

vooral inzicht gegeven in w
at er w

ordt verstaan 
onder praktijkgericht onderzoek en hoe het 
zich onderscheidt van andere, m

eer traditionele 
vorm

en van onderzoek. Beschrijvingen die 
ingaan op de didactiek om

 PG
O

O
 te hanteren 

in bachelor- of m
asteropleidingen zijn echter 

nauw
elijks beschikbaar. In dit artikel w

ordt aan 
de hand van een m

odel een praktijkgerichte 
m

anier van ontw
erpen binnen een D

BE-atelier 2 
besproken. H

et doel is om
 een bijdrage te 

leveren aan de ontw
ikkeling van een gezam

en-
lijke taal tussen lerarenopleiders en onderzoekers 

bij het vorm
geven van PG

O
O

. Een gezam
enlijke 

taal, oftew
el een gedeeld begrip ten aanzien 

van PG
O

O
, zal vervolgens kunnen leiden tot 

het effectiever begeleiden van studenten bij de 
uitvoering van hun onderzoek.
D

e inhoud van dit artikel is gebaseerd op de 
w

erkw
ijze zoals die de laatste jaren veelal w

erd 
ingezet bij externe, gesubsidieerde opdrachten 
van het lectoraat Taalgebruik & Leren en op de 
w

erkw
ijze zoals die is ontw

ikkeld voor de m
aster 

pedagogiek
3. 

Van den Berg en Kouw
enhoven (2008) stellen 

dat PG
O

O
 bestaat uit een tw

eetal com
ponenten, 

nam
elijk ontw

erpen en onderzoeken. H
et doel 

11. Praktijkgericht 
(ontw

erp)onderzoek 
in een D

BE-atelier
Albert W

alsw
eer

1 
 Binnen het lectoraat is praktijkgericht (ontw

erp)onderzoek (PG
O

O
) hetzelfde als educational design reseach (ED

R).
2  D

esign Based Education (D
BE) is het nieuw

e onderw
ijsconcept van N

H
L Stenden H

ogeschool. Volgens een definitie in het beleids-
docum

ent (2017) gaat het o.a. om
 “m

ethodische interactie m
et de praktijk, het daadw

erkelijk testen en teruggeven van oplossingen 
en denkrichtingen aan het w

erkveld en de m
ogelijkheden om

 in inter- of m
ultidisciplinaire projecten en team

s te w
erken”.

3   In het dom
ein onderzoek van de m

aster pedagogiek w
erk ik sam

en m
et collega’s W

illem
 de Kock en Janneke M

etselaar.
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3  W
elke kw

aliteitsaspecten spelen (in deze fase) 
een rol en hoe kunnen w

e die aspecten van 
kw

aliteit verantw
oorden?

Bovenstaande vragen zouden het uitgangspunt 
kunnen vorm

en van de begeleiding, w
aarbij op 

vrij eenvoudige w
ijze de aandacht van studenten 

kan w
orden gericht op aspecten van het proces, 

het (beoogde) product en de verantw
oording 

van de kw
aliteit van het onderzoek. A

an de hand 
van de vragen w

ordt niet alleen het ontw
erpon-

derzoek uitgevoerd (de innovatie), m
aar kunnen 

studenten ook hun onderzoekend verm
ogen 

ontw
ikkelen

5 (het leren).

1. In w
elke fase van het 

ontw
erpproces zitten w

e?
Voordat er w

ordt ingegaan op de fasen van 
PG

O
O

 w
orden eerst een tw

eetal ontw
erp-

principes gepresenteerd die in ieder praktijk-
gericht onderzoek in een D

BE-atelier centraal 
zouden m

oeten staan. H
et m

eest fundam
entele 

ontw
erpprincipe is w

ellicht dat PG
O

O
 w

ordt 
uitgevoerd in sam

enw
erking m

et de onderw
ijs-

praktijk (Bereiter, 2002). D
at betekent dat de 

onderw
ijspraktijk idealiter vanaf het begin van 

van PG
O

O
 is om

 een oplossing te ontw
erpen 

voor een praktijkprobleem
 en het onderzoek 

draagt bij aan het system
atisch m

onitoren 
van de kw

aliteit van dat ontw
erp(proces). 

W
anneer studenten echter participeren in 

(delen van) het ontw
erponderzoek w

ordt er 
een derde com

ponent aan PG
O

O
 toegevoegd, 

nam
elijk onderw

ijs. Bij ontw
erponderzoek in 

een D
BE-atelier draait het om

 het leveren van 
een bijdrage aan een innovatie in de onderw

ijs-
praktijk en tegelijkertijd ontw

ikkelen studenten 
in interactie m

et leraren(opleiders) en onder-
zoekers hun onderzoekend verm

ogen (H
BO

-raad, 
2009; O

nderw
ijsraad, 2014; Losse, 2018). In een 

D
BE-atelier ontstaat zo de m

ogelijkheid om
 

innoveren en leren gelijktijdig te laten plaats-
vinden

4.

D
it artikel, w

aarin stapsgew
ijs een (didactisch) 

m
odel w

ordt gepresenteerd, is opgebouw
d aan 

de hand van een drietal vragen, nam
elijk:

1  In w
elke fase van het ontw

erpproces 
zitten w

e?
2  W

elk beroepsproduct m
oet er w

orden 
gerealiseerd?

4  Vergelijk: “innovate first and learn in the process” (Bereiter, 2002).
5  D

e com
ponenten van onderzoekend verm

ogen, w
orden in paragraaf 3 nader besproken.

Fase van ontw
ikkeling
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M
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C
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Figuur 1: Theorie- en praktijkstrook in drie fasen
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het ontw
erponderzoek actief betrokken is en 

het ook voor iedereen duidelijk is w
elke fasen 

m
oeten w

orden doorlopen om
 te kom

en tot 
een concrete oplossing voor het praktijkpro-
bleem

. Een tw
eede ontw

erpprincipe is dat er 
binnen PG

O
O

 altijd sprake is van een continue 
w

isselw
erking tussen de onderw

ijspraktijk en 
de relevante theorie (Reeves & M

cKenney, 2012; 
Van A

ken & A
ndriessen, 2011). D

ie w
isselw

erking 
tussen de zogenaam

de theoriestroom
 en 

praktijkstroom
 verloopt in een drietal fasen, die 

als volgt kunnen w
orden gevisualiseerd:

In figuur 1 w
ordt een beeld geschetst van de 

drie fasen van het ontw
erponderzoek. O

ver 
het algem

een w
orden in grotere onderzoeks-

projecten alle fasen doorlopen, bijvoorbeeld 
bij het m

eerjarig onderzoek van het lectoraat 
Taalgebruik & Leren. H

et is daarbij goed m
ogelijk 

dat in een D
BE-atelier w

ordt ingezoom
d op een 

onderdeel van het ontw
erpproces, of dat een 

groepje studenten alleen participeert in een 
specifieke fase van het ontw

erponderzoek. 

PG
O

O
 kan w

orden gedefinieerd als een ruim
 

kader w
aarbinnen, afhankelijk van de fase w

aarin 
het onderzoek zich bevindt, specifieke andere 
onderzoeksstrategieën en m

ethodieken w
orden 

gehanteerd. M
et andere w

oorden in iedere 
fase w

ordt een (volledige) onderzoekscyclus 
doorlopen

6, die de basis vorm
t voor de volgende 

fase van het ontw
erpproces. In de eerste fase 

(analyse en exploratie) w
ordt over het algem

een 
een literatuuronderzoek en een behoefte- 
en contextanalyse gedaan. H

et doel van dit 
vooronderzoek is om

 inzicht te krijgen in dit 
probleem

, in deze organisatie, op dit m
om

ent en 
levert bijvoorbeeld ontw

erpprincipes
7 op. In de 

tw
eede fase van constructie en ontw

erp w
ordt 

in een zogenaam
d iteratief proces een inter-

ventie ontw
ikkeld, uitgeprobeerd en verbeterd. 

Tenslotte w
ordt in de laatste fase het resultaat 

geëvalueerd en op de ontw
ikkelde kennis 

gereflecteerd
8.

N
aar verw

achting zullen m
et nam

e bachelor-
studenten, w

anneer het gaat om
 m

eerjarig 
onderzoek, vooral participeren in fase 2. Ze 
voeren dan een volledig onderzoek uit in de 
stageschool en dragen, in de vorm

 van een 
iteratie, tegelijkertijd bij aan het PG

O
O

 als 
geheel. Studenten kunnen profiteren van ‘de 
kennis’ die in de eerste fase is gegenereerd, 
verw

erken dit tot een theoretisch kader dat 
relevant is voor het eigen onderzoek en voeren 
vervolgens onder begeleiding van onderzoekers 
en docenten het deelonderzoek uit in de stage-
school. D

e bevindingen van de student w
orden 

tenslotte gebruikt voor het deelonderzoek dat 
plaatsvindt in de laatste fase van evaluatie en 
reflectie.

6  H
et onderzoek zal in de m

eeste gevallen overeenkom
en m

et de stappen uit de regulatieve cyclus Van Strien, 1986): probleem
stelling, 

diagnose, plan, ingreep, evaluatie.
7  O

ntw
erpprincipes (design principles) vorm

en de uitgangspunten voor het ontw
erp/de interventie in deze specifieke context, voor 

deze specifieke gebruikers.
8  Zie voor een uitgebreide beschrijving van Educational D

esign Research (PG
O

O
) bijv. Plom

p & N
ieveen, 2010.
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3. W
elke kw

aliteitsaspecten spelen 
(in deze fase) een rol?
In PG

O
O

 w
ordt de kw

aliteit van het onderzoek 
over het algem

een niet verantw
oord op basis 

van ‘betrouw
baarheid en validiteit’ zoals dat in 

m
eer traditioneel onderzoek het geval is, m

aar 
op basis van een zestal aspecten van kw

aliteit 
(Van den A

kker e.a., 2006; Van den Berg & 
Kouw

enhoven, 2008), nam
elijk:

1   Theoretische kw
aliteit 

O
p w

elke (recente) w
etenschappelijke bronnen 

is de (voorgenom
en) interventie gebaseerd?

2  C
onsistentie 

Is er sprake van logische sam
enhang tussen 

de verschillende com
ponenten van het 

onderzoek?
3  Verw

achte effectiviteit 
W

ordt het probleem
 op deze w

ijze opgelost? 
G

aat het w
erken?

4  Verw
achte bruikbaarheid 

W
illen de deelnem

ers deze interventie (‘de 
nieuw

e w
erkw

ijze’, of ‘het product’) uitvoeren?
5  G

erealiseerde effectiviteit 
Is het probleem

 opgelost? Is deze interventie, 
dit product in te zetten op andere scholen?

6  Praktische bruikbaarheid 
Is deze w

erkw
ijze, dit product bruikbaar in 

deze klas, in deze praktijk?

D
e aspecten van kw

aliteit spelen in de verschil-
lende fasen van het ontw

erponderzoek een rol, 
zoals in figuur 2 is gevisualiseerd:

2. W
elk beroepsproduct m

oet er 
w

orden gerealiseerd?
O

m
 greep te krijgen op de com

plexiteit van het 
oplossen van een probleem

 in een specifieke 
praktijksituatie is het voor een student niet 
alleen belangrijk om

 te snappen in w
elke fase het 

ontw
erponderzoek zich bevindt, m

aar ook om
 te 

w
eten w

elk beroepsproduct er binnen deze fase 
dient te w

orden ontw
ikkeld. Losse (2018) onder-

scheidt een vijftal beroepsproducten, nam
elijk 

analyse, advies, ontw
erp, handeling en fabricaat. 

H
et m

oge duidelijk zijn dat deze beroepspro-
ducten tot op zekere hoogte chronologisch van 
aard zijn en gekoppeld kunnen w

orden aan een 
specifieke fase in het PG

O
O

. In de eerste fase 
van PG

O
O

 liggen beroepsproducten als analyse, 
bijvoorbeeld in de vorm

 van een inventarisatie, 
of een advies voor de hand. In de tw

eede 
fase kan op basis van een analyse, advies, of 
theoretisch construct een concreet ontw

erp 
w

orden voor gesteld bijvoorbeeld in de vorm
 

van een interventie. W
anneer die interventie 

een of m
eerdere keren in de onderw

ijspraktijk is 
uitgeprobeerd leidt dit tot een m

eer definitieve 
beschrijving van de handeling, bijvoorbeeld een 
w

erkw
ijze, of het fabricaat, bijvoorbeeld onder-

w
ijsm

ateriaal, of een beleidsplan.
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D
e kw

aliteitsaspecten zijn in figuur 2 verbonden 
aan een specifieke fase van het onderzoek, 
m

aar m
et nam

e consistentie speelt natuurlijk in 
iedere fase een centrale rol. C

onsistentie w
erkt 

nam
elijk verticaal (dat is de sam

enhang tussen 
praktijkstroom

 en theoriestroom
) en horizontaal 

(de sam
enhang tussen de verschillende fasen 

van het ontw
erponderzoek). H

etzelfde geldt 
voor de theoretische kw

aliteit, om
dat hierm

ee 
de uitgangspunten, bijvoorbeeld in de vorm

 
van ontw

erpprincipes, zijn geform
uleerd voor 

iedere volgende fase. N
aar verw

achting zijn 
de aspecten van kw

aliteit voor studenten heel 
goed te hanteren ten behoeve van de innovatie 
en in de begeleiding van studenten vorm

en de 
bijbehorende vragen tevens het didactische 
raam

w
erk ten behoeve van de ontw

ikkeling van 
het onderzoekend verm

ogen (het leren).

W
anneer het onderzoek in een D

BE-atelier 
volgens deze relatief eenvoudige richtlijnen 
w

ordt uitgevoerd, voldoet het aan de drie 
com

ponenten van onderzoekend verm
ogen 

(A
ndriessen, 2014). Studenten ontw

ikkelen een 
onderzoekende houding, bouw

en voort op de 

kennis uit onderzoek van anderen (o.a. de kennis 
uit de eerste fase van het PG

O
O

) en voeren 
zelfstandig een onderzoek uit.

4. Zelfstandig onderzoek uitvoeren
O

m
 het onderzoek te kunnen uitvoeren in de 

eigen stagepraktijk, is het tenslotte nodig om
 de 

studenten te begeleiden bij het verder concre-
tiseren van een PG

O
O

. Per fase kunnen de vaste 
com

ponenten van de m
ethode van onderzoek 

w
orden beschreven. D

at kan heel globaal door 
m

et de student te bespreken w
elke onderzoeks-

m
ethode (in deze fase) het best kan w

orden 
gehanteerd, w

elke instrum
enten en/of activi-

teiten daarbij m
oeten w

orden ingezet en w
at het 

(beoogde) beroepsproduct van deze aanpak is 
(gebaseerd op N

ieveen, Folm
er & V

liegen, 2012; 
Losse, 2018).
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Figuur 2: A
specten van kw

aliteit in praktijkgericht ontw
erponderzoek
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theoriestroom

) en zijn de specifieke vragen van 
de deel nem

ende basisscholen in kaart gebracht 
(analyse van de praktijk). Ruw

w
eg w

erden er een 
drietal praktijkproblem

en geform
uleerd, nam

elijk:
1   H

oe kunnen w
e ons taalonderw

ijs en m
et 

nam
e m

.b.t. het (vak) Fries m
oderniseren en 

verbeteren?
2   H

oe kunnen w
e de aanw

ezige talen in een klas 
benutten als bron voor het leren? H

oe kunnen 
w

e het Fries en Engels naast het N
ederlands 

integreren in andere vakken (bijvoorbeeld 
w

ereldoriëntatie)?

D
e aanpak kan door de studenten in 

onderstaande figuur 3 w
orden vastgelegd:

5. Voorbeeld uit de praktijk
M

et financiële ondersteuning van de provincie 
Fryslân is een consortium

 van C
edin, A

fûk en 
de beide lectoraten die in deze bundel centraal 
staan, in 2017 gestart m

et een ontw
erpgericht 

project onder de naam
 inspirerend m

eertalig 
onderw

ijs (zie ook het artikel over ‘de m
eertalige 

taalronde’ in deze bundel). In een sam
en-

w
erking tussen scholen, onderw

ijsbegeleiders, 
ontw

ikkelaars en onderzoekers zijn op basis van 
relevante literatuur eerst inhoudelijke ontw

erp-
principes geform

uleerd (fase van exploratie in de 

Figuur 3: Form
at PG

O
O
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3   H
oe kunnen w

e ‘taaldrem
pel’ van het lezen en 

actief gebruiken van het Fries (door niet-Fries-
talige leerlingen) verlagen? 

O
p basis van ontw

erpprincipes zijn voor de 
ver schillende praktijkproblem

en ‘routes’ 
ont w

orpen, nam
elijk (1) de m

eertalige taal ronde
9, 

(2) w
erken m

et de C
LIL

10-aanpak en (3) praat m
ar 

toaniel. 

Voor de tw
eede fase van het onderzoek hebben 

w
e onderm

eer een opdracht uitgeschreven op 
basis w

aarvan groepjes derdejaars studenten 
van de Pabo (m

eertalige stroom
) konden parti-

ciperen in het onderzoek. Voor de m
eertalige 

taalronde heeft een groepje van vijf studenten 
in 2018 nader literatuuronderzoek verricht en 
hebben ze geëxperim

enteerd m
et de form

ats 
die w

e in concept hadden ontw
ikkeld. N

a iedere 
activiteit in de praktijk w

erd een overleg gepland 
w

aarin ervaringen w
erden gedeeld, form

ats 
w

erden bijgesteld en vervolgstappen gepland. 
U

iteindelijk hebben de studenten de w
erkw

ijze 
en de ontw

ikkelde deelproducten gepresen-
teerd op een conferentie (W

ow
 M

eartalich, 
D

rachten, juni 2018). In 2019 is een tw
eede 

groepje studenten gestart m
et de m

eertalige 
taalronde in de eigen stageschool in de fase 
van constructie en ontw

erp. Een ander groepje 
w

erkt onder begeleiding aan een aanpak gericht 
op het integreren van de talen in andere vakken 
(C

LIL-aanpak).

In figuur 4 is het (didactisch) m
odel, zoals dat 

stapsgew
ijs in dit artikel is gepresenteerd, 

globaal ingevuld.

6. D
iscussie

In dit artikel is vooral een pleidooi gehouden 
voor het vorm

geven van goed onderw
ijs in 

een D
BE-atelier m

et behulp van PG
O

O
. Er is in 

globale zin een m
anier van w

erken gepresen-
teerd aan de hand van een m

odel voor praktijk-
gericht (ontw

erp)onderzoek. 

D
e sam

enw
erking tijdens de uitvoering van 

PG
O

O
 in een D

BE-atelier tussen lerarenopleiders, 
onderzoekers, studenten en de onderw

ijspraktijk 
leidt in principe tot een drietal opbrengsten. 
A

llereerst is er sprake van gerichte aandacht voor 
de system

atische uitvoering van praktijkgericht 
(ontw

erp)onderzoek, w
aardoor een innovatie 

w
ordt gerealiseerd in de onderw

ijspraktijk. O
ok 

participeren studenten actief in (delen van) het 
PG

O
O

 en w
orden zo in de gelegenheid gesteld 

om
, in interactie m

et de andere participanten 
hun onderzoekend verm

ogen te ontw
ikkelen. 

Tenslotte is er in deze design-based m
anier van 

w
erken ook de noodzaak om

 een duurzam
e 

sam
enw

erking te realiseren tussen lerarenop-
leiders en onderzoekers. D

ie verbinding kan een 
krachtige im

puls betekenen voor de verdere 
ontw

ikkeling van de kw
aliteit van de lerarenop-

leiding en van de lectoraten.

9  G
ebaseerd op en ontw

ikkeld in sam
enw

erking m
et Van N

orden (2018)
10  C

ontent and Language Integrated Learning
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“ The lim
its of m

y language 
m

ean the lim
its of m

y 
w

orld.” (W
ittgenstein)

Inleiding
In dit artikel w

ordt het gedachtegoed van het 
lectoraat Taalgebruik & Leren beschreven. 
Vanuit de probleem

stelling en de centrale 
uitgangs punten, besteden w

e aandacht aan 
onze w

erkw
ijze, kijken w

e terug op de periode 
2010-2018 en form

uleren w
e am

bities voor de 
toekom

st. O
nze bedoeling is om

 vanaf 2019, 
in een nieuw

 lectoraat, een bijdrage te blijven 

leveren aan de kw
aliteit van de lerarenopleiding 

en de kw
aliteit van de onderw

ijspraktijk (po, vo 
en m

bo). O
nze uitdaging voor de toekom

st is om
 

dialogisch onderw
ijs in m

eertalige contexten
1 

te blijven realiseren. 

D
e grondlegger van het gedachtegoed van ons 

lectoraat is onze lector en inspiratiebron Jan 
Berenst. H

ij ging in augustus 2018 m
et pensioen. 

D
it artikel, dat is ontstaan uit een aantal 

gezam
en lijke denk- en schrijfsessies in de kennis-

kring, bouw
t voort op dat w

at w
e de afgelopen 

jaren sam
en m

et hem
 hebben ontw

ikkeld en 
geeft richting aan de toekom

st van de onder-
zoeksgroep. 

12. D
ialogisch onderw

ijs 
in m

eertalige contexten
Joke van Balen, Liesbeth de Boer, Valery Braet, 
Sjoeke Faase, Tiem

en G
roen, Anke H

erder, 
Frans H

iddink, G
errit H

oekstra, Tessa N
olles, 

M
aaike Pulles, Klarinske de Roos, Janke Singelsm

a, 
Eabele Tjepkem

a, N
ynke Anna Varkevisser, 

Jolanda Verhoef en Albert W
alsw

eer

1   D
ialogisch onderw

ijs verw
ijst naar een onderw

ijstheorie w
aarin interactie een centrale rol speelt, zoals dialogic inquiry (W

ells, 
1999), of dialogic education (W

egerif, 2007). A
lexander (2006) stelt dat het gaat om

 een doelgerichte en gezam
enlijke ondernem

ing 
gericht op het opbouw

en van kennis, w
aarbij m

en over en w
eer op elkaar reageert en tegelijkertijd ondersteunt.
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zw
aar, om

dat zij w
erken m

et m
eerdere, zeer 

heterogene groepen in één klas. D
e presta-

tiegerichte w
erkw

ijze gaat ten koste van de 
kw

aliteit van interactie en daarm
ee ten koste 

van de kw
aliteit van leren en lesgeven. D

aarom
 

hebben w
e in een interventieprogram

m
a (Ruim

te 
voor Leren) m

et leerkrachten gekozen voor 
een m

eer leerling-gecentreerde benadering, 
w

aarin groepjes kinderen voor langere tijd 
w

erkten aan eigen onderzoeksvragen. In eerste 
instantie bleek echter dat ook na invoering van 
deze nieuw

e aanpak de interactie m
onologisch 

en beperkt-interactief van aard bleef. Pas na 
gerichte interventies kregen de gesprekken in 
de klas structureel een dialogischer karakter 
(W

alsw
eer, 2015). Voor duurzam

e veranderingen 
in het onderw

ijs is het noodzakelijk om
 expliciet 

aandacht te hebben voor het veranderen van 
patronen van interactie. W

anneer leerkracht en 
leerlingen in staat zijn de interactie in de klas 
aan te passen aan het specifieke doel van een 
gesprek, of lesactiviteit, dan zal dat niet alleen de 
kw

aliteit van het leren bevorderen, m
aar ook de 

kw
aliteit van de taalvaardigheidsontw

ikkeling. 

U
itgangspunten en them

atiek 
van het lectoraat
H

et centrale begrip van w
aaruit ons onderzoek 

start, is interactie, of eigenlijk dialogische inter-
actie. H

et leren vindt altijd plaats in interactie, 
in sociale, culturele praktijken. In dialogische 
interactie construeren leerlingen gezam

enlijk 
nieuw

e kennis en ontw
ikkelen ze tegelijkertijd 

hun m
ondelinge en schriftelijke taalvaardigheden 

(H
erder, 2018a, 2018b; H

iddink, in press; Pulles, 
subm

itted
). D

at zou bij voorkeur m
oeten plaats-

vinden in een context van onderzoekend leren, 
w

aarbij leerlingen in een know
ledge building 

Behalve bovenstaande doelstellingen gaat het 
hier om

 een inleidend artikel, w
aarin w

ordt 
verw

ezen naar de andere inhoudelijke bijdragen 
van kenniskringleden aan deze bundel. Sinds kort 
is er ook een w

ebsite m
et inform

atie over onze 
onderzoeksprojecten: interactieindeklas.com

.

Probleem
stelling (de opdracht)

H
et lectoraat Taalgebruik & Leren is gestart 

in 2010 m
et de opdracht om

 een bijdrage 
te leveren aan het oplossen van een aantal 
problem

en in het onderw
ijs. W

e constateerden 
dat scholen eenzijdig gefocust w

aren op 
prestaties. D

aarnaast richtte de w
erkw

ijze in de 
klas zich veelal op de kenm

erken van individueel 
leren, op deelvaardigheden en directe instructie. 
O

ok nu heeft het onderw
ijs nog altijd een sterk 

instructief karakter, zoals dat is beschreven door 
bijvoorbeeld W

ells (1999), C
azden (2001) en 

A
lexander (2017) en is er nauw

elijks sprake van 
leerzam

e, betekenisvolle, of dialogische inter-
actie in de klas. 
In de context van opbrengstgericht w

erken 
hebben kleine (m

eertalige) scholen het extra 

U
it Taalgebruik in de klas, als basis 

voor kennisconstructie (lectorale rede 
van Jan Berenst, 2012): “H

et lectoraat 
w

il bijdragen aan de versterking van 
de taal vaardigheid van kinderen en aan 
het verbeteren van de leerresultaten in 
geïntegreerd taal- en w

ereld oriëntatie-
onderw

ijs. H
et praktijkonderzoek richt zich 

op het optim
aliseren van m

anieren w
aarop 

kennisconstructie plaatsvindt in interactie 
en in lees- en schrijf activiteiten”.
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environm
ent (Bereiter, 2002) gezam

enlijk en in 
interactie w

erken aan eigen vraagstukken en 
ideeën. Juist zulke onderw

ijsvorm
en creëren 

contexten, w
aarin het leren van een taal op 

een culturele m
anier (G

ee, 2004) gebeurt en 
daarm

ee aansluit bij de taalontw
ikkeling van 

kinderen. D
aarom

 m
oet het volgens W

egerif 
(2013) in het onderw

ijs gaan om
 “education for 

dialogue” en om
 “education through dialogue”.

D
e kw

aliteit van het onderw
ijs w

ordt dus in hoge 
m

ate bepaald door de kw
aliteit van interactie. 

U
it internationaal onderzoek (bijv. W

ells, 1999; 
M

ercer, 2005) en ook uit ons eigen onderzoek 
(zie: interactieindeklas.com

/publicaties/), 
w

eten w
e dat de kw

aliteit van interactie sterk 
kan verschillen. Klassikale interactie, tussen 
de leerkracht en de leerlingen, is bijvoorbeeld 
vaak vooral alleen m

aar m
onologisch en/

of beperkt-interactief van aard. D
at betekent 

dat de leerkracht het onderw
erp van gesprek 

bepaalt, alle vragen stelt en de antw
oorden 

van leerlingen als goed of fout evalueert. O
ok 

de gesprekken tussen leerlingen onderling (= 
peer interactie), tijdens het sam

enw
erkend 

leren, zijn zonder aandacht voor de inter-
actie nauw

elijks profijtelijk voor de taal- en 
denkontw

ikkeling (H
ogan, N

atasi & Pressley, 
1999). W

anneer leerkrachten echter in staat 
zijn de m

anier van gesprekken en de kw
aliteit 

van interactie te bediscussiëren m
et kinderen, 

blijken de gesprekken dialogischer te verlopen. 
D

eze ontw
ikkeling is van groot belang, om

dat 
veel onderzoek duidelijk m

aakt dat dialogisch 
onderw

ijs, zow
el tussen kinderen onderling, als 

m
et de leerkracht, bijdraagt aan de cognitieve 

ontw
ikkeling en redeneervaardigheden en 

bovendien aan de sociaal-em
otionele ontw

ik-
keling en de identiteitsvorm

ing (Van Veen & 
Van O

ers, 2017). 

H
et verbeteren van de kw

aliteit van interactie 
kom

t echter niet autom
atisch tot stand

. Zulke 
interacties m

oeten nam
elijk bew

ust gereali-
seerd w

orden door leerkrachten. O
nduidelijk is 

echter hoe leerkrachten dit langdurig kunnen 
vorm

geven. D
aarom

 w
illen w

ij sam
en m

et 
leerkrachten en studenten zoeken naar m

anieren 
om

 de kw
aliteit van interactie in de klas blijvend 

te versterken. H
et versterken van interactie in 

bestaande sociale, culturele praktijken betekent 
in deze regio ook dat w

e gericht zijn op het 
verbeteren van geletterdheidspraktijken en dat 
w

e de m
eertalige context erkennen. H

et m
oge 

duidelijk zijn dat het vliegw
iel voor het verbe-

teren van de kw
aliteit van leren én lesgeven 

w
at ons betreft altijd dialogische interactie is en 

daarom
 ook het centrale object van het praktijk-

gerichte onderzoek.

Sam
envattend w

erken w
e vanuit de volgende 

ontw
erpprincipes:

▪    W
e w

erken sam
en m

et leerkrachten (in 
opleiding) aan de verbetering van de kw

aliteit 
van interactie in de klas, uitgaande van een 
sociaal-culturele context w

aarin: 
 
▪    de interactie tussen leerkracht en leerlingen 

vooral dialogisch van aard is; 
 
▪    de interactie tussen leerlingen onderling 

vooral exploratief is (M
ercer, 2005). 

▪    D
ialogische interactie vindt bij voorkeur 

plaats in een know
ledge building environm

ent 
(Bereiter, 2002):

 
▪    er is veel aandacht voor onderzoekend en 

ontw
erpend leren; 

 
▪    leerlingen construeren gezam

enlijk kennis en 
ontw

ikkelen tegelijkertijd hun m
ondelinge 

en schriftelijke taalvaardigheid.
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▪    A
nalyses

▪    Adviezen
▪    O

ntw
erpen & Producten

▪    D
idactisch handelen (bijvoorbeeld in de vorm

 
van trainingen)

D
e kracht van interactieanalyse is dat de 

kw
aliteit van onderw

ijs zichtbaar kan w
orden 

gem
aakt. O

p basis van observaties en m
icro-

analyses van gesprekken in de klas (conversatie-
analyse) kunnen zo concrete en praktijkgerichte 
uitspraken w

orden gedaan rond abstracte 
concepten als bijvoorbeeld ‘de kw

aliteit van 
interactie in de klas’, ‘de kw

aliteit van (gezam
en-

lijke) kennisconstructie’, van het proces van 
‘socialisatie & subjectificatie’ (Biesta, 2015), van 
‘eigenaarschap’ en ‘autonom

ie’ etc. 
D

oor zulke analyses van interactie in de klas te 
com

bineren m
et allerlei aspecten van praktijk-

gericht (ontw
erp) onderzoek (PG

O
O

) kunnen 
interventies, concrete w

erkw
ijzen, m

aterialen en 
instrum

enten w
orden ontw

ikkeld sam
en m

et de 
onderw

ijspraktijk ten behoeve van het verbe-
teren van die onderw

ijspraktijk.

O
pbrengsten

In de afgelopen jaren hebben w
e veel ervaring, 

kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan in 
m

anieren om
 de kw

aliteit van interactie te 
verhogen, zodat het bijdraagt aan leren en 
taalvaardigheidsontw

ikkeling, door sam
en m

et 
leerkrachten en studenten vorm

en van interactie 
in hun klas te analyseren. W

e zijn erin geslaagd 
om

 de zogenaam
de interactionele praktijken 

te veranderen of te verrijken, veelal binnen een 
context van onderzoekend leren. D

aarnaast 
hebben w

e veel projecten uitgevoerd m
et 

subsidies van diverse nationale en regionale 

▪    Leerlingen groeien op in een m
eertalige 

context: alle in de klas aanw
ezige talen vorm

en 
een bron van leren en zijn richtinggevend in de 
m

anier w
aarop w

e het taalonderw
ijs inrichten;

▪    Bestaande geletterdheidspraktijken w
orden 

versterkt, m
et in het bijzonder aandacht voor 

leerlingen/studenten die m
oeite hebben om

 
deel te nem

en aan de gevarieerde en vaak 
com

plexe geletterdheidspraktijken in de 
m

oderne sam
enleving; 

▪    Interventies leiden tot blijvende veranderingen 
in de klas, duurzam

e professionalisering van 
leerkrachten, tot inbedding in het onderw

ijs-
program

m
a van de pabo en tlo, ontw

ikkeling 
van leerm

iddelen/didactische hulpm
iddelen 

etc. 
▪    H

et onderzoek en de w
erkw

ijze past bij 
de principes van D

esign Based Education 
(D

BE) van de hogeschool N
H

L Stenden, als 
onderdeel van de V

ital Regions. 

Focus van het onderzoek
D

e onderzoeksstrategie van het lectoraat 
is Educational D

esign Research (Van den 
A

kker e.a., 2006), of praktijkgericht (ontw
erp)

onderzoek (Van A
ken & A

ndriessen, 2011) en 
betreft m

eestal gestructureerde observatie van 
interactie in de klas. Sam

en m
et leerkrachten en 

studenten zijn w
e gericht op het verkrijgen van 

inzicht en het verbeteren van de interactie in de 
klas, ook m

.b.t. sam
en lezen en sam

en schrijven.
D

e observaties zijn gebaseerd op onderzoeks-
m

ethoden zoals de conversatieanalyse, of inter-
actieanalyse, m

aar ook op Prom
inent Feature 

A
nalysis (Linthorst, Pulles & Faasse, 2013). Binnen 

het ruim
e kader van D

BE en praktijkgericht 
(ontw

erp)onderzoek levert dit de volgende type 
beroepsproducten op:



Ruim
te voor leren. U

itgevoerd door A
lbert 

W
alsw

eer, afgerond in 2015. 
Kleine scholen, door buitenstaanders m

eestal 
als kw

etsbaar en potentieel zw
ak afgeschilderd, 

blijken in de praktijk een zeer krachtige leerom
-

geving te kunnen bieden. Ruim
te voor leren 

beschrijft een interventie w
aarbij het w

erken in 
com

binatieklassen, m
et voor iedere klas aparte 

program
m

a’s, is doorbroken. Leerkracht en 
leerlingen w

erkten gezam
enlijk gedurende drie 

jaar (klassikaal en in kleine groepjes) aan zes 
projecten van drie w

eken. D
e aandacht in het 

onderzoek is vooral gericht op de rol van taalge-
bruik in processen van gezam

enlijke kenniscon-
structie. Een van de belangrijkste uitkom

sten is 
dat klassikale interactie in de klas vrijw

el altijd 

instructief van aard is. O
ok w

anneer leerlingen in 
projecten bezig in het kader van onderzoekend 
leren verloopt de interactie tussen leerkracht 
en leerlingen in een beperkt interactief parti-
cipatiekader. Pas na een interventie verschuift 
dit naar een m

eer dialogisch participatiekader, 
w

aarbinnen leerlingen veel m
eer ruim

te krijgen 
om

 gezam
enlijk kennis te construeren. 

D
ialogisch lezen en gezam

enlijke kennis-
constructie. Lopend onderzoek, uitgevoerd 
door M

aaike Pulles.
Kinderen die in groepjes onderzoekend leren, 
gebruiken vaak teksten (digitaal of op papier) 
om

 antw
oord te vinden op hun onderzoeks-

vragen. W
anneer kinderen dit sam

en doen 
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partners. D
it heeft geleid tot de volgende type 

opbrengsten. Een selectie van die opbrengsten 
is uitgew

erkt in artikelen ten behoeve van deze 
bundel: 
▪    Prom

oties, publicaties en presentaties
 
▪    G

eletterdheid en M
ondeling Taalgebruik: 

Sam
enhang en O

nderscheid, Jan Berenst
 
▪    Praktijkgericht (ontw

erp)onderzoek in een 
D

BE-atelier, A
lbert W

alsw
eer

 
▪    Veranderingen in besluitvorm

ingsinteracties 
in groepsw

erk van kleuters, Frans H
iddink

▪    Projecten, scholing & coaching
 
▪    D

e Taalronde in een m
eertalige context, 

Klarinske de Roos
 
▪    Taal yn Byld: aandacht voor m

oedertalen 
in het basisonderw

ijs, Janke Singelsm
a & 

M
aaike Pulles

▪    Trajecten in de lerarenopleiding 
 

 
▪    M

inor Taalontw
ikkelend Leren, Sjoeke Faase

▪    Instrum
enten

 
▪    O

bserveren en (zelf)evalueren van m
onde-

linge en schriftelijke taalvaardigheid, 
M

aaike Pulles & A
nke H

erder
▪    C

urriculum
ontw

ikkeling 
 
▪    Taalplan Frysk: am

bysjes w
ierm

eitsje, 
N

ynke A
nna Varkevisser, A

lbert W
alsw

eer 
en Tiem

en G
roen.

Kijk op interactieindeklas.com
 voor een uitge-

breid overzicht en concrete voorbeelden van 
(recente) opbrengsten. 
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en daarover gesprekken voeren w
aarin ze 

gezam
enlijk lezen en denken, spreken w

e 
van dialogisch lezen. D

oor m
iddel van conver-

satie-analytisch onderzoek proberen w
e inzicht 

te krijgen in dit type interactie tussen kinderen. 
D

e belangrijkste vraag hierbij luidt: hoe kom
en 

kinderen in gesprekken rondom
 (inform

atieve) 
teksten gezam

enlijk tot kennisconstructie? H
et 

onderzoek laat zien hoe kinderen tijdens het 
dialogisch lezen gezam

enlijk relevante inform
atie 

selecteren, hoe ze om
gaan m

et begripspro-
blem

en (onbekende w
oorden) die zich tijdens 

het lezen voordoen en hoe het bespreken van 
begrip van tekst kan leiden tot gezam

enlijke 
kennisconstructie.

Interactie tijdens gezam
enlijke schrijftaken. 

D
oor A

nke H
erder, af te ronden in 2019.

In m
ijn prom

otieonderzoek analyseer ik via de 
m

ethode van C
onversatie A

nalyse de interactie 
van kinderen uit m

idden- en bovenbouw
 van 

het basisonderw
ijs, die sam

en aan het schrijven 
zijn in de context van onderzoekend leren. 
D

e leerlingen w
erken in duo’s of groepjes aan 

verschillende schrijfproducten, zoals een brief, 
interview

vragen, aantekeningen, onderschriften 
op een poster of tekstjes voor een presentatie. 
D

oor hun gesprekken te analyseren, probeer ik 
m

eer zicht te krijgen op (i) hoe leerlingen sam
en 

zo’n tekst tot stand brengen, aan de hand van 
voorstellen die ze elkaar doen, (ii) hoe ze tijdens 
zo’n schrijfproces reflecteren op de keuzes die ze 
als schrijvers m

oeten m
aken, (iii) hoe en w

aarom
 

kinderen kennis over het onderw
erp aan elkaar 

tonen en (iv) of er sprake is van gezam
enlijke 

kennisconstructie, w
aarbij m

et nam
e gekeken zal 

w
orden naar de w

ijze w
aarop ideeën veran-

deren. 

Problem
en oplossen in de kleuterklas. U

itge-
voerd door Frans H

iddink, af te ronden in 2019.
D

e vaardigheid om
 in kleine groepjes m

et andere 
kinderen problem

en op te lossen, draagt bij aan 
het leren van kinderen, m

its het overleg kw
ali-

tatief verloopt. In een m
eerjarig onderzoeks-

project (vergelijkbaar m
et Ruim

te voor leren) 
hebben w

e sam
en m

et leerkrachten in een aantal 
onderzoeksrondes onderzocht onder w

elke 
condities het overleg tussen kleuters in kleine 
groepjes in de klas bevorderlijk is voor leren 
en taalvaardigheidsontw

ikkeling. W
e hebben 

vooral gekeken naar de m
anieren w

aarop jonge 
kinderen m

et elkaar en m
et de begeleidende 

leerkracht problem
en oplossen en argum

en-
teren.

H
oe stim

uleer je leerlingen om
 zich uit te 

spreken? U
itvoering door Joke van Balen.

G
oed onderw

ijs speelt zich af in drie doeldo-
m

einen: kw
alificatie, socialisatie en subjectifi-

catie (Biesta, 2012). Voor het laatste doeldom
ein 

is het van belang dat leerlingen zich uitspreken 
vanuit hun unieke m

ens-zijn. D
it zijn situaties 

binnen de les w
aarin er een vraag w

ordt gesteld 
aan jou en aan niem

and anders. H
et gaat erom

 
w

at jij te zeggen hebt (Levinas, 1989a – p.107). 
D

it staat haaks op vragen die kinderen kunnen 
beantw

oorden vanuit hun rol als leerling, w
aarbij 

het niet gaat om
 w

ie iets zegt, m
aar w

at er 
gezegd w

ordt (Lingis, 1994). D
e vraag is hoe 

kunnen (toekom
stige) leraren, leerlingen 

stim
uleren om

 zich als subject uit te spreken? 
U

it, voor dit onderzoek gehouden leerling-
enenquêtes (302 leerlingen) blijkt nam

elijk 
dat een ruim

e m
eerderheid van de leerlingen 

zich som
s tot nooit (80%

) uitspreekt tijdens de 
les N

ederlands.  
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Am
bities

W
e stellen vast dat w

e veel onderzoek hebben 
verricht en dat w

e scholen, leerkrachten en 
studenten hebben kunnen ondersteunen in het 
vergroten van hun interactionele repertoire. D

at 
heeft geleid tot nieuw

e inzichten, w
erkw

ijzen, 
instrum

enten en m
aterialen. W

e hebben dus veel 
m

eer greep op de m
ogelijkheden van interactie, 

w
aarm

ee leerkrachten & leerlingen het onderw
ijs 

kunnen vorm
geven. D

e grote lijnen kenden w
e 

al w
el op basis van internationaal onderzoek en 

dankzij ons eigen praktijkgerichte onderzoek 
hebben w

e nu ook m
eer inzicht gekregen in de 

nuances, die leerkrachten vervolgens kunnen 
helpen.

W
anneer w

e kritisch kijken naar de opbrengsten 
tot nog toe, dan zijn er een aantal zaken die w

e 
in de kom

ende beleidsperiode verder w
illen 

versterken:
1  D

e onderzoekslijnen ‘interactie in de klas’ en 
‘m

eertalig onderw
ijs’ krachtiger m

et elkaar 
verbinden. D

ie onderzoekslijnen vorm
en 

allereerst de basis voor het nieuw
 op te 

richten lectoraat binnen de Academ
ie Prim

air 
O

nderw
ijs en biedt daarnaast veel kansen voor 

het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeks-
projecten.

2  H
et inzicht dat w

e hebben verkregen benutten 
voor de verbetering van de onderzoekspraktijk 
door scholen voor langere tijd aan ons te 
binden. Voorbeelden van initiatieven die nu 
in gang w

orden gezet en w
aar het them

a 
dialogisch onderw

ijs in m
eertalige contexten, 

expliciet of ondersteunend, een rol speelt, zijn 
bijvoorbeeld:

 
a  G

epersonaliseerd leren en IC
T i.s.m

. H
anze-

hogeschool, RU
G

, Q
uadraten en O

2G
2

H
et didactisch ontw

erponderzoek w
ordt (deels) 

uitgevoerd door studenten N
ederlands van 

de lerarenopleiding. O
p acht verschillende 

VO
-scholen w

ordt in tw
ee rondes een aanpak 

uitgevoerd (groepsopdrachten en klassenge-
sprekken), w

aarin leerlingen w
orden gestim

u-
leerd om

 zich uit te spreken. D
e uitvoeringen van 

het ontw
erp zijn gefilm

d en w
orden geanaly-

seerd m
iddels de m

ethode van de conversatie-
analyse.

Sam
enhang tussen taalontw

ikkeling en didac-
tisch handelen in de groepen 7 en 8 van de 
drietalige basisscholen in de provincie Fryslân. 
U

itvoering door Eabele Tjepkem
a.

O
p de m

eeste Friese basisscholen w
ordt 

onderw
ijs verzorgd in drie doeltalen N

ederlands, 
Fries en Engels. O

p de drietalige basisscholen 
w

orden de drie talen aangeboden als vak én 
w

orden deze overeenkom
stig C

ontent and 
Language Integrated Learning (C

LIL) gebruikt 
als m

iddel om
 te leren bij niet-taalvakken. In 

dit onderzoek w
ordt m

et nam
e gekeken naar 

de sam
enhang tussen taalontw

ikkeling van de 
leerlingen in de drie doeltalen en het didactisch 
handelen van de leraar in de groepen 7 en 8 van 
de Friese drietalige basisschool. Bij het didac-
tisch handelen gaat het om

 de variatie in inter-
actie tussen leraar en leerlingen in elk doeltaal, 
de aandacht voor de inhoud van het leren, de 
focus op taal tijdens het leren en taalgebruik-
stim

ulerende w
erkvorm

en. O
ver een periode 

van tw
ee schooljaren is de w

oordenschatont-
w

ikkeling en de ontw
ikkeling begrijpend lezen 

van de leerlingen in de drie doeltalen gevolgd. 
D

aarnaast is het didactisch handelen van de 
leraar in de klas gefilm

d en is er voor de codering 
een observatie-instrum

ent ontw
ikkeld.

Prom
otieonderzoek door kenniskringleden
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Afronding
In dit artikel hebben w

e vanuit het gedach-
tegoed en de ontw

ikkelde w
erkw

ijze van het 
lectoraat Taalgebruik & Leren beschreven. D

e 
bedoeling is om

 de opbrengsten te benutten in 
een nieuw

 lectoraat. D
at is van belang om

 dat 
w

e denken dat de kw
aliteit van interactie in de 

klas een van de belangrijkste indicatoren is van 
de kw

aliteit van leren en lesgeven.

 
b  O

ndersteunend onderzoek in het kader van 
de kw

aliteitsagenda van Friesland C
ollege

 
c  A

anvragen in het kader van Sprong Educatief
 

 
i.  Inclusief onderw

ijs in m
eertalige 

contexten, m
et focus op nieuw

kom
ers 

(landelijk netw
erk)

 
 

ii.  N
oordelijk N

etw
erk ‘Interactie in de klas’ 

(H
anze, RU

G
)

 
d  Project i.s.m

. C
irculair Friesland  

(sparkthem
ovem

ent.nl) 
3  Zorgen voor een stevige inbedding van 

‘dialogisch onderw
ijs’ in het nieuw

e curriculum
 

van de lerarenopleiding (pabo & tlo), bijvoor-
beeld door bij te dragen aan het onderw

ijs in 
een D

BE-atelier door m
iddel van PG

O
O

 (zie 
artikel van A

lbert W
alsw

eer in deze bundel). 
Te denken valt aan:

 
a  Participatie in ateliers passend bij de them

a’ 
s uit het nieuw

e curriculum
, bijvoorbeeld 

zoals atelier ‘com
m

uniceren’;
 

b  Inzetten van studenten in het (m
eerjarig) 

onderzoek van het lectoraat;
 

c  Verder ontw
ikkelen van de m

inor Taalont-
w

ikkelend leren;
 

d  D
idactiek van ‘interactie in de klas’ ontw

ik-
kelen o.b.v. de C

A
RM

- m
ethodiek.
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Inleiding
D

e m
eertalige taalronde is een project dat 

w
ordt uitgevoerd binnen het subsidietraject 

Inspirerend M
eertalig O

nderw
ijs (IM

O
). D

e pro-
jecten binnen IM

O
 (zie ook: w

w
w

.inspirerend-
m

eertaligonderw
ijs.nl) zijn ontw

ikkeld in een 
consortium

 van C
edin, A

fûk en het lectoraat 
Taalgebruik & Leren en zijn bedoeld voor scholen 
(PO

 en VO
) die het taalonderw

ijs (deels) w
illen 

integreren in andere vakken en daarbij ook w
illen 

aansluiten bij de m
eertalige context w

aarin de 
leerlingen opgroeien. D

e projecten passen goed 
bij de uitganspunten en de bedoeling van het 
lectoraat, zoals verw

oord in het artikel ‘D
ialogi-

sche interactie in m
eertalige contexten’. 

H
et lectoraat zoekt vooral naar m

ogelijkheden 
om

 de kw
aliteit van de dialogische interactie in 

de klas te vergroten, w
aaronder de (m

eertalige) 
interactie tijdens het sam

en lezen en sam
en 

schrijven. D
e taalronde w

ordt in de literatuur 
(Van N

orden, 2018) vooral opgevat als een aan-
pak voor het (sam

en) leren schrijven, m
aar in 

dit artikel w
illen w

e laten zien dat de taalronde 
daarnaast sterk de nadruk legt op het voeren van 
leerzam

e gesprekken als start voor en verdieping 
van het schrijfproces. D

e sterke gerichtheid op 
de onderlinge (dialogische) interactie tussen 
zow

el leerkracht en leerling als tussen leerlingen 
onderling, m

aakt dat de taalronde naadloos aan-
sluit bij het gedachtegoed van het lectoraat. In 
die gesprekken kom

en de leerlingen m
et ideeën 

voor het schrijven van een tekst en delen ze erva-
ringen. O

p basis van een door de leerkracht ge-
geven instructie, geven ze elkaar ook feedback 

13. D
e m

eertalige 
taalronde
D

e rol van (m
eertalige) interactie bij het 

ontw
ikkelen van de schrijfvaardigheid

Klarinske de Roos
Albert W

alsw
eer
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bijvoorbeeld het schrijven van een em
ail versus 

het schrijven van een instructie of ervaringstekst) 
deel uit m

oet m
aken van het schrijfonderw

ijs. 
D

it heeft ook tot gevolg dat het schrijfonderw
ijs 

niet kan w
orden losgekoppeld van andere vak-

ken. O
ok Van N

orden (2018) ziet schrijven als een 
com

plexe vaardigheid die nauw
 sam

enhangt 
m

et de andere taaldom
einen en vakken. G

oed 
schrijfonderw

ijs is interactief, dit betekent dat 
rondom

 teksten altijd gepraat w
ordt over het 

onderw
erp. D

oor dit gesprek w
orden de leerlin-

gen uitgedaagd w
oorden te geven aan datgene 

w
aar ze later over zullen schrijven. Juist interactie 

blijkt effectief te zijn voor het ontw
ikkelen van 

een goede schrijfvaardigheid; interactie tussen 
leerkracht-leerling en tussen leerlingen onder-
ling verhoogt de kw

aliteit van de uiteindelijke 
teksten. Vooral de anderstalige leerlingen en 
de zogenaam

de taalzw
akke leerlingen hebben 

hier baat bij (Vanbuel e.a., 2017). D
aarnaast blijkt 

het belangrijk om
 gerichte instructie te geven, 

duidelijke doelen te stellen en leerlingen te leren 
hoe ze kunnen plannen, (her)schrijven en revi-
seren (Vanbuel e.a., 2017, Janssen & Van W

eijen, 
2017). D

e didactiek van de taalronde verbindt al 
deze verschillende facetten in een toegankelijke 
effectieve en inspirerende w

erkw
ijze.

D
e taalronde: de didactiek

D
oor het w

erken m
et de taalronde w

ordt in drie 
fasen gew

erkt aan de schrijfvaardigheid van de 
leerlingen (Van N

orden, 2018). D
e eerste fase 

vindt plaats in de kring en om
vat een aantal stap-

pen die de leerkracht sam
en m

et de leerlingen 
doorloopt. H

et doel van deze fase is leerlingen 
voor te bereiden op het schrijfproces en leerlin-
gen te helpen w

oorden te geven voor het latere 
schrijfproduct. D

e tw
eede fase geeft leerlingen 

op de inhoud en structuur van de geschreven 
teksten. In het kader van IM

O
 introduceren w

e de 
taalronde op scholen m

et de bedoeling ook het 
Fries (en/of de streektaal) een vanzelfsprekend 
onderdeel te laten zijn van de taalronde om

 zo 
aan te sluiten bij de natuurlijke en m

eertalige 
context w

aar leerlingen dagelijks m
ee te m

aken 
hebben. 

D
e m

eertalige taalronde: 
theoretisch kader
H

ier w
orden eerst de uitgangspunten van de 

taalronde beschreven w
aarbij achtereenvolgens 

aandacht is voor het schrijfproces, de didactiek 
van de taalronde en de m

anier w
aarop m

eerta-
lige com

ponenten kunnen w
orden toegevoegd. 

H
et schrijfproces: probleem

stelling
D

iverse onderzoeken tonen aan dat schrijfvaar-
digheid van groot belang is voor het kunnen 
deelnem

en aan het onderw
ijs, m

aar ook om
 te 

kunnen functioneren in de huidige sam
enleving 

(Vanbuel, Boderé & Van den Branden, 2017). O
n-

derzoek van de onderw
ijsinspectie (2012) heeft 

uitgew
ezen dat de kw

aliteit van het schrijfonder-
w

ijs op zow
el basisscholen als in het voortgezet 

onderw
ijs ernstige tekorten laat zien. A

andachts-
punten hierbij zijn vooral gericht op de rol van 
de leerkracht, nam

elijk het afstem
m

en van het 
aanbod op de verschillen tussen leerlingen en de 
aandacht voor het gezam

enlijk evalueren van de 
kw

aliteit van de schrijfproducten. 
Schrijfonderw

ijs is niet alleen gericht op het leren 
van een technische vaardigheid, m

aar heeft als 
doel dat leerlingen de functie van schrijven gaan 
begrijpen. D

it betekent ook dat het leren schrij-
ven van verschillende genres, w

aarbij ieder gen-
re zijn eigen regels en structuur kent (vergelijk 
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de kans hun tekst te reviseren en in de derde fase 
zijn de leerlingen gericht op publicatie van de 
tekst. Volgens Van N

orden is er pas sprake van 
schrijfonderw

ijs w
anneer leerlingen de m

ogelijk-
heid krijgen hun teksten te reviseren én te publi-
ceren. In het reguliere schrijfonderw

ijs ontbreken 
deze laatste tw

ee fasen m
aar al te vaak.

D
e taalronde bestaat dus uit een aantal stappen 

w
aarbij de leerlingen afw

isselend naar de leer-
kracht of elkaar luisteren, zelf aan het w

oord zijn 
en/of kleine proeftekstjes schrijven. Pas aan het 
eind van deze stappen gaan de leerlingen daad-
w

erkelijk aan de slag m
et het schrijven van een 

tekst. Juist de afw
isseling tussen luisteren, spre-

ken en schrijven m
aakt dat leerlingen ontspan-

nen en voorbereid aan het echte schrijfproces 
kunnen beginnen. D

e leerkracht is in dit proces 
vooral ondersteuner en inspirator. D

it betekent 
concreet dat de leerkracht vragen aan de leerlin-
gen zodanig form

uleert dat de leerlingen uitge-
daagd w

orden om
 tot taalproductie te kom

en, 
w

aarbij het accent ligt op beeldende taal en het 
beschrijven van details (Van N

orden, 2018). In de 
term

inologie van het lectoraat gaat het dan om
 

gesprekken w
aarbij de leerkracht vragen stelt uit 

interesse (inform
ation seeking questions) en leer-

lingen volop de kans biedt om
 op elkaars ideeën 

te reageren. D
e gesprekken tussen de leerlingen 

onderling kenm
erken zich idealiter door een 

zogenaam
d exploratief karakter (zie ook artikel 

‘Veranderingen in besluitvorm
ingsinteracties 

tussen kleuters als object van praktijkgericht 
onderzoek’).

Binnen de aanpak van de taalronde is het m
oge-

lijk op relatief eenvoudige w
ijze m

eerdere talen 
(m

ondeling en schriftelijk) te gebruiken en daar-

bij rekening te houden m
et de gevarieerde taal-

achtergrond van de leerlingen. H
ierdoor w

orden 
de leerlingen in staat gesteld (en aangespoord) 
om

 verschillende talen te gebruiken én te leren 
vanuit natuurlijke taalgebruikssituaties. D

oor 
leerlingen veel kansen te bieden in m

ondelinge 
m

eertalige interactie en van daaruit te w
erken 

aan het schrijven van teksten in verschillende 
genres, ontw

ikkelen ze zich op alle aspecten en 
dom

einen van de taalvaardigheid (Van Averm
aet, 

Sierens, Van den Branden en H
eylen, 2010). 

M
eertalig: verdieping 

In de huidige m
aatschappij horen w

e veel ver-
schillende talen om

 ons heen. In Fryslân gaat het 
niet alleen om

 het Fries naast het N
ederlands, 

m
aar alle kinderen van nu groeien op in een 

m
eertalige sam

enleving. D
eze situatie vraagt 

van het onderw
ijs om

 aandacht te besteden 
aan de dynam

ische m
eertalige context w

aarin 
leerlingen opgroeien. M

eertaligheid m
oet niet 

w
orden opgevat als de uitzondering, m

aar als de 
norm

. M
eertaligheid is de bron van leren en taal 

leren (M
eier, 2016). H

et gelijktijdig w
erken aan de 

ontw
ikkeling van de thuistaal als ook aan de on-

derw
ijstaal blijkt effectief voor het ontw

ikkelen 
van de beide talen (Vanbuel e.a., 2017). D

aarnaast 
blijkt het inzetten van de thuistalen van leerlin-
gen een positief effect te hebben op de m

oti-
vatie van leerlingen voor het leren van de do-
m

inante (school)taal. O
ok het w

elbevinden van 
leerlingen w

ordt er positief door beïnvloed. In-
teractie tussen de leerlingen en tussen leerkracht 
en leerlingen in de klas speelt een belangrijke rol 
in de vorm

ing van attitudes en denkbeelden over 
taal, anderstaligheid en m

eertaligheid. 
D

e m
eertalige taalronde biedt natuurlijke m

oge-
lijkheden om

 de thuistaal van leerlingen, andere 
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4   Taalvaardigheidsontw
ikkeling vindt bij voor-

keur plaats in een functionele context. D
e talen 

w
orden bijvoorbeeld geïntegreerd in andere 

vakken.
5   W

e gaan uit van een dynam
isch perspectief op 

m
eertaligheid (zie M

eier, 2016).

W
anneer scholen geïnteresseerd zijn, w

ordt 
de m

eertalige taalronde geïntroduceerd in een 
team

bijeenkom
st, w

aarin de bedoeling van het 
traject w

ordt besproken. Vervolgens m
aken leer-

krachten een vertaalslag naar de eigen klas en 
voeren de taalronde één of m

eerdere keren uit 
(een vorm

 van actieonderzoek). Tenslotte w
ordt 

de w
erkw

ijze geëvalueerd in een team
overleg 

en w
orden afspraken gem

aakt voor verbetering 
en verdieping. U

iteindelijk is het de bedoeling 
dat de m

eertalige taalronde een vast onderdeel 
w

ordt van het onderw
ijs op de school.

H
et is tenslotte van belang nog op te m

erken 
dat er niet alleen w

ordt gew
erkt m

et individuele 
scholen. O

ok studenten van de m
eertalige pabo 

van N
H

L Stenden w
erken m

et de m
eertalige 

taalronde en het ontw
erp staat centraal in het 

‘N
etw

erk van taalcoördinatoren’ in een soort 
train-de-trainer program

m
a. 

D
e evaluaties van leerkrachten, studenten en 

taalcoördinatoren w
orden gebruikt om

 inzicht te 
krijgen in de w

ijze w
aarop de aanpak en het ba-

sisontw
erp verder kan w

orden verbeterd.

O
pbrengsten van de m

eertalige 
taalronde 
In 2017 is het subsidietraject gestart en op dit 
m

om
ent is het nog volop in ontw

ikkeling, de 
eerste resultaten laten het volgende zien: bij 
leerlingen én leerkrachten.

aanw
ezige talen in de klas en de onderw

ijstaal te 
integreren. Zo is het bijvoorbeeld m

ogelijk om
 in 

de eigen taal te brainstorm
en, of om

 de eerste 
ideeën in de thuistaal op een ideeënlijstje vast te 
leggen. D

e verschillende talen vorm
en dan niet 

alleen de basis van het schrijfproces, m
aar kun-

nen bijvoorbeeld gem
akkelijk m

et elkaar w
orden 

vergeleken, w
aardoor leerlingen inzicht krijgen 

in de betekenis en structuur van die talen. O
ok 

is het m
ogelijk om

 te w
erken m

et taaldoelen (via 
de C

LIL-aanpak), w
aarbij gericht w

ordt ingezet 
op de ontw

ikkeling van een specifiek dom
ein 

(m
ondeling, schriftelijk) in een bepaalde taal. In 

de praktijk van het traject IM
O

 w
ordt vooral ge-

w
erkt m

et het Fries en de streektalen naast het 
N

ederlands, m
aar uiteraard kunnen ook m

igran-
tentalen, of het Engels een onderdeel vorm

en 
van de m

eertalige taalronde.  

D
e aanpak op de scholen

D
e m

eertalige taalronde is een basisontw
erp, 

w
aarm

ee scholen/leerkrachten, m
et ondersteu-

ning van onderzoekers en onderw
ijsbegeleiders, 

een vertaalslag kunnen m
aken naar de eigen 

klas. W
e hanteren een praktijkgerichte ontw

erp-
aanpak, w

aarbij onder m
eer de volgende sleutel-

principes centraal staan:
1   W

e w
erken op basis van vragen van leerkrach-

ten sam
en m

et de onderw
ijspraktijk aan het 

vorm
geven van inspirerend m

eertalig onderw
ijs.

2   Leerkrachten m
aken zelf een vertaalslag naar 

de eigen klas, hierdoor w
ordt de betrokken-

heid bij de vernieuw
ing en het gevoel van ei-

genaarschap verhoogd.
3   W

e gaan uit van het principe dat leerlingen 
talen leren door talen te gebruiken.
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Bij de leerlingen
A

llereerst zijn vrijw
el alle leerlingen betrokken en 

enthousiast. D
it uit zich niet alleen in het verloop 

van de les, m
aar ook doordat leerlingen graag 

op een verloren m
om

ent tijdens de schooldag 
verder schrijven aan hun tekst. N

aast het enthou-
siasm

e en de betrokkenheid zijn ook de schrijf-
producten vaak verrassend en boven verw

ach-
ting: leerlingen schrijven langere en kw

alitatief 
betere teksten en hebben plezier in het schrijven 
hiervan! 
Een bijkom

end effect is dat leerlingen m
eer spel-

lingbew
ustzijn ontw

ikkelen: in het verleden w
erd 

de transfer van de spellingles naar een gew
one 

taalles bijna niet gem
aakt, nu zijn de leerlingen 

al tijdens het schrijven van de tekst gem
otiveerd 

om
 w

oorden op de juiste m
anier te schrijven. D

e 
urgentie hiervan ontstaat m

ede doordat de tekst 
uiteindelijk ook echt gepubliceerd gaat w

orden. 
H

et gebruik van m
eerdere talen tijdens een 

taalronde m
aakt dat leerlingen onderling m

eer 
w

aardering voor elkaars taal en achtergrond 
ontw

ikkelen, alsof door het gebruik van de eigen 
thuistaal andere kinderen zich m

eer realiseren 
dat een kind ergens anders opgegroeid kan zijn. 
D

aarnaast w
orden leerlingen uitgedaagd om

 
andere talen m

eer te gaan spreken en eventueel 
zelfs te schrijven. 

Bij de leerkrachten
D

oor het zichtbare effect op de leerlingen en 
op de resultaten van de leerlingen, zijn ook de 
leerkrachten enthousiast. Tijdens het traject ont-
vangen leerkrachten begeleiding en w

orden ze 
uitgedaagd om

 gezam
enlijk een taalronde voor 

te bereiden. Tijdens deze voorbereiding w
ordt 

onbew
ust van en m

et elkaar geleerd en inspire-
ren collega’s elkaar. 

H
et inzetten van m

eerdere talen tijdens de taal-
ronde w

ordt door de m
eeste leerkrachten nog 

w
el als lastig ervaren: ze zijn van goede w

il m
aar 

ook gew
end om

 een les in één taal te geven. O
ok 

de rol die zij zelf vervullen tijdens de uitvoering 
van de taalronde is voor de m

eesten nieuw
: de 

m
eer coachende en begeleidende rol vraagt an-

dere vaardigheden op het gebied van interactie: 
m

eer dialogisch, m
inder instructief. Leerkrachten 

realiseren zich gedurende het traject steeds 
m

eer w
elke (taal)m

ogelijkheden de taalronde 
biedt.  

O
m

 geïnteresseerden inzicht te geven in onze 
aanpak m

.b.t. de m
eertalige taalronde hebben 

w
e in 2018 een educatieve film

 gem
aakt. D

eze is 
bekijken via: interactieindeklas.com

/taalronde.

Afronding
O

p dit m
om

ent is op het gebied van de Friese 
taal veel gaande in deze provincie. M

et de m
eer-

talige taalronde kunnen w
e goed aansluiten bij 

deze ontw
ikkelingen. H

et streven is om
 scholen 

handvatten te bieden om
 op inspirerende en 

geïntegreerde m
anier vorm

 te geven aan m
eer-

taligheid. Een w
erkw

ijze die tegem
oetkom

t aan 
de talige diversiteit op iedere school in Friesland. 
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Inleiding
Taal yn Byld is een project voor basisscholen 
dat door het lectoraat Taalgebruik en Leren van 
N

H
L Stenden H

ogeschool (in sam
enw

erking m
et 

Lân fan Taal) is ontw
ikkeld om

 de bew
oners van 

m
ulticulturele w

ijken bew
ust te m

aken van de 
culturele en talige rijkdom

 van de w
ijk. D

oor in 
te zetten op w

aardering van elkaars m
oeder-

talen w
erd verbinding tussen w

ijkbew
oners 

m
et verschillende achtergronden beoogd. Taal 

yn Byld is gestart in het kader van de C
ulturele 

H
oofdstad 2018 en zal na succesvolle ervaringen 

op scholen in Leeuw
arden een voortzetting 

krijgen binnen Inspirerend M
eertalig O

nderw
ijs.

H
et project bestaat uit tw

ee deelprojecten, 
nam

elijk een deel w
aarin de kinderen m

ooie 
zinnen in de verschillende m

oedertalen in beeld 
brengen en een deel w

aarin ze onderzoek doen 
naar de variatie in het gebruik van de verschil-
lende talen in de w

ijk. In dit artikel richten w
e 

ons op het eerste deel van het project. 

H
et project

Taal yn Byld draait om
 het w

aarderen van de 
eigen en anderm

ans m
oedertaal en het plezier 

beleven aan m
eertaligheid. H

et project is in 
het schooljaar 2017-2018 uitgevoerd op zeven 
Leeuw

arder basisscholen in de w
ijken A

ldlân, 
Bilgaard, C

am
buursterhoek, C

am
m

ingha-
buren, Schieringen-H

eechterp, het V
liet en de 

Vrijheidsw
ijk; w

ijken m
et een grote m

ulticulturele 
en talige verscheidenheid. 
In een korte lessenreeks w

erden de leerlingen 
eerst georiënteerd op het begrip m

oedertaal 
en op hoe m

ooi en betekenisvol taal kan zijn. 
D

aarna gingen de kinderen naar huis m
et de 

opdracht om
 m

et hulp van een vragenlijstje 
hun ouders te bevragen over m

ooie zinnen, 
spreuken, gezegdes en versregels uit hun eigen 
m

oedertaal. Een belangrijk aspect in dat gesprek 
w

as de vraag w
aarom

 de zin zo m
ooi of beteke-

nisvol is voor de ouders. D
e m

ooie uitspraken 
en zinnen, oftew

el de taalschatten, w
erden 

14. Taal yn Byld
Aandacht voor m

oedertalen 
in het basisonderw

ijs

Janke Singelsm
a 

M
aaike Pulles
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Baukje Roosm
a, leerkracht op IKC

 Aventurijn, 
heeft m

et haar school deelgenom
en aan het 

project en vertelt in een film
pje w

at dat voor hun 
school heeft betekend:
“Bij ons op school w

erd de ouderbetrokkenheid 
enorm

 vergroot en er ontstond begrip voor 
elkaars situatie. H

et w
as fantastisch om

 te 
m

erken dat ouders zo graag een steentje w
ilden 

bijdragen aan dit project. H
et enthousiasm

e w
as 

groot. O
uders gaven aan dat ze het fijn vonden 

dat hun taal, hun eigen taal, er naast het N
eder-

lands m
ocht zijn in een officiële instantie als een 

school. W
ij vonden dit als team

 zo’n w
aardevol 

iets, dat het absoluut een vervolg krijgt op onze 
school.” (Zie: interactieindeklas.com

/taal-yn-
byld)

D
e leerlingen

H
et inventariseren van de verschillende talen in 

de groep, en het aan elkaar laten horen hoe die 
talen klinken, bracht in de groep verbazing en 
bew

ondering tew
eeg. Kinderen voelden zich 

gew
aardeerd en gezien om

 het feit dat ze – naast 
het N

ederlands – ook andere talen spreken. 
Leerlingen vertellen dat ze het fijn vinden om

 op 
school hun eigen taal te laten horen (Berenst, 
Pulles & Singelsm

a 2017). 

H
et volgende voorbeeld van een gesprekje 

tussen een leerkracht en een leerling naar 
aanleiding van de door haar m

eegebrachte 
tekst in het H

ebreeuw
s illustreert dit. Lily (de 

Eestroom
, taalklas) leest haar H

ebreeuw
se tekst 

voor aan de leerkracht:

vervolgens in de klas bew
onderd en besproken 

en er w
erden vertalingen in het Fries en N

eder-
lands bij gem

aakt. Tot slot w
erden de zinnen op 

een m
ooie creatieve m

anier door de leerlingen, 
vaak m

et hulp van de ouders, in beeld gebracht 
op posters. O

m
dat het project in 2018 deel 

uitm
aakte van Leeuw

arden C
ulturele H

oofdstad 
van Europa, konden de posters op groot form

aat 
in de w

ijken opgehangen w
orden. 

O
pbrengsten

H
et project heeft verschillende opbrengsten 

gehad, zow
el voor de leerkrachten die het in 

hun klassen hebben uitgevoerd, als voor de 
leerlingen en hun ouders (Pulles & Singelsm

a 
2018; Rom

ashuk 2018). M
aar ook breder, voor de 

w
ijk, heeft het project Taal yn Byld een bijdrage 

geleverd aan w
aardering voor elkaar en elkaars 

(talige) achtergonden. 

D
e leerkrachten

D
oor de aandacht voor m

oedertalen in de klas 
w

erd het inzicht van leerkrachten in de betekenis 
van m

oedertalen voor de leerlingen groter. 
Veel leerkrachten w

isten voor de start van dit 
project w

el dat hun leerlingen thuis andere talen 
spreken, m

aar ze hadden zich bijna nooit eerder 
gerealiseerd dat er zo veel verschillende talen 
op school zijn en dat hun leerlingen dagelijks 
m

eerdere talen gebruiken. 
H

et zien van stralende gezichten w
anneer de 

kinderen m
ochten vertellen over hun m

oeder-
talen, deed de leerkracht duidelijk beseffen hoe 
belangrijk deze aandacht voor de thuistaal is en 
hoe deze aandacht ervoor kan m

eew
erken aan 

een positief gevoel voor zow
el de individuele 

leerling als voor de hele groep. 
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D
e ouders

O
uders die voorheen niet of nauw

elijks bij 
schoolse activiteiten aanw

ezig w
aren, kom

en 
naar aanleiding van de teksten w

él naar school. 
D

e ouders zijn nu de experts, en dat laten ze dan 
ook graag zien. Voor het vinden van de goede 
vertaling w

as de hulp van de ouders bijna altijd 
noodzakelijk, zeker als het ging om

 een ander 
schrift.
O

p een aantal scholen m
aakten de ouders 

sam
en m

et hun kind de poster en dit leidde tot 
bijzondere gesprekken. Zo vertelde een Turkse 
vader dat hij het belangrijk vindt, dat zijn zoon 
niet vergeet w

at zijn achtergrond is en dat hij 
het bijzonder vindt dat een officiële instantie, 
zoals een school, aandacht schenkt aan zijn 

m
oedertaal (Pulles & Singelsm

a 2018). Een Israë-
lische vader vertelt, dat hij het belangrijk vindt 
dat zijn dochter in aanraking kom

t m
et verschil-

lende culturen in N
ederland, om

dat hij gelooft 
dat m

ensen elkaar daardoor beter w
aarderen. H

ij 
heeft dit gem

ist in zijn thuisland.
D

oor juist de ouders – via de kinderen – aan te 
spreken op hun m

oedertaal en op de culturele 
rijkdom

 die daarin ligt besloten, is de drem
pel 

om
 de school te betreden voor die ouders zeker 

lager gew
orden.

Leerkracht: W
aar gaat die zin over, Lily?

Lily: 
O

ver w
ater…

lang w
ater…

Leerkracht:   Een kanaal? W
as het recht? G

egraven?
Lily:  

 (m
aakt kronkelend gebaar m

et handen)
Leerkracht:  Een rivier?
Lily:  

boel, veel, veel w
ater

Leerkracht:   Vertel, w
at w

as er m
et het w

ater?
Lily:  

 (m
aakt gebaar naar hart en lacht)

Leerkracht:  Liefde? Jaaaa.
Lily:  

U
itm

aken, liefde, kan niet.
Leerkracht:   H

et w
ater kan de liefde niet uitm

aken…
 

blussen…
 D

at is m
ooi.

Lily:  
Ja, dat kan niet. (lacht)

Leerkracht:   Laat nog eens horen. Lees het nog eens voor.

D
e leerkracht vertelt dat Lily later aan de leerkracht 

vraagt of ze nog eens iets uit het H
ebreeuw

s m
ag 

voorlezen. Ze vertelt dat ze dat zo m
ooi vond.



Rispje en Siedzje

108

D
e w

ijk en de stad
O

p 24 m
ei 2018 w

erden m
et een feestelijke 

expositie in w
ijkcentrum

 H
eechterp-Schieringen 

veertig posters gepresenteerd aan ouders, 
leerkrachten en w

ijkbew
oners. D

eze posters 
hangen vanaf dat m

om
ent op zeven verschillen 

locaties in de nabijheid van de deelnem
ende 

scholen. D
aarnaast w

as Taal yn Byld op 2 
septem

ber 2018 opgenom
en in de program

-
m

ering van het U
itfestival Leeuw

arden m
et de 

presentatie van een korte film
 over het project 

en een expositie op het dak van O
be, het 

bezoekerscentrum
 van Lân fan Taal. Zow

el op 
de locaties in de w

ijken als bovenop het dak van 
O

be, in het centrum
 van Leeuw

arden, gaven de 
posters m

et zinnen in allerlei talen aanleiding tot 
gesprekken over de betekenis van m

oedertaal 
tussen voorbijgangers

Boven: O
uders helpen m

ee m
et het m

aken van 
de posters.

Rechts: D
e posters van ikc Kinderkoepel op het 

hekw
erk bij de school.

In het kunstw
erk voor het w

ijkcentrum
 

H
eechterp-Schieringen hangen de posters 

van obs D
e Plataan.
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Taal yn Byld in de toekom
st

In het kader van Inspirerend M
eertalig O

nderw
ijs 

zal Taal yn Byld in de toekom
st voortgezet 

w
orden. H

et is een project van verbinding en 
w

aardering voor taal en identiteit. D
at is niet 

alleen belangrijk voor de m
igrantentalen, m

aar in 
Friesland geldt datzelfde ook voor een positieve 
houding ten opzichte van en w

aardering van het 
Fries. M

et nam
e voor scholen, die in de lagere 

profielen van het Taalplan Frysk (Varkevisser & 
W

alsw
eer, 2018) vallen, biedt Taal yn Byld volop 

kansen om
 te w

erken aan een positieve attitude 
ten aanzien van het Fries vanuit een m

eertalig 
perspectief.
Een A

ntilliaanse vader uit Leeuw
arden zegt: 

‘H
et Papiam

ents betekent m
ijn trots, w

ie ik ben, 
van w

aar ik kom
 en hoe ik denk. H

et zit in m
e. 

D
at geldt voor de Friezen vast ook!’
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D
e posters van ikc Kinderkoepel op het hekw

erk 
bij de school.

Syrische jongeren lezen en bespreken de betekenis 
van een A

rabische tekst op het dak van O
be. 

Ze vertellen dat ze een jaar in N
ederland zijn. 
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Inleiding
Een van de kerntaken van een lectoraat is dat 
zij verbinding zoekt m

et de opleiding w
aartoe 

zij behoort en een bijdrage levert aan het 
versterken van die opleiding. Een goede en ook 
logische m

anier om
 dat te doen is studenten 

betrekken bij het onderzoeksgebied w
aar het 

lectoraat zich op richt. Im
m

ers, op die m
anier 

snijdt het m
es aan tw

ee kanten. A
an de ene kant 

zorgen ervaren onderzoekers voor overdracht 
van kennis die ontw

ikkeld is binnen het lectoraat 
en geven door hun begeleiding een krachtige 
im

puls aan het onderzoekend verm
ogen van 

studenten. A
an de andere kant betekent deze 

deelnam
e van studenten in het lectoraat ook dat 

de praktijk van de basisschool, via de onder-
zoeksvragen uit hun stagepraktijken, steeds 
opnieuw

 de kenniskring van het lectoraat 
binnenkom

t, besproken w
ordt en kennis hierover 

gedeeld w
ordt. 

Kennisbasis Taalontw
ikkelend Leren

O
m

 bovenstaande vorm
 te geven is de m

inor 
Taalontw

ikkelend Leren ontw
ikkeld. D

eze m
inor 

kan zow
el door studenten van de Academ

ie 

Prim
air O

nderw
ijs als de Academ

ie Voortgezet 
O

nderw
ijs gevolgd w

orden. Tijdens deze m
inor 

krijgen studenten eerst een brede kennisbasis 
aangeboden, in de vorm

 van colleges, w
aarin 

het gedachtegoed van het lectoraat w
ordt 

gedeeld. D
e rol van taal en taalgebruik voor 

zow
el taalontw

ikkeling als kennisconstructie 
w

ordt toegelicht en besproken m
et studenten. 

H
ierbij w

ordt ingegaan op vernieuw
ende vorm

en 
van onderw

ijs w
aarbij leerlingen betrokken zijn 

bij de leerstof en actief aan de slag zijn m
et de 

stof en w
aarbij ze zoveel m

ogelijk w
erken m

et 
eigen leervragen. D

e interactievaardigheden 
rondom

 dat leerproces in de klas (van zow
el de 

leerkracht als van de kinderen), m
aar ook het 

lezen en schrijven dat gericht is op leren, vorm
en 

de belangrijkste onderw
erpen binnen deze 

kennisbasis. D
eze onderw

erpen zijn voor iedere 
student van belang, of je nu aardrijkskunde 
geeft aan een derde klas vw

o of een activiteit 
in de kleine kring begeleidt bij kleuters: alle 
leren is in taal en in elke klas en in alle leerjaren 
en bij elk vak speelt taal, taalaanbod en taalge-
bruik een rol. Taal bij geschiedenis is een ander 
soort taal dan de taal bij de w

iskundeles en elk 

15. M
inor Taal -

ontw
ikkelend leren

Sjoeke Faasse
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O
nderzoek door studenten

D
e afgelopen jaren hebben ongeveer tw

intig 
studenten deelgenom

en aan deze m
inor. Zij 

hebben onderzoek gedaan naar een vraag 
w

aar zij in de praktijk tegenaan liepen. Een 
student vond bijvoorbeeld dat de kw

aliteit van 
de inbreng van kleuters in gesprekken (zow

el 
onderling als in het kringgesprek) erg m

inim
aal 

w
as. D

eze student heeft geprobeerd hier verbe-
tering in aan te brengen door het introduceren 
van een verhalend ontw

erp. N
a de analyse van 

opgenom
en beelden bleek dat kinderen bij de 

uitw
isseling van ideeën en oplossingen veel 

vaker gebruik m
aakten van redeneervaardig-

heden dan bij onderw
ijsontw

erpen die van 
tevoren al een m

in of m
eer gesloten uitkom

st 
hebben. 

Een andere student w
as erg ontevreden over het 

kringgesprek op m
aandag over een actualiteit. 

Zij vond haar leerlingen niet betrokken en de 
kw

aliteit van het gesprek onvoldoende om
dat 

er w
elisw

aar m
eningen uitgew

isseld w
erden 

m
aar kinderen niet op elkaar ingingen. Zij heeft 

getracht dit te verbeteren door aandacht te 
besteden aan haar eigen interactie, bijvoorbeeld 
door het m

eer stellen van zogenaam
de infor-

m
ation seeking questions (vragen w

aarop de 
leerkracht het antw

oord ook niet w
eet) en door 

het vaker doorspelen van vragen, door de keuze 
van het onderw

erp w
at besproken zou w

orden 
bij de leerlingen te laten en door aandacht te 
besteden aan argum

entatievaardigheden. Zij 
heeft tijdens dit gehele proces tw

ee keer een 
argum

entatietest afgenom
en (ontw

ikkeld door 
het lectoraat). Bij de tw

eede afnam
e w

as er een 
significante verbetering te zien.  

type taal kan voor leerlingen een struikelblok 
zijn. M

aar leerlingen kunnen ook struikelen 
doordat de leraar zijn taalaanbod onvoldoende 
afstem

t of om
dat er van huis uit een andere 

m
oedertaal w

ordt gesproken en de leerling 
daarom

 problem
en ondervindt m

et het gebruik 
van de schooltaal. O

f leerlingen w
erken sam

en 
in groepjes, m

aar kom
en in hun onderlinge inter-

actie niet tot een m
eer cognitieve academ

ische 
vorm

 van taalgebruik w
aardoor kansen om

 
kennis te construeren onbenut blijven. Kortom

: 
voor iedere leraar is bew

ustw
ording van taal en 

het gebruik van taal in zijn les van belang. Zonder 
taal kan er niets uitgelegd w

orden, kunnen er 
geen concepten geleerd w

orden, kan er niet 
over een onderw

erp gepraat of geschreven 
w

orden. Een goede taalvaardigheid, passend 
taalaanbod en interactie die kansen biedt om

 
tot taalgebruik en leren te kom

en, is dan ook 
cruciaal om

 het onderw
ijs te versterken en vorm

 
te kunnen geven aan de 21 ste -eeuw

se vaardig-
heden. 

In deze kennisbasis w
orden colleges verzorgd 

door verschillende leden van de kenniskring m
et 

ieder zijn eigen expertise op één van de deelon-
derw

erpen van het lectoraat (lezen, schrijven, 
m

ondelinge taalontw
ikkeling, volgen van de 

m
ondelinge en schriftelijke taalontw

ikkeling, 
N

T2, taal in de vakken). Bij ieder deelonderw
erp 

staat de onderlinge verhouding tussen taal, 
kennisconstructie en interactie in een m

eertalige 
context centraal. N

a het volgen van deze brede 
kennisbasis kiest de student een onderw

erp 
w

aar hij praktijkgericht onderzoek naar w
il doen. 

D
e student w

ordt daarbij begeleid door één of 
tw

ee leden van de kenniskring m
et expertise op 

het gebied van zijn keuze.
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Studenten m
ogen hun onderzoek alleen m

aar 
ook in tw

eetallen uitvoeren. Een prachtig 
voorbeeld van zo’n sam

enw
erking is het 

onderzoek dat een student van de pabo en een 
student van de tw

eedegraads lerarenopleiding 
N

ederlands sam
en vorm

 hebben gegeven. Zij 
hebben onderzocht op w

elke m
anier leerlingen 

uit groep 5/6 en leerlingen uit 2-havo/vw
o een 

instructieve tekst schrijven. Vervolgens hebben 
zij de klas verdeeld in groepjes. Een deel van 
deze groepjes, de onderzoeksgroep, besprak 
m

et elkaar w
elke kenm

erken een instructieve 
tekst heeft. Bij een tw

eede schrijfronde w
erden 

de schrijfproducten van de onderzoeksgroep 
en de controlegroep m

et elkaar vergeleken 
m

et behulp van het Schriftelijk O
bservatie-

instrum
ent Instructie (zie: interactieindeklas.

com
/observatie-instrum

enten). D
aarbij bleek 

dat leerlingen die m
et elkaar hadden overlegd 

over genrekenm
erken zich veel m

eer hadden 
ontw

ikkeld in dit genre dan leerlingen die deze 
kans niet hadden gekregen. H

iernaast hebben 
deze studenten nog onderzoek gedaan naar de 
verschillen tussen leerlingen uit de tw

eede klas 
havo/vw

o en leerlingen uit groep 5/6 en hebben 
ze aangetoond dat er door de aanw

ezigheid 
van een leerkracht bij het overleg beduidend 
m

inder interactie plaats vindt tussen leerlingen 
onderling.

Afronding
D

e studenten die de m
inor 3 Taalontw

ikkelend 
Leren hebben gevolgd geven in hun eindre-
flectie vrijw

el unaniem
 aan dat zij blij zijn dat zij 

de gelegenheid hebben gekregen om
 nu eens 

gedurende langere tijd heel precies te kijken naar 
w

at er (interactioneel) w
erkelijk gebeurt in hun 

klas, w
anneer er echt geleerd w

ordt. D
at ‘echte 

leren’, dat staat of valt m
et de ruim

te voor en de 
kw

aliteit van interactie. Bew
ustw

ording hiervan 
bij studenten is een eerste en belangrijke stap. 
Im

m
ers, zij gaan straks de school in en nem

en 
die bew

ustw
ording m

ee in hun praktijk. M
et alle 

kennis en handvatten die de student tijdens de 
m

inor heeft opgedaan heeft hij een instrum
ent 

in handen om
 zijn professionele vaardigheden 

verder te ontw
ikkelen en een steeds betere 

leerkracht te w
orden. Een leerkracht voor w

ie 
niet de m

ethode of de toets de leidraad is, m
aar 

die krachtig onderw
ijs w

eet te creëren vanuit 
doelen en w

aarbij ieder kind zich betrokken voelt 
en w

aarbij ieder kind zijn taalvaardigheid en zijn 
kennis optim

aal kan ontw
ikkelen. H

ieraan heeft 
de m

inor in het verleden een belangrijke bijdrage 
m

ogen leveren en ook de kom
ende jaren zal de 

m
inor aangeboden w

orden, w
ellicht in een iets 

andere vorm
 zodat m

eer recht gedaan w
ordt aan 

bijvoorbeeld m
eertalige interactie.

W
e hopen in de toekom

st nog veel studenten 
te m

ogen begeleiden in hun onderzoek gericht 
op een van de deelonderw

erpen van het 
nieuw

e lectoraat. W
e zijn ervan overtuigd dat 

w
e daarm

ee aankom
ende leerkrachten helpen 

om
 de kw

aliteit van de interactie in hun klas te 
versterken en dat helpt echt om

 m
ooier en beter 

onderw
ijs te aan te bieden!
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Inleiding
In de m

eertalige context van het onderw
ijs in 

Friesland, w
ordt van scholen verw

acht dat ze 
de ontw

ikkeling van leerlingen volgen voor 
zow

el N
ederlands als Fries op alle dom

einen 
van taalvaardigheid. Voor leesvaardigheid en 
taalkennis/taalverzorging biedt de m

ethode 
vaak handvatten om

 deze vaardigheden in 
beeld te brengen of zijn er toetsen voorhanden. 
D

e ontw
ikkeling in productieve m

ondelinge 
en schriftelijke taalvaardigheden is echter 
m

oeilijker te volgen. H
et ontbreekt leerkrachten 

vaak aan een instrum
ent om

 de ontw
ikkeling 

van leerlingen op deze vaardigheden in beeld 
te brengen. Feedback op de m

ondelinge en 
schriftelijke taalproductie van kinderen beperkt 
zich m

eestal dan ook tot algem
ene opm

er-
kingen op basis van intuïties en ervaring (w

at 
m

ag je op een bepaald m
om

ent verw
achten?) 

en algem
ene uitspraken over w

aar bijvoorbeeld 
een goede presentatie aan m

oet voldoen. O
m

 
leerkrachten te ondersteunen bij het volgen 
van de N

ederlandse m
ondelinge en schriftelijke 

taalontw
ikkeling van hun leerlingen is in een 

eerder project van het Lectoraat Taalgebruik & 
Leren van de N

H
L H

ogeschool en het voorm
alige 

16. O
bserveren en 

(zelf)evalueren van 
m

ondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid

 1

M
aaike Pulles

Anke H
erder

1 
 D

it artikel is een bew
erking van een eerder artikel dat is verschenen in een bundel over de evaluatie-instrum

enten voor het Fries 
(Pulles, Faasse & Singelsm

a, 2017).
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O
bservatie als m

ethode om
 

ontw
ikkeling van taalvaardigheid 

te volgen
Vanuit de sociaal-culturele leertheorie kunnen w

e 
de ontw

ikkeling van taalvaardigheden bezien als 
het leren (toepassen) van bepaalde handelingen 
in een specifieke sociaal-culturele context. H

et 
leren vindt altijd plaats in interactie m

et anderen 
en m

et de sociale om
geving (o.a. V

ygotsky 1978, 
W

ells 1999, W
alsw

eer 2015). In deze lijn zien w
e 

de ontw
ikkeling van taalvaardigheid dan ook als 

contextafhankelijk: het ontw
ikkelen van taalvaar-

digheden is nauw
 verbonden aan de sociale 

context w
aarin de taalactiviteiten plaatsvinden, 

kinderen doen verschillende ervaringen op in 
verschillende sociale contexten en leren zo het 
taalgebruik dat daarbij hoort. En als w

e dan 
kinderen w

illen volgen in hun ontw
ikkeling, 

betekent dat bijvoorbeeld voor schrijfvaar-
digheid dat w

e de ontw
ikkeling daarvan ook 

in de verschillende sociale contexten w
aarin 

geschreven w
ordt, m

oeten bekijken.
Taalgebruik (in een sociale context) heeft 
een bepaald doel, bijvoorbeeld overtuigen of 
inform

atie verstrekken, dat bereikt kan w
orden 

door het taalgebruik (schriftelijk of m
ondeling) 

zodanig vorm
 te geven dat het gericht is het 

bereiken van het doel. Binnen de genredidactiek 
(Van der Leeuw

 & M
eestringa, 2014) w

orden die 
verschillende sociale doelen gekoppeld aan 
genres, daarm

ee w
orden teksten bedoeld die 

specifieke kenm
erken op het gebied van taalge-

bruik en structuur hebben. Een sociaal doel kan 
dan bijvoorbeeld zijn om

 te vertellen hoe te 
handelen en daarvoor schrijf je een instructieve 
tekst, zoals een recept of een spelinstructie. In 
het geval van m

ondelinge taalvaardigheid geef je 
een m

ondelinge instructie. In de genredidactiek 

Expertisecentrum
 taal, onderw

ijs en com
m

u-
nicatie van de Rijksuniversiteit G

roningen een 
reeks instrum

enten ontw
ikkeld om

 de m
onde-

linge en schriftelijke taalvaardigheid N
ederlands 

van kinderen in de m
iddenbouw

 en bovenbouw
 

van het basisonderw
ijs op een reeks genres te 

volgen (Berenst, Faasse, Linthorst & Pulles 2013). 
D

e instrum
enten bleken goed bruikbaar in de 

praktijk en daarom
 zijn deze instrum

enten en de 
m

anier w
aarop ze ontw

ikkeld zijn uitgangspunt 
gew

eest voor het ontw
ikkelen van een obser-

vatie-instrum
ent voor het vak Fries. In de jaren 

2011-2013 zijn er elf observatie-instrum
enten 

ontw
ikkeld voor de N

ederlandstalige schriftelijke 
en m

ondelinge taalvaardigheid voor de m
idden- 

en bovenbouw
 van de basisschool, gekoppeld 

aan de referentieniveaus van het Referentiekader 
Taal (M

eijerink 2009). In de jaren 2014 –2016 zijn 
deze instrum

enten aangepast zodat ze ingezet 
kunnen w

orden bij het volgen van de m
onde-

linge en schriftelijke taalvaardigheid in het Fries. 
O

ok zijn er op basis van Friestalig m
ondeling 

en schriftelijk taalgebruik nieuw
e instrum

enten 
ontw

ikkeld voor de onderbouw
 van het basis-

onderw
ijs en voor de onderbouw

 van het 
voortgezet onderw

ijs. W
aar m

ogelijk is bij Friese 
instrum

enten een relatie gelegd tussen de te 
observeren kenm

erken en de beheersingsniveaus 
zoals die beschreven zijn in het Referinsjeram

t 
Frysk (M

eestringa & O
osterloo 2016). O

m
dat 

uit eerdere ervaringen m
et de instrum

enten 
al bleek dat ook leerlingen zelf baat kunnen 
hebben bij dit type observatie-instrum

enten om
 

zicht te krijgen op hun eigen ontw
ikkeling in de 

m
ondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, 

zijn de bestaande leerkracht-instrum
enten verder 

ontw
ikkeld tot zelfevaluatie-instrum

enten voor 
leerlingen in de m

idden- en bovenbouw
 van het 

basisonderw
ijs.
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staat de ontw
ikkeling van genrekennis centraal 

en w
anneer die ontw

ikkeling gevolgd w
ordt, zal 

ook op genreniveau gekeken m
oeten w

orden 
naar hoe leerlingen zich daarin ontw

ikkelen en 
dat betreft zow

el schriftelijke als m
ondelinge 

genres. H
et houden van een m

ondeling betoog 
is (deels) een andere vaardigheid dan het houden 
van een boekbespreking, om

dat het nu eenm
aal 

andere genres m
et andere specifieke kenm

erken 
zijn. D

aarnaast is er nog een psychom
etrische 

reden om
 m

et genres te w
erken: het blijkt dat 

je niet over ‘schrijfvaardigheid’ (en dus ook niet 
over ‘m

ondelinge vaardigheid’) in het algem
een 

kunt spreken, om
dat de vaardigheid, zoals 

gem
eten in holistische of analytische beoorde-

lingen, per genre blijkt te verschillen (Beers & 
N

agy 2011).

D
e m

eest voor de hand liggende m
ethode om

 
de ontw

ikkeling van kinderen w
at betreft hun 

productieve taalgebruik te volgen, is observatie 
van dat taalgedrag zelf, in de context w

aarin 
dat taalgedrag plaatsvindt (W

ilkinson & Sillim
an 

1990). D
ie observaties m

oeten dan betrekking 
hebben op de relevante eenheden van taalge-
bruik, die w

e dus als genres karakteriseren.  
A

ls het om
 beoordelingen gaat, zien w

e dan 
vaak dat er ‘holistisch’ w

ordt beoordeeld: de 
‘kw

aliteit’ van de gehele tekst of m
ondelinge 

taalactiviteit w
ordt dan in één keer getypeerd. 

W
illen w

e echter leerkrachten helpen om
 

adequate feedback op leerlingen te geven, dan 
is een beschrijvende en dus analytische m

anier 
van in beeld brengen voor de hand liggend. W

ij 
spreken daarom

 over ‘observatie-instrum
enten’ 

w
aarm

ee de ontw
ikkeling van kinderen, w

at 
betreft hun concrete taalgebruik, gevolgd kan 
w

orden, en w
aarin zoveel m

ogelijk is afgezien 

van evaluatieve term
en. Tegelijkertijd kan dat 

niet helem
aal, om

dat die ontw
ikkeling steeds 

ook een beoogd eindpunt heeft, nam
elijk dat 

w
at volw

assen en geschoolde taalgebruikers 
doen. D

at w
ordt zichtbaar in de ontw

ikkelings-
lijnen die m

et de afzonderlijke observatiecatego-
rieën zijn verbonden.

O
ntw

ikkeling van een observatie- 
instrum

entarium
O

m
 tot goede en bruikbare observatie-instru-

m
enten te kom

en is bij het ontw
erpen gebruik 

gem
aakt van de Prom

inent Feature Analysis (PFA) 
(G

raves, Sw
ain & M

orse 2011). D
eze analyse is 

erop gericht dat professionals (i.c. leerkrachten) 
system

atisch in kaart brengen w
elke kenm

erken 
opvallend zijn (in positieve of in negatieve zin) in 
de uitvoering van bepaalde taaltaken, die genre-
gebonden zijn. Zie voor m

eer inform
atie eventueel 

de artikelen van Linthorst, Pulles & Faasse (2013) 
en Pulles, Faasse & Singelsm

a (2017). D
e w

erkw
ijze 

van PFA geeft de m
ogelijkheid om

 kenm
erken 

van een schrijfproduct te beschrijven op een 
continuüm

 van kw
aliteit (Sw

ain, G
raves, M

orse & 
Patterson 2012), en daarm

ee van de ontw
ikkeling 

van kinderen in de beheersing van een bepaald 
genre. Sw

ain e.a. concludeerden dat leraren die 
m

et de PFA w
erken zeer goed in staat zijn om

 
relevante genrekenm

erken te destilleren en dat de 
reeks kenm

erken die zo tot stand gekom
en is ook 

door een andere groep leraren w
orden genoem

d. 
D

aarm
ee is de m

ethode ook geschikt om
 in te 

zetten voor de ontw
ikkeling van een observatie-

instrum
ent dat ook de intuïties van andere 

leerkrachten recht doet en hen dus kan helpen om
 

een goed beeld te krijgen van de taalvaardigheid 
van hun leerlingen binnen het genre in kw

estie.
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door de groep leerkrachten. U
it de betrouw

-
baarheidsanalyses bleek toen dat er veelal een 
ruim

 voldoende m
ate van overeenstem

m
ing w

as 
tussen de observatoren (>.80).
D

eze w
erkw

ijze is vervolgens in het tw
eede 

onderzoekstraject ‘Evaluaasjesysteem
 Frysk’ in 

een verkorte cyclus uitgevoerd, om
dat er voort-

gebouw
d kon w

orden op het eerdere onder-
zoekstraject en om

dat er m
inder tijd beschikbaar 

w
as voor deelnem

ende leraren (Pulles, Faasse 
& Singelsm

a, 2017). Voor dit project m
oest 

de bestaande reeks uitgebreid w
orden naar 

de onderbouw
 van het basisonderw

ijs en de 
onderbouw

 van het voortgezet onderw
ijs.

O
m

dat het instrum
entarium

 uitgaat van genres, 
en die genres in het N

ederlands en Fries 
overeenkom

en, konden de reeds ontw
ikkelde 

instrum
enten vertaald w

orden en gekoppeld 
w

orden aan het Referinsjeram
t Frysk. D

aarnaast 
w

erden vier nieuw
e genres ontw

ikkeld voor de 
onderbouw

 van het basisonderw
ijs en een voor 

de onderbouw
 van het voortgezet onderw

ijs. 
In een derde traject (2018-2019) zijn de 
instrum

enten die ontw
ikkeld w

aren voor de 
m

idden- en bovenbouw
 van het basisonderw

ijs 
om

gevorm
d tot zelfevaluatie-instrum

enten voor 
leerlingen. D

oor leerlingen zelf hun produc-
tieve taalproducten (teksten, presentaties en 
gesprekken) te laten evalueren, w

ordt inzicht in 
het eigen leerproces versterkt en het eigenaar-
schap versterkt. D

e ontw
ikkeling heeft in vier 

fasen plaatsgevonden. A
llereerst w

erden de 
bestaande instrum

enten herschreven in leerlin-
gentaal, w

aarbij som
s ook keuzes w

erden 
gem

aakt om
 kenm

erken w
eg te laten of sam

en 
te voegen (om

dat ze te m
oeilijk w

aren voor 
zelfevaluatie). D

eze eerste versies zijn vervolgens 
voorgelegd aan tw

ee leerkrachten en op basis 

D
e m

ethode van onderzoek die benut w
erd voor 

de ontw
ikkeling van het instrum

entarium
, is die 

van het ontw
ikkelingsonderzoek (Educational 

D
esign Research) (C

ollins & Joseph 2004, Plom
p 

& N
ieveen 2007). D

at is een cyclisch onderzoeks-
proces, w

aarbij een verw
achting ten aanzien van 

een w
erkw

ijze of instrum
ent w

ordt uitgepro-
beerd in de praktijk en op basis van de bevin-
dingen ten aanzien van het functioneren van die 
w

erkw
ijze of het instrum

ent steeds w
ordt bijge-

steld. In dit project betrof het een onderzoek 
naar de m

anier w
aarop de m

ondelinge taalvaar-
digheden en de schrijfvaardigheid van leerlingen 
adequaat in beeld konden w

orden gebracht. 
D

eze w
erkw

ijze is beproefd in het eerste 
onderzoekstraject w

aarin een elftal observatie-
instrum

enten is ontw
ikkeld voor het N

ederlands 
in de m

idden- en bovenbouw
 van het basison-

derw
ijs (Berenst, Faasse, Linthorst & Pulles, 2013; 

Linthorst, Pulles & Faasse, 2013). In dit project 
ging het om

 vier rondes w
aarin telkens door een 

groep van 12 leerkrachten en 4 onderzoekers drie 
observatie-instrum

enten w
erden ontw

ikkeld, 
tw

ee voor m
ondelinge genres en een schriftelijk 

genre. A
an het eind van iedere ronde w

erden de 
w

erkw
ijze en de opbrengsten geëvalueerd, en 

w
erd de opzet voor de volgende ronde op basis 

van evaluatie desgew
enst aangepast. Iedere 

onderzoeksronde bestond uit de volgende 
fasen: (1) vaststellen genre en taken op basis 
van het Referentiekader Taal (M

eijerink e.a. 
2009); (2) uitvoering taken; (3) Prom

inent Feature 
A

nalysis; (4) vaststellen voorlopig instrum
en-

tarium
; (5) uittesten voorlopig instrum

entarium
; 

(6) vaststellen definitief instrum
entarium

. D
e 

definitieve instrum
enten zijn vervolgens getoetst 

op bruikbaarheid en betrouw
baarheid (per 

item
) aan de hand van nieuw

e proefafnam
es 
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van hun feedback zijn testversies ontw
ikkeld. 

O
p een drietal basisscholen zijn de instrum

enten 
vervolgens uitgetest door leerlingen, w

aarbij 
elke school m

et drie genres aan de slag ging. 
A

nalyse van de ingevulde form
ulieren en de 

resultaten uit een online vragenlijst voor de 
leerkrachten, gericht op inhoud en opzet van de 
instrum

enten en op praktische aspecten van de 
uitvoering, hebben geleid tot bijstelling van de 
instrum

enten.
 Beschrijving van het instrum

entarium
Er ligt nu een observatie-instrum

entarium
 voor 

het volgen van de ontw
ikkeling van m

onde-
linge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van 
leerlingen in het basisonderw

ijs en onderbouw
 

voortgezet onderw
ijs. M

et dit instrum
entarium

 
kunnen leerlingen gevolgd w

orden op w
eg naar 

de ‘com
plete’ beheersing van een genre, in een 

m
eertalige situatie w

aar N
ederlands en Fries (en 

eventueel Engels) naast elkaar gebruikt w
orden 

in het onderw
ijs. Er zijn zow

el instrum
enten voor 

de leerkracht die zicht w
il krijgen op de ontw

ik-
keling van leerlingen als instrum

enten voor 
leerlingen, die ingezet kunnen w

orden in het 
leerproces. 
H

et observatie-instrum
entarium

 is een uitw
erking 

van de dom
einen gesprekken (petear), spreken 

(sprekken) en schrijven (skriuw
en), zoals die 

beschreven staan in zow
el het Referentiekader 

Taal als het Referinsjeram
t Frysk. Zie tabel 1 

voor een overzicht van alle instrum
enten. Ieder 

instrum
ent bevat een aantal kenm

erken die van 
belang zijn voor het specifieke genre en een 
aantal algem

ene taalgebruikskenm
erken. D

e 
kenm

erken zijn telkens op een lijn gezet, m
et aan 

de linkerkant van de lijn een om
schrijving van 

w
at te zien/horen is als dit kenm

erk (nog) niet 
goed uitgevoerd w

ordt en aan de rechterkant 
de om

schrijving hoe een positieve realisatie 
van het kenm

erk eruitziet. D
oor deze lijnschaal 

is het m
ogelijk om

 bij herhaald gebruik van het 
instrum

ent de ontw
ikkeling van de leerling op 

het kenm
erk en dus op de verschillende genres 

door de jaren heen te volgen. Zo kan het zijn, 
dat een leerling bij bijvoorbeeld het houden van 
een (m

ondelinge) boekbespreking de klas w
él 

aanraadt om
 het boek te lezen, m

aar dit nog 
niet duidelijk beargum

enteert. D
e leerkracht 

m
arkeert dan bij de betreffende genrekenm

erken 
redelijk links op de lijnschaal (zie schem

a 1). 
Tegelijkertijd kan dezelfde leerling bij de 
‘algem

ene taalgebruiksvaardigheden’ steeds aan 
de rechterkant scoren. W

anneer deze leerling 
na een jaar w

eer de opdracht krijgt een boekbe-
spreking te houden kan hij/zij in een voorgesprek 

Schem
a 1.
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C
onclusie

H
et in beeld brengen en volgen van de 

m
ondelinge en schriftelijke taalvaardigheid is 

ingew
ikkeld en tijdrovend w

anneer leerkrachten 
niet beschikken over een gedegen en goed 
bruikbaar hulpm

iddel. M
et dit observatie-

instrum
entarium

 w
ordt het voor leerkrachten 

eenvoudiger om
 op een eenduidige m

anier 
de voortgang van hun leerlingen in beeld te 
brengen op verschillende relevante aspecten van 
presenteren, gesprekken voeren en schrijven. 
Bovendien geven de zelfevaluatie-instrum

enten 
handvatten om

 de leerlingen zelf eigenaar te 
w

orden van hun eigen leerproces op deze 
gebieden.

erop gew
ezen w

orden om
 duidelijk uit leggen 

w
aarom

 de klasgenoten het boek w
el of niet 

zouden m
oeten lezen. Bij deze tw

eede obser-
vatieronde hoeven de algem

ene taalgebruiks-
vaardigheden ook niet w

eer ingevuld te w
orden, 

om
dat deze im

m
ers al beheerst w

orden.
Bij de zelfevaluatie-instrum

enten is, naast de 
categorieën ‘genrekenm

erken’ en ‘algem
ene 

taalgebruikskenm
erken’ een categorie toege-

voegd w
aarbij de leerlingen een sterk punt en 

tw
ee verbeterpunten (op genreniveau en op 

taalgebruiksniveau) concreet form
uleren.

Tabel 1: O
verzicht van instrum

enten

G
enre

O
nderbouw

 PO
m

iddenbouw
/

 
bovenbouw

 PO
onderbouw

 VO
zelfevaluatie

M
ondeling m

onoloog:
- N

avertelling
- Presentatie
- Betoog
- Instructie
- Boekbespreking

x
xxxx

xxx

xxxx

M
ondeling gesprek:

- Fantasiespel
- Interview
- O

verleg
- D

iscussie

xx
xxx

xxx

xxx

Schriftelijk:
- Schriftelijke taalontw

ikkeling
- Verslag
- Brief m

et verzoek om
 inform

atie
- Instructie
- Recensie
- N

ieuw
sbericht

- Betoog 

x
xxxx

xxxx

xxxxx
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O
m

dat de instrum
enten uitgaan van genres en 

die genres in principe niet gebonden zijn aan een 
specifieke taal, zijn de instrum

enten ook geschikt 
om

 in te zetten in de m
eertalige context zoals 

Friesland die kent, bijvoorbeeld in het kader 
van het project Inspirerend M

eertalig. In een 
vervolgtraject zal vanuit een praktijkgerichte 
en ontw

erpgerichte w
erkw

ijze – sam
en m

et 
leerkrachten - onderzocht w

orden hoe het instru-
m

entarium
 ingebed kan w

orden in het bestaande 
aanbod en in projecten die scholen uitvoeren.
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Ynlieding
M

ei Taalplan Frysk w
urdt útfiering jûn oan it nije 

fêststellingsbelied fan de provinsje Fryslân. D
it 

nije belied is yn 2015 fêstlein (Provinsje Fryslân, 
2015), as útw

urking fan de w
izigingen fan de W

et 
op het Prim

air O
nderw

ijs (W
PO

) en W
et op het 

Voortgezet O
nderw

ijs (W
VO

) yn 2014. 

Taalplan Frysk is yn 2016 úteinset en rint yn alle 
gefallen troch oant 2030. D

y eindatum
 hat der 

m
ei te krijen dat it projekt in grut ûnderdiel is fan 

de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 
2019-2023 (BFTK; M

inisterie van BZK & Provinsje 
Fryslân, 2018). D

e BFTK is de oerienkom
st tusken 

it Ryk en de provinsje Fryslân dêr’t de ôfspraken 
- de am

bysjes - oangeande de Fryske taal en 
kultuer (û.o. foar ûnderw

iis) foar fjouw
er jier yn 

fêstlein binne. Yn de BFTK w
urdt foar Taalplan 

Frysk as foarriedige eindatum
 it jier 2030 neam

d. 
Fan de skoallen w

urdt dan nam
m

entlik ferw
achte 

dat se it (fak) Frysk w
er folslein oanbiede en 

dêrm
ei op in saneam

d profyl A
 útkom

m
e.

N
ei de earste trije jier is it goed om

 efkes w
erom

 
te gean nei it beg

jin. D
er w

urdt nam
m

entlik 
in soad sein en skreaun (ek yn de m

edia) oer 
Taalplan Frysk en dêrút docht bliken dat der 
hjir en dêr w

at betizing oer is. Teffens liket it as 
dat de diskusje oer it Frysk yn it ûnderw

iis te 
faak fierd w

urdt út ferskillende perspektiven, 
(ferkearde) foarûnderstellingen ensfh. w

ei 1. Yn dit 
artikel w

olle w
y dy betizing lyklûke troch yn it 

koart de folg
jende ûnderw

erpen te beskriuw
en:

▪    W
at is de eftergrûn fan Taalplan Frysk?

▪    W
at is Taalplan Frysk (en w

at dus net)?
▪    W

at is de relaasje tusken Taalplan Frysk en 
de BFTK?

17. Taalplan Frysk: 
am

bysjes w
ierm

eitsje
N

ynke Anna Varkevisser
Albert W

alsw
eer

Tiem
en G

roen

1 
 U

tsûndering hjirop binne in fiiftal artikels fan Tom
 D

ykstra, foarsitter fan de Feriening Frysk U
nderw

iis, dy’t resintlik (m
rt. 2019) 

ferskynd binne op w
w

w
.itnijs.frl ûnder de nam

m
e It is m

ei sizzen net te dw
aan.
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it Frysk en foar hokker taaldom
einen al en g

jin 
oandacht is. D

at de iene skoalle m
ear docht 

(bgl. trijetalige skoallen) en oare w
at m

inder, 
dat w

isten se w
ol, m

ar w
êr’t de ferskillen presys 

sieten, w
ie noch ûndúdlik. D

at m
akket Taalplan 

Frysk ta in unyk ûndersyk. N
ea earder hat der in 

ûnderw
iisûndersyk nei it Frysk w

est dêr’t alle 
skoallen yn de provinsje yn behelle w

iene. Earder 
gie it altyd om

 in stekproef op basis w
êrfan’t de 

útspraken dien w
aarden. 

W
at is Taalplan Frysk  

(en w
at dus net)? 

It ûndersykprojekt Taalplan Frysk bestiet oan no 
ta út trije fazen, dy’t hjirûnder koart beskreaun 
w

urde sille. Yn dit ferbân is it w
ichtich om

 stil te 
stean by de kurrikulum

teory fan Van den A
kker 

e.o. (2006) - skem
atysk w

erjûn yn figuer 1. Yn de 
kurrikulum

teory w
urdt ûnderskied m

akke tusken 
trije represintaasjes fan it kurrikulum

. Sa is der 
in kurrikulum

 lykas bedoeld, oftew
ol it ideale 

kurrikulum
. D

it kurrikulum
 w

urdt form
eel fêstlein 

yn dokum
inten dêr’t ek de ûnderlizzende fyzje 

yn eksplisitearre w
urdt. O

p provinsjaal nivo kin 
dêrby tocht w

urde oan it nije fêststellingsbelied. 
It kurrikulum

 lykas útfierd is de fertaalslach 
fan it kurrikulum

 lykas bedoeld neffens de 
ûnderw

iispraktyk. O
p skoalnivo kin dêrby tocht 

w
urde oan it oanbod en hoe’t dosinten útfiering 

jouw
e oan it kurrikulum

. A
s lêste is der dan it 

kurrikulum
 lykas berikt w

êrby’t sjoen w
urdt nei 

W
at is de eftergrûn fan 

Taalplan Frysk?
Yn it Fryske taalgebiet

2 binne skoallen yn 
it prim

êr ûnderw
iis (pû) sûnt 1980 by w

et 
ferplichte

3 om
 Fryske les te jaan yn alle 

groepen. Foar it fuortset ûnderw
iis (fû) jildt 

dizze ferplichting
4 sûnt 1993, m

ar dan allinne 
yn de ûnderbou. Yn alle oare ûnderw

iis(eftige) 
ynstellingen is der net in ferplichting om

 it 
(fak) Frysk oan te bieden. Konkreet hâldt dit 
yn dat alle foarskoalske ynstellingen

5, spesjaal 
ûnderw

iisskoallen
6, m

ar ek de boppebou fan it fû 
g

jin ferplichting ha om
 it Frysk oan te bieden; se 

m
eie dat dw

aan m
ar hoege dat net perfoarst. 

Yn 2014 binne de w
etten foar basisûnderw

iis en 
fuortset ûnderw

iis w
izige. D

eputearre Steaten 
fan de provinsje Fryslân (D

S) ha it foech krigen 
om

 njonken folsleine ûntheffing ek parsjele 
ûntheffingen te ferlienen oan skoallen dy’t 
it Frysk net folslein oanbiede. D

at is it nije 
fêststellingsbelied fan de provinsje Fryslân. It 
nije belied (Provinsje Fryslân, 2015) docht m

ear 
rjocht oan skoallen dy’t net in folsleine ûntheffing 
nedich ha, m

ar oan de oare kant op dit stuit ek 
net it hiele pakket biede (kinne). D

e oerdracht 
fan it foech oan D

S hat de oanlieding w
est ta 

it opstarten fan it ûndersyksprojekt Taalplan 
Frysk. O

m
 útfiering jaan te kinnen oan it nije 

fêststellingsbelied m
oasten D

S nam
m

entlik yn 
kaart ha w

at de skoallen krekt dogge oangeande 

2  Fryske taalgebiet: alle gem
eenten yn Fryslân m

ei útsûndering fan dielen fan de gem
eenten Kollum

erlân C
A

. en Eaststellingw
erf 

en de folsleine gem
eente W

eststellingw
erf en de W

aadeilannen.
3  W

et op prim
air onderw

ijs, artikel 9, lid 4. 
4  W

et op voortgezet onderw
ijs, artikel 11e, lid 1.

5  W
et kinderopvang, artikel 1.55, lid 1.

6  W
et op expertisecentra, artikel 13, lid 6.
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de opbringsten fan it kurrikulum
. O

p skoalnivo 
kin dêrby tocht w

urde oan de resultaten fan 
learlingen op toetsen.

Faze 1: Taalplan Frysk op skoalnivo 
(feb. 2016 - m

rt. 2018)
It yn kaart bringen fan w

at yndividuele skoallen 
dogge m

ei it (fak) Frysk kin sjoen w
urde as faze 

1 fan it ûndersyksprojekt Taalplan Frysk. O
m

 
dit goed dúdlik te krijen, w

ie it nedich om
 in 

sem
y-strukturearre fragelist te ûntw

ikkeljen. 
D

e fragelist is, njonken algem
iene fragen, 

benam
m

en basearre op ûnderdielen út it 
referinsjeram

t Frysk (rrF; M
eestringa & O

osterloo, 
2015) en op it kurrikulêre spinnew

eb fan Van den 
A

kker e.o. (2006). D
e ûndersikers ha tegearre m

ei 
de direkteur en/of taalkoördinator fan de skoalle 
(en by fuortset ûnderw

iis ek de dosint Frysk) 
de fragelist ynfolle. D

e fragen en antw
urden 

Kurrikulum
 lykas:

Kurrikulum
 lykas:

Kurrikulum
 lykas:

Ryk/Provinsje
bedoeld

útfierd
berikt

Skoalle (bestjoer)
bedoeld

útfierd
berikt

Ynstânsjes
bedoeld

útfierd
berikt

Figuer 1: Kurrikulum
teory fan Van den A

kker e.o. (2006) 

Profyl A
oanbod foar alle kearndoelen.

Profyl B
g

jin oanbod foar skriuw
en.

Profyl C
g

jin oanbod foar lêzen en 
skriuw

en.

Profyl D
g

jin oanbod foar praten en 
skriuw

en.

Profyl E
allinne oanbod foar harkjen en 
attitude.

Profyl F
allinne oanbod foar attitude.

Profyl G
g

jin oanbod foar it Frysk 
as fak.

Tabel 1: Profilen foar prim
êr ûnderw

iis 
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In w
ichtich ûnderdiel yn dy lytse rapporten binne 

ek de am
bysjes foar it Frysk en m

eartaligens dy’t 
de skoalle form

ulearre hat. D
at jout rjochting 

oan de groei dy’t guon skoallen noch m
eitsje 

m
oatte (en/of w

olle) om
 úteinlik foldw

aan te 
kinnen oan de am

bysje fan it Ryk en de provinsje 
Fryslân lykas form

ulearre yn de BFTK: fan alle 
skoallen yn it Fryske taalgebiet w

urdt ferw
achte, 

dat se op profyl A
 útkom

m
e yn 2030. O

an dy 
am

bysje sit in dúdlik groeim
odel fêst, w

ant 
skoallen ha oant 2030 de m

ooglikheid om
 te 

groeien yn de profilen – dus om
 alle jierren lytse 

stapkes te setten. O
an de oare kant is it net in 

útkristallisearre stappeplan om
 fan profyl G

/D
 nei 

profyl A
 te kom

m
en. It is dan ek oan de provinsje, 

de ûnderw
iisstypjende ynstânsjes (A

fûk, C
edin, 

N
H

L Stenden H
ogeschool ensfh.) en de skoallen 

en skoalbestjoeren om
 yn de m

ande ta in plan 
te kom

m
en dat oanslút by ‘dizze skoalle yn dizze 

kontekst’ dêr’t de skoalle fierder m
ei kom

m
e kin 

(sjoch ek faze 3).

Faze 2: Rapport Taalplan Frysk 
(jan. 2018 - sept. 2018)
N

eidat alle skoallen in eigen rapport krigen ha 
en dy rapporten troch D

S fêststeld binne m
ei in 

profyl, is de tw
adde faze fan it ûndersyksprojekt 

Taalplan Frysk yngongen. A
lle sam

m
ele 

data binne byinoar nom
m

en om
 sa yn in 

w
iidw

eidich rapport ynsjoch te jaan yn w
at der 

provinsjebreed dien w
urdt oan it (fak) Frysk. 

Yn It is m
ei sizzen net te dw

aan (Varkevisser & 
W

alsw
eer, 2018) is beskreaun w

atfoar oanbod 
skoallen no krekt ha oangeande it Frysk, en w

êr’t 
noch m

ear oandacht nei útgean kinne m
oatte 

soe. Boppedat jout it ynsjoch yn de am
bysjes fan 

de skoallen. D
e rapportaazje is dus rjochte op 

it kurrikulum
 lykas útfierd (fig. 1) op provinsjaal 

nivo. D
e resultaten oangeande de profilen 

foarm
en m

ei-inoar in lyts rapport oer de skoalle 
dêr’t yn beskreaun stiet w

at de skoalle no krekt 
w

ol en net docht as it giet om
 it (fak) Frysk. 

O
p basis fan dat lytse rapport (taalplan Frysk 

fan de skoalle) ha D
S it profyl fêststeld. Foar it 

pû (sjoch tabel 1) is dat in profyl tusken G
 (g

jin 
oanbod foar it (fak) Frysk) en A

 (oanbod foar 
alle kearndoelen). Foar it fû (sjoch tabel 2) is it in 
profyl tusken D

 (g
jin oanbod) en A

 (oanbod foar 
alle kearndoelen). In profyl seit allinne w

at oer in 
oanbod by it (fak) Frysk, it jout g

jin ynsjoch yn de 
opbringsten (learlingresultaten) oangeande it fak 
Frysk op skoalle. D

at lytse rapport jout foar elke 
skoalle ynsjoch yn it kurrikulum

 lykas útfierd 
(figuer 1) op skoalnivo.

Profyl A
oanbod foar alle kearndoelen.

Profyl B
g

jin oanbod foar: kearndoelen 
4b, 5b en 6b (Frysk as 
m

em
m

etaal).

Profyl C
1

oanbod foar kultuer (1–3) en 
praten (6a), dus g

jin oanbod 
foar: kearndoel 4b, 5b en 6b 
(Frysk as m

em
m

etaal), en 
kearndoel 4a en 5a (Frysk as 
tw

adde taal).

Profyl C
2

allinne oanbod foar kultuer 
(1–3), dus g

jin oanbod foar: 
kearndoel 4b, 5b en 6b (Frysk 
as m

em
m

etaal), en kearndoel 
4a, 5a en 6a (Frysk as tw

adde 
taal).

Profyl D
g

jin oanbod foar it Frysk as 
fak.

Tabel 2: Profilen foar fuortset ûnderw
iis



Rispje en Siedzje127

binne provinsjebreed en foar elk taalgebiet 
w

erjûn yn figuer 2 foar pû en figuer 3 foar fû. 
U

t de figueren w
urdt dúdlik dat taalgebiet ien 

fan de ferklearjende fariabelen is foar it profyl 
dat nedich is. O

are fariabelen dy’t de fariaasje 
yn profilen ferklearje, binne: de taaleftergrûn 
fan de bern, de taaleftergrûn en it foech (en 
bekw

am
ens) fan de dosinten en de fyzje fan de 

skoalle oangeande (it Frysk en) m
eartaligens.

It rapport is benam
m

en bedoeld om
 ynsjoch 

te jaan yn de praktyk om
 sa belied foarm

je te 
kinnen dat oanslút by de situaasje sa’t dy’t hjoed-
de-dei te finen is op skoallen yn de provinsje 
Fryslân. It rapport jout g

jin útkristallisearre 
stappe plan om

 alle skoallen fan profyl G
/D

 nei 
profyl A

 te krijen, m
ar jout w

ol hânfetten om
 in 

kurrikulum
 lykas bedoeld (figuer 1) better foarm

 
te jaan. 

Figuer 3: Resultaten profilen fuortset ûnderw
iis
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Figuer 2: Resultaten profilen prim
êr ûnderw

iis
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am
bysjes út de BFTK nei in m

ienskiplike fyzje 
en w

urkw
ize troch de relevante ynstânsjes en 

projekten. Tagelyk besykje w
y om

 ferbining 
te lizzen tusken strategysk (boppe)skoalsk 
taalbelied en it besteande oanbod (lykas 
m

etoaden en projekten). 

W
at is de relaasje tusken Taalplan 

Frysk en de BFTK?
Lykas earder skreaun is de BFTK de oerienkom

st 
tusken it Ryk en de provinsje Fryslân dêr’t de 
ôfspraken - de am

bysjes - oangeande de Fryske 
taal en kultuer foar de kom

m
ende jierren (2019-

2023) beskreaun stean. D
e BFTK kin dus beskôge 

w
urde as in kurrikulum

 lykas bedoeld (fig. 1) op 
provinsjaal/ryksnivo. U

t it boppesteande is w
ol 

dúdlik w
urden, dat it ûndersyksprojekt Taalplan 

Frysk in w
ichtige rol spilet de kom

m
ende jierren 

om
dat it útfiering jout oan it belied fan de 

provinsje Fryslân (Provinsje Fryslân, 2015). Yn de 
BFTK stiet bygelyks: 

“ It doel is úteinlik dat nei 3 sykly (uterlik 2030) 
alle skoallen yn it Fryske taalgebiet alle 
kearndoelen foar it fak Frysk helje en g

jin 
(parsjele) ûntheffing m

ear krije.” (s. 19)

It is dêrm
ei de bedoeling dat de fazen dy’t 

hjirboppe beskreaun stean, yn de kom
m

ende 
jierren noch trije kear w

erhelle w
urde om

 sa te 
fungearjen as groeim

odel foar de skoallen en 
dêrm

ei it Frysk yn it ûnderw
iis te fersterkjen. 

D
êrm

ei hopet de provinsje ek foldw
aan te kinnen 

oan in oare am
bysje dy’t beskreaun stiet yn de 

BFTK, nam
m

entlik dat: 

Faze 3: Taalplan Frysk - Am
bysjes 

w
ierm

eitsje (okt. 2018 - no)
D

e tredde faze fan it ûndersyksprojekt 
Taalplan Frysk is rjochte op it w

ierm
eitsjen 

fan de am
bysjes dy’t skoallen beneam

d ha 
yn relaasje ta de am

bysje yn de BFTK. Ien fan 
de útw

urkingen dêrfan is in besite oan alle 
skoalbestjoeren. O

an de iene kant w
urde dizze 

besiten brûkt om
 in w

erom
keppeling te jaan fan 

w
at it team

 Taalplan Frysk de ôfrûne jierren op 
de skoallen dien hat. O

an de oare kant w
urde 

de besiten ek brûkt om
 in ynsjoch te krijen yn 

hoe’t bestjoeren stjoere op it Frysk en hoe’t sy 
om

geane m
ei de am

bysjes dy’t troch de skoallen 
form

ulearre binne. D
izze besiten jouw

e dêrm
ei 

ynsjoch yn it kurrikulum
 lykas útfierd (fig. 1) op 

skoalbestjoersnivo. Teffens is it w
ichtich om

 te 
neam

en dat w
y hjir gearw

urkje m
ei de Ynspeksje 

fan it U
nderw

iis. D
e Ynspeksje is beg

jin 2019 
starten m

ei in nij tem
a-ûndersyk nei it Frysk. 

D
êr w

êr’t it skoalbestjoer yn de stekproef foar 
it tem

a-ûndersyk fan de Ynspeksje falt, w
urde 

de petearen safolle m
ooglik yn gearw

urking 
dien m

ei it team
 Taalplan Frysk. D

e útkom
sten 

fan it tem
a-ûndersyk w

urde yn it neijier fan 2019 
ferw

achte.

In tw
adde útw

urking is de ynteraksje m
ei 

gruttere en lytsere ûnderw
iisstypjende 

ynstânsjes (bgl. SFBO
, A

fûk, C
edin, ensfh.) en 

relevante projekten (bgl. Kurrikulum
.frl). D

y 
ynstânsjes en projekten ha nam

m
entlik ynfloed 

op û.o. de m
iddels dy’t skoallen ta har foldw

aan 
ha om

 it Frysk oan te bieden. Troch de ynteraksje 
besykje w

y om
 ferbining te lizzen tusken de trije 

represintaasjes fan de kurrikulum
teory (fig. 1). 

D
at betsjut dat w

e de fertaalslach m
eitsje fan 

it rapport It is m
ei sizzen net te dw

aan en de 
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“ It tal m
em

m
etaalsprekkers dat de Fryske taal 

goed lêze en skriuw
e kin en it tal m

insken m
ei 

it Frysk as tw
adde en tredde taal dat it Frysk 

goed ferstean en prate kin, m
ei 10%

 tanim
t.”  

(s. 7)

D
iskusje: Alle skoallen profyl A

 
yn 2030?
D

e am
bysje dy’t yn de BFTK beskreaun stiet, 

is dat skoallen yn it Fryske taalgebiet g
jin 

ûntheffing m
ear krije fan 2030 ôf. D

at betsjut, 
m

ei oare w
urden, dat alle skoallen yn it Fryske 

taalgebiet yn 2030 op in profyl A
 útkom

m
e 

m
oatte (sjoch tabel 1 en 2). It docht bliken 

dat der nochal w
at betizing is oer w

at in 
profyl A

 no eins ynhâldt. Yn diskusjes dy’t 
w

y fiere m
ei bygelyks learkrêften, direksjes, 

bestjoeren, ynstânsjes en aksjefierders, w
urdt 

dúdlik dat benam
m

en it ûnderskied tusken 
de represintaasjes it kurrikulum

 lykas útfierd 
(fig. 1) en it kurrikulum

 lykas berikt (fig. 1) 
trochinoar brûkt w

urde. M
ei oare w

urden, der 
w

urdt faak tocht dat alle skoallen yn Fryslân 
deselde opbringsten realisearje m

oatte, sûnder 
dat der rekken holden w

urdt m
ei de grutte 

fariaasje tusken skoallen en taaleftergrûn fan 
de populaasje. M

ar dat is fansels net sa, krekt 
likegoed as dat ek net jildt foar oare fakken lykas 
it N

ederlânsk of rekkenjen. 

Profyl A
 betsjut dat skoallen yn 2030 foldogge 

oan de ferplichting fan de w
et. D

e skoallen 
realisearje dan in oanbod foar it (fak) Frysk, 
dat it m

ooglik m
akket dat alle bern yn in rike 

taallearûntjouw
ing harren taalfeardigens 

optim
aal ûntw

ikkelje kinne. It kin dan net 
m

ear sa w
êze dat skoallen de (gem

iddelde) 
taaleftergrûn fan de learlingen ‘m

isbrûke’ om
 

g
jin, of in ûnfolslein oanbod te realisearjen. In 

skoalle dy’t foldocht oan profyl A
, is by steat 

om
 te differinsjearjen nei taaleftergrûn en 

taaltalint fan alle bern. D
at betsjut dus ek dat it 

kurrikulum
 lykas berikt (fig. 1) der op de ferskate 

skoallen ferskillend út sjen sil. Learopbringsten 
binne nam

m
entlik net allinnich it resultaat fan 

in oanbod, m
ar ek fan de m

ooglikheden dy’t in 
learling hat. O

m
 dy reden stiet der yn de BFTK 

net allinnich dat skoallen in profyl A
 ha m

oatte 
yn 2030, m

ar ek dat 10%
 m

ear fan de fan hûs út 
Frysktalige bern geletterd fan skoalle ôfkom

m
e 

(en dus net alle bern).

N
ettsjinsteande dy nuansearring fan w

at der 
krekt bedoeld w

urdt m
ei profyl A

, bliuw
t de 

opdracht oan de skoallen en de begeliedende 
ynstânsjes am

bisjeus. W
at yn alle jierren hjirfoar 

net slagge is, m
oat no yn in lytse tolve jier ree 

w
êze!
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Inleiding
Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘D

ialogisch 
onderw

ijs in m
eertalige contexten’ w

ordt in het 
Lectoraat Taalgebruik & Leren (T&L) vanuit een 
m

ethodologisch praktijkgericht onderzoeks-
kader gew

erkt aan relevante vragen die spelen 
in het w

erkveld. Een belangrijk onderdeel van 
die aanpak zijn gezam

enlijke videoanalyses 
sam

en m
et leerkrachten van interacties tussen 

leerlingen in hun klas. O
p basis van zulke analyses 

kunnen leerkrachten vervolgens aanpassingen 
realiseren in hun onderw

ijspraktijk. Een van 
de eerste vragen hierbij w

as hoe leerkrachten 
het overleg tussen kleuters tijdens groepsw

erk 
kunnen bevorderen. D

eze vraag kw
am

 voort uit 
de behoefte in het w

erkveld om
 kinderen op een 

leerzam
e m

anier beter te laten sam
enw

erken. 
D

it soort vragen staat centraal in het door SIA
 

gesubsidieerde RA
A

K-PRO
 onderzoeksproject 

‘Sam
enw

erken en Taalvaardigheid’. O
m

dat er 
echter nog w

einig kennis w
as over de m

anieren 
w

aarop kleuters zo’n overleg vorm
geven, m

oest 
eerst gedetailleerd w

orden beschreven hoe 
het overleg tussen kleuters verloopt en door 
de interventie van een lessenreeks verandert. 
In dit artikel zal ik daarom

 eerst beschrijven hoe 
besluitvorm

ingsinteracties in groepsw
erk in één 

kleuterklas in de loop van tw
ee projecten veran-

deren. G
ebleken is dat niet alleen de besluitvor-

m
ingsstructuur com

plexer w
ordt, m

aar dat ook 
de praktijken w

aarm
ee jonge kinderen besluit-

vorm
ingshandelingen realiseren, gevarieerder 

18. Veranderingen in 
besluitvorm

ingsinteracties 
tussen kleuters als object 
van praktijkgericht 
onderzoek
Frans H

iddink
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overleg sam
en vorm

geven. O
m

dat een aanpak 
als de C

onversatie A
nalyse (C

A) hier w
el rekening 

m
ee houdt, zoals studies naar groepsoverleg 

van volw
assenen in vergaderingen en van jonge 

kinderen in de kleuterklas m
et hun leerkracht 

duidelijk m
aken (zie bv. G

osen, 2012; H
uism

an, 
2000), hebben w

e deze m
ethodologie gebruikt 

om
 onze vraag te beantw

oorden: H
oe verandert 

de m
anier w

aarop kleuters sam
en besluiten 

nem
en tijdens groepsw

erk? 

D
ata en m

ethodologie
D

e data zijn afkom
stig uit een m

eerjarig onder-
zoeksproject ‘Sam

enw
erken en Taalvaardigheid’ 

(Berenst, 2011), w
aarin zeven kleuterklassen 

gedurende 2,5 jaar vijf onderzoeksprojecten 
hebben uitgevoerd, opgebouw

d volgens de 
m

ethodiek van “Verhalend O
ntw

erpen” (Vos, 
D

ekkers, & Reehorst, 2007). Voor dit artikel 
kom

en de data uit tw
ee van de vijf projecten 

die uitgevoerd zijn op één school. In het eerste 
project w

erkten de kleuters binnen het them
a 

‘Klaar voor de start?’. In het tw
eede project 

(een half jaar later) w
erkten ze binnen het them

a 
‘kleding’. D

eze projecten w
aren in grote lijnen 

uitgew
erkt en beschikbaar voor de deel nem

ende 
leerkracht(en) (H

erder, H
iddink, Prenger, & Pulles, 

2013; W
alsw

eer, Pulles, W
essels, G

roen, & 
N

ysingh, 2013). 
Tussen de uitvoering van deze projecten in 
hebben de kleuters in deze klas sam

en grond-
regels afgesproken. D

it hebben zij gedaan naar 
aanleiding van een door het Lectoraat T&L 
ontw

ikkelde lessenreeks. D
eze lessenreeks is 

gebaseerd op de Thinking Together A
pproach 

en bestaat uit vier lesactiviteiten, w
aarin 

kinderen in kleine groepjes sam
enw

erken aan 
taken. N

a de sam
enw

erking in elke les activiteit 

w
orden. D

oor die nauw
keurige analyse van 

interactie in verband te brengen m
et de aanpas-

singen in de onderw
ijspraktijk, krijgen w

e inzicht 
in hoe leerzam

e interactie gestim
uleerd kan 

w
orden. D

aarm
ee zorgt dit artikel tevens voor 

een concretisering van het onderzoekskader.

Kader
D

e m
om

enten w
aarop kinderen sam

enw
erken 

in kleine groepjes, kunnen een grote bijdrage 
leveren aan hun cognitieve ontw

ikkeling (H
ow

e, 
2010b), m

aar niet alle m
anieren van overleg zijn 

even profijtelijk. W
anneer kinderen bijvoorbeeld 

sam
en problem

en bespreken, hun standpunten 
onderbouw

en m
et argum

enten, elkaars ideeën 
bevragen en streven naar een gezam

enlijke 
oplossing, dragen deze gesprekken w

el sterk 
bij aan de cognitieve ontw

ikkeling (H
ow

e, 
2010a; M

ercer, W
egerif, & D

aw
es, 1999). Rojas-

D
rum

m
ond et al. (2006) karakteriseren dit type 

gesprekken als co-constructief. D
e door M

ercer 
et al. (2007) ontw

ikkelde Thinking Together 
A

pproach blijkt effectief om
 kinderen in de 

basisschool te ondersteunen om
 op deze w

ijze 
te overleggen. Een essentieel kenm

erk van deze 
aanpak is, dat kinderen sam

en reflecteren op hun 
groepsoverleg om

 vervolgens regels voor het 
sam

enw
erken te bedenken. 

O
ndanks hun verhelderende onderscheid m

et 
andere, m

inder effectieve, gespreksvorm
en 

is hun typering echter gebaseerd op het 
zogenaam

de analytische perspectief, w
aarin de 

interactie geanalyseerd w
ordt aan de hand van 

vooraf door de onderzoekers bedachte catego-
rieën. M

aar daarm
ee w

ordt te w
einig onderkend 

dat interacties door de gespreksdeelnem
ers 

sam
en w

orden geconstrueerd. A
ls gevolg 

daarvan blijft onduidelijk hoe kleuters zo’n 
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reflecteren kinderen in gesprek m
et de 

leerkracht op hun sam
enw

erking om
 uiteindelijk 

klassikaal m
et de leerkracht grondregels voor 

het overleg af te spreken. D
eze regels w

orden 
vervolgens opgehangen in de klas en voordat 
kinderen sam

enw
erken in kleine groepjes 

w
orden ze geattendeerd op de afspraken. In de 

kleuterklas w
aarover nu w

ordt gerapporteerd, 
leidde de uitvoering van de lessenreeks tot de 
volgende grondregels, zie figuur 1. 

D
e video-opnam

es van het overleg in beide 
projecten zijn getranscribeerd en geanaly-
seerd volgens de C

A
 (M

azeland, 2003). Voor de 
leesbaarheid van dit artikel heb ik begrippen als 
initiëring en handelingen ruim

er opgevat dan in 
de C

A
 gebruikelijk is. 

Resultaten
In fragm

ent 1 zien w
e een voorbeeld van de korte 

structuur van de besluitvorm
ing van kleuters in 

het eerste project. D
aarin zijn vier kleuters een 

nieuw
 spel voor boerderijdieren aan het ontw

ik-
kelen. Besluitvorm

ing betreft hier bijvoorbeeld 
hoe banken ten opzichte van elkaar m

oeten 
staan en w

at spelregels zouden m
oeten zijn. D

e 

structuur w
ordt gekenm

erkt door een initiëring, 
w

aarm
ee de besluitvorm

ing inhoudelijk w
ordt 

gestart, die w
ordt beantw

oord door een accep-
terende of een afw

ijzende reactie.

1 
J1: 

H
EY, A- nu m

oet A
ron zo staan

2 
 

(0.2)
3 

J1: 
m

oet A
ron zo staan, jij doet zo

4 
J3: 

 H
EH

EH
EH

EH
E ((rent en springt door 

lokaal en over de banken))
5 

J2: 
(gaat staan op tw

ee banken))
6 

J1: 
nee

7 
M

1:  D
A

N
 M

O
Eten ze een beetje dichterbij 

(0.4) dat is nog handiger ((en 
8 

 
gaat op handen bij de bank zitten))

9 
J2: 

nee, nee Sytske
10 M

1:  [D
EU

R D
IC

H
T JO

N
G

EN
S ((rent naar 

deur toe)) D
EU

R D
IC

H
T

goed luisteren 
naar elkaar

goed overleggen 
m

et elkaar
om

 de beurt praten
het sam

en eens zijn

Figuur 1: D
e grondregels voor overleg in de betreffende kleuterklas

Fragm
ent 1:  

[School1_Project2_O
B_F4_D

2_11102013]
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7-8). N
a een pauze en een tag-question (hee, 

regel 10) van M
, die projecteert dat J haar vraag 

nog m
oet beantw

oorden (regels 9-10), geeft J 
antw

oord (‘pet’, regel 11). D
oor het antw

oord te 
herhalen, accepteert M

 het vervolgens (regels 
11-12). Tegelijkertijd pakt J een blauw

e stift (regel 
13), w

aarm
ee hij nu antw

oord lijkt te geven op 
de initiërende vraag van M

 uit de eerste regel. 
D

at J’s vraag voldoende beantw
oord is, w

ordt 

In regel 1 initieert J1 het overleg door J2 te 
gebieden op een bepaalde m

anier op tw
ee 

banken te gaan staan. D
eze initiëring herhaalt 

hij na een korte pauze (regel 3). N
adat J3 door 

het lokaal is gerend (regel 4), accepteert J2 het 
gebod door het uit te voeren in regel 5. D

eze 
actie functioneert tegelijkertijd als een nieuw

e 
initiëring, w

at direct w
ordt afgew

ezen door J1 
(regel 6). Vervolgens initieert M

1 een vervolg 
door te stellen dat ze dichterbij (gezet) m

oeten, 
w

aarvoor ze ook een argum
ent levert (regels 

7-8). O
ok deze initiëring w

ordt direct afgew
ezen 

door J2 (regel 9). D
it voorbeeld laat dus drie 

besluitvorm
ingsinteracties zien volgens de 

structuur [initiëring + acceptatie/ afw
ijzing], die 

w
e zagen in het project ‘Klaar voor de start’.

In het project ‘Kleding’ w
aren de besluitvor-

m
ingsinteracties veel com

plexer van structuur, 
zoals fragm

ent 2 dem
onstreert. In dit fragm

ent 
tekenen tw

ee kleuters het uiterlijk van een 
politieagent.

In regel 1 initieert M
 de besluitvorm

ingsinteractie 
door J uit te nodigen een voorstel te doen w

elke 
kleur ze eerst m

oeten gebruiken. H
aar uitno-

diging bevat echter ook een vooronderstelling 
dat al duidelijk is w

at ze m
oeten tekenen, zoals 

duidelijk w
ordt uit de reactie van J. In regel 2 

beantw
oordt hij haar vraag niet, m

aar hij stelt 
een w

edervraag, w
aarm

ee hij aangeeft dat 
eerst besloten m

oet w
orden w

at er getekend 
m

oet w
orden. In regels 3-5 construeren M

 en J 
gezam

enlijk het antw
oord op zijn vraag, w

aarna 
J expliciet instem

t m
et dit antw

oord (regel 6). 
O

ok M
 stem

t expliciet in, voordat ze een nieuw
e 

vraag stelt, w
aarm

ee ze een soort verdieping 
lijkt te realiseren over het object –kleren- dat 
getekend m

oet w
orden (pet of de kleren?; regels 

1 
M

: 
w

at voor kleur m
oeten w

e eerst?
2 

J: 
w

at heeft politie eerst?
3 

M
: 

uhm
::: (.) [uh:::

4 
J: 

[een politie (       )
5 

M
: 

heeft kleren
6 

J: 
ja

7 
M

: 
 die m

oeten w
e eerst- w

at hebben w
e 

eerst gaan tekenen (.) pet of de 
8 

 
kleren?

9 
 

(1.2)
10 M

: 
hee ::

11 J: 
pet=

12 M
: 

[=een pet
13 J: 

[((pakt een blauw
e stift))

14 M
: 

 w
at voor kleur? ik m

oest kleurtjes 
geven (0.2) zw

art is de 
15  

voorkant- ik doe de voorkant zw
art

16  
(0.4)

17 M
: 

oke::::?
18  

(1.2)
19 LK: [((loopt achterlangs))
20 LK:  [gaan jullie m

aar eens even [sam
en 

overleggen

Fragm
ent 2:  

[School1_Project3_O
B_F1_D

2_20140402]
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extra benadrukt doordat M
 haar initiërende vraag 

herhaalt, voordat ze zelf een voorstel reali-
seert door aan te kondigen w

at ze gaat doen 
(regels 14-15). D

e insertiesequentie (regel 2-12) 
die J startte m

et zijn vraag, is nu afgesloten. N
a 

een korte pauze realiseert M
 een tag-question 

(oké?) die projecteert dat J haar vraag nog zou 
m

oeten beantw
oorden (regel 17). In het vervolg 

reageert J hier echter niet op, ook niet in het 
voorbijgaan van de leerkracht, w

at een im
pliciete 

acceptatie van M
’s voorstel suggereert (regels 

19-20). D
e structuur van de besluitvorm

ingsin-
teracties tussen de kleuters in fragm

ent 2 kent 
het volgende patroon: [uitnodiging- initiëring- 
insertiesequentie (vraag-antw

oord-acceptatie/ 
afw

ijzing-conclusie) - acceptatie/ afw
ijzing- 

conclusie]. D
eze structuur is kenm

erkend voor 
de m

eeste besluitvorm
ingsinteracties in project 

‘Kleding’.

Veranderingen in structuur en 
praktijken
Zoals de tw

ee fragm
enten dem

onstreren, 
verandert de structuur van de besluitvorm

ingsin-
teracties in hoge m

ate m
ede onder invloed van 

de lessenreeks die uitgevoerd is tussen de tw
ee 

projecten. W
erd het overleg in project ‘Klaar 

voor de start’ gekenm
erkt door een aaneenscha-

keling van besluitvorm
ingsinteracties volgens de 

structuur van [initiëring – acceptatie/ afw
ijzing], 

in project ‘Kleding’ w
aren de structuren veel 

com
plexer, zoals figuur 2 sam

envat.

Figuur 2: Verandering in structuur besluitvorm
ingsinteracties

Structuur project 1
Structuur project 2

Initiëring (1)
U

itnodiging

Acceptatie/afw
ijzing

Initiëring

Initiëring 2)
Vraag

Acceptatie/afw
ijzing

A
ntw

oord

…
Acceptatie/afw

ijzing

Initiëring (X)
C

onclusie

Acceptatie/afw
ijzing

A
ntw

oord

C
onclusie
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D
iscussie

D
eze gedetailleerde studie laat zien hoe besluit-

vorm
ingsinteracties tussen kleuters kunnen 

veranderen w
at structuur en praktijken betreft. 

D
e structuur w

ordt com
plexer en de praktijken 

in het them
a ‘Kleding’ zijn gevarieerder dan in 

het project ‘Klaar voor de start’. Je zou daarm
ee 

kunnen zeggen dat de handelingsm
ogelijkheden 

van kinderen zijn toegenom
en, w

at indicatief is 
voor leren en ontw

ikkeling. D
aarnaast is de aard 

van de praktijken ook anders, w
aarm

ee kinderen 
laten zien m

eer op elkaar georiënteerd te zijn, 
zoals elders uitvoeriger is besproken (Berenst, 
H

iddink, & W
alsw

eer, 2016). 

D
aarm

ee zijn deze beschrijvingen, hoe klein ze 
w

ellicht ook lijken, erg w
aardevol. Bovendien 

zou deze inform
atie leerkrachten kunnen helpen 

kinderen beter te ondersteunen bij het zetten 
van het volgende stapje, w

anneer ze inzicht 
hebben in w

at m
ogelijke vervolgstapjes zijn in 

het voeren van gezam
enlijk overleg. D

aarnaast 
kunnen deze gegevens leerkrachten inzicht 
verschaffen in hoe ze leerlingen hierbij kunnen 
ondersteunen. Enerzijds hebben w

e na bestu-
dering van de besluitvorm

ingsinteracties op 
basis van de video-opnam

es uit het eerste 
project, besproken om

 de groepjes te verkleinen 
van 4 naar 2 leerlingen. A

nderzijds heeft de 
betreffende leerkracht, naast deze verandering 
van organisatorische aard, de kinderen onder-
steund om

 hun gezam
enlijk overleg anders 

vorm
 te geven. Voordat kinderen hebben 

sam
engew

erkt binnen project ‘Kleding’, heeft 
de leerkracht de ontw

ikkelde lessenreeks voor 
het afspreken van grondregels in haar klas 
uitgevoerd. D

aarm
ee ondersteunt deze studie 

de eerder opgedane inzichten dat een derge-

H
oew

el ik bij de beschrijving van de fragm
enten 

vooral ben ingegaan op de (verandering in de) 
structuur van de besluitvorm

ingsinteracties, 
blijken ook de praktijken w

aarm
ee kleuters 

de handelingen vorm
geven, gevarieerder en 

van een andere aard, w
aarin m

eer rekening 
gehouden w

ordt m
et de ander. W

anneer w
e 

kijken naar fragm
ent 1, dan zien w

e dat kinderen 
de interacties initiëren m

et een gebod of een 
stellingnam

e in de gebiedende w
ijs (regels 1 

en 7). W
at acceptaties van de initiaties betreft, 

hebben w
e alleen gezien dat kinderen deze 

uitvoeren (regel 5), terw
ijl ze afw

ijzingen direct 
en zonder om

haal vorm
geven (regels 6 en 9).  

D
eze praktijken staan in contrast m

et die van 
de kleuters in het tw

eede fragm
ent. D

aar zagen 
w

e dat kinderen de besluitvorm
ingsinteractie 

initiëren m
et een aankondiging, uitnodiging van 

de ander om
 een voorstel te doen, tag-question 

en door een gezam
enlijke beurtconstructie 

(respectievelijk regel 15, 1, 2, 7-8, 10, 17 en 3-5). 
In het project ‘Kleding’ zagen w

e ook dat ze 
de initiëring onderbouw

en m
et argum

enten of 
vorm

geven als een suggestie. A
ls w

e kijken naar 
de m

anieren w
aarop ze accepteren, zien w

e dat 
ze dat in dit project expliciet doen (regel 6), door 
het antw

oord te herhalen (regel 12) of door het 
als conclusie vorm

 te geven (regel 7). D
aarnaast 

zagen w
e dat ze door te com

plim
enteren of door 

het sam
en uit te voeren de initiëring accepteren. 

Ten slotte zagen w
e dat kinderen de afw

ijzingen 
vooraf kunnen laten gaan door de initiëring eerst 
te bevragen (in een insertie-sequentie bijvoor-
beeld) of door het zo te form

uleren dat ze laten 
zien dat afw

ijzing eigenlijk niet de gew
enste 

reactie is (zogenaam
de preferentie-organisatie).
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lijke aanpak helpt, m
aar laat het tegelijkertijd 

nauw
keuriger zien hoe zulke veranderingen eruit 

kunnen zien.  

In het kader van deze gem
eenschappelijke 

bundel is het goed om
 een laatste punt op te 

m
erken. H

et zou in vervolgonderzoek nam
elijk 

ook interessant zijn om
 te kijken hoe de functie 

van de thuistaal verandert in het overleg in 
de loop van zo’n groter onderzoeksproject. 
W

alsw
eer (2015) liet bijvoorbeeld zien hoe 

kinderen tijdens fasen van brainstorm
en Frysk 

gebruiken, m
aar w

anneer er besluiten genom
en 

w
orden N

ederlands inzetten. H
et is best 

denkbaar dat jonge kinderen eerst ook besluiten 
nem

en in de m
oedertaal, m

aar dat in de loop 
van de kleuterperiode dit alleen voorbehouden 
blijft aan het N

ederlands, zeker in situaties w
aarin 

leerlingen tijdens schoolse interacties w
orden 

ondergedom
peld in het N

ederlands. D
aarm

ee 
zouden w

e bijvoorbeeld beter kunnen begrijpen 
hoe en w

anneer kinderen de eigen m
inder-

heidstalen anders gaan w
aarderen ten opzichte 

van het N
ederlands.
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