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Voorwoord
‘Rispje en Siedzje’ –
vruchten van en voor de
NHL Stenden Hogeschool
De Friese woorden ’rispje en siedzje’ (oogsten
en zaaien) worden meestal in de volgorde van
de agrarische betekenis gebruikt. Eén van de
kenmerken van praktijkgericht onderzoek is, dat
de vruchten ervan opnieuw als inspiratiezaad
dienst doen voor de nieuwe groeicyclus en
de volgende oogst. De titel ‘rispje en siedzje’
brengt daarom goed tot uitdrukking hoe de
lectoraten Taalgebruik en Leren (TGL) en Fries
en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding
(FMOO) in de afgelopen acht jaren gewerkt
hebben: intensief met het regionale werkveld
van basis- en voortgezet onderwijs, innovatief
in samenwerking met externe partners
en toekomstgericht voor de NHL Stenden
Hogeschool.

De lectoraten TGL en FMOO hebben gewerkt
in turbulente fusie-tijden. Vanaf 2018 is de
gefuseerde NHL Stenden Hogeschool actief in
14 academies met meer dan 100 opleidingen.
De Academie Primair Onderwijs heeft vijf
lesplaatsen in Noord-Nederland: LjouwertLeeuwarden, Assen, Emmen, Groningen en
Meppel. Het Europese motto ‘Eenheid in
Diversiteit’ past hier goed bij, maar ook bij
de verscheidenheid aan thema’s waar de
lectoraten aan werken. Als vanzelfsprekend
werken de docent-onderzoekers in crossovers tussen verschillende opleidingen en
disciplines. Zij verbinden theoretische inzichten
met de dagelijkse (onderwijs)praktijk, gericht
op versterking van het meertalig onderwijs in
een breed palet van thuistalen Frysk, Drents,
migrantentalen in samenhang met de nationale
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taal Nederlands en de internationale talen Duits
en Engels. Deze bundel biedt een scala aan
onderwerpen: ouderbetrokkenheid en dialoog
in de klas, valide toetsen voor Fries met een
Europees referentiekader, digitalisering en
internationalisering.
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Twee vruchten van deze lectoraten belicht ik
hierbij in het bijzonder: de dissertatie ‘Ruimte
voor Leren’ van Albert Walsweer (2015) biedt
inspiratie voor het taalonderwijs en het
taalbeleid in de klas.
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Voor het taalbeleid van de NHL Stenden
Hogeschool zelf is van groot belang de
dissertatie van Folkert de Jong (2018) over het
gebruik van het Engels en andere talen in het
hoger onderwijs.

Voor de toekomst zie ik grote mogelijkheden
op het gebied van de samenwerking tussen
de lerarenopleidingen en de scholen als
gemeenschappelijke ateliers voor het bewust
samen onderzoekend leren. Juist de intensieve
samenwerking is van belang voor de kwaliteit
van het taalonderwijs en voor de doorlopende
leerlijn van voorschoolse voorzieningen tot het
hoger onderwijs.
Het doet mij dan ook veel genoegen deze
bundel met oogst-artikelen van de lectoraten
TGL en FMOO te presenteren als zaailingen
voor het nieuwe lectoraat ‘Meertaligheid en
Geletterdheid’.
Drs. J.M. Kuijpers
directeur Academie Primair Onderwijs
NHL Stenden Hogeschool
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1. Levenslang en wereldwijd
meertalig leren, te beginnen
in Fryslân
Alex Riemersma
In de twintigste eeuw is het beeld en de
waardering van de meertalige mens, het belang
van meertalig onderwijs én het onderzoek van
meertaligheid geleidelijk verschoven van negatief
probleem (taalachterstand t.o.v. de dominante
staatstaal) naar positieve kwalificatie (troef voor
persoonlijke en sociale ontwikkeling, economische kans). Het doel van twee- en meertalig
onderwijs is mee-ontwikkeld van ‘voorbijgaande
tweetaligheid’ naar ‘volledige en blijvende tweeen meertaligheid’ (Fishman 1976). De traditionele
aanpak dat de thuistaal achterwege gelaten moet
worden om het ideaal van de perfecte beheersing
van één nationale taal te bereiken, wordt stapsgewijs veranderd in een meer inclusieve aanpak,
waarin de thuistalen van de leerlingen een
blijvende rol spelen in het leerproces.
Dit vraagt om een doorgaande leerlijn van
peuters tot pupillen, van pubers tot profes
sionals. Twee- en meertalig onderwijs is volop in
ontwikkeling, vooral gericht op de beheersing
en het gebruik van nationale talen, maar ook wat
betreft het leren en gebruiken van migranten-

talen en autochtone minderheidstalen (Nortier
2009; PO-Raad 2017; Duarte & Van der Meij
2019). ‘Meertaligheid’ is één van de 21e-eeuwse
vaardigheden. Het gaat om het mondeling en
schriftelijk (op papier en digitaal) gebruik van
thuistalen zoals Drents en Turks, van Duits en
Engels als doeltalen voor beroep en intellectuele
ontwikkeling. Aandacht voor buurtalen zoals
Nedersaksisch en Plattdeutsch draagt bij aan
het besef van een continuüm van taalverscheidenheid in de maatschappij waarbij de school
een voorbereidende rol speelt. In Fryslân gaat
het om de combinatie van drie talen in geïntegreerd onderwijs: Frysk als thuistaal en sociale
taal van de directe omgeving, Nederlands als
nationale schooltaal en English voor de inter
nationale communicatie.
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Onderzoek meertalig onderwijs
in Fryslân
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Onderzoek naar meertalig onderwijs in Fryslân is
begonnen met Post (1949; 1951), Boelens en Van
der Veen (1956) en Wijnstra (1976). Zij werkten
in het concept van de voorbijgaande tweetaligheid: het onderwijs in het Frysk bedoeld als
‘stapsteen’ om beter Nederlands te leren. Deze
ontwikkeling is gedetailleerd beschreven in
‘Lange oanrin, koarte sprong’ (Zondag 2011).
Onder invloed van ideeën over “immersion”onderwijs en gelijkwaardigheid van de talen
is één generatie later grootschalig onderzoek
uitgevoerd in het basisonderwijs in Fryslân.
De Jong en Riemersma (1994) bevestigden,
dat de leerlingen in het tweetalig onderwijs
Nederlands-Fries even goed Nederlands leren als
kinderen op een ééntalige school. Ytsma (1995)
heeft beschreven hoe de didactische aanpak kan
bijdragen aan het bereiken van gelijkwaardige
beheersing van de deelvaardigheden in de beide
doeltalen als ‘hoekstenen’ van het leerproces.
Dit was de aanzet tot het pilotproject ‘Trijetalige
skoalle’ met English, Frysk en Nederlands als
vak én als voertaal bij andere leergebieden (Van
Ruijven en Ytsma 2008; Goodijk en Riemersma
2014). Ytsma heeft ideeën en modellen
ontwikkeld op basis van voorbeelden in Canada,
Baskenland, Catalonië, Luxemburg, Wales en
Nord-Friesland (Duitsland) (zie: Cenoz 2009;
Garcia 2009; Baker 2011; Bangma e.a. 2011).
Dit concept is verder uitgewerkt in het begrip
“translanguaging” dat verwijst naar de
dynamische dagelijkse taalpraktijk van twee- en
meertalige mensen. Zij gebruiken in hun talen

repertoire verschillende talen voor verschillende communicatieve doelen. De context en de
verschillende mensen bepalen de woordkeuze,
zinsbouw, omschrijvingen en de taalkeuze. Door
taalvergelijking en taalsensibilisering wordt
ook het denken van de leerlingen verbreed
en verdiept. Deze nieuwe aanpak wordt met
enthousiasme toegepast in de praktijkgerichte
onderzoeken ‘Meer Kans met Meertaligheid’
en ‘Holi-Frysk’ waarin het brede talenpalet
van Fryslân ontdekt en gebruikt wordt door
de leerlingen én de leraren. Door in verschillende talen te lezen en te schrijven leren zij ook
vanuit verschillende perspectieven te denken
en verschillende ‘eigen’ talen toe te passen voor
DAT en CAT. DAT = Dagelijkse Algemene Taalvaardigheden; CAT = Cognitieve Academische
Taalvaardigheden1.
Het concept van de ‘Trijetalige skoalle’ wordt in
andere meertalige Europese regio’s steeds met
grote belangstelling gevolgd en ook bewonderd
als een doorbreken van de systeemscheiding
tussen talen en beter passend bij het feitelijk
taalgebruik van de leerlingen en volwassenen.
Zie bijv: Bangma e.a. (2011); Duarte en Van der
Meij (2019). Deze belangstelling behelst uiteraard
ook de leeropbrengsten en het meten van het
niveau van taalbeheersing in verschillende talen
aan het einde van het onderwijs.

Onderzoek evaluatiesysteem
voor Fries
Tijdens de lectoraatsperiode van FMOO (20112019) is onderzoek gedaan naar het functioneren
en de resultaten van drietalig basis- en voort-

	Deze begrippen komen overeen met de oorspronkelijke termen van Jim Cummins (1979): BICS = Basic
Interpersonal Communication Skills; CALP = Cognitive Academic Language Proficiency.
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voor het basisonderwijs die goed zijn afgestemd
op het Referinsjeramt Frysk. Deze instrumenten
worden in de komende jaren verder ontwikkeld
en voor het voortgezet onderwijs zo adaptief
gemaakt, dat de leerlingen zichzelf sneller en
gerichter op het juiste niveau van taalbeheersing
kunnen inschatten.
In navolging van de Anglia-toets en in overleg
met de scholen is een digitale toets taalkennis
Fries ontwikkeld voor woordenschat, morfologie en grammaticale kennis: de Frisiatoets.
Bij de selectie van de items voor de verschillende versies van deze taalkennistoets Fries is
gestreefd naar een zo valide mogelijke afspiegeling van het taalsysteem Fries. De Frisiatoets
geeft een eerste indicatie van het taalkennisniveau van de leerling. De Basis-Frisiatoets
is inmiddels door meer dan 5.000 leerlingen
gemaakt en heeft een gebalanceerde vorm
gekregen van 60 items die passen bij de niveaus
A1, A2 en B1. De toets is opgenomen in de
digitale lesprogramma’s ‘Spoar 8’ en ‘Searje 36’.
Op deze manier wordt de toets elk jaar gemaakt
door alle eersteklassers die in het voortgezet
onderwijs Friese les krijgen. In ditzelfde project
worden genormeerde standaardtoetsen
ontwikkeld voor begrijpend lezen vanaf groep 5
van het basisonderwijs tot en met klas 3 van
het voortgezet onderwijs. De leesteksten zijn
oorspronkelijk Friestalig: fictionele verhalende
teksten en referentiële, zakelijke teksten. Deze
komen vooral uit de tijdschriften ‘Link’ en ‘Tsjek’,
die op school gebruikt worden in samenspel
met de uitzendingen van ‘Skoalletelevyzje’ van
Omrop Fryslân. Elke toets bestaat uit meerdere

	Het Fries is de 40e taal waarin het Europees Referentiekader voor Talen is uitgewerkt.
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gezet onderwijs: leesbegrip, taalvaardigheid en
taalkennis Fries in vergelijking met Nederlands
en Engels; digitale didactiek m.b.v. Myschoolsnetwork: events en e-coaching; 3M, Talen4All en
Holi-Frysk; ynspirearjend meartalich ûnderwiis in
de GRIP-projecten ‘Evaluaasjesysteem foar it fak
Frysk’ (2014-2016) en ’Wille en Wolle, Kenne en
Kinne’ (2017-2020) (www.grip.frl).
Het onderzoek naar de leeropbrengsten Fries
is mede opgezet als antwoord op de klacht van
de onderwijsinspectie in het rapport ‘Tussen
Wens en Werkelijkheid’ (2010). Wegens gebrek
aan voldoende harde gegevens over de leeropbrengsten wilde de inspectie haar wettelijke
controletaak voor het Fries niet meer uitvoeren.
Met het ontwikkelen van toetsen voor begrijpend
lezen, taalkennis en taalvaardigheid Fries kunnen
wij beter inzicht te krijgen in de leeropbrengsten
in het Fries in vergelijking met het behaalde
niveau in andere schooltalen: Nederlands en
Engels. De theoretische grondslag van meertalig
onderwijs in relatie tot het opbrengstgericht
leren is beschreven in Riemersma en Jonkman
(2014) en uitgewerkt in het verantwoordingsrapport ‘Wêr hast it wei?’ (Jonkman 2017). De
methode-onafhankelijke toetsen Fries worden
opgenomen in een digitale toetsenbank
Fries, geijkt aan de niveaus voor Nederlands
(1F-2F-3F-4F) en de zes niveaus van het Europees
Referentiekader voor Talen (van A1 tot C2).
De ERK-niveaus en de ‘can do’-statements zijn
voor Fries uitgewerkt in het Referinsjeramt Frysk
(Meestringa en Oosterloo, 2015)2.
Op het gebied van de productieve taalvaardigheden zijn observatie-instrumenten ontwikkeld
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teksten en bij elke tekst worden ongeveer
12 meerkeuze-vragen opgesteld. De vragen
hebben betrekking op drie niveaus van de
tekst (zin, alinea en gehele tekst). Hierbij wordt
het principe ‘BIES’ (begrijpen, interpreteren,
evalueren en samenvatten) toegepast, zodat
de leerling een evenwichtig geheel van teksten
en vragen op het scherm te lezen en te maken
krijgt. De resultaten laten zien, dat doorgaande
leerlijn in het leesonderwijs Fries ertoe doet, ook
voor de niet-Friestalige leerlingen in het voortgezet onderwijs. De data kunnen ook gebruikt
worden voor niveau-vergelijkend onderzoek
naar begrijpend lezen in het Nederlands en het
Fries en ‘reading comprehension’ in het Engels.
Onderscheidende kenmerken van het gehele
toetsenpakket zijn: de tweetalige formulering
van de toetsvragen; opvolgende toetsen voor
meerdere leerjaren; verschillende tekstgenres,
waaronder de prominente plaats van fictieteksten (Varkevisser, 2015).
Door digitale toepassing is het mogelijk meteen
te “zien” wat de sterke en de zwakke onderdelen van een leerling zijn en op welk niveau
de leerling scoort (summatief); dus ook welke
onderdelen in het onderwijs extra aandacht
vragen. Door meteen een toegespitst oefenprogramma op de verbeterpunten aan te bieden kan
ook de differentiatie voor de individuele leerling
versterkt worden (de formatieve functie). Dit is
niet alleen effectiever, maar ook motiverender
voor de leerling.

Onderzoek Didactiek in drietalig
onderwijs
De doelen van meertalig onderwijs zijn globaal
geformuleerd in de kerndoelen en nader
uitgewerkt in leerplannen; voor Fries in ‘Fries
aan bod’ (Oosterloo en Paus, 2005). Deze
kerndoelen hebben hun doorwerking gekregen
in de Kennisbasis (Flapper 2011). In het kader van
het lectoraat FMOO is door Eabele Tjepkema
promotieonderzoek gestart in de groepen 7 en
8 van acht drietalige scholen. Centrale onderzoeksvragen: Over welke bekwaamheden dient
de leraar meertalig onderwijs te beschikken?
Welk 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? Deze vragen zijn uitgewerkt als:
Wat is de invloed van het gebruik van een reeds
bij de leerling bekende taal als steiger voor het
verwerven van een andere taal (Scaffolding)?
Wat is de bijdrage van meta-linguïstische
taalleeractiviteiten en hoe werkt transfer in de
schoolpraktijk? Het onderzoek wordt uitgevoerd
met behulp van video-observaties, toetsen van
leerkrachten en leerlingen, en met reflectievraaggesprekken met leerkrachten. Gaandeweg
is contact gezocht met het lectoraat ‘Taalgebruik
en Leren’ (NHL), waardoor ook de verbinding
gelegd is met het onderzoek naar de functie
van het spontane meertalig taalgebruik door de
leerlingen (met code-switching) voor het leren
(Walsweer 2015). De resultaten van dit onderzoek
zullen uiteindelijk ook bijdragen aan het formuleren van de competenties van de leerkrachten
en lerarenopleiders in de meertalige school,
die geijkt worden in de volgende editie van de
Kennisbasis leraar basisonderwijs.

Digitalisering en internationalisering
van meertalig onderwijs

Meertaligheid en migranten
Met de komst van migranten wordt het talenmozaïek van Nederland en dus ook van Fryslân
complexer en rijker. Deze ontwikkeling stelt
het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. In de
herfst van 2015 hebben PABO-studenten de
kinderen in de noodopvang in Leeuwarden laten
wennen aan de nieuwe omgeving met spelen
en leren, zodat zij weer ritme en schoolplezier
konden ervaren. De inbreng van het lectoraat
FMOO hierbij was de meertalige aanpak met
woordenlijsten in verschillende talen naast
elkaar. Zo leerden de kinderen en hun ouders
spelenderwijs en vergelijkenderwijs Nederlands
en Engels met hun eigen taal als brontaal. Stap
voor stap vinden deze kinderen hun weg via
AZC- en ISK-structuren naar de gewone basisschool, het voortgezet onderwijs en het MBO. De
beide lectoraten hebben in het Lectoreninitiatief
Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers
(LPTN) meegewerkt aan de publicatie ‘Ruimte
voor nieuwe talenten’ (PO-Raad 2017) om de
scholen handvatten te bieden om de nieuwe
talenten inderdaad te laten groeien en bloeien.
De 49 leerlingen van de drietalige basisschool
De Flambou in Oosterbierum, waar aandacht is
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De verscheidenheid aan beginsituaties en variatie
in doelen vragen om adaptief onderwijs en differentiatie in de klas: werkvormen met verschillende opdrachten en producten, groepering van
tandems of groepjes, soms homogeen, soms juist
heterogeen, flexibiliteit van de leraar én van de
leerlingen in zelfstandig werken. Differentiatie
wordt toegepast bij de taal- en vertaaloefeningen in de digitale methodes 'Spoar 8' en
‘Searje 36’: leerlingen kunnen in leesteksten een
icoon aanklikken voor de vertaling van woorden
(Fries-Nederlands en vice-versa).
Digitalisering stimuleert niet alleen individueel
leren, het maakt ook samenwerken op grotere
afstanden mogelijk: regionaal en internationaal. In het project ‘PABO 3.0: Myschoolsnetwork foar de Trijetalige skoalle’ (2013-2016)
krijgen de leerlingen m.b.v. het veilige platform
MySchoolsNetwork de kans verschillende talen
te gebruiken in een authentieke setting: Fries
en Nederlands voor dicht bij huis, Engels, Duits
en andere talen voor contacten over de hele
wereld. De leerlingen en studenten moeten
“events”, bijvoorbeeld een promotietekst over
de eigen provincie, maken in de doeltaal die ze
via de beschermde leeromgeving van MySN aan
anderen tonen. Talenstudenten van de lerarenopleidingen NHL geven digitaal taalkundige
feedback. Door het lectoraat FMOO wordt
onderzocht hoe de leerlingen gebruik maken
van meerdere talen in één lerende context; hoe
zij gebruik maken van transfer van kennis van de
ene taal voor het leren van een andere taal; en
zelfs van “translanguaging”: het verwerven van
kennis en informatie over de wereld in de ene
taal (bijvoorbeeld van internet) en het verwerken

ervan in toepassingsopdrachten in een andere
taal (bijvoorbeeld een werkstuk of een filmpje).
Hiertoe is door minor-studenten een drietalige
app ontwikkeld: ‘Fridunglish’: 500 woorden en
zinnen in het Engels, Fries en Nederlands. Twee
Pabo-studenten hebben in een scriptie onderzocht hoe Myschoolsnetwork in de drietalige
school gewaardeerd wordt respectievelijk hoe
Myschoolsnetwork gebruikt kan worden voor
de doorgaande leerlijn Engels met name in de
middenbouw.
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voor Fries, Nederlands, Engels, Pools, Zweeds en
Arabisch, figureren als goed voorbeeld naast 320
leerlingen van de Scoil Bhride in Dublin, waar 49
verschillende thuistalen gesproken én geleerd
worden. Dit past helemaal bij de “Multilingual
Turn” zoals beschreven door Conteh en Meier
(2014).
Eén van de grote uitdagingen hierbij is de
ouderbetrokkenheid en de inbreng van ouders
als taalexperts in hun eigen taal. Het pilotproject
“Ouders als taalexperts in een meertalige thuissituatie” over voorlezen in twee talen – thuis en
in het Integraal Kindcentrum (IKC) in Wytgaard
– verdient het de komende jaren verder
ontwikkeld te worden in twee- en meertalige
settings met migrantentalen. De gemeente
Leeuwarden zet in op de ontwikkeling van IKC’s
voor alle leerlingen gericht op integraal en
holistisch onderwijs. De opzet van de meertalige
Pabo van NHL Stenden past hier goed bij; deze
biedt de studenten samen met de (opleidings)
scholen een goede grond voor de leerlingen en
hun ouders met verschillende thuistalen tot een
evenwichtige taalontwikkeling in meerder talen.
Een extra uitdaging is het voor hoger opgeleide
jongeren om een HBO- of universitaire opleiding
te volgen. Niet alleen moet de beheersing van
het Nederlands en het Engels op behoorlijk
niveau zijn, ook de studievaardigheden en
sociale vaardigheden zijn grote uitdagingen.
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn
er schakelklassen voor nieuwkomers met een
MBO-/ HAVO-kwalificatie die willen doorstromen
naar het HBO. In samenwerking tussen NHL
Stenden Hogeschool en het Friesland College is
in het schooljaar 2018-2019 ook in Leeuwarden
een schakelprogramma opgezet als onderdeel
van het Comenius Senior Fellowship “Gelijke

kansen door een meertalige PABO” (2018-2020).
Dit Fellowship is toegekend juist vanwege het
meertalige concept en de bewuste keuze om de
echte moedertaal van de cursisten te betrekken
in het curriculum.

Conclusie
Het meertalig onderwijs in Fryslân en elders in
de wereld is niet een toevallige hobby. Het is een
logisch en verantwoord onderwijsconcept dat
de leerlingen begeleidt in hun ontwikkelingsgang
tot volwassen meertalige Europese burgers. De
uitgangspunten, doelstellingen uitwerkingen
ervan worden ook door praktijkonderzoek bij
de lectoraten Taalgebruik & Leren en Fries &
Meertaligheid versterkt en beter doorleefd. Het
belang ervan wordt erkend in beleid, zoals in
het advies ‘Meertaligheid als kwaliteit en doel’
(Dingtiid 2017) en in de Bestuursafspraak Friese
Taal en Cultuur (2019-2023). De ambities van rijk
en provincie worden in de komende jaren verder
ontwikkeld in het ‘Taalplan Frysk’.
De drietalige basisscholen in Fryslân vormen een
bijzondere categorie met talen in verschillende
startposities: moedertaal (Fries of Nederlands),
tweede taal (Nederlands of Fries) en vreemde
taal (Engels). Dit model wordt doorgezet in
het voortgezet onderwijs met een variant op
TTO: Nederlands en Engels (vak en medium
of instruction) plus Fries (vak en voertaal). Een
evenwichtig uitgewerkt totaalmodel, waar ook
de lerarenopleidingen en de schoolbegeleiding
kwalitatief aan bijdragen, kan als “best practise”
dienen voor andere meertalige schoolsituaties in
Europa.
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2. Summative én formative
grip op it learproses troch
de Adaptive Frisiatoets
Reitze Jonkman
It ôfnimmen fan taaltoetsen mei help fan de
kompjûter hat yn de lêste desennia yn it ûnderwiisfjild in hege flecht nommen. Tagelyk kamen
it (Mienskiplik) Europeesk Referinsjekader (ERK:
Raad van Europa, 2001) en soartgelikense
praktyske nivobeskriuwingen yn gebrûk, lykas
dy fan Anglia (Anglia, 2009) en it Referentiekader
Taal (Referentiekader Taal en rekenen Commissie
Meijerink, 2008). Foar it Frysk wurdt dat ferlet fan
digitalisearring en praktyske nivobeskriuwingen
yn it ûnderwiisfjild ek field. De Ynspeksje fan it
Underwiis hat boppedat yn it rapport Tusken
winsk en wurklikheid (Ynspeksje fan it ûnderwiis,
2010) konstatearre dat der amper praat is fan in
systematyske hifking fan de resultaten by Frysk
en dat dêr ek in tekoart oan metoade-ûnôfhinklike toetsen bestiet. De Ynspeksje hat dan ek
de oanbefelling dien dat de learopbringsten
fan it ûnderwiis op it foarste plak mei help fan
normearre toetsen fêststeld wurde moatte. It
wie dan ek logysk dat it ûndersyk nei de ûntwik-

keling fan datsoarte toetsen yn it projektplan fan
it lektoraat Frysk en Meartaligens kaam te stean.
Fanwegen it praktyske ferlet yn it fjild is keazen
foar de ûntwikkeling fan in taalkennistoets lykas
de Angliatoets (sadwaande ‘Frisiatoets’) mei
nivoyndielingen neffens de taalfeardigensnivo’s
fan it ERK en letter de útwurking foar it Frysk
dêrfan (referinsjeramt Frysk, Meestringa en
Oosterloo, 2015).
Yn dizze bydrage wurdt beskreaun hoe’t mei
gebrûk fan de taalitembank fan de besteande
Frisiatoetsen in adaptive ferzje ûntwikkele wurdt.
Op grûn fan konkrete taalkundige items en
byhearrende abstraktere subdomeinen moat de
learaar troch de einskoares net allinnich ynsjoch
yn it nivo fan de learling krije (summatyf), mar
ek op grûn dêrfan grip krije op it learproses
troch subdomeinen formatyf yn te setten. De
taalkundige items yn de toets binne basearre op
it Fryske taalkorpus yn it algemien. It giet dêrom
by de Frisiatoetsen om metoade-ûnôfhinklike,
standerdisearre toetsen.
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Foardat yn paragraaf 3 útlein en ferantwurde
wurdt hoe’t de opbou fan de subdomeinen fan
de Adaptive Frisiatoets is, wurdt hjir earst in
idee fan de gearstalling fan de itembank jûn. It
ûndersyk fan de foargeande jierren hat fjouwer*
op harselssteande farianten fan de Frisiatoets
opsmiten foar de nivo’s A1-A2 (Foar-Frisia: 25
items), A1-B1 (Basis-Frisia: 60 items), A2-B2
(Midden-Frisia: 60 items) en B2-C1+ (Nei-Frisia:
32 items) (sjoch Jonkman 2016, 2017a en 2017b).
Der bestiet in oerlaap fan items dy’t yn meardere
toetsen brûkt wurde. It grutte ferskaat oan items
kin beflapt wurde ûnder de wenstige domeinen
leksikon, morfology en syntaksis. De einskoares
wurde ferbûn oan de nivo’s fan it Europeesk
Referinsjekader (ERK) c.q. it referinsjeramt Frysk
(rrF). Dy nivo’s - mei ‘Ik-kin-omskriuwingen’ wienen oarspronklik bedoeld om it taalfeardigensnivo mei út te drukken, mar wurde no ek by
ditsoarte fan toetsen brûkt om de korrespondearjende taalkennisnivo’s te beneamen.
Oan no ta wurdt elke toets apart ynset, mar
dêrtroch moat fan tefoaren in kar dien wurde foar
de te mjitten nivo’s. It ôfnimmen fan de toetsen
nimt boppedat relatyf in soad tiid, omdat in grut
tal items - fariearjend fan 25 (Foar-Frisia) oant
60 (Basis-Frisia) - ôffrege wurde. De oplossing
dy’t no keazen wurdt mei de konstruksje fan
de adaptive ferzje, is om alle mooglike nivo’s
troch in beheind tal ôf te nimmen items fêst te
stellen. Yn it mjitynstrumint dat no ûntwikkele
wurdt, kent de kompjûter nei it foarlizzen fan in
pear itemsets op grûn fan in persintaazje goede
antwurden ien fan de mooglike (sub)nivo’s oan
de learling ta. Yn 2018 binne yn oerlis mei Wim
de Boer fan Bloomwise, it buro dat it digitale ark

bout binnen Spoar8 en Searje36, earst hûndert
items keazen dy’t har op basis fan empirysk
ûndersyk al bewiisd hawwe foar it betrouber
oanwizen fan it taalkennisnivo oer it hiele trajekt
A1.1 o/m C2. Letter binne dy nochris mei 15 items
nei in panelûndersyk útwreide, sadat elk subnivo
fan A en B en elk nivo fan C op syn minst 10 items
hat. Dat makket it mooglik dat de adaptive ferzje
by de ôfname meardere kearen ferskillende
itemsets oanbiede kin en foar deselde learling of
studint meardere kearen brûkt wurde kin.

Ynsetten fan subdomein foar it
formatyf begelieden
Om de learder formatyf te skewielen nei de
summative mjitting is in tematyske yndieling
makke dy’t it grutte ferskaat oan losse
taalkundige items yn fjouwer domeinen ûnderbringt. De learaar moat ynsjoch hawwe yn de
opbou fan it mjitynstrumint om de útkomst
adekwaat ynsette te kinnen foar in ferfolch
trajekt. It sil lykwols net sa wêze dat de útkomst
ien-op-ien it ferfolch oanwiist. Yn skema 1 binne
fan elk (sub)nivo in pear foarbylden opnommen
fan hoe’t mei it each op in ferfolchtrajekt
konkrete items yn in abstrakter subdomein en
domein yndield binne. De subdomeinen binne
yndield binnen de trije wenstige domeinen
taaleigen, morfology en syntaksis én binnen
tiidwurden, dat eins in subdomein fan morfology
en syntaksis is. Omdat tiidwurden in sintrale
rol yn de sin spylje, fertsjinnet dy kategory yn
dizze op de learpraktyk rjochte oanpak in plak
op domein-nivo. It nivo is fêststeld op basis fan
empirysk ûndersyk yn de jierren 2013-2016, ûnder
oaren troch alle fû-skoallen dy’t Frysk yn de
ûnderbou op it roaster stean hawwe (Jonkman
2017b).

Skema 1: Yndieling fan in seleksje fan in 33 items fan 9 subdomeinen
binnen 4 domeinen (taaleigen, tiidwurden, morfology en syntaksis)
ôfrinnend neffens (sub)nivo; wat waarmer de kleur, wat dreger it subdomein
Itemfraach

Itemantwurden

Subdomein

Domein

A1.1

Hoefolle krúskes steane hjir: X X X X
X X X?

Ien sân trije tsien

Basiswurden

Taaleigen

Wat wurd past der net tusken?

Giel grien read rest

Basiswurden

Taaleigen

________________ is it gemeentehûs?

Hoe wannear wêr wêrom

Basiswurden

Taaleigen

Ik sjoch dy by de tafel sitten.
Do ________________thús.

Bin bist binne binnen

Basistiidwurden

Tiidwurden

Wat wurd past der net tusken?

Fiskje lizze sitte stean

Basistiidwurden

Tiidwurden

Hy komt nei ________________ keamer ta.

Dyn do ik sy

Foarnamwurden

Taaleigen

Wat is it tsjinoerstelde fan ‘âld’?

hyt min nij swak

Foarnamwurden

Taaleigen

Wat wurd past der net tusken?

Rint sjocht stiet wie

Tiidwurdsfoarmen

Tiidwurden

Wat wurd past der net tusken?

Hjerst maitiid july simmer

Bywurden

Taaleigen

Wy sille moarn by ús pake en beppe
________________.

yt ite iten itend

Tiidwurdsfoarmen

Morfology

Wat ferlytsingswurd is ferkeard?

Blomke klokje kopje
leppeltsje

Haadwurds
foarmen

Morfology

Wat is it tsjinoerstelde fan
‘oaremoarn’?

earjuster hjoed
justermoarn moarn

Bywurden

Taaleigen

Hoe let is 1.45 oere?

Healwei twaen
kertier foar twaen
kertier foar twa
ien en trije kertier oer

Bywurden

Morfology

Hy hat it net drok; hy hat it wol
________________ tiid.

By de yn oan op

Sprektaaleigen

Taaleigen

A1.2

A2.1

A2.2
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B1.2

B2.1

Ik moat myn fyts ________________.

fine kinne fûn kinnen
kinne fine kinne fûn

Tiidwurd
folchoarder

Syntaksis

Hy wie ôfgryslik ________________ nei it
sjen fan dy spannende film.

Opwynd opwine
opwinend opwûn

Tiidwurdsfoarmen

Morfology

Oan no ta gie it ferkeard;
________________ moat it wol better.

Dêrfoar doe earder tenei

Sprektaaleigen

Taaleigen

De man hie sjoen dat de jonge it
hiele ein ________________.

fytse hie fytst hie
hie fytsen hie fytst

Tiidwurd
folchoarder

Syntaksis

De man hie it net fan himsels, mar
hat it ________________.

hearre sizzen sein heard
sizze hearren sizzen heard

Tiidwurdsfoarmen

Morfology

Wat ferlytsingswurd is ferkeard?

Doartsje eachje
stjerke wurdsje

Haadwurds
foarmen

Morfology

Dy wein is ________________.

syn sines fan hy himmes

Foarnamwurden

Morfology

Wat meartal past der net tusken?

Beammen bern
skiep skuon

Haadwurds
foarmen

Morfology

Wat wurd past der net tusken?

Dreech slim snoad swier

Sprektaaleigen

Taaleigen

Lichtwol dat er moarn komt;
________________ is hy der dan gewoan.

Likernôch nei alle
gedachten om-ende-by
út goederbêst

Skriuwtaaleigen

Taaleigen

________________ jo wol dat it druvesop
wie?

Preau preaun
preaunen preaust

Tiidwurdsfoarmen

Morfology

Hokker sin is goed?

Ik hie it dien kinne
moatten.
Ik hie it dwaan moatte
kinne.
Ik hie it dwaan kinne
moatten.
Ik hie it moatte kinne
dwaan.

Tiidwurd
folchoarder

Syntaksis

Hy siet yn de nederklits en wie slim
mei kwestje ________________.

oannaaid oantangele
omtyske opklaud

Skriuwtaaleigen

Taaleigen

Wat ferlytsingswurd is ferkeard?

brêchje fearke
húske stuoltsje

Haadwurds
foarmen

Morfology

Ik gean ________________ op de feart.

reedride reedriden
reedridend te reedriden

Tiidwurdsfoarmen

Morfology

24

B2.2

C1

C2

Troch al dat ________________ praat hie
er him de bûsen útskuord.

earnstige jeuzeljende
koartswilige
langtriedderige

Skriuwtaaleigen

Taaleigen

Der wie in ienriedich beslút
nommen, want elk koe it der mei
________________.

lykstrike lykfine
lykhâlde lykskikke

Skriuwtaaleigen

Taaleigen

Sy koenen der neat mear oan dwaan;
der wie ________________.

gjin ferwin op
gjin yn ’e mjitte kommen
oan gjin stipe op te krijen
gjin war op te heljen

Skriuwtaaleigen

Taaleigen

It ienlike skipke fear mei de fûle
stoarm oer it ________________ wiet.

skelprige skolperige
skûlmende skamprige

Skriuwtaaleigen

Taaleigen

wurden, tiidwurdfoarmen, tiidwurdfolchoarder,
haadwurdfoarmen, foarnamwurden en
bywurden, dy’t yn meardere domeinen tapast
wurde, útdrukt yn rrF-(sub)nivo’s. Fansels
binne noch mear konkrete subyndielingen
te betinken, mar mei dizze set fan subdomeinen wurde de meast relevante taalkundige
aspekten meinommen. Yn skema 2 wurde de
subdomeinen tanimmend yn dregens ek fisueel
omheechrinnend werjûn.

Rispje en Siedzje

It plak fan subdomeinen binnen de domeinen
Alle 115 items binne yn subdomeinen yndield
binnen de fjouwer domeinen. Mei in mei sin
keazen yndieling fan dy subdomeinen wurdt it
mooglik om in praktysker – net inkeld basearre
op de besteande abstraktere taalkundige
begripen fan de domeinen - folchoarder oan
te bringen yn oandachtspunten foar in learaar.
It giet om de subdomeinen basiswurden,
sprektaaleigen, skriuwtaaleigen, basistiid-
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Skema 2: Subdomeinen oprinnend yn dregens; wat waarmer de kleur, wat dreger it subdomein
rrFnivo

Taaleigen

C2

Skriuwtaaleigen

C1

Skriuwtaaleigen

B2.2

Morfology

Syntaksis

Skriuwtaaleigen

Haadwurdfoarmen
(ferlytsingsfoarm mei
ferkoarting)

Tiidwurdfolchoarder
(trije tiidwurden yn kloft)

B2.1

Skriuwtaaleigen

Tiidwurdfoarmen
(ôfwikend ûnregel
mjittich mulwurd)

B1.2

Sprektaaleigen

Foarnamwurden
(selsstannich besitlik)
Haadwurdfoarmen
(ûnregelmjittige
ferlytsings- en
mearalsfoarming)
Tiidwurdfoarmen
(N-foarmen)

Tiidwurdfolchoarder
(twa oare tiidwurden yn
kloft)

B1.1

Sprektaaleigen

Tiidwurdfoarmen
(mulwurd)

Tiidwurdfolchoarder
(twa tiidwurden yn kloft
mei modaal tiidwurd)

A2.2

Sprektaaleigen
Bywurden

Bywurden (tiidbepaling)

A2.1

Bywurden

Persoansfoarmen
fan tiidwurden
doetiid

A1.2

Foarnamwurden
(persoanlike/besitlike en
eigenskipswurden)

Persoansfoarmen
fan
basistiidwurden
notiid

A1.1

Basiswurden
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Tiidwurden

Haadwurdfoarmen
(regelmjittige
ferlytsings- en
mearalsfoarming)
Tiidwurdfoarmen
(ynfinityf by modale
tiidwurden)

By de takende yndieling fan de items op in
bepaald nivo yn in bepaald subdomein giet it om
statistyske grutheden, dus om gemiddelden mei
standertôfwikingen. Mei skaaltechniken is dêrby
sjoen nei de gearhing tusken de losse items op in
beskaat (sub)nivo (Cronbach, 1951). Yn it mjitynstrumint is in los item altyd diel fan in itemset en
is de kâns op in tafallige ôfwiking minimalisearre.
Hjirûnder wurdt fan de oardering binnen de
subdomeinen by de ferskillende domeinen koart
karakterisearre.

Subdomeinen by Tiidwurden
Mei it subdomein basistiidwurden wurdt
oansletten by it subdomein basiswurden dat ek
by de meast frekwinte wurdskat (lykas ‘wêze’ en

Subdomeinen by morfology
It belangrykste subdomein fan morfology is dat
fan de tiidwurdsfoarmen: hast tagelyk mei de
persoansfoarmen yn de doetiid fan de basistiidwurden komt de ynfinityf yn kombinaasje
mei de modale tiidwurden en de meartals- en
ferlytsingsútgongen fan de haadwurdfoarmen
op it A2.1-nivo. De neikommende stappen
omheech yn swierte komme op de B-(sub)nivo’s:
it mulwurd (B1.1), N-foarmen (B1.2) en ôfwikende
ûnregelmjittige mulwurden (B2.1). It domein fan de
haadwurdsfoarmen hat fierder ek noch in hierargy
yn swierte: de ûnregelmjittige ferlytsings- en
meartalsfoarmen (B.1) en de je-ferlytsingsfoarm
mei ferkoarting (B2.2), lykas brêge -> brechje.
Subdomein by syntaksis
It subdomein tiidwurdfolcharder beslacht inkeld
de B-nivo’s. De maklikste begjint op B1.1-nivo
as der yn in haadsin nei it helptiidwurd yn de
tiidwurdkloft mei twa tiidwurden in modaal
tiidwurd brûkt wurdt, bygelyks ‘Ik moat myn
fyts fine kinne’. Itselde nivo jildt foar as yn de
bysin twa tiidwurden steane, lykas ‘De man hie
sjoen dat de jonge it hiele ein fytst hie’. As de
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Subdomeinen by Taaleigen
It domein Taaleigen hat as iennige subdomeinen
op alle nivo’s. Op it leechste nivo komt de
taallearder as earste de (ûnderdielen fan de)
meast frekwinte wurdskat tsjin. Om wille
fan it ynsjoch yn de dregens fan (in diel fan)
de oan te learen soarten fan items binne dy
yndield yn it subdomein basiswurden (A1.1). Yn
alle talen wurde dy items as earste oanbean*
(sjoch ek Frekwinsjelist Nederlânsk: Tiberius
en Schoonheim, 2014): telwurden, kleuren,
fraachwurden, ensfh. Dêrnei komme al gau de
items op A1.2-nivo: de persoanlike en besitlike
foarnamwurden, mar ek oare frekwinte wurdskat
as nammen fan de dagen, moannen, jiertiden.
Dêrop folgje de útdrukkingen mei fêste
wurdkombinaasjes, earst dy’t yn de gewoane
mûnlige omgong leard en relatyf faak brûkt wurde
yn it subdomein sprektaaleigen. De dregere
útdrukkingen fan subdomein skriuwtaaleigen
komme benammen yn skriftlik taalgebrûk foar.

‘sitte’) heart, mar omdat tiidwurden sa’n sintrale
rol spylje yn (it learen fan) in taal fertsjinje dy ek
in eigen subdomein. Op A1.2 giet it op it foarste
plak om kennis fan de ynhâld fan hiel frekwinte
persoansfoarmen yn de (ûnfolsleine) notiid,
de befeljende foarm of (de hiele foarm fan) it
tiidwurd op himsels. De doetiid fan de frekwinte
persoansfoarmen sit in (sub)nivo heger (A2.1).
De leechfrekwintere ûnregelmjittige tiidwurden
binne omreden fan de didaktyk by it subdomein
sprektaaleigen of skriuwtaaleigen fan Taaleigen
yndield.
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tiidwurdkloft trije tiidwurden ken as ‘Ik hie it
dwaan kinne moatten’, dan komt de swierte in
fol nivo heger (B2.2) út.
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Utkomst fan de folchoarder fan de
subdomeinen foar it learproses
De foargeande eksersyzje fan de yndieling
yn subdomeinen neffens folchoarder smyt in
konkrete opset op. Yn skema 2 is in opgeande
trend yn dregens oan te wizen wannear’t de
ferskate subdomeinen oan bod komme by it
klimmen op de nivo-ljedder: de basiswurden en
de basistiidwurden komme fansels as earste,
dan de foarnamwurden, bywurden en persoans
foarmen (A-nivo). De basis liket dan lein om
sprektaaleigen en oare foarnamwurden oan te
bieden. It stadium fan in begjinnend learder
(A-nivo’s) kin ferlitten wurde om de drompel
nei selsstannich learder oer te gean. Op B-nivo
folgje dan tiidswurdfoarmen mei mulwurd
en haadwurdfoarmen as meartal. Hjir komt
de folchoarder as in te nimmen obstakel. Hiel
spesifyk skriuwtaaleigen is de bûtenkategory
op de twa C-nivo’s.

Ambysjes en programma foar de
kommende lektoraatsperioade
It rinnende Grip 2-projekt – Wille en Wolle, Kinne
en Kenne, dêr’t de ûntwikkeling fan de adaptive
Frisiatoets ûnder falt – rint troch oant ein 2020.
De ûntwikkeling fan de Adaptive Frisiatoets sil
yn de kommende lektoraatsperioade dêrom
in promininte rol spylje by de fierdere ûntwikkeling fan de toetsûntwikkeling en mooglik ek it
kurrikulum. As earste sil der wurke wurde oan it
fergrutsjen fan de itembank mei nije fragen. De
B-ferzje fan de adaptive toets sil de kommende
jierren wiidweidich test en sanedich bysteld

wurde. It itemkorpus yndield op nivo, domein
en subdomein jout mei it op summative wize
fêststelde nivo fan de learling tagelyk ek in
formative oanwizing op hokker subdomein der
fierder oefene wurde kin. As de nije toets op in
befredigjende wize draait, sille der setsjes fan
formatyf (test)materiaal ûntwikkele wurde dy’t
rjochte binne op maatwurk. De konstruksje en de
evaluaasje fan de nije mjitynstruminten moatte yn
direkt oerlis mei de leararen yn basis-, fuortset en
heger ûnderwiis. Mei it each op de nije dosinten
sil de nije oanpak ek yn de learare-opliedingen
nei foaren brocht wurde mei kolleezjes en ateliers.
De opdiene kennis oer de opienfolgjende stadia
by it learen fan it Frysk sil omset wurde yn de
jierren dêrnei foar it evaluearjen fan kurrikulum,
learmateriaal en toetsing op allerhanne nivo’s,
mar benammen by it MFU. Dat sil dien wurde
troch empirysk ûndersyk, konstruksje fan nije
dieltoetsen en it skriuwen fan in ynformatyf
materiaal (rapport, boek (sjoch bygelyks Huitema
(2011), struibrief, presintaasjes en artikelen).
Spesjaal omtinken hat ek de gearwurking mei de
oanpak fan oare talen, benammen Nederlânsk en
Ingelsk. Ommers, de Bestjoersôfspraak Fryske
Taal en Kultuer 2019-2023 hat as ambysje, dat
der ferbining komt tusken de TTO-skoallen en de
MFÛ-skoallen yn Fryslân. De ynsjoggen opdien
mei de beskreaune oanpak fan it learproses fan it
Frysk kinne helpe by de ûnderlinge ferliking mei
de oare talen.
*T
 agelyk wurdt der wurke oan in mjitynstrumint
foar it begjin fan it basisûnderwiis: de OpstapFrisiatoets. Dêrby wurdt tocht oan wat de
Angliatoets mjit by de First Step- en Juniornivo’s. Yn de praktyk sil dat fan groep 4 ôf wêze.
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3. De ûntjouwing fan
lêsbegrypstoetsen Frysk
Sigrid Kingma
Ynlieding

sykjen en inoars ekspertize te brûken om sa nije
ynsichten op it gebiet fan lêsûnderwiis mei te
nimmen by it trochûntwikkeljen fan it apparaat.

Doelstelling
Binnen it konsortsium Grip wie it in wichtich doel
om standardisearre toetsen te ûntwikkeljen.
Dat is dien troch alle nij ûntwikkele materialen
te keppeljen oan in referinsjeramt Frysk (rrF) dat
oerienkomt mei it Europees Referentiekader
(ERK). De fraach om standardisearre toetsen
kaam by de ynspeksje wei, dy’t oanjoech gjin
middels te hawwen om de learopbringsten
foar it Frysk nei te gean ("Tusken winsk en
wurklikheid” 2010). Foar it begripend lêzen
Frysk betsjutte it in grutte stap om fan in pear
ynboude lêsoefeningen binnen in metoade te
gean nei in metoadeûnôfhinklik digitaal formatyf
toetsapparaat mei folsleine dekking. Der wie
gjin Frysk ferlikingsmateriaal en de Nederlânsktalige digitale lêsbegrypsmetoades lykas Diataal
wienen tige omfiemjend en te ambisjeus om as
foarbyld te tsjinjen binnen in trijejierrich projekt
(Hacquebord 1997, 2000). Boppedat wie it net de
bedoeling om in Fryske kopy fan it Nederlânske
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Wat docht in toets? In toets mjit it nivo fan de
learling. Dat is net in doel op himsels. It mjitten
fan it nivo is nedich foar de learaar om op it
passende nivo lesjaan te kinnen. In toets is
mei oare wurden pas funksjoneel as der aksje
op folget. Yn de perioade 2014-2016 is by NHL
Stenden it projekt “Grip Evaluaasjesysteem
Frysk” (yn konsortsium mei Afûk en Cedin)
úteinset mei it ûntwikkeljen fan lêsbegrypstoetsen foar it Frysk (Kingma 2017). Yn it ferfolchprojekt Grip 2.0 “Wille en Wolle, Kenne en Kinne”
(WWKK) is dy ûntwikkeling sûnt 2018 fuortset.
Yn de oanfraach is de klam lein op de formative
funksje fan toetsing. De toetsen soenen ek tsjinje
moatte as oefenteksten op maat, want 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
útwreide en ferbettere. Boppedat is der in hiele
slach makke yn it formatyf en adaptyf gebrûksklear meitsjen fan de toetsen yn de digitale
metoaden Spoar 8 en Searje 36. By de fúzje fan
de twa lektoraten FMOO en T&L is it in goed
momint om mear de ynterne gearwurking op te
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begripend lêzen te meitsjen. Dêrnjonken wie
der noch de útdaging om geskikte oarspronklik
Fryske tekstsoarten te finen. Fierwei it measte
skreaune Frysk op basisskoallenivo is fiksje en
foar in represintatyf oersjoch fan lêsbegryps
feardigens is it fan belang om ferskillende
tekstsoarten te toetsen. Oan de ein fan 2016
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wienen der fjouwer hifke toetsen yn gebrûk foar
it basisûnderwiis, ien foar elke groep fan groep
5 oant en mei groep 8. Der binne twa toetsen
ûntwikkele foar de earste klasse fan it fuortset
ûnderwiis, ien foar it tmbû en ien foar hafû/
twû. Elke toets bestie út trije teksten mei elk
trochinoar 10 fragen.

1.

Fêst yn de toer

Fragen

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jet har keamer sit yn in toer.
De toer fan in kastiel.
Dat stiet op it eilân Sjalot.
Jet kin der net út.
Der sitte spilen foar it rút.
Har heit hâldt de doar op slot.
Trije kear deis komt er del.
Mei iten, in nij boek of in koer wol.
Efkes praat er mei Jet.
Mar dan giet de doar wer ticht.
Krik, krak! op slot.

1.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

‘Ik wol derút!’ seit Jet hieltyd.
‘Wêrom mei dat net?’
Har heit seit: ‘Bist hjir feilich.
Bûten loert gefaar.
Der binne boeven, en sels in draak.’
‘Is dy noch net dea?’ freget Jet.
‘Dêr hat heit dochs ridders foar?’
Har heit suchtet.
‘Ja, myn ridders fan de Rûne Tafel.
Dy meitsje der in potsje fan.
De draak is har hieltyd te fluch ôf.’

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Heit rint nei de tafel.
Dêr sit Jet te weven.
Se weeft in hiel lang ding.
‘Wat wurdt dat?’ freget heit.
‘Ehm... in sjaal,’ seit Jet.
‘Winters is it hjir soms kâld.’
‘Goed idee,’ seit har heit.
Hy set in board rys mei hin op tafel del.
‘Oant aanst,’ seit er.
Dan giet er fuort.
Krik, krak, doar op slot.

Wêrom sit Jet op har keamer?
NL: Waarom zit Jet op haar kamer?
a. Se fynt it eng bûten.
b. Se hat gjin sin om derút.
c. Se sit opsluten.
d. Se weeft dêr graach.

2.

‘Dy meitsje der in potsje fan.’ (rigel 22)
Dat is in útdrukking. Wat bedoele se dêrmei?
	NL: Dat is een uitdrukking. Wat bedoelen ze daarmee?
a. It slagget hiel goed.
b. Se dogge in spultsje.
c. Se dogge it net sa goed.
d. Se kinne lekker itensiede.
3

Heit seit: ‘De draak is har hieltyd te fluch ôf.’ (rigel 23)
Wa bedoelt heit mei ‘har’?
NL: Wie bedoelt vader met ‘har’?
a. de boeven
b. de kok
c. de ridders
d. Jet

4.

Jet sit te weven. Wat makket Jet?
NL: Jet zit te weven. Wat maakt Jet?

Boarne: Lida Dykstra, Ridder Jet, Yllustraasjes Maaike van den Akker, Sweltsjerige 2017, Audiofrysk.

Undersyk

Yn it ferfolchprojekt “Wille en Wolle, Kenne en
Kinne” is fierder boud op it ûntwikkele oanbod
om in folsleine dekking te realisearjen. Doe is
de oanpak loslitten om allinnich net-bewurke
oarspronklik Fryske teksten te brûken. Dat wie
yn it foarste plak om mear ferskillende tekstsoarten as toetstekst brûke te kinnen en twads
om de gearhing en lingte fan teksten better en
passender meitsje te kinnen. Yn 2018 is úteinset
mei in nije rige teksten foar it basisûnderwiis.
Der is in pilot útset mei in alternative manier fan
toetsen njonken fiif nije fiksjeteksten en fiif nije
ynterviews of ynformative teksten, nammentlik
de gatsjetekst. Yn dy pilot binne ek in oantal
fraachstikken meinommen oer Frysk lêsbegryp
yn it algemien. In wichtige ûndersyksfraach op
basis fan in algemiene oanname wie: skoare
Frysktalige learlingen better op de toets as
Nederlânsktalige learlingen? Op basis fan de
pilotdata wie gjin ferskil te finen. In oar gegeven
dat út de pilot kaam, is dat learlingen mei’t se
âlder wurde, hieltyd dregere teksten oankinne,
likefolle oft se oefening yn it Frysk lêzen hân
hawwe of net. Dat is te linken oan noch in oare
útkomst dat in hege skoare op de CITO-toets
begripend lêzen Nederlânsk yn hege mjitte
korrelearret mei in hege skoare op de pilottoets. Dat ûndersyk biedt wichtige ynsichten
oer de oanpak fan it meartalich lêsûnderwiis.
Alle útkomsten wize derop dat it njonken inoar
oanbieden fan lêsbegryp Frysk en Nederlânsk it
lêzen yn beide talen foarúthelpt. Us taak is om
dat oanbod sa goed mooglik op inoar oanslute te
litten, sûnder yn werhelling te fallen.

Op it stuit wurdt fierder empirysk ûndersyk dien
nei hoe’t de ferskillende feardichheden dy’t
nedich binne foar goed begripend lêzen, har by
in learling ûntwikkelje. Hokker feardichheden
kinst oanleare om fan learlingen flugger bettere
lêzers te meitsjen? Kin it lektoraat hânfetten
biede om yn in bepaalde taal lêzen te learen
mei help fan in oare taal? Mar ek lytse praktyske
fragen op it mêd fan toetsoanbieding spylje no.
Sa is it bygelyks de fraach oft it learlingen helpt
as de fraachstelling yn twa talen oanbean wurdt.
Earder waard tocht dat it foar basisskoallelearlingen nedich wie om in oersetting fan de fraach
derby te jaan. Wy teste ommers tekstbegryp,
gjin fraachbegryp. Der is lykwols gjin bewiis dat
learlingen troch dat helpmiddel de fraach yndie
better begripe. Boppedat jouwe nije ynsichten
oer it skeakeljen tusken talen oanlieding om
te fermoedzjen dat in oersetting net allinnich
foardielen biedt. Undersyk nei learprosessen en
meartalich lêsûnderwiis is ynherint oan it ûntwikkeljen fan toetsen begripend lêzen.
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Ferfolch Grip 2.0

Meartalich Fuortset ûnderwiis
Yn 2018 is ek úteinset mei in evaluaasje fan de
resultaten fan it Meartalich Fuortset Underwiis
(MFÛ). Nei in opstartperioade fan fiif jier
meartalich ûnderwiis is in balâns opmakke fan
de learopbringsten. Yn it MFÛ-eksamen sitte
jierliks twa teksten dy’t it lêsbegrypsûnderdiel
fertsjintwurdigje. Der binne de lêste fiif jier
twa sets lêsbegrypstoetsen yn omrin dy’t om
bar brûkt binne. Nei analyze fan de resultaten
is besletten dat ien fan dy toetsen ferfongen
wurde moatte soe troch in nije toets. Dy toets
liet net foldwaande sprieding sjen, sadat der net
in dúdlik ferskil tusken goede en minder goede
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lêzers ynsichtlik te krijen wie. Dêrom is ein 2018
úteinset mei it proeftesten fan twa nije teksten
foar it ûnderdiel lêsbegryp yn it MFÛ-eksamen.
(Sjoch ek it haadstik fan Jonkman en Kingma “De
opbringsten fan Meartalich fuortset Ûnderwiis”.)
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Maatwurk
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Yn it basûnderwiis binne de ferskillen tusken
learlingen hiel grut. Troch it grutte ferskaat oan
taalachtergrûn, wengebiet en it oanbod fan
ûnderwiis yn it Frysk, wurkje dy ferskillen troch
yn it fuortset ûnderwiis. De ûnderfiningen fan
leararen dy’t gebrûk meitsje fan de digitale
toetsen, binne wichtige boarnen fan ynformaasje
foar it fierder ûntwikkeljen en passend meitsjen
fan de toetsen. In pear jier ferlyn wie it gongber
om de hiele klasse deselde toets ôfnimme te
litten, sûnder acht te slaan op de prestaasjes fan
de yndividuele learling. Mei it digitaal toetsen
binne der mear mooglikheden kommen om de
yndividuele learling te betsjinjen. Guon digitale
metoaden differinsjearje automatysk: 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 wurde mooglikheden ûndersocht om de toets adaptyf te meitsjen sa’t
leararen mear frijheid krije om te differinsjearjen.
As dat oanslacht, wurdt de adaptive wurkwize
ek trochfierd yn it fuortset ûnderwiis. Foar it
MFÛ-eksamen jilde oare rjochtlinen om’t dat de
ôfsluter is fan jierrenlang Frysk ûnderwiis, mar
dêr spylje deselde útdagingen. Dat proses sil mei
help fan de ferskillende partijen dy’t it systeem
brûke, jierliks oanpast wurde nei oanlieding fan
oandroegen ferbetterpunten. De gearwurking
mei leararen en mei ekspêrs binnen it fusearre
lektoraat en ús kollega’s fan Afûk en Cedin bliuwt
wichtich foar it trochûntwikkeljen fan de toetsing
fan lêsbegryp en it evaluaasjesysteem Frysk.
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4. Holistyske oanpak
fan meartalich basisen fuortset ûnderwiis

Ynlieding
De provinsje Fryslân is, mei Frysk en Nederlânsk
as offisjele talen, in natuerlik laboratoarium
foar meartaligens. Krekt as oare twatalige of
meartalige Europeeske regio’s is it taalmozayk
yn Fryslân komplekser wurden troch de komst
fan ymmigranten. De Fryske skoallen hawwe
faak spesjaal omtinken foar easken oangeande
nasjonale en frjemde talen yn it kurrikulum, mar
wurde no ek hieltyd faker konfrontearre mei
de needsaak om te foarsjen yn in oare oanpak
fan álle talen yn it ûnderwiis. De skoallen en
leararen wolle wol, mar misse faak de kennis en
kunde foar in praktyske oanpak. Yn dit artikel
komme in tal resinte ûntwikkelingen oangeande
it brûken fan alle talen dy’t yn it basis en fuortset
ûnderwiis oanwêzich binne oan de oarder en
de rol fan meartalige projekten fan de Akademy

Primêr Underwiis en it Lektoraat Frysk en
Meartaligens yn Underwiis en Opbringen fan
de NHL Stenden Hegeskoalle yn dat ferbân. Ta
beslút wurdt der in tuskenstân jûn en sjogge wy
foarút.

Meartalich Europa
Europa hat de lêste desennia te krijen mei in frij
grutte taname fan it tal meartalige learlingen
op skoallen; soks liedt ta ’super diversity’
(Vertovec, 2007; Crul, Schneider & Lelie, 2013)
yn skoallen mei learlingen dy’t in migrante- of
minderheidstaal prate. Spitigernôch hat it
ûnderwiis lêst fan in prestaasjekleau tusken
ientalige learlingen en meartalige learlingen
dy’t ûnderprestearje (OECD, 2016). In feroaring
is nedich: fan ûnderdompeling dan wol twa- /
trijetalige modellen dy’t basearre binne op
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monoglossyske ideologyen (Flores & Baetens
Beardsmore, 2015), nei meartalige edukative
oanpassingen yn reguliere skoallen, op basis fan
heteroglossyske ideologyen. Dat wurdt ek wol
de ’meartalige draai’ (Nederlânsk: ”wending”) yn
it taalûnderwiis neamd (Conteh & Meier, 2014).
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Plattelânsgebieten hawwe trochstrings
minder te krijen mei super diversity as grutte
stedsgebieten. Regionale minderheidstalen
en streektalen hawwe minder kontakt mei
migrantetalen. Mar dat feroaret fluch. Yn ’e
ôfrûne tsien jier is de befolking yn Fryslân mear
groeid troch allochtoane as troch autochtoane
bewenners. Ien en oar resultearret yn in
komplekse taalekology: Nederlânsk, Frysk,
streektalen, Ingelsk as frjemde taal, oare frjemde
talen (Dútsk, Frânsk, Sineesk, ensfh.) en in
ferskaat oan migrantetalen (Arabysk, Tigrinya,
Poalsk, ensfh.). Sadwaande ûntstiet der ek yn
Fryslân in ferlet fan in ”meartalige draai” yn it
ûnderwiis.
De meartalige draai yn Fryslân betsjut:
1. In holistyske oanpak foar talen yn it ûnderwiis;
2. Kennis en kunde oer talen en yn talen;
3. Yntegraasje fan migrantetalen yn it ûnderwiis.

Op nei meartaligens as noarm,
ek yn it ûnderwiis
Hoewol’t Nederlân ryk is oan migrantetalen
en autochtoan taalferskaat, bliuwt it
ûnderwiissysteem benammen ientalich
oriïntearre (Kroon & Spotti, 2011). Oare
talen, lykas migrantetalen of regionale
minderheidstalen, spylje in lytsere (of gjin)
rol yn it ûnderwiis, wylst 22 prosint fan de

befolking in migraasje-eftergrûn hat (CBS, 2016).
Ut ynternasjonaal ûndersyk docht net allinnich
bliken dat meartalige learlingen better prestearje
as har memmetalen erkend en brûkt wurde yn it
ûnderwiis (Sierens & Van Avermaet, 2014; García,
2009; Cummins, 2000; Duarte, 2011), mar ek dat
ientalige learlingen bettere resultaten berikke
wannear’t sy har taalbewustwêzen ferheegje
en positivere attitudes foar oare talen oer
ûntwikkelje (Candelier, 2004; Hélot, 2012). In soad
leararen erkenne dat meartalige learlingen stipe
krije moatte, sadat se better prestearje kinne yn
it ûnderwiis en by sintrale toetsen (Tajmel & Starl,
2009). Tagelyk fiele se har ûnbekwaam as it der
om giet hoe’t se dizze learlingen boppeneamde
stipe oanbiede kinne. Leararen binne der
benammen benaud foar dat de learlingen de
talen net ûnderskiede kinne as se ôfwikseljend
brûkt wurde, hoewol’t soks empirysk noch nea
oantoand waard (Sierens & Van Avermaet, 2014).
Sy binne der bang foar dat learlingen har thústaal
– dy’t de learaar net ferstiet – brûke sille om te
rabjen, wat der ta liede kin dat de learaar de
kontrôle oer de klasse ferliest. Ut ûndersyk docht
lykwols bliken dat de learlingen har thústalen
benammen brûke om te learen en om oer de
learstof te praten (Rosiers, 2016; Jordens, 2016).
De aktuéle fraach hoe’t meartaligens in bredere,
mear yntegrearre en natuerliker plak yn it
ûnderwiis krije kin, is troch García (2007, xiii) sa
formulearre:
”Hoe soe it taalûnderwiis derútsjen, as wy net
langer it bestean fan yndividuele talen sintraal
stelle? Hoe soene wy twatalich

ûnderwize
kinne op manieren dy’t it taalgebrûk fan
minsken wjerspegelet en net inkeld minsken as
taalgebrûkers?”

En Lemke (2002, p. 85) stelt dy fraach sa:
”Soe it wêze kinne dat al ús hjoeddeistige
pedagogyske metoaden ús meartalige
ûntwikkeling yn feite dreger meitsje as
needsaaklik, gewoan omdat wy bûge foar
dominante politike en ideologyske druk om
”talen” puer en fan elkoar skieden te hâlden?”

Opset projekten rjochte op
meartaligens

De projektskoallen hawwe elk in eigen fraach
formulearre oangeande taalûnderwiis en
meartaligens. Dêrby giet it om saken lykas it
ferbinen fan de ferskate talen op in trijetalige
skoalle of it beheljen fan minderheidstalen en
migrantetalen yn it reguliere ûnderwiis, sadat
alle talen in lykweardich plak krije op in skoalle
mei in heech persintaazje migrantetaalsprekkers.
De projektskoallen jouwe oan ferlet te hawwen

a) minder skieding tusken fiertalen;
b) y
 ntegraasje fan oare talen yn it regulier
ûnderwiis;
c) in kombinaasje fan taallearen / meartaligens
en it learen fan fakynhâlden.

‘Bottom-up’ opset projekten
De projekten hawwe in holistyske oanpak
dy’t him rjochtet op ferskate skoaltypen, lykas
trijetalige skoallen, AZC-skoallen, skoallen mei
in soad Nederlânsktalige learlingen en skoallen
mei in soad oarstalige learlingen. Alle (thús)talen
dy’t op de skoalle oanwêzich binne, wurde by de
ûntwikkele aktiviteiten behelle. Yn de projekten
wurdt bottom-up wurke: leararen en ûndersikers
ûntwikkelje mei elkoar meartalige aktiviteiten as
”antwurd” op de fraachstikken fan de skoallen.
Soks fynt plak troch skoalbesites, stúdjzejûnen
en wurkwinkels mei leararen, direkteuren en
taalkoördinatoaren. By sokke gelegenheiden
wurde de oanpakken útlein en wurde der mei
elkoar aktiviteiten ûntwikkele, ymplemintearre
en evaluearre. It giet dêrby net allinnich om
taalbehearsking yn in bepaalde taal, mar ek oer
in kontinuüm fan meartaligens dat him beweecht
tusken de wurdearring fan de talen en it gebrûk
as fiertaal lykas ôfbylde yn figuer 1. Hjirûnder
folget in foarbyld fan elk fan de oanpakken.
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Mei dy fragen yn gedachten binne der troch
NHL Stenden Hegeskoalle in tal projekten op it
mêd fan meartaligens starten. It fjouwerjierrige
projekt Mear kânsen Mei Meartaligens
(3M) rjochtet him op de ûntwikkeling en
ymplemintaasje fan in holistyske oanpak
foar brede meartaligens yn it ûnderwiis foar
de middenbou fan fjouwer soarten Fryske
basisskoallen. Yn it ramt fan de ienjierrige
pilotprojekten Talen4all en Holi-Frysk meartalich fuortset ûnderwiis foar elkenien
wurdt in fergelykbere oanpak ûntwikkele foar
ferskate doelgroepen. Talen4all rjochtet him op
de boppebou fan de basisskoalle en benammen
op Fryske basisskoallen mei in parsjele ûntheffing
foar it fak Frysk. Holi-Frysk rjochtet him op de
ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis foar trije
typen Fryske middelbere skoallen.

fan de ûntwikkeling en ymplemintaasje fan
ûnderwiisaktiviteiten mei:
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TRANSLANGUAGING
Translanguaging
Taalbewustwêzen

Taalferliking

Reseptive
meartaligens

CLIL

Ymmersje

Frânsk, Turks,
Arabysk, Poalsk,
Servysk, Frysk,
Javaansk

Nederlânsk,
Frysk, Dútsk,
Ingelsk, Turks,
Russysk, Frânsk

Nederlânsk,
Frysk, Dútsk,
Ingelsk,
Leech-Saksysk

Nederlânsk,
Frysk, Dútsk,
Ingelsk, Frânsk

Nederlânsk,
Frysk, Dútsk,
Ingelsk, Frânsk

Rispje en Siedzje

WURDEARRING

38

KONTINUÜM FAN MEARTALICH ÛNDERWIIS

GEBRÛK

Figuer 1: Holistysk model foar meartaligens
yn it ûnderwiis

Taalbewustwêzen
Foar de bewustwurding fan talen yn de
omjouwing en it reflektearjen op it begryp
taal, hawwe de projektskoallelearlingen
taalportretten makke. It taalportret lit sjen
hokker talen de learlingen al kenne, hokker se
noch leare wolle en wêr’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 wat
elke taal foar har betsjut en it makket har bewust
fan har eigen meartaligens.

Foarbylden fan ynfolde taalportretten.

Foarbyld taalfamyljeposter.

Taalfergeliking

har eigen taal by prate en elkoar dochs begripe
(ten Thije, 2010). Dy foarm fan asymmetryske
kommunikaasje rjochtet him op de ûntwikkeling
fan reseptive feardigens en it oefenjen fan
taallearstrategyen. Soks kin bygelyks dien
wurde mei Frysk en Nederlânsk, mar ek mei
Ingelsk, Dútsk, in dialekt of in migrantetaal. Yn
it ramt fan de projekten hawwe wy ferskate
gearwurkingsaktiviteiten ûntwikkele, dêr’t
learlingen mei ferskate taaleftergrûnen elk har
eigen taal by brûke om mei elkoar opdrachten
út te fieren (bygelyks in skat yn in doalhôf
fine). Troch dy opdrachten leare learlingen om
wurden en struktueren te werkennen en yn
har eigen taal antwurden te formulearjen. Sa
ûntwikkelje se positive attitudes foar oare talen
oer en ûntwikkelje se op in boartlike wize eigen
taallearstrategyen.

Foar taalfergeliking is it wurkjen mei kognaten,
oftewol wurden yn ferskate talen dy’t in
mienskiplike etymologyske ôfkomst hawwe,
hiel geskikt. Yn it ramt fan de projekten binne
in soad aktiviteiten ûntwikkele dy’t te krijen
hawwe mei relaasjes en ferskillen tusken talen.
Sa as bygelyks in kognatenkwis foar it Frysk, it
Nederlânsk en it Ingelsk, wêrby’t learlingen oan
de hân fan oanwizingen yn trije talen antwurden
jaan moatte op fragen. Dy antwurden wiene dan
altyd yn dyselde trije talen twa- of trijefâldige
kognaten (foto 3). By it jaan fan de antwurden
waard bepraat yn hoefier’t de wurden wat
útspraak en stavering oanbelanget op elkoar
liken. Foar âldere learlingen kinne jo noch in stap
fierder gean mei in les oer taalfamyljes en de
relaasje tusken Frysk en Ingelsk; sokke learlingen
kinne bygelyks in taalfamyljeposter meitsje oer in
bepaald ûnderwerp, lykas bisten.

Reseptive meartaligens
De reseptive meartaligensoanpak kin foarmjûn
wurde troch middel fan harktaal. Harktaal is
in foarm fan meartalige kommunikaasje, dêr’t
minsken mei ferskillende taalkundige eftergrûnen

Content and Language Integrated
Learning (CLIL)
Taallearen kin tige goed mei it learen fan
in saakfak kombinearre wurde. Faak wurde
CLIL-lessen yn it Ingelsk jûn, bygelyks in
muzykles, mar it is ek tige goed mooglik om
dêrfoar in minderheids-, streek- of buerttaal
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Foarbyld kognatekwis Frysk, Nederlânsk en Ingelsk.
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te brûken. Tink oan in rekkenles yn it Frysk of
in biologyles yn it Stellingwerfsk. De lessen
yntegrearje sa ûndersykjend learen mei
taallearmetoadiken, dêr›t foar de learlingen it
gebrûk fan de taal yn konkrete kommunikative
situaasjes by sintraal stiet. De klam leit dus net
op it taallearen, mar ek op de ynhâld. Dochs krije
de learlingen tagelyk ek in soad fan taal mei.

in trijetalige skoalle mei migrantetaalsprekkers,
by in natuerles oer it bôlebakken, it Nederlânsk
as fiertaal brûkt wylst se hieltyd mominten fan
translanguaging kreëarre troch Poalsk mei de
Poalske learlingen te praten. Ek oare leararen fan
de projektskoallen brûke it Frysk, Nederlânsk en
Ingelsk trochelkoar yn harren lessen, lykas de
ûndersteande transkripsjes sjen litte.

Underdompeling (’Immersion’)

Meartalich ûnderwiis foar elkenien
DeFoarbyld
3M- en Talen4all-projekten
translanguaging
rinne noch en it

Yn it ramt fan de projekten wurde de ferskate
talen ek as fiertalen brûkt. It giet dêrby
benammen om Nederlânsk, Frysk en Ingelsk.
Mar it is foar te stellen dat der ek oare talen
ynset wurde. By it 3M-projekt wurdt op it stuit
wurke oan in seistalige online-learomjouwing,
e3M, dêr't foar it leargebiet Natuer & Technyk
opdrachten en aktiviteiten yn it Frysk,
Nederlânsk, Ingelsk, Poalsk, Arabysk en Tigrinya
by ûntwikkele wurde. De learlingen kinne de
opdracht lêze, der nei harkje en maklik fan taal
feroarje om sa bygelyks de talen mei elkoar
ferlykje te kinnen. De learomjouwing e3M
rjochtet him benammen op de fakynhâld, mar it
taallearen spilet ek in wichtige rol as stipefunksje.
Mei de mooglikheid om te skeakeljen tusken
talen of yn de iene taal te lêzen en yn de oare te
harkjen, kin de thústaal as brêge brûkt wurde om
bygelyks Nederlânsk, Frysk of Ingelsk te learen.

Translanguaging
Mei translanguaging wurdt it taalgebrûk fan
meartaligen bedoeld dêr't der gjin dúdlike
grinzen by te lûken binne tusken de ferskillende
talen, stilen en registers; it giet oer it oanwinnen
fan taal yn in taalkontinuüm. Dat kin ek yn it
ûnderwiis as didaktyk brûkt wurde. Sa hat de
Poalske studinte-assistint fan it 3M-projekt foar

Skoalle: reguliere stedsskoalle mei heech
persintaazje Nederlânsktalige learlingen
Fak: taal
Groep: 7
Setting: it tema fan de Ingelske les is
kommunikaasje. De klas diskusearret oer wat
taal is. De leraar brûkt Nederlânsk, Frysk en
Ingelsk as ynstruksjetalen.
Foarbyld 1:
Ok. So we’re going to look at our own
language and languages from other
countries or from our own province,
Friesland. Yes? So, language. Why do we
use language? Waarom gebruiken we taal?
Wêrom brûke wy taal?
Foarbyld 2:
We’re going to have a look at words today
and we’re going to play with language.
We’re going to look at several languages
to express yourself. How can we express
ourselves? By singing, writing, talking but
also drawing for instance. Je kunt ook iets
tekenen. En eh, ast dúdlik meitsje wolst
hoe’tst dy fielst, dan binne der dus in hiel
soad dingen dêr’tst dat mei dwaan kinst.
En dat besjogge wy hjoed even.

Holi-Frysk-projekt begjint krekt oan in ferfolch
mei mear skoallen. De lessen dy’t wy oan no ta
leard hawwe binne:
1)	Meartaligens moat gjin taak wêze
boppe-op de oare deistige leararetaken,
mar as fanselssprekkend yn alle aktiviteiten
yntegrearre wurde;

2)	Skoallen moatte it tradisjonele ûnder
dompelingsûnderwiis oanfolje mei oare
oanpakken.
Mar hoe berikke wy dy doelen? Figuer 2 sketst
hoe’t skoallen fan in ien-, twa- of trijtalich model
oerstappe kinne nei in meartalich model.

Dominânsje fan 'e
nasjonale taal
Yndividuele ynstruksje
yn frjemde talen
Oanfoljende talen
wurde negearre

Dominânsje fan ‘e
nasjonale taal
Yndividuele ynstruksje
yn frjemde talen
Opname fan oare
ynstruksje-talen (net
migrantetalen)

Underwiis fan 'e
nasjonale taal yn
relaasje mei oare talen
fan ’e studinten en
de regio (meartalige
repertoires).
Valorisaasje en gebrûk
fan migrantetalen.

Taalgebrûk

Taalskieding / foar
memmetaalsprekker
ideaal

Taalskieding / foar
memmetaalsprekker
ideaal

Taalbewustwêzen en
fergeliking (learlingen
as taalsekperts).

Taal yn de
fakken

Net in soad omtinken
foar taalproblemen en
meartaligens

Ynsidintele
yntegraasje fan taal en
beropsûnderwiis

Systematyske
yntegraasje fan taal,
meartaligens en
fakûnderwiis.
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Oandielhâlders

Yndividuele
leararen (net in soad
gearwurking)

Lytse groep leararen
dy’t gearwurkje

Folsleine skoaloanpak
dêr’t ek âlders by
behelle binne.

Oandielhâlders

Gjin eksplisyt taalbelied
of learare-oplieding

Taalbelied foar CLIL by
guon ûnderwepen

Meartalich
taalbelied foar alle
belanghawwenden

Ientalich

Figuer 2: Fazes fan ien- nei meartalich ûnderwiis.

Twa- of trijetalich

Meartalige edukaasje
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Oant no ta binne de reaksjes fan learlingen en
leararen op de aktiviteiten dy’t wy yn it ramt fan
de projekten ûntwikkele hawwe tige posityf.
Oarstalige learlingen binne bliid dat har thústalen
erkend wurde en Nederlânsktalige learlingen
steane positiver foar it Frysk oer. Leararen jouwe
oan dat se har wisser fiele oer hoe’t se mear oare
talen as de reguliere ynstruksjetaal brûke kinne
of as hefbeam ynsette kinne yn har lessen. Se
wurdearje boppedat de ynteraktiviteit fan de
aktiviteiten.
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In stikmanich sitaten fan leararen dy’t
dielnimme oan de projekten:
“Myn learlingen hawwe mear respekt krigen
foar minsken dy’t Frysk prate. Se sjogge
better yn wêrom’t minsken kieze om in
dialekt (of Frysk) te praten en yn hokfoar
situaasjes se dat dogge.”
”Jo sjogge har selsfertrouwen groeien as har
taal op it boerd ferskynt en sy der wat oer
fertelle kinne.”
“Sy hawwe ûnderfûn dat har eigen taal ek
tige wichtich is by it ûntwikkeljen fan in nije
taal.”

Troch de projekten wolle wy ús kennis en
kunde, en ûnderfining op it mêd fan meartalich
ûnderwiis foar elkenien de kommende jierren
fierder útwreidzje en diele, net allinnich yn it
Noarden, mar ek yn en mei de rest fan Nederlân.
Mear ynformaasje oer de projekten
is hjir te finen:
3M: www.3mproject.nl
Talen4all: www.talen4all.nl
Holi-Frysk: www.holi-frysk.nl
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Het Engelstalige hoger onderwijs in Nederland
heeft een groot hiaat: zij voldoen niet aan de
wetgeving met betrekking tot een taalgedragscode en schieten daardoor tekort in één
van hun wettelijke taken: bijdragen aan het
ontwikkelen van het Nederlands van studenten.
In artikel 1.3 lid 5 van de Wet op het Hoger en
Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) wordt
de rol van instellingen van hoger onderwijs
met betrekking tot het Nederlands als volgt
verwoordt:
“Zij richten zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs wat
betreft Nederlandstalige studenten mede op de
bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in
het Nederlands.” Met ‘zij’ worden de bekostigde
instellingen voor hoger onderwijs in Nederland
bedoeld. In de wet wordt niet beschreven hoe
de instellingen voor hoger onderwijs eraan
moeten werken, noch wordt een beoogd
eindniveau beschreven.

In artikel 7.2 wordt gesteld dat het onderwijs
wordt gegeven in het Nederlands en dat het
Nederlands eveneens de taal is voor examinering. Er is echter ruimte voor een andere taal
als het gaat om een opleiding met betrekking
tot het leren van een andere taal, wanneer het
gastcolleges van anderstalige docenten betreft
en “indien de specifieke aard, de inrichting
of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de
herkomst van de studenten daartoe noodzaakt,
overeenkomstig een door het instellingsbestuur
vastgestelde gedragscode”.
In toenemende mate hebben hogescholen
gebruik gemaakt van de uitzonderingsbepaling
in de wet als een sluiproute om Engelstalig hoger
onderwijs aan te bieden. Echter, deze keuze
is meestal mager onderbouwd (KNAW, 2017;
Inspectie 2018). Daar komt nog bij dat de meeste
Engelstalige opleidingen nalatig zijn als het gaat
om “de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands”. Het algemene patroon

is als volgt: Als een opleiding of een programmaonderdeel in het Engels wordt aangeboden, is het
Nederlands geheel buiten beeld.
De afgelopen decennia is het aanbod aan
Engelstalige opleidingen gegroeid in het hoger
onderwijs. Hoewel het in de praktijk erg lastig is
om aan exacte cijfers te komen, is de schatting
dat ongeveer zes procent van de hbo-bachelors
in het Engels wordt aangeboden (Wächter &
Maiworm, 2014; KNAW, 2017).

Op 1 februari 2019 is de Wet Accreditatie op
Maat (WAM) aangenomen waarin is verordonneerd dat opleidingen die onderwijs verzorgen
in een andere taal dan het Nederlands hun keuze
moeten motiveren in het visitatieproces. Ook
moeten opleidingen die een anderstalige naam
gebruiken, bijvoorbeeld ‘Mechanical Engineering’
in plaats van ‘Werktuigbouwkunde’, hun keuze
verantwoorden.
In zijn standaardwerk onderscheidt Colin Baker
(2015) drie perspectieven op meertaligheid:
1.	Het leren en gebruiken van twee talen is een
probleem;
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Met de stijging van het aantal Engelstalige
opleidingen is ook het verzet daartegen toegenomen. In toenemende mate hebben opiniemakers, columnisten en politici zich uitgelaten
over – veronderstelde – negatieve gevolgen van
onderwijs dat wordt gegeven in het Engels, door
docenten die het Engels niet als moedertaal
hebben aan studenten voor wie het Engels niet
de moedertaal is. Volkskrant-columniste Aleid
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”.
De belangengroep Beter Onderwijs Nederlands
(BON) spande in de zomer van 2018 zelfs een
kort geding aan tegen de Universiteit Twente
en de Universiteit van Maastricht vanwege het
overtreden van artikel 7.2 van de WHW. Ook
de Onderwijsinspectie werd gedaagd voor het
niet goed toezien op de naleving van de wet.
Omdat de Inspectie schielijk een onderzoek
was begonnen naar taalgedragscodes in het
hoger onderwijs, liet BON het geding tegen
hen vervallen.
In de discussie over de veronderstelde nadelen
van Engels als voertaal in het hoger onderwijs,

komen vaak de volgende punten naar voren:
1.	Studenten bouwen minder kennis op en
ontwikkelen minder vaardigheden doordat ze
les krijgen in een taal die niet hun moedertaal is;
2.	Docenten geven slechter les doordat ze een
taal gebruiken die niet hun moedertaal is;
3.	Studenten die een studie volgen aan een Engels
talige opleiding verliezen hun moedertaal;
4.	Het gebruik van Engels als voertaal in het
hoger onderwijs ondermijnt de positie en het
gebruik van het Nederlands in ons land.
Het is opvallend dat geen van deze claims
met data onderbouwd worden. Ondertussen
zijn deze zorgen ook onderwerp van gesprek
geweest in het parlement (Tweede Kamer, 2015)
en heeft het onderwerp zelfs het regeerakkoord
gehaald van het kabinet Rutte III: Het kabinet
ziet scherper toe op de naleving van de wet dat
opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit
een toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit
van voldoende niveau is en er in voldoende
Nederlandstalige opleidingen zijn (Regeer
akkoord, 2017, p. 12).
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2.	Als het gaat om een sterke en een zwakke taal,
is het zaak de rechten van de zwakkere taal
juridisch te borgen;
3.	Tweetaligheid biedt veel mogelijkheden als er
op de juiste manier mee wordt omgegaan.
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De hiervoor aangehaalde zorgpunten met
betrekking tot Engels als voertaal in het hoger
onderwijs worden geformuleerd vanuit het
eerste of tweede perspectief. Slechts weinigen
lijken zich te realiseren dat het Engelstalig hoger
onderwijs in Nederland kansen biedt. Bekeken
vanuit het derde perspectief, heeft Nederland
met Engelstalig hoger onderwijs mondiaal gezien
goud in handen.
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Met een adequate taalgedragscode kunnen de
hogescholen de studenten opleiden tot gebalanceerde tweetalige professionals. In de Noordse
landen (Noorwegen, Zweden, Finland et cetera)
heeft men deze mogelijkheid tijdig onderkend en
zijn op supranationaal niveau afspraken gemaakt
over het gebruik van Engels en de landstalen.
Vertaald naar de Nederlandse situatie en
mede gebaseerd op een van de weinige
publicaties over Nederlands en Engels als
voertaal in het hoger onderwijs waarvoor wel
data zijn verzameld (de Jong, 2018), zou een
taalgedragscode voor het hoger onderwijs
in Nederland de volgende elementen kunnen
bevatten:
1.	Afspraken over de bestuurstaal van de
instelling;
2.	Beschrijving van de manier waarop de Engelstalige opleidingen bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlands van Nederlandse
studenten en de borgen van gebalanceerde
tweetaligheid;

3.	Beschrijving van de manier waarop en in
welke mate internationale studenten worden
ingevoerd in de Nederlandse taal en cultuur;
4.	Beschrijving van het niveau van Nederlands
dat van internationale medewerkers wordt
verwacht na verloop van tijd;
5.	De rationale achter het gebruik van een andere
taal dan het Nederlands als onderwijstaal;
6.	Beschrijving van de manier waarop het Nederlands wordt gebruikt in de valorisatie van kennis.
Bij de uitwerking van het daadwerkelijke
taalonderwijs zou de gedragscode zich
kunnen baseren op Murray’s tripartite model
(Murray, 2016).

Professionele
taalvaardigheid
Algemene
taalvaardigheid

Academische
taalvaardigheid

Figuur 1: Murray’s tripartite model

De Wet Accreditatie op Maat biedt NHL Stenden,
maar ook andere hogescholen, een uitgelezen
kans om een tekortkoming in het huidige beleid
recht te zetten en voor de dag te komen met een
eigentijdse en inspirerende taalgedragscode.

De bouwstenen voor een eigentijdse
taalgedragscode zijn gebaseerd op de
aanbevelingen uit het proefschrift ‘English as
a medium of instruction in higher education
in a cross-national context’. Het onderzoek
was in het tijdvak 2014-2018 één van de
projecten van het Fries en Meertaligheid in
Onderwijs en Opvoeding. Het onderzoek
werd begeleid door prof. dr. Kees de Bot
als promotor en lector Alex Riemersma als
co-promotor.
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In het model van Murray worden drie aspecten
van taal beschreven. Het eerste aspect betreft
de algemene taalvaardigheid waarmee
studenten de opleiding binnen komen. In
navolging van Baker (2015) kan hierover worden
gezegd dat de algemene taalvaardigheid is
uitontwikkeld op het moment dat studenten het
hoger onderwijs en dat deze taalvaardigheden
niet negatief worden beïnvloed door het volgen
van onderwijs in een andere taal.
Met academische taalvaardigheden worden de
taalvaardigheden bedoeld die nodig zijn om
met succes te kunnen studeren in het hoger
onderwijs zoals het lezen van complexe teksten
en het schrijven van rapporten. Onderzoek heeft
uitgewezen dat deze vaardigheden zich lenen
voor transfer, dat wil zeggen: wat je in de ene
taal leert, pas je makkelijk toe in de andere taal.
Met professionele taalvaardigheden worden
de taalvaardigheden bedoeld die passen bij
het werkveld waarvoor wordt opgeleid. Deze
vaardigheden zijn doorgaans wel taalgebonden.
Daarbij kan worden gedacht aan elementen uit
het lexicon, zoals Corporate Social Responsibility. Dit concept is in het Nederlands gelexicaliseerd als Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Hierin ligt een tekortkoming
van het Engelstalige HBO in Nederland. In een
taalgedragscode zouden opleidingen moeten
verantwoorden hoe ze de ontwikkeling van
professionele taalvaardigheden niet alleen in
het Engels, maar ook in het Nederlands willen
bevorderen.
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6. Ouders als taalexperts
in een meertalige
thuissituatie
Sorena Spakman
Eén van de doelstellingen van het lectoraat
FMOO heeft betrekking op onderzoek naar
meertaligheid in de voor- en vroegschoolse
periode en de opvoeding door de ouders. Dit
onderzoek sluit hierop aan door zich te richten
op de rol van meertalige ouders in de taalontwikkeling van kinderen in deze periode. Er wordt
gekeken naar het verband tussen taalaanbod en
–stimulering op school en thuis: in hoeverre en
op welke manieren kunnen ouders de taalontwikkeling van hun kind(eren) stimuleren, ofwel:
wanneer zijn zij experts in hun eigen taal? Uit
afgenomen vragenlijsten en interviews blijkt dat
ouders niet altijd een bewuste keuze maken over
het gebruik van de thuista(a)l(en), dus ook niet in
welke taal voorgelezen wordt. De verwachting is
dat wanneer ouders beter weten wat ze kunnen
doen om de taalontwikkeling van hun kind(eren)
te stimuleren, zij dit eerder zullen gaan proberen.
Om dit te onderzoeken, moeten er dus duidelijke handvatten aangereikt worden aan ouders,

zodat zij een grotere en belangrijkere rol hebben
in de taalontwikkeling van hun kind(eren) – en
daarmee samenhangend in de cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling.

De oogst
In dit onderzoek zijn vragenlijsten afgenomen
bij gezinnen met kinderen in het Integraal
Kindcentrum in Wytgaard (gem. Leeuwarden)
in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Van de 17 ondervraagden, allemaal moeders, spreekt 53 procent
thuis enkel Fries tegen of met haar kind(eren), 18
procent enkel Nederlands en 29 procent zowel
Fries als Nederlands. Op een geval na zijn dit
gezinnen waarbij vader en moeder dezelfde taal
spreken met hun kind(eren). In dat ene geval
spreekt de vader beide talen tegen zijn kind –
terwijl de moeder enkel Nederlands spreekt. In
de omgeving of op het kindcentrum komen alle
kinderen met beide talen in aanraking.
Naast vragenlijsten zijn er semigestructureerde
interviews gehouden met 8 moeders. In de
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vragenlijsten en interviews is gekeken naar
kennis, houding en vaardigheden die ouders
hebben en inzetten op het gebied van taalontwikkeling en –aanbod. De geïnterviewde ouders
geven allen, expliciet of impliciet, aan dat ze
betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van
hun kind. Alle ouders zeggen thuis voor te lezen,
variërend van ‘heel soms’ tot ‘iedere dag’ en de
meeste ouders beleven daar plezier aan.
De ouders zijn op thuistaalkeuze in te delen. In
enkele gezinnen is er een bewuste keuze voor
het Fries of in het Nederlands, maar in de meeste
gevallen ‘gebeurt’ het spreken in een bepaalde
taal ‘gewoon’: er is sprake van een niet-intentionele, onbewuste keuze. Andere verschillen
tussen ouders betreft de taalkennis. In interviews
geven sommige ouders bijvoorbeeld aan dat
kinderen meertalig laten opgroeien ‘goed is voor
de woordenschat’ en ‘goed is om een nieuwe
taal te ontwikkelen’. Daartegenover staat dat
andere ouders antwoorden dat meertaligheid
‘vast wel goed zou zijn’.
Om expert te zijn, moeten ouders zich bewust
zijn van hun taalpotentieel op het gebied van
taalstimulering. Interessant is het om te kijken
in hoeverre ouders expert zijn in een meertalige
situatie wanneer zij voorlezen. Weten zij hoe en
welke talen ze kunnen aanbieden in verschillende
voorleessituaties? Aangeraden wordt dat ouders
een taal kiezen die bij hen past, waarin ze zichzelf
comfortabel voelen. Als zij meer dan één taal
goed beheersen, moeten zij zichzelf uitdagen om
in meerdere talen voor te lezen: kennis van zowel
de thuistaal als het Nederlands is belangrijk. Dat
hoeft overigens niet tegelijkertijd: de ene keer in
het Fries en de andere keer in het Nederlands (of
een andere taal). Kinderen leren op deze manier
talen van elkaar te onderscheiden en eenvoudiger te schakelen tussen talen. Een andere

manier is om de talen juist niet gescheiden aan
te bieden, maar door elkaar: wanneer er een
Nederlands boek voorgelezen wordt, zouden
ouders het Fries als interactietaal kunnen
gebruiken (Hetzelfde geldt voor de omgekeerde
situatie). Een boekenaanbod in meerdere talen
moet ervoor zorgen dat voorlezen in verschillende 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 worden.
Wat de expertise in en bewustzijn van taalontwikkeling en -stimulering aangaat, zijn er vier
oudertypen te onderscheiden: 1) ouders die
bewust vaardig zijn, 2) ouders die onbewust
vaardig zijn, 3) ouders die bewust niet-vaardig
zijn en 4) ouders die onbewust niet-vaardig zijn.

Ouders die bewust vaardig zijn
Sommige ouders zetten thuis bewust hun
expertise op het gebied van taalontwikkeling
en meertaligheid in. Ze gaan hier op een
doordachte manier mee om. Dit kwam naar
voren bij de vraag of de ouder het belangrijk
vond dat er thuis meerdere talen werden
gesproken. “Wat ik belangrijk vind is dat je je
kinderen opvoedt in het Fries, omdat dat bij ze
past. Daarnaast voeden wij onze kinderen ook
op in het Nederlands, omdat het belangrijk is dat
ze dat thuis ook goed leren spreken. Beide talen
beheers ik op eenzelfde niveau als het gaat om
mondeling taalgebruik.” Er lijkt hier sprake te zijn
van een ouder die bewust twee talen kiest: het
aanbod is gebaseerd op veiligheid en identiteit
(“een taal die bij ze past”) en het belang van een
tweede taal, omdat geleerd moet worden “deze
thuis ook te spreken”. Uit het verdere interview
blijkt ook dat de ouder bewust haar kind

simultaan tweetalig opvoedt, in de overtuiging
dat dat positieve effecten heeft. Een andere
ouder geeft aan dat de rol van samenwerking
tussen ouders en school belangrijk is voor de
taalontwikkeling van kinderen. “Thuis de eerste
taal en de tweede taal op school. Samen kun je
de beste ontwikkeling van beide talen tot stand
laten komen.”
In bovenstaande voorbeelden maken ouders een
bewuste taalkeuze. Deze keuze lijkt gemaakt te
zijn op basis van de kennis over en vaardigheden
in taalontwikkeling thuis en op school. Dit type
ouder is expert en weet vaardigheden op een
juiste en bewuste manier in te zetten.

Ouders die onbewust vaardig zijn

Ouders die aangeven handelingsverlegen te
zijn, zijn zich bewust van hun eigen hiaten in
taalkennis en vaardigheden in het stimuleren
van taal. Het zijn ouders die bijvoorbeeld
aangeven dat het niet zozeer hun rol is om taal
te ontwikkelen, maar dat school de rol heeft
om kinderen bewust te maken van twee talen
en het ontwikkelen van taal. “Daar doe ik zelf
niets mee, dat is mijn rol niet, daar weet ik
immers te weinig vanaf.” Het zijn ook ouders
die expliciet aangeven meer informatie te willen
hebben over taalontwikkeling en –stimulering
en meertaligheid en nadrukkelijk vragen: “Hoe
kan ik dat thuis doen?” of “Waar kan ik daar meer
over lezen?” De ouders in deze categorie hebben
vooral behoefte aan scholing op het gebied van
kennis en vaardigheden.

Ouders die onbewust niet
vaardig zijn
De groep die het meest moet groeien in de
expertrol, bestaat uit ouders die niet bewust
zijn van het feit dat ze niet vaardig of niet kundig
genoeg zijn. Het zijn ouders die bijvoorbeeld
thuis vooral Nederlands aanbieden, ondanks dat
ze daar minder vaardig in zijn. Tweetaligheid
wordt niet zozeer afgekeurd, maar de positieve
effecten ervan worden niet ingezien. Het zijn
ouders die antwoorden dat ze vooral Nederlands thuis aanbieden, “omdat je daar toch wel
het verst meekomt, verder dan het Fries. Fries
is provinciaal, buiten de provincie houdt het
snel op”. Ook ouders die antwoorden “Ik zou
niet weten wat ik meer kan doen dan lezen en
tv kijken” geven daarmee aan dat hun kennis
over taalstimulering niet toereikend is. Deze
ouders moeten meer kennis krijgen over taalstimulering en meertaligheid, zodat ze uiteindelijk
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Er zijn ook ouders die niet bewuste keuzes maken
in het aanbod thuis, maar toch vaardig zijn als
gekeken wordt naar hun gedrag, attitude en/
of kennis. Een van de ouders uit dit onderzoek
geeft aan dat het geen bewuste keuze is Fries
te spreken tegen haar kinderen, dat “het zo is
gegaan” en dat het “gek” zou voelen om thuis
in het Nederlands te gaan praten. “Ik heb zelf
beide talen geleerd op school, dus Nederlands
leren ze wel op school.” Een andere ouder sluit
in haar antwoord hierop aan: zij geeft aan dat
het thuis Fries spreken simpelweg “gebeurt”. De
ouders die aangeven dat ze “denken” dat zij “ook
wel” medeverantwoordelijk zijn, vallen binnen
deze categorie: “Zij praten en doen veel met de
kinderen thuis.” Deze ouders moeten bewust
gemaakt worden van wat ze al doen en kunnen,
zodat ze dit met meer zekerheid kunnen inzetten.
Zij zijn al experts, want ze laten immers zien dat
ze goede keuzes maken, maar zijn zich daar nog
niet van bewust.

Ouders die bewust niet-vaardig zijn
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thuis vaardigheden kunnen inzetten die de talen
helpen ontwikkelen.
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In dit pilot-onderzoek is gefocust op de rol van
ouders in de taalontwikkeling van Nederlandstalige en Friestalige kinderen. In de komende
jaren zou ook gekeken moeten worden naar
ouders van kinderen met een migratieachtergrond. Ouders die met hun kinderen thuis een
van de allochtone talen spreken, kunnen ook
als taalexperts van de eigen moedertaal hun
kinderen helpen bij een evenwichtige tweetalige
ontwikkeling. Met een toenemend aantal nieuwkomers is de talige diversiteit immers groter dan
ooit tevoren: de samenleving is diverser, maar
ook taliger – met name meertaliger (Taalunie,
2017; PO-raad, 2017). Aansluitend op dit pilotonderzoek, zou een praktijkonderzoek meer
inzicht kunnen geven in de ondersteuning
die ouders van nieuwkomers samen met
leerkrachten kunnen geven in de (meer)talige
ontwikkeling. In hoeverre/op welke manieren
kunnen ouders van nieuwkomers de taalontwikkeling van hun kind(eren) stimuleren wanneer zij
experts zijn in hun eigen taal? Deze ouders, die
nu nog grotendeels onder oudertype 4 (ouders
die onbewust niet vaardig zijn) vallen, zouden
de kans moeten krijgen om expert te worden
zoals oudertype 1 (ouders die bewust vaardig
zijn) beschrijft. Die verplaatsing kan tot stand
komen wanneer ouders betrokken worden bij
het schoolse leren en bewust gemaakt worden
van wat zij al doen. In het praktijkonderzoek is
het van belang dat de ouders van deze nieuwkomers zich erkend voelen en zichzelf willen
ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan de
(taal)ontwikkeling van hun kinderen. Scholing is
bij deze doelgroep gewenst: oudertrainingen

kunnen ouders bewustmaken van hun bijdrage.
Deze trainingen kunnen een impuls geven aan
ouders om hun taalpotentieel beter te benutten;
er zouden bijvoorbeeld activiteiten rondom
(meertalig) voorlezen geoefend kunnen worden.
De trainingen kunnen alleen slagen wanneer
er samenwerking plaatsvindt tussen ouders én
scholen. Wanneer beide partijen elkaar steunen
om het leren en de ontwikkeling van leerlingen
te bevorderen, waarbij de expertise van beide
partijen erkend en benut wordt, ontstaat er een
partnerschap dat de ontwikkeling van het kind
stimuleert.

Aansluiting tussen Basisonderwijs en
Opleiding Leraar Basisonderwijs
De uitkomsten van het onderzoek leveren een
bijdrage aan de competentieontwikkeling van
studenten aan de Opleiding Leraar Basisonderwijs (OLB) van NHL Stenden Hogeschool.
In het nieuwe curriculum zou de rol van ouders
en samenscholing met leerkrachten meer
benadrukt moeten worden. Pas als studenten
kennis hebben genomen van 1) het belang van
ouderbetrokkenheid, waarbij samenwerking
tussen school en ouders het sleutelwoord is, en
2) de rol die ouders hebben in de (meer)talige
ontwikkeling van het jonge kind, zullen zij in hun
latere beroepspraktijk ouders eerder benaderen
en hun een bewuste rol geven in de ontwikkeling
van het kind. In het nieuwe curriculum is er meer
expliciete aandacht voor het jonge kind; met het
oog op de huidige maatschappelijke context
en de regionale positie van de hogeschool is
de meertalige ontwikkeling van het jonge kind
een belangrijk element van de profilering van
de nieuwe OLB.

7. De opbringsten fan
it Meartalich Fuortset
Underwiis 2014-2018
Fiif jier toetsing troch it Lektoraat FMOO

Ynlieding
Yn 2010 (Liudger yn Burgum) en yn 2011
(Bogerman yn Koudum en Wommels) begûnen
trije skoallelokaasjes yn Fryslân yn harren
ûnderbou fan havo-vwo te pionierjen mei in
nije foarm fan fuortset ûnderwiis: it meartalich
fuortset ûnderwiis (MFU). Oer dy pioniersfaze hat
it EP-Nuffic in rapport skreaun (Koster 2014). Yn
it skoaljier 2018-2019 is de groep MFÛ-skoallen
útwreide mei de Havo-ôfdieling fan Anna Maria
van Schurman yn Frjentsjer, de VMBO-skoallen fan
De Saad yn Damwâld en Liudger yn Waskemar.
Allinnich de lêstneamde skoalle is oan it eksamen
ta. Bogerman Wommels is yntiid opdoekt, dat it
totaal oantal MFÛ-skoallen is no fiif.
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Reitze Jonkman
Sigrid Kingma
MFU hâldt yn dat Frysk en Ingelsk yn de
ûnderbou havo(-vwo) net inkeld as fak oanbean,
mar ek as fiertaal by op syn minst ien oar fak
brûkt wurdt. De MFÛ-skoallen foarmje dêrtroch
in apart skift fan TTO (= Tweetalig Onderwijs;
Nuffic). Op de skoallen yn Fryslân wurdt Frysk yn
alle gefallen as fiertaal ynset by skiednis, dêr’t
de metoade Memo foar oerset waard. Soms
komt dêr noch in oar fak as gymnastyk of muzyk
by. Foar Ingelsk is it oare fak yn alle gefallen
ierdrykskunde, mar ek noch mear fakken. Yn
dit haadstik giet it lykwols net om it kurrikulum
fan dizze foarm fan ynspirearjend meartalich
ûnderwiis, mar om de útkomsten derfan yn de
lêste fiif jier. It lektoraat MFOO hat yn pioniersfaze
in begjin makke mei in formeel eksamen yn de
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foarm fan oersettoetsen Frysk-Nederlânsk en
oarsom en fan in staveringstoets. De Provinsje
ferbûn dêr in sertifikaat mfû oan, dat in goede
start betsjut fan it Frysk as kar-eksamenfak yn de
boppebou. Fan 2014 ôf is de MFU-eksaminearring
in dúdliker ramt jûn troch de útkomsten te
ferbinen oan de referinsjenivo’s fan it Europeesk
Referinsjeramt (Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader, ERK), letter it referinsjeramt
Frysk (rrF, Meestringa en Oosterloo 2015). Nei in
koarte ynlieding oer de trije ûnderdielen fan it
eksamen folget it ferslach oer de opbringsten fan
de lêste fiif jier.
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De trije eksamenûnderdielen
Foar it fêststellen fan de behelle nivo’s wurde
trije toetsen brûkt dy’t troch it FMOO yn it
ramt fan it projekt GRIP (Evaluaasjesystemen
foar Frysk) ûntwikkele binne. De toetsen foar
it mjitten fan de taal- en de staveringskennis
binne standardisearre nei ûndersyk ûnder in grut
ferskaat oan skoallen yn it primêr en fuortset
ûnderwiis (Jonkman 2017). It tredde ûnderdiel
tekstbegryp is spesjaal foar dit eksamen
ûntwikkele (sjoch skema 2).
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Skema 2: de trije ûnderdielen fan it
eksamen Meartalich Fuortset Underwiis
▪ K
 ennis fan wurdskat, morfology en
syntaksis: de Frisiatoets (60 items)
▪ K
 ennis fan staveringsregels: de
staveringstoets (50 items)
▪ L
 êsfeardigens: in lêstoets fan twa
non-fiksjeteksten (sa’n 25 items)

Fan 2014 oant en mei 2018 hat de MFÛ-eksamen
kommisje fan it lektoraat dy trije ûnderdielen
digitaal ôfnommen. Hjir folget in ynventarisaasje
fan wat it MFU oan resultaten opsmiten hat
neffens de trije ûnderdielen. It doel is om te
reflektearjen op de ûntwikkeling fan dizze
nije foarm fan meartalich ûnderwiis. De fraach
wie wat de lokaasjes oan ERK/rrF-nivo helle
hienen. It B1-nivo wurdt as referinsje nommen,
omdat dat foar havo-vwo klassen as in te heljen
nivo sjoen wurdt. Yn skema 1 is de algemiene
omskriuwing fan dat B1-nivo (op syn minst) foar
de lêsfeardigens. De nivo’s fan de taal- en de
staveringskennis wurde yn korrespondearjende
nivo’s útdrukt.

Skema 1: B1
Kin mei foldwaande begryp teksten lêze oer
ûnderwerpen dy't te krijen ha mei syn/har
ynteresse.
Kin de beskriuwing fan foarfallen, gefoelens
en winsken begripe. Kin fiksje en literatuer
werkennend lêze.
Kin persoanlike en ienfâldige saaklike
brieven en mails begripe. Kin de belangrike
punten begripe.
Kin dûdlik skreaune ynstruksjes begripe.

Taalkennis metten mei de Basisen de Midden-Frisiatoets
De Basis-Frisiatoets is yn 2013 ûntwikkele troch
it FMOO (Jonkman 2017). Mei dy toets koenen
de nivo’s A1 oant en mei B1 fêststeld wurde. De
oantsjutting B1+ is brûkt om oan te jaan dat it
nivo tsjin dat fan B2 oansit. Fanwegen it idee
dat guon learlingen op dat lêste nivo útkomme
koenen, is yn 2016 de Midden-Frisiatoets
konstruearre. Dy toets hat in berik fan A2 oant
en mei B2. Om ynsjoch te jaan yn it ferskil tusken
beide toetsen wurde diagrammen fan beide
apart opnommen.
Diagram 1: Nivo Basis-Frisiatoets: persintaazje B1(+)
oer eksamenjierren 2014, 2015 en 2016

Diagram 2: Nivo Midden-Frisiatoets: persintaazje
B1(+) oer eksamenjierren 2017 en 2018
Rispje en Siedzje

2014

2015

2016

▪ Lokaasje A ▪ Lokaasje B ▪ L okaasje C

trochinoar
(n=154)

Lokaasje A hellet yn alle trije jierren foar 100
prosint it B1-nivo of sels mear (B1+), Lokaasje B
komt dêr yn twa jier oan ta en lokaasje C sit dêr
yn alle trije jierren mear as 10 prosint ûnder.

2017

2018

trochinoar
(n=114)

▪ Lokaasje A ▪ Lokaasje B ▪ Lokaasje C
Yn de lêste twa eksamenjierren komt gjin inkelde
lokaasje mear ta oan dy 100 prosint B1(+), mei
trochinoar sa’n 90 prosint. De leechste skoare
komt op de helte fan de learlingen (51%) út.
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Staveringskennis metten mei toets
fan 50 items
It twadde ûnderdiel fan opdiene kennis giet oer
de stavering (sjoch diagram 3).
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Diagram 3: Nivo Stavering: B1(+) oer alle fiif eksamenjierren
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2014

2015

2016

2017

2018

▪ L okaasje A ▪ Lokaasje B ▪ Lokaasje C

trochinoar
(n=268)

Wat de stavering oangiet, hellet lokaasje A foar
alle fiif eksamenjierren 100 prosint it beëage
doel. De twa oare lokaasjes skoare yn de earste
fjouwer jier wikseljend 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 metten mei twa toetssets
fan twa non-fiksjeteksten
It tredde ûnderdiel belanget de lêsfeardigens
oan (sjoch diagram 4). Yn de jierren 2014, 2017 en
2018 binne deselde twa teksten mei fragen brûkt.
Yn 2015 en 2016 wie dat deselde set fan twa oare
teksten mei fragen.

Diagram 4: Nivo Lêsbegryp B1(+) oer alle eksamenjierren

2014

2015

2016

2017

2018

▪ L okaasje A ▪ Lokaasje B ▪ L okaasje C
Yn ien eachopslach is dúdlik dat de swierte fan
beide setsjes lêstoetsen ûngelikens is. It setsje
fan 2015 en 2016 wie oanmerklik makliker as dat
fan de oare jierren. Ut fierdere analyze komt
nei foaren dat dy makliker set minder goed
ûnderskiedt tusken learlingen. By de dregere
set is it lykwols de fraach, oft dy net te dreech
is foar it mjitten fan it beëage B1-nivo. Lokaasje
A skoart it heechste mei tusken de 70 en 100
prosint. Lokaasje C folget mei in skoare tusken
de 40 en 100 prosent. Lokaasje B skoart dúdlik
leger mei in skoare tusken de 20 en 80 prosint.
Net allinnich de swierte fan it mjitynstrumint lit in
grutte fariaasje sjen, ek de útkomsten fan de trije
lokaasjes. It bliuwt by dit ûnderdiel dreech om te
sizzen wannear’t it B1-nivo helle is.

Konklúzje
Yn grutte halen kin de konklúzje lutsen wurde
dat der aardich wat fariaasje yn de útkomsten
sit fan de trije MFU-lokaasjes dy’t fiif jier lang
deselde trije ûnderdielen fan eksaminearring dien
hawwe. By de twa ûnderdielen fan kennis (taal
en stavering) wie noch de grutste evenredigens
te finen mei meast hege skoares fan tusken de 80
oant 100 prosint. By de toetsing fan it lêsbegryp
wie it fêststelde nivo nochal ôfhinklik fan de
brûkte set teksten. By dit ûnderdiel sil fanwege
it ûntbrekken fan standardisearring troch de
kompleksiteit fan lêsfeardigens altyd dreech
bliuwe om it B1-nivo falide te mjitten.

▪ Lingte

MFU: eksamen yn 2e of 3e klasse
▪ Skoalnivo: hafû en/of twû
▪ Lichting: de toetsútkomsten fan lytse
oantallen learlingen binne gefoelich foar it
oanpart swakkere learlingen
▪ Frysk by (it tal) oare fakken: tal lesoeren
dat Frysk brûkt wurdt, de refleksje op taal
en taalgebrûk, wol of gjin synergy mei oare
fakken
▪ T
 afallige faktoaren: dosintwikseling of –útfal
De ûntjouwing fan it MFÛ set de kommende
jierren wol troch. De Bestjoersôfspraak Fryske
Taal en Kultuer (2019-2023) hat ûnder oare as
ambysje dat der in ferbining ta stân brocht wurdt
tusken de MFÛ-skoallen mei de trije TTO-skoallen
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De boppe presintearre globale útkomsten litte
inkeld de útkomsten oan de oerflakte sjen. De
trije pionier-skoallen hawwe noch al ferskillende
achtergrûnen. De ferskillen binne koartwei
oantsjutten mei de neikommende begripen:

yn Fryslân. Dy ambysje wurdt útwurke op it nivo
fan it kurrikulum, de learaarsopliedings en de
toetsûntwikkeling.
Foar it nije lektoraat is dizze ynventarisaasje
oanlieding om de kommende jierren yngeander
ûndersyk te dwaan nei wat de mooglikheden
binne om de ferskillen tusken de kurrikula
fan de skoallen sa lyts mooglik te meitsjen
om sadwaande yn it eksamenjier ta in dúdlik
programma te kommen dy’t ek ta ferlykberder
útkomsten liede kinne.
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8. MySchoolsNetwork; a
safe educational platform
fostering the development
of Multilingualism and
Global Citizenship
Rispje en Siedzje

Ron Barendsen
Roelien Wierda
Introduction
The province of Fryslân has a unique system
of trilingual schools, where the regional, the
national and the international languages each
have their own value and place. In traditional
views on Foreign Language Teaching the focus
is on teaching a number of skills that enable the
user to communicate with inhabitants of the
country where the foreign language is spoken.
The context of the foreign language is often
represented by a stereotypical and idealized
image of the country where the language is
spoken, as can be seen from the covers of many
FLT textbooks.
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So, in the traditional view the main aim of the
acquisition of a foreign language is to facilitate
travelling to that country or working there.
(Duff, 2015) Little or no attention is paid to real
communication with native speakers, in real life
or online.
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Developments in the 21st century are increasingly forcing our hand as educators to look upon
language learning in a different way. A number of
trends may be distinguished:
1	Increasing acceptance and recognized importance of minority languages as part of the
cultural identity of the region.
2	Increasing numbers of multilingual students
speaking migrant languages at home and with
their peers.
3	Increasing acceptance of translanguaging
and code switching as forms of transnational
communication.
4	Increasing use of English as an international
and transnational lingua franca in businesses,
industries and universities and schools (Seidlhofer, 2003).
5	Increasing stress on importance of digital skills
and 21st century skills.
6	The development of multiple identities
or personas in the digital world (Davis &
Weinstein, 2017).
This means that the traditional approach to
language teaching may not be the approach
most suited to the needs of pupils and teachers
in the modern, multilingual and multicultural
society that Frisian trilingual schools are part of.
What makes the didactic situation even more
complicated is that part of the Frisian pupils
has Dutch as their mother tongue where others

have Frisian as their mother tongue. The same
holds good for the teachers. Although pupils and
teachers are all - to a certain extent - multilingual,
it is nevertheless a challenge for them to master
each other’s language fully, and to learn English
as the common foreign language. And finally, the
teachers in trilingual education are faced with
the daunting task of applying the CLIL (Content
Language Integrated Learning) pedagogy and
teach in Dutch, Frisian and English. This is an
enormous challenge since CLIL-teaching requires
a considerable amount of language proficiency in
the three languages. However, the CLIL approach
is the most successful answer to the demand of
learning to use the target languages.
Ten years ago, MySchoolsNetwork was founded
within the framework of the Dutch-Vietnamese
PROFED project, aiming to provide learners
in different countries an opportunity to learn
about other far-away-countries and to practice
their English by communicating with real
pupils. In 2008 we started with one school and
one teacher training department in Vietnam,
and one school and one teacher training
department in The Netherlands. On 15 November
2018 MySchoolsNetwork 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
Nowadays the platform has evolved into a
successful didactic approach, fitting perfectly
within the educational philosophy – Design
Based Education - of the NHL Stenden University
of Applied Sciences. Student teachers not only
act as online tutors and moderators but also

work on real-life tasks and challenges, creating
online content for pupils both at home and
abroad.
Initially MySchoolsnetwork was conceived as
a monolingual platform. English was the lingua
franca used by all pupils, students and teachers
on the platform. In fact, the main aims of the
platform were:
▪ Learning

English in an authentic setting
▪ Promoting

Global Citizenship
▪ Creating

opportunities for student teachers to
practice their coaching and mentoring skills.

During the first period of the research circle
‘Frisian and Multilingualism in Education’, Alex
Riemersma recognized the complexity of
the situation in trilingual schools and saw the
potential of MySchoolsnetwork, a safe educational platform that has been developed by
students and lecturers of NHL Stenden University
teacher training departments. In close collaboration with the Province of Fryslân a plan was
developed to create attractive trilingual content
for pupils in trilingual schools.
The English events are offered worldwide, which
means that pupils from different nationalities
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can share their written and creative expressions.
The Frisian events are shared with Frisian schools.
In addition, multilingual events are organized
where pupils are invited to create their contribution in their mother tongue and in English. The
philosophy behind the multilingual events is to
stimulate language awareness in young learners.
They get to see different languages such as
Spanish, Turkish and even languages with different
alphabets, such as Russian, Arabic and Greek.
Simultaneously they get a chance to showcase
their own minority language - Frisian - and culture
to children in far-away countries. This approach
could be qualified as ´Digital Translanguaging´.
Student teachers play an important role; they
keep the platform safe, they provide the young
learners on the platform with feedback on their
linguistic and creative performance and they
create up-to-date and interactive content for the
pupils. In this way the student teachers develop
their own linguistic and pedagogical competencies.

Research has shown that determining factors
in the development of (multi)language proficiency and linguistic awareness are the age of
the learners and the richness of the linguistic
contexts they are exposed to.
Besides, as Patricia Duff (2015) puts it “transnationalism is central to current understandings
of identity in applied linguistics, which aims to
understand increasingly flexible, often digitally
mediated forms of citizenship”.
MySchoolsNetwork aims at offering young
learners and (future) teachers just that. Pupils
learn in an authentic setting that proficiency
in English will enable them to communicate
with peers all over the world. By participating
in Frisian events, they may improve their proficiency in Frisian and Frisian identity while simultaneously showing to the world the beauties of
the Frisian language and culture.

Bêste Ids,
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😀

Do bist net de ienige jonge dy't
graach oer "Wa is de mol" mei.
Do hast moai omskreaun datsto
graach oer "Wa is de mol" meist,
omdat immen besykje kin om út
te finen wa't krekt de mol is. Wa is
neffens dy de mol?
Groetenis fan Harma.

Harma de Vries

11:05

Pupils in Friesland and abroad are challenged
to upload a bilingual contribution in which
they illustrate the given theme in a creative,
original way. Thus, a wide array of multilingual
contributions appears online, where English is
the unifying factor. Student teachers play an
important role as tutors and a representative
from the European Commission had been the
chairman of the jury for four years now.

Thanks to the efforts of Alex Riemersma,
MySchoolsNetwork has developed into a robust
multi-lingual platform where an increasing
number of Frisian schools find an up-to-date way
to expose their pupils to a multi-lingual world,
where the minority language has an undisputed
right to exist, where many smaller and larger
interesting national languages are used and
where English is the transnational language
that can open many doors. In November
2018 MySchoolsNetwork celebrated its 10th
anniversary in the presence of Frisian pupils
and students, teachers and pupils from schools
abroad and a representative of the European
Commission.
MySchoolsNetwork is ready for the future and
will continue to offer an engaging, modern multilingual experience to pupils in schools at home
and abroad. More and more student teachers,
both at home and abroad will give feedback to
the pupils and will contribute to the growing
body of interactive events and projects. As a
safe platform, hosted by NHL Stenden University,
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Another instance of the great networking role
the lectorate of ‘Frisian and Multilingualism in
Education’ is the connection that was made
between the MySchoolsNetwork team and the
European Commission, who were looking for
a way to organize an annual big multilingual
event for primary and secondary schools. This
has resulted in the annual multilingual Big Event,
which has been organized since April 2015.
The Big Event typically has a theme that is of
universal interest, such as “Water in my country”,
“Hidden Treasures in my country” or “The most
interesting word in my (minority) language” and
to start with: “In and around my school”.
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MySchoolsNetwork will continue to be
available to participating schools for free.
(info at www.myschoolsnetwork.com)
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9. Meertaligheid –
ook voor nieuwkomers
in het hbo
Tialda Dijkstra
Inleiding

In de herfst van 2015 hebben Pabostudenten
van NHL Stenden hogeschool de kinderen in de
noodopvang in Leeuwarden laten wennen aan
de nieuwe omgeving met spelen en leren, zodat
zij weer ritme en schoolplezier konden ervaren.
Deze kinderen vinden stap voor stap hun weg via
AZC- en ISK-structuren naar de reguliere basisschool, het voortgezet onderwijs en het mbo.
De taallectoren in Nederland hebben in de publicatie ‘Ruimte voor Nieuwe Talenten’ (PO-Raad
2017) handvatten geboden aan basisscholen om

het voor de nieuwkomers-leerlingen gemakkelijker te maken met hun eigen achtergronden en
kwaliteiten zich te ontwikkelen.
Veel lastiger is het voor hoger opgeleide
jongeren om een hbo- of universitaire opleiding
te volgen. Niet alleen moet de beheersing van
het Nederlands en het Engels op behoorlijk
niveau zijn, ook de studievaardigheden zijn
grote uitdagingen. Op verschillende plaatsen
in Nederland zijn er schakelprogramma’s voor
nieuwkomers met een mbo-/ havo-kwalificatie
die willen doorstromen naar het hbo. In samenwerking tussen NHL Stenden hogeschool en het
Friesland College is in het schooljaar 2018-2019
ook in Leeuwarden een schakelprogramma
opgezet als onderdeel van het Comenius Senior
Fellowship “Gelijke kansen door een meertalige
Pabo” (2018-2020). Het Friesland College heeft
de kennis en kunde in huis aangaande inburgeringstrajecten en NHL Stenden biedt de training
in hbo-vaardigheden. Samen wordt de coaching
en toetsing gedaan. Het merendeel van de 15
cursisten waarmee gestart is, komt uit Syrië.
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In 2015 is er een ongekend grote stroom
immigranten vanuit Syrië naar Europa gekomen.
Ongetwijfeld kent iedereen de beelden uit de
media. Duizenden mensen probeerden over het
water Europa te bereiken. Velen lukte het om
goed aan wal te komen. Anderen redden het
niet. De mensen die uiteindelijk een plek hebben
verworven in een nieuw land, proberen nu hun
leven weer op te bouwen. Zo ook in Nederland
en in Fryslân.
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Naar verwachting zullen acht cursisten volgend
schooljaar een Hbo-opleiding gaan volgen.
Het grootste onderdeel van het curriculum
bestaat uit een taalprogramma om de Nederlandse taal van B1 naar B2 niveau te krijgen, het
instapniveau voor een Bachelor programma.
Binnen het schakelprogramma wordt zowel het
Engels als het Nederlands als voertaal gebruikt
bij de verschillende onderwijsonderdelen.
Binnen de lessen kunnen de cursisten hun eigen
moedertaal (meestal Arabisch) gebruiken als ze
elkaar iets duidelijk willen maken of als ze in een
groep moeten overleggen.
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Coaching en begeleiding
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Om de cursisten goed te begeleiden binnen de
cursus en hen de juiste keuze te laten maken voor
een Bacheloropleiding, wordt er een coaching
programma aangeboden waarbij de focus ligt
op het begeleiden van de cursisten door middel
van gesprekken, informatie over het hoger
onderwijs en voorlichting over de verschillende
opleidingen en richtingen binnen NHL Stenden
Hogeschool.
Binnen de lessen Coaching en Studiekeuzebegeleiding worden er naast de individuele
gesprekken met de cursisten ook bijeenkomsten
georganiseerd om te werken aan de hbo-competenties van de cursisten, zoals: samenwerken,
zelfstandig werken, rapporteren, presenteren en
reflecteren. In de eerste periode van de cursus
zijn er gastsprekers in de les geweest die iets
hebben verteld over het studeren op het hbo
en informatie hebben gegeven over de specifieke opleiding, bijvoorbeeld van de opleidingen
Verpleegkunde, Bedrijfseconomie, Pabo, International Business en Sociale Pedagogische Hulpver-

lening. Door deel te nemen aan de open dagen,
meeloopdagen en het proefstuderen hebben de
cursisten een goed beeld kunnen krijgen van het
hoger onderwijs.
Tijdens het schakeljaar wordt geprobeerd de
studenten al zoveel mogelijk kennis te laten
maken met docenten en studenten van de
verschillende opleidingen van NHL Stenden
Hogeschool. Zo is iedere cursist gekoppeld aan
een student van NHL Stenden binnen het Mentor
Project. De student-mentoren en de cursisten
spreken iedere week af om bijvoorbeeld de
Nederlandse taal te oefenen en vragen te beantwoorden. Zo maken de student-mentoren de
cursisten op informele wijze wat meer wegwijs
in het hoger onderwijs. Het kan ook zijn dat een
student hen eens meeneemt naar een stageplek
of andere activiteit.

Culturele diversiteit en meertaligheid
Binnen het schakelprogramma is het onderdeel
‘Cultural Diversity and Multilingualism’ extra,
dat niet wordt aangeboden op andere plaatsen
in Nederland. Vanuit hun eigen culturele achtergrond gaan de cursisten aan de slag met de
culturele diversiteit in Europa, met een focus op
de Friese en de Nederlandse cultuur. Wat zijn
de culturele verschillen? Wat zijn de overeenkomsten en hoe ga je om met de verschillende
culturele waarden en normen? Meertaligheid als
gegeven en als doel hoort hierbij. De cursisten
spreken onderling hun eigen moedertaal en zij
leren het Nederlands en het Engels. Tijdens de
cursus ‘Cultural Diversity and Multilingualism’
wordt er Engels gesproken en de cursisten
schrijven hun portfolio in het Engels. Een goede
oefening om het Engels op een hoger niveau te

brengen. Bij het onderdeel ‘Cultural Diversity
and Multilingualism’ geven de cursisten elkaar
korte taallessen over elkaars talen. Ook wordt
er een aantal keren taallessen over de Friese
taal gegeven om hen kennis te laten maken met
verschillende talen die in hun dagelijks leven
en in de onderwijssituatie in Fryslân naar voren
komen. Cursisten leren op die manier verschillende talen te waarderen en ze worden bewust
van de waarde en de kracht van hun eigen
meertaligheid.

De doorstroom naar
Bacheloropleidingen
Als cursisten straks deel gaan nemen aan een
Bacheloropleiding, is er uiteraard verschil in
de beheersing van de talen in vergelijking met
de gemiddelde Bachelorstudent binnen NHL
Stenden Hogeschool. De cursisten beheersen
de Nederlandse taal in ieder geval op B2 niveau.
Bij de reguliere studenten ligt de Nederlandse
taalbeheersing op tenminste C1 niveau. Voor alle
studenten is het goed om op de hoogte te zijn

Sommige cursisten kiezen een Engelstalige
Bacheloropleiding. Ze komen dan in een klas met
Nederlandse én buitenlandse studenten. Met hun
buitenlandse diploma is hun situatie gelijk aan die
van de internationale studenten. Op het gebied
van de Engelse taal zijn alle studenten dan aardig
aan elkaar gewaagd, omdat de Engelse taal voor
de meeste studenten niet hun eerste taal is.
Voordat een cursist start bij een bepaalde
Bacheloropleiding, wordt er contact gezocht
met de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider weet op die manier welke
student binnen komt en de student kan op die
manier alvast kennis maken met de studieloopbaanbegeleider. Zo wordt er geprobeerd te
voorkomen dat de student gelijk bij de start
van een opleiding problemen ondervindt en de
SLB-er heeft de student meteen in het vizier.

Evaluatie
In februari van dit jaar hebben alle cursisten een
voortgangsgesprek gehad over de resultaten
van het eerste halfjaar. De resultaten waren
erg positief. De cursisten hebben aantoonbaar
een goede ontwikkeling doorgemaakt in
hun hbo-vaardigheden. Ze hebben geleerd
zelfstandig te werken, hun eigen keuzes te maken
en de keuze gemaakt voor hun vervolgopleiding.
Inmiddels hebben de cursisten ook een training
gehad in samenwerken, een lastig onderdeel
voor mensen vanuit een heel andere onderwijstraditie. Uit de evaluatie van de training kwam
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Het schakelprogramma is als werkpakket
ingebed in het project “Gelijke kansen door een
meertalige Pabo”. De Pabo streeft ernaar meer
diversiteit binnen de studentenpopulatie te
krijgen. Met de komst van immigranten zijn er op
de basisscholen meer kinderen met een andere
taal- en culturele achtergrond. Er is daardoor
meer behoefte aan leerkrachten die goed
kunnen aansluiten bij deze kinderen. Dit vraagt
om meer diversiteit onder de leerkrachten. De
cursisten van het schakelprogramma kunnen
straks kiezen uit alle Hbo-opleidingen, maar de
hoop is dat een paar cursisten interesse zullen
hebben voor het primair onderwijs.

van de verschillen in taalbeheersing; immers,
zij moeten elkaar goed begrijpen om te kunnen
samenwerken, wat in het hoger onderwijs veel
wordt gedaan.
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naar voren dat de cursisten met name hebben
geleerd naar elkaars meningen en ideeën te
luisteren; zij hebben elkaar beter leren kennen
door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten
en ze hebben geleerd elkaar aan te spreken
als iemand niet goed functioneerde binnen de
groep. Allemaal vaardigheden die ze hard nodig
zullen hebben binnen het Nederlandse hoger
onderwijs.
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Om te kunnen beoordelen of het schakelprogramma in deze vorm voor de cursisten
succesvol zal zijn, is er een onderzoek gestart
door twee Master-studenten die vanuit hun opleidingen op het gebied van Nederlands als tweede
taal en Meertaligheid observatie-onderzoek
uitvoeren in de klas en interviews afnemen met
de cursisten. Ze kijken in hoeverre het meertalige
aspect in het programma meerwaarde heeft op
het succes van de cursist.
De cursisten van het schakelprogramma worden
ten minste 2 jaar gevolgd om te kijken of ze met
dit specifieke programma succesvol zullen zijn
in het volgen van een Bacheloropleiding. Het
doel is om ze zo goed mogelijk voor te bereiden,
zodat ze een goede plek kunnen vinden binnen
de Fries-Nederlandse maatschappij.
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10. Geletterdheid en
Mondeling Taalgebruik:
Samenhang en Onderscheid
Jan Berenst
Lector emeritus Taalgebruik & Leren
lezen en weer schriftelijk vast te leggen. Dit zijn
allemaal taalactiviteiten. Dan heb ik het nog niet
eens over acties die mogelijk uitvloeisel zijn van
al die besprekingen, die bevragingen en dat
opzoeken, zoals het rapporteren (mondeling of
schriftelijk), het organiseren van een activiteit
(al of niet met mensen buiten de school) of
het schrijven van brieven of berichten op
social media. Als leerkrachten aan die taalactiviteiten aandacht schenken door er met de
kinderen ook op te reflecteren – en dat kan dus
op alle niveaus van het taalgebruik – is dit de
manier waarop leerlingen kunnen groeien qua
taalvaardigheid, zoals ook Kris Vander Branden
(2019) in een recente lezing naar verluid, nog
eens weer beklemtoonde. Die vormen van
taalgebruik ontwikkelen ze namelijk niet met
droogzwemmen – ik bedoel met betekenisloze
oefeningetjes, zelfs niet als die als ‘basisvaardigheden’ worden gelabeld – maar alleen in
een context waarin ze functioneel voor hen zijn.
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Onderwijs waarin leerlingen vanuit hun eigen
nieuwsgierigheid kunnen werken aan relevante
thema’s krijgt gelukkig steeds meer de wind
in de zeilen. In dat kader zijn er ook voor het
taalonderwijs prachtige mogelijkheden, omdat
menselijke activiteiten – en onderzoek is daar
één van – nu eenmaal vooral met taalgebruik
gepaard gaat. Eigenlijk is dat nog veel te zwak
uitgedrukt: talrijke activiteiten worden in taal
tot stand gebracht. Dus als leerlingen willen
uitzoeken hoe iets zit, moeten ze eerst bedenken
en bespreken wat ze dan precies willen weten
of welk probleem ze precies moeten oplossen.
Kleine kinderen bedenken dan door met elkaar
te praten al een oplossing en als ze iets moeten
weten, kunnen ze dat aan mensen die er iets
van weten, vragen. Oudere leerlingen noteren
dan hun vragen en problemen vaak eerst om
vervolgens andere mensen te bevragen of iets
op te zoeken in een papieren of digitale tekst of
in een hybride tekst met video, en dat zorgvuldig
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Dat is namelijk 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 wat ze al
hebben en daarop voort te bouwen met nieuwe
probeersels. Dat begon al in de wieg (Gopnik,
Meltzoff, Kuhl 1999). Het onderwijs zou er daarom
goed aan doen om daarop voort te bouwen en
ook Dewey (1938/1997) in dat opzicht nadrukkelijker te volgen, door die natuurlijke neiging tot
exploreren en leren als basis te gebruiken.
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Dit betekent niet dat alle leren een ‘natuurlijk’
karakter heeft. Dat blijkt al als je kijkt naar
kinderen in verschillende culturen. Veel Nederlandse kinderen kunnen op hun vierde fietsen,
maar Efe-kinderen in Congo blijken op hun eerste
al met een machete kokosnoten door te kunnen
hakken (Rogoff 2003). Inderdaad een kwestie
van ‘cultureel leren’, zoals Gee (2004) dat mooi
karakteriseerde: wat zie je de mensen om je
heen doen en ga je dus ook proberen. Maar
leren praten is wel een kwestie van ‘natuurlijk’
leren, vergelijkbaar met leren lopen. Dat doen
alle mensenkinderen als ze in een situatie met
andere pratende mensen opgroeien. Alleen de
specifieke taal die ze dan (als eerste taal) leren, is
natuurlijk wel afhankelijk van de omgevingstaal.
In dat opzicht zijn taalontwikkeling en motorische
ontwikkeling nog wel enigszins verschillend.
Zoals ook receptieve en productieve vaardigheden wel verschillen in de fase waarin ze de
taal leren en leren gebruiken: kinderen snappen
al een heleboel van wat volwassenen tegen hen
zeggen, voordat ze zelf uitingen produceren.
Na verloop van tijd wordt dat verschil tussen de
receptieve en productieve mondelinge taalvaardigheid van kinderen echter een stuk kleiner, ook

al blijft er altijd een zeker verschil bestaan, ook
bij volwassenen, bijvoorbeeld op het punt van
woordkennis.
Geletterdheid wordt niet op een ‘natuurlijke’
manier geleerd, maar is in eerste instantie ook
een kwestie van ‘cultureel’ leren. Dat betekent
dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen
leren lezen en schrijven als er teksten in hun
omgeving zijn, net zo min als het vanzelfsprekend
is dat je leert fietsen als je mensen om je heen
ziet fietsen. Het helpt alleen wel als je je als kind
al met driewielertjes en met loopfietsjes kunt
spelen! Zo is voor leren lezen en schrijven een
omgeving waarin lezen (en schrijven) vanzelfsprekend is en prentenboeken en andere teksten
aanwezig zijn, stimulerend voor de geletterdheidsontwikkeling van kinderen. Sinds eind
vorige eeuw spreken we daarom over emergent
literacy, als iets wat zich in zo’n omgeving kan
ontwikkelen, zonder dat er sprake is van ‘schools
leren’. Net als met leren fietsen, kunnen volwassenen en oudere kinderen daarin een belangrijke
rol spelen. De verschillen in de thuiscultuur wat
betreft de omgang met teksten en (voor)lezen,
kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor
die ontluikende geletterdheid. Zoals Gee (2004)
berekende, leidt dat in de voorschoolse periode
tot een mogelijk uiteenlopen in ontwikkelingsniveau van kinderen van twee jaar, iets wat soms
de gehele schooltijd doorwerkt als het onderwijs
dit in de eerste fase niet weet te compenseren.
Dat er jaar in jaar uit meer dan 10 procent van de
kinderen als laaggeletterd het primair onderwijs
verlaat in Nederland, heeft voor een belangrijk
deel met die initiële verschillen te maken.
Zeker als die verschillen in de loop der tijd via
een proces van selffulfilling prophecy op basis

van wederzijdse verwachtingen (van kind en
leerkracht) alleen maar worden versterkt en dan
tenslotte in de veel te vroege selectie voor een
type vervolgonderwijs min of meer definitief hun
beslag krijgen. Zoals Jungbluth (2003) heeft laten
zien, zijn de resultaten in het basisonderwijs en
is de doorstroming naar het vo immers nog zeer
sterk bepaald door het opleidingsniveau (en dus
het geletterdheidsniveau) van de ouders. Dat
lijkt – met alle aanvullende acties in de sfeer van
huiswerkbegeleiding, examenvoorbereiding etc.
die hoogopgeleide ouders zich wel en laagopgeleide (en dus relatief arme) ouders zich niet
kunnen veroorloven – de laatste jaren helaas
alleen maar sterker te worden (Elffers 2018).

Op deze manier zijn we inmiddels op het punt
gekomen dat we vanuit het perspectief van
jonge kinderen van vier jaar, nog een keer naar
taal kijken. Die kinderen redden zich veelal
prima in hun mondelinge communicatie. Ze
hebben al een groot arsenaal aan woorden
tot hun beschikking, hun morfologische en
syntactische ontwikkeling is voor het grootste
deel voltooid, ze hebben ervaring opgedaan
in diverse gespreksgenres, ze kunnen hele
verhalen vertellen, begrijpen (soms op een
globaal, soms op een gedetailleerd niveau) wat
tegen hen gezegd wordt of wat hen verteld
wordt en ze variëren in hun taalgebruikspraktijken in relatie tot de gesprekspartner (Clark
2003). Als volwassene kunnen we dus concluderen dat zowel productief als receptief, hun
mondelinge taalgebruik zich al heel ver heeft
ontwikkeld. Geheel anders ligt dat op het vlak
van het schriftelijke taalgebruik. Voor de meeste
kinderen op die leeftijd is dat nog een vorm van
taalgebruik die ze alleen in rudimentaire vorm
benutten, en vooral via het mondelinge kanaal
als verhaal tot zich krijgen, zonder dat ze zich
er soms van bewust zijn dat er een geschreven
tekst aan ten grondslag ligt. Als ze een keer wat
inzicht ontwikkelen in de aard en de functie van
geschreven taal, zullen ze zich veelal ook realiseren dat er een verband is met hun mondelinge
taalgebruik. Het is dan zelfs belangrijk dat dat
idee groeit! Desalniettemin blijven voor kinderen
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Zoals Snow & Ninio (1986) hebben beschreven,
kunnen jonge kinderen in die confrontatie met
allerlei teksten in hun omgeving, (prenten)
boeken en het voorlezen van die (prenten)
boeken een aantal literacy contracts ontwikkelen, dat wil zeggen dat ze langzamerhand
met een aantal elementaire voorwaarden en
conventies rondom geschreven taal vertrouwd
raken. Daartoe behoort onder andere de richting
waarin een boek wordt doorgebladerd, maar
ook dat plaatjes in zo’n boek naar iets anders
verwijzen en niet zelf het object zijn, zoals dat
ook voor tekeningen en lettertekens geldt die
ze maken of bekijken. Voor kinderen die niet
in zo’n geletterde omgeving opgroeien, zal de
school moeten zorgen voor zo’n omgeving en die
jonge kinderen veel moeten confronteren met
mooie en aansprekende verhalen en prentenboeken en hen moeten stimuleren om te tekenen
naar aanleiding van die verhalen of hun eigen
ervaringen. Zoals we weten, blijken veel kinderen
vanuit het zelf tekenen en schrijven (op hun

eigen manier), tot inzichten in geschreven taal
te komen en ook tot lezen (Berenst 2015). Het is
heel verstandig om dat perspectief dan ook te
benutten in het onderwijs rondom geletterdheid
aan jonge kinderen (Berenst & Faasse 2016;
Pompert 2016).
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tot een jaar of tien, de werelden van het mondelinge en het schriftelijke taalgebruik gescheiden
werelden: in de ene wereld kun je je prima
redden, in de andere wereld is het ploeteren,
zowel om te begrijpen wat de ander wil/ zegt
als om zelf een boodschap te formuleren. Dat
is niet gek, want het zijn -in abstracte terminologie- twee verschillende communicatiemodi.
Als volwassenen, ook zij die zich prima redden in
die geletterdheidsmodus, ineens zouden moeten
communiceren in de Nederlandse gebarentaal,
zou dat ook tot jarenlang geploeter leiden!

betekenisvol is. In de praktijk van kwalitatief
onderzoek moeten we er altijd op letten dat
beschrijvingscategorieën die we maken op basis
van de data, ‘member’-categorieën zijn en geen
analysator-categorieën, die niet als relevant
door de betrokkenen wordt herkend. Naar mijn
stellige mening geldt dat ook voor de categorieën die benut worden in de beschrijving van
een nieuw Curriculum. Daar zouden in ieder geval
leerkrachten (en eigenlijk ook de leerlingen, maar
dat is wellicht te veel gevraagd) zich in moeten
herkennen!

Merkwaardig is wel deze fase in de ontwikkeling van kinderen te ontkennen en – vanuit
een theoretisch perspectief van geletterde
volwassenen – te doen alsof het fundamentele
onderscheid in het taalgebruik betrekking heeft
op productie of op receptie. Dit dreigt op dit
moment te gebeuren in het ontwikkelingsproces
van Curriculum.nu voor Taal/Nederlands, waar
men terecht alle belangrijke functionele vormen
van taalonderwijs heeft beschreven – in een
zevental ‘grote opdrachten’ van het leergebied
–, maar nu meent ook nog ‘basisvaardigheden’ te
moeten opnemen. Daaromtrent heb ik al grote
vragen, omdat we dan toch weer terugkeren
naar niet motiverende en context-loze oefeningetjes waarvan we eigenlijk weten dat die niet
tot gebruik leiden in de situaties die ertoe doen.
Maar helemaal problematisch wordt het als het
elementaire onderscheid in die ‘basisvaardigheden’ wordt gemaakt tussen productieve en
receptieve vaardigheden. Dat is niet alleen geen
elementair onderscheid voor (jonge) kinderen,
maar ook niet voor hun leerkrachten, terwijl
ik zelfs ernstig durf te betwijfelen of dit een
onderscheid is dat voor oudere leerlingen wel

Het goed bedoelde achterliggende idee is
dat het mooi zou zijn als mondeling en schriftelijk taalgebruik in het (taal)onderwijs niet zo
strikt gescheiden maar geïntegreerd zouden
worden. Daar ben ik ook een groot voorstander
van, zeker vanaf de middenbouw in het primair
onderwijs. Dat bewerkstelligen we echter niet
door ‘basisvaardigheden’ te introduceren waarin
verondersteld wordt dat we het mondelinge en
schriftelijke overstijgen door die vaardigheden
als productief en receptief te bestempelen,
maar door te zorgen voor vormen van thematisch onderwijs waarin het mondelinge en het
schriftelijke taalgebruik, zowel in productieve als
in receptieve zin, op een natuurlijke manier een
plaats krijgen. Dan zal blijken dat mondelinge en
schriftelijke vormen van taalgebruik elkaar ook
kunnen versterken (zie daarvoor Herder et al.
(2018); Pulles et al. (in press)). En daarmee zijn
we niet alleen weer terug bij het begin van dit
artikel, maar zijn we zelfs een stap verder.
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11. Praktijkgericht
(ontwerp)onderzoek
in een DBE-atelier
Albert Walsweer
In literatuur over praktijkgericht (ontwerp)
onderzoek1 (PGOO) wordt over het algemeen
vooral inzicht gegeven in wat er wordt verstaan
onder praktijkgericht onderzoek en hoe het
zich onderscheidt van andere, meer traditionele
vormen van onderzoek. Beschrijvingen die
ingaan op de didactiek om PGOO te hanteren
in bachelor- of masteropleidingen zijn echter
nauwelijks beschikbaar. In dit artikel wordt aan
de hand van een model een praktijkgerichte
manier van ontwerpen binnen een DBE-atelier2
besproken. Het doel is om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van een gezamenlijke taal tussen lerarenopleiders en onderzoekers

bij het vormgeven van PGOO. Een gezamenlijke
taal, oftewel een gedeeld begrip ten aanzien
van PGOO, zal vervolgens kunnen leiden tot
het effectiever begeleiden van studenten bij de
uitvoering van hun onderzoek.
De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de
werkwijze zoals die de laatste jaren veelal werd
ingezet bij externe, gesubsidieerde opdrachten
van het lectoraat Taalgebruik & Leren en op de
werkwijze zoals die is ontwikkeld voor de master
pedagogiek3.
Van den Berg en Kouwenhoven (2008) stellen
dat PGOO bestaat uit een tweetal componenten,
namelijk ontwerpen en onderzoeken. Het doel

	Binnen het lectoraat is praktijkgericht (ontwerp)onderzoek (PGOO) hetzelfde als educational design reseach (EDR).
Design Based Education (DBE) is het nieuwe onderwijsconcept van NHL Stenden Hogeschool. Volgens een definitie in het beleids
document (2017) gaat het o.a. om “methodische interactie met de praktijk, het daadwerkelijk testen en teruggeven van oplossingen
en denkrichtingen aan het werkveld en de mogelijkheden om in inter- of multidisciplinaire projecten en teams te werken”.
3
In het domein onderzoek van de master pedagogiek werk ik samen met collega’s Willem de Kock en Janneke Metselaar.
1

2
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van PGOO is om een oplossing te ontwerpen
voor een praktijkprobleem en het onderzoek
draagt bij aan het systematisch monitoren
van de kwaliteit van dat ontwerp(proces).
Wanneer studenten echter participeren in
(delen van) het ontwerponderzoek wordt er
een derde component aan PGOO toegevoegd,
namelijk onderwijs. Bij ontwerponderzoek in
een DBE-atelier draait het om het leveren van
een bijdrage aan een innovatie in de onderwijspraktijk en tegelijkertijd ontwikkelen studenten
in interactie met leraren(opleiders) en onderzoekers hun onderzoekend vermogen (HBO-raad,
2009; Onderwijsraad, 2014; Losse, 2018). In een
DBE-atelier ontstaat zo de mogelijkheid om
innoveren en leren gelijktijdig te laten plaatsvinden4.
Dit artikel, waarin stapsgewijs een (didactisch)
model wordt gepresenteerd, is opgebouwd aan
de hand van een drietal vragen, namelijk:
1	In welke fase van het ontwerpproces
zitten we?
2	Welk beroepsproduct moet er worden
gerealiseerd?

3	Welke kwaliteitsaspecten spelen (in deze fase)
een rol en hoe kunnen we die aspecten van
kwaliteit verantwoorden?
Bovenstaande vragen zouden het uitgangspunt
kunnen vormen van de begeleiding, waarbij op
vrij eenvoudige wijze de aandacht van studenten
kan worden gericht op aspecten van het proces,
het (beoogde) product en de verantwoording
van de kwaliteit van het onderzoek. Aan de hand
van de vragen wordt niet alleen het ontwerponderzoek uitgevoerd (de innovatie), maar kunnen
studenten ook hun onderzoekend vermogen
ontwikkelen5 (het leren).

1. In welke fase van het
ontwerpproces zitten we?
Voordat er wordt ingegaan op de fasen van
PGOO worden eerst een tweetal ontwerpprincipes gepresenteerd die in ieder praktijkgericht onderzoek in een DBE-atelier centraal
zouden moeten staan. Het meest fundamentele
ontwerpprincipe is wellicht dat PGOO wordt
uitgevoerd in samenwerking met de onderwijspraktijk (Bereiter, 2002). Dat betekent dat de
onderwijspraktijk idealiter vanaf het begin van
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Fase van ontwikkeling
PRAKTIJKSTROOM

THEORIESTROOM

Analyse

Ontwerp

Evaluatie

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Exploratie

Constructie

Reflectie

Figuur 1: Theorie- en praktijkstrook in drie fasen
	Vergelijk: “innovate first and learn in the process” (Bereiter, 2002).
	De componenten van onderzoekend vermogen, worden in paragraaf 3 nader besproken.

4

5

(analyse en exploratie) wordt over het algemeen
een literatuuronderzoek en een behoefteen contextanalyse gedaan. Het doel van dit
vooronderzoek is om inzicht te krijgen in dit
probleem, in deze organisatie, op dit moment en
levert bijvoorbeeld ontwerpprincipes7 op. In de
tweede fase van constructie en ontwerp wordt
in een zogenaamd iteratief proces een interventie ontwikkeld, uitgeprobeerd en verbeterd.
Tenslotte wordt in de laatste fase het resultaat
geëvalueerd en op de ontwikkelde kennis
gereflecteerd8.

In figuur 1 wordt een beeld geschetst van de
drie fasen van het ontwerponderzoek. Over
het algemeen worden in grotere onderzoeksprojecten alle fasen doorlopen, bijvoorbeeld
bij het meerjarig onderzoek van het lectoraat
Taalgebruik & Leren. Het is daarbij goed mogelijk
dat in een DBE-atelier wordt ingezoomd op een
onderdeel van het ontwerpproces, of dat een
groepje studenten alleen participeert in een
specifieke fase van het ontwerponderzoek.

Naar verwachting zullen met name bachelorstudenten, wanneer het gaat om meerjarig
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 PGOO als
geheel. Studenten kunnen profiteren van ‘de
kennis’ die in de eerste fase is gegenereerd,
verwerken 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 stageschool. De bevindingen van de student worden
tenslotte gebruikt voor het deelonderzoek dat
plaatsvindt in de laatste fase van evaluatie en
reflectie.

PGOO kan worden gedefinieerd als een ruim
kader waarbinnen, afhankelijk van de fase waarin
het onderzoek zich bevindt, specifieke andere
onderzoeksstrategieën en methodieken worden
gehanteerd. Met andere woorden in iedere
fase wordt een (volledige) onderzoekscyclus
doorlopen6, die de basis vormt voor de volgende
fase van het ontwerpproces. In de eerste fase

	Het onderzoek zal in de meeste gevallen overeenkomen met de stappen uit de regulatieve cyclus Van Strien, 1986): probleemstelling,
diagnose, plan, ingreep, evaluatie.
	Ontwerpprincipes (design principles) vormen de uitgangspunten voor het ontwerp/de interventie in deze specifieke context, voor
deze specifieke gebruikers.
8
	Zie voor een uitgebreide beschrijving van Educational Design Research (PGOO) bijv. Plomp & Nieveen, 2010.
6

7
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het ontwerponderzoek actief betrokken is en
het ook voor iedereen duidelijk is welke fasen
moeten worden doorlopen om te komen tot
een concrete oplossing voor het praktijkprobleem. Een tweede ontwerpprincipe is dat er
binnen PGOO altijd sprake is van een continue
wisselwerking tussen de onderwijspraktijk en
de relevante theorie (Reeves & McKenney, 2012;
Van Aken & Andriessen, 2011). Die wisselwerking
tussen de zogenaamde theoriestroom en
praktijkstroom verloopt in een drietal fasen, die
als volgt kunnen worden gevisualiseerd:
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2. Welk beroepsproduct moet er
worden gerealiseerd?

3. Welke kwaliteitsaspecten spelen
(in deze fase) een rol?

Om greep te krijgen op de complexiteit van het
oplossen van een probleem in een specifieke
praktijksituatie is het voor een student niet
alleen belangrijk om te snappen in welke fase het
ontwerponderzoek zich bevindt, maar ook om te
weten welk beroepsproduct er binnen deze fase
dient te worden ontwikkeld. Losse (2018) onderscheidt een vijftal beroepsproducten, namelijk
analyse, advies, ontwerp, handeling en fabricaat.
Het moge duidelijk zijn dat deze beroepsproducten tot op zekere hoogte chronologisch van
aard zijn en gekoppeld kunnen worden aan een
specifieke fase in het PGOO. In de eerste fase
van PGOO liggen beroepsproducten als analyse,
bijvoorbeeld in de vorm van een inventarisatie,
of een advies voor de hand. In de tweede
fase kan op basis van een analyse, advies, of
theoretisch construct een concreet ontwerp
worden voorgesteld bijvoorbeeld in de vorm
van een interventie. Wanneer die interventie
een of meerdere keren in de onderwijspraktijk is
uitgeprobeerd leidt dit tot een meer definitieve
beschrijving van de handeling, bijvoorbeeld een
werkwijze, of het fabricaat, bijvoorbeeld onderwijsmateriaal, of een beleidsplan.

In PGOO wordt de kwaliteit van het onderzoek
over het algemeen niet verantwoord op basis
van ‘betrouwbaarheid en validiteit’ zoals dat in
meer traditioneel onderzoek het geval is, maar
op basis van een zestal aspecten van kwaliteit
(Van den Akker e.a., 2006; Van den Berg &
Kouwenhoven, 2008), namelijk:
1	Theoretische kwaliteit
Op welke (recente) wetenschappelijke bronnen
is de (voorgenomen) interventie gebaseerd?
2	Consistentie
Is er sprake van logische samenhang tussen
de verschillende componenten van het
onderzoek?
3	Verwachte effectiviteit
Wordt het probleem op deze wijze opgelost?
Gaat het werken?
4	Verwachte bruikbaarheid
Willen de deelnemers deze interventie (‘de
nieuwe werkwijze’, of ‘het product’) uitvoeren?
5	Gerealiseerde effectiviteit
Is het probleem opgelost? Is deze interventie,
dit product in te zetten op andere scholen?
6	Praktische bruikbaarheid
Is deze werkwijze, dit product bruikbaar in
deze klas, in deze praktijk?
De aspecten van kwaliteit spelen in de verschillende fasen van het ontwerponderzoek een rol,
zoals in figuur 2 is gevisualiseerd:

Fase van ontwikkeling
PRAKTIJKSTROOM

Analyse

Ontwerp

Evaluatie

Aspecten van kwaliteit

Consistentie

Verwachte bruikbaarheid

Praktische bruikbaarheid

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Aspecten van kwaliteit

Theoretische kwaliteit

Verwachte effectiviteit

Gerealiseerde effeciviteit

THEORIESTROOM

Exploratie

Constructie

Reflectie

Figuur 2: Aspecten van kwaliteit in praktijkgericht ontwerponderzoek

Wanneer het onderzoek in een DBE-atelier
volgens deze relatief eenvoudige richtlijnen
wordt uitgevoerd, voldoet het aan de drie
componenten van onderzoekend vermogen
(Andriessen, 2014). Studenten ontwikkelen een
onderzoekende houding, bouwen voort op de

kennis uit onderzoek van anderen (o.a. de kennis
uit de eerste fase van het PGOO) en voeren
zelfstandig een onderzoek uit.

4. Zelfstandig onderzoek uitvoeren
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren in de
eigen stagepraktijk, is het tenslotte nodig om de
studenten te begeleiden bij het verder concretiseren van een PGOO. Per fase kunnen de vaste
componenten van de methode van onderzoek
worden beschreven. Dat kan heel globaal door
met de student te bespreken welke onderzoeksmethode (in deze fase) het best kan worden
gehanteerd, welke instrumenten en/of activiteiten daarbij moeten worden ingezet en wat het
(beoogde) beroepsproduct van deze aanpak is
(gebaseerd op Nieveen, Folmer & Vliegen, 2012;
Losse, 2018).
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De kwaliteitsaspecten zijn in figuur 2 verbonden
aan een specifieke fase van het onderzoek,
maar met name consistentie speelt natuurlijk in
iedere fase een centrale rol. Consistentie werkt
namelijk verticaal (dat is de samenhang tussen
praktijkstroom en theoriestroom) en horizontaal
(de samenhang tussen de verschillende fasen
van het ontwerponderzoek). Hetzelfde geldt
voor de theoretische kwaliteit, omdat hiermee
de uitgangspunten, bijvoorbeeld in de vorm
van ontwerpprincipes, zijn geformuleerd voor
iedere volgende fase. Naar verwachting zijn
de aspecten van kwaliteit voor studenten heel
goed te hanteren ten behoeve van de innovatie
en in de begeleiding van studenten vormen de
bijbehorende vragen tevens het didactische
raamwerk ten behoeve van de ontwikkeling van
het onderzoekend vermogen (het leren).
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De aanpak kan door de studenten in
onderstaande figuur 3 worden vastgelegd:
Fase van ontwikkeling
PRAKTIJKSTROOM

Analyse

Ontwerp

Evaluatie

Aspecten van kwaliteit

Consistentie

Verwachte bruikbaarheid

Praktische bruikbaarheid

Aspecten van kwaliteit

Theoretische kwaliteit

Verwachte effectiviteit

Gerealiseerde effeciviteit

THEORIESTROOM

Exploratie

Constructie

Reflectie

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Beroepsproduct
Instrumenten/
Activiteiten
Strategie/Methode

Figuur 3: Format PGOO
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5. Voorbeeld uit de praktijk
Met financiële ondersteuning van de provincie
Fryslân is een consortium van Cedin, Afûk en
de beide lectoraten die in deze bundel centraal
staan, in 2017 gestart met een ontwerpgericht
project onder de naam inspirerend meertalig
onderwijs (zie ook het artikel over ‘de meertalige
taalronde’ in deze bundel). In een samenwerking tussen scholen, onderwijsbegeleiders,
ontwikkelaars en onderzoekers zijn op basis van
relevante literatuur eerst inhoudelijke ontwerpprincipes geformuleerd (fase van exploratie in de

theoriestroom) en zijn de specifieke vragen van
de deelnemende basisscholen in kaart gebracht
(analyse van de praktijk). Ruwweg werden er een
drietal praktijkproblemen geformuleerd, namelijk:
1	Hoe kunnen we ons taalonderwijs en met
name m.b.t. het (vak) Fries moderniseren en
verbeteren?
2	Hoe kunnen we de aanwezige talen in een klas
benutten als bron voor het leren? Hoe kunnen
we het Fries en Engels naast het Nederlands
integreren in andere vakken (bijvoorbeeld
wereldoriëntatie)?

3	Hoe kunnen we ‘taaldrempel’ van het lezen en
actief gebruiken van het Fries (door niet-Friestalige leerlingen) verlagen?
Op basis van ontwerpprincipes zijn voor de
verschillende praktijkproblemen ‘routes’
ontworpen, namelijk (1) de meertalige taalronde9,
(2) werken met de CLIL10-aanpak en (3) praat mar
toaniel.

	Gebaseerd op en ontwikkeld in samenwerking met Van Norden (2018)
	Content and Language Integrated Learning

9

10

6. Discussie
In dit artikel is vooral een pleidooi gehouden
voor het vormgeven van goed onderwijs in
een DBE-atelier met behulp van PGOO. Er is in
globale zin een manier van werken gepresenteerd aan de hand van een model voor praktijkgericht (ontwerp)onderzoek.
De samenwerking tijdens de uitvoering van
PGOO in een DBE-atelier tussen lerarenopleiders,
onderzoekers, studenten en de onderwijspraktijk
leidt in principe tot een drietal opbrengsten.
Allereerst is er sprake van gerichte aandacht voor
de systematische uitvoering van praktijkgericht
(ontwerp)onderzoek, waardoor een innovatie
wordt gerealiseerd in de onderwijspraktijk. Ook
participeren studenten actief in (delen van) het
PGOO en worden zo in de gelegenheid gesteld
om, in interactie met de andere participanten
hun onderzoekend vermogen te ontwikkelen.
Tenslotte is er in deze design-based manier van
werken ook de noodzaak om een duurzame
samenwerking te realiseren tussen lerarenopleiders en onderzoekers. Die verbinding kan een
krachtige impuls betekenen voor de verdere
ontwikkeling van de kwaliteit van de lerarenopleiding en van de lectoraten.
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Voor de tweede fase van het onderzoek hebben
we ondermeer een opdracht uitgeschreven op
basis waarvan groepjes derdejaars studenten
van de Pabo (meertalige stroom) konden participeren in het onderzoek. Voor de meertalige
taalronde heeft een groepje van vijf studenten
in 2018 nader literatuuronderzoek verricht en
hebben ze geëxperimenteerd met de formats
die we in concept hadden ontwikkeld. Na iedere
activiteit in de praktijk werd een overleg gepland
waarin ervaringen werden gedeeld, formats
werden bijgesteld en vervolgstappen gepland.
Uiteindelijk hebben de studenten de werkwijze
en de ontwikkelde deelproducten gepresenteerd op een conferentie (Wow Meartalich,
Drachten, juni 2018). In 2019 is een tweede
groepje studenten gestart met de meertalige
taalronde in de eigen stageschool in de fase
van constructie en ontwerp. Een ander groepje
werkt onder begeleiding aan een aanpak gericht
op het integreren van de talen in andere vakken
(CLIL-aanpak).

In figuur 4 is het (didactisch) model, zoals dat
stapsgewijs in dit artikel is gepresenteerd,
globaal ingevuld.
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Ontwerp

Evaluatie
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Verwachte bruikbaarheid

Praktische bruikbaarheid

Aspecten van kwaliteit

Theoretische kwaliteit

Verwachte effectiviteit

Gerealiseerde effeciviteit

THEORIESTROOM

Exploratie

Constructie

Reflectie

Fase 1
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(Beoogd) Analyse, ontwerpcriteria,
Beroepsproduct eerste ontwerpen
Interventie zoals bedoeld
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Instrumenten/ Literatuur, Good
Activiteiten practices
Focusgroepen (experts &
gebruikers)
Onderzoeksmethode Bronnenonderzoek +
contextanalyse

Fase 2 (studenten)

Fase 3

Verbeterd ontwerp,
handleiding. Interventie
zoals uitgevoerd

Definitie werkwijze o.b.v.
formats
Interventie zoals bereikt

Observaties, logboek,
focusgroepen

Nog niet gepland

Case studie
Etnografisch,
Actieonderzoek

Evaluatie

Figuur 4: Het format ingevuld voor de meertalige taalronde
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12. Dialogisch onderwijs
in meertalige contexten

“The limits of my language
mean the limits of my
world.” (Wittgenstein)
Inleiding
In dit artikel wordt het gedachtegoed van het
lectoraat Taalgebruik & Leren beschreven.
Vanuit de probleemstelling en de centrale
uitgangspunten, besteden we aandacht aan
onze werkwijze, kijken we terug op de periode
2010-2018 en formuleren we ambities voor de
toekomst. Onze bedoeling is om vanaf 2019,
in een nieuw lectoraat, een bijdrage te blijven

1

leveren aan de kwaliteit van de lerarenopleiding
en de kwaliteit van de onderwijspraktijk (po, vo
en mbo). Onze uitdaging voor de toekomst is om
dialogisch onderwijs in meertalige contexten1
te blijven realiseren.
De grondlegger van het gedachtegoed van ons
lectoraat is onze lector en inspiratiebron Jan
Berenst. Hij ging in augustus 2018 met pensioen.
Dit artikel, dat is ontstaan uit een aantal
gezamenlijke denk- en schrijfsessies in de kenniskring, bouwt voort op dat wat we de afgelopen
jaren samen met hem hebben ontwikkeld en
geeft richting aan de toekomst van de onderzoeksgroep.

Dialogisch onderwijs verwijst naar een onderwijstheorie waarin interactie een centrale rol speelt, zoals dialogic inquiry (Wells,
1999), of dialogic education (Wegerif, 2007). Alexander (2006) stelt dat het gaat om een doelgerichte en gezamenlijke onderneming
gericht op het opbouwen van kennis, waarbij men over en weer op elkaar reageert en tegelijkertijd ondersteunt.
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Joke van Balen, Liesbeth de Boer, Valery Braet,
Sjoeke Faase, Tiemen Groen, Anke Herder,
Frans Hiddink, Gerrit Hoekstra, Tessa Nolles,
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Uit Taalgebruik in de klas, als basis
voor kennisconstructie (lectorale rede
van Jan Berenst, 2012): “Het lectoraat
wil bijdragen aan de versterking van
de taalvaardigheid van kinderen en aan
het verbeteren van de leerresultaten in
geïntegreerd taal- en wereldoriëntatie
onderwijs. Het praktijkonderzoek richt zich
op het optimaliseren van manieren waarop
kennisconstructie plaatsvindt in interactie
en in lees- en schrijfactiviteiten”.
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Behalve bovenstaande doelstellingen gaat het
hier om een inleidend artikel, waarin wordt
verwezen naar de andere inhoudelijke bijdragen
van kenniskringleden aan deze bundel. Sinds kort
is er ook een website met informatie over onze
onderzoeksprojecten: interactieindeklas.com.

Probleemstelling (de opdracht)
Het lectoraat Taalgebruik & Leren is gestart
in 2010 met de opdracht om een bijdrage
te leveren aan het oplossen van een aantal
problemen in het onderwijs. We constateerden
dat scholen eenzijdig gefocust waren op
prestaties. Daarnaast richtte de werkwijze in de
klas zich veelal op de kenmerken van individueel
leren, op deelvaardigheden en directe instructie.
Ook nu heeft het onderwijs nog altijd een sterk
instructief karakter, zoals dat is beschreven door
bijvoorbeeld Wells (1999), Cazden (2001) en
Alexander (2017) en is er nauwelijks sprake van
leerzame, betekenisvolle, of dialogische interactie in de klas.
In de context van opbrengstgericht werken
hebben kleine (meertalige) scholen het extra

zwaar, omdat zij werken met meerdere, zeer
heterogene groepen in één klas. De prestatiegerichte werkwijze gaat ten koste van de
kwaliteit van interactie en daarmee ten koste
van de kwaliteit van leren en lesgeven. Daarom
hebben we in een interventieprogramma (Ruimte
voor Leren) met leerkrachten gekozen voor
een meer leerling-gecentreerde benadering,
waarin groepjes kinderen voor langere tijd
werkten aan eigen onderzoeksvragen. In eerste
instantie bleek echter dat ook na invoering van
deze nieuwe aanpak de interactie monologisch
en beperkt-interactief van aard bleef. Pas na
gerichte interventies kregen de gesprekken in
de klas structureel een dialogischer karakter
(Walsweer, 2015). Voor duurzame veranderingen
in het onderwijs is het noodzakelijk om expliciet
aandacht te hebben voor het veranderen van
patronen van interactie. Wanneer 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
kwaliteit van het leren bevorderen, maar ook de
kwaliteit van de taalvaardigheidsontwikkeling.

Uitgangspunten en thematiek
van het lectoraat
Het centrale begrip van waaruit ons onderzoek
start, is interactie, of eigenlijk dialogische interactie. Het leren vindt altijd plaats in interactie,
in sociale, culturele praktijken. In dialogische
interactie construeren leerlingen gezamenlijk
nieuwe kennis en ontwikkelen ze tegelijkertijd
hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden
(Herder, 2018a, 2018b; Hiddink, in press; Pulles,
submitted). Dat zou bij voorkeur moeten plaatsvinden in een context van onderzoekend leren,
waarbij leerlingen in een knowledge building

Het verbeteren van de kwaliteit van interactie
komt echter niet automatisch tot stand. Zulke
interacties moeten namelijk bewust gerealiseerd worden door leerkrachten. Onduidelijk is
echter hoe leerkrachten dit langdurig kunnen
vormgeven. Daarom willen wij samen met
leerkrachten en studenten zoeken naar manieren
om de kwaliteit van interactie in de klas blijvend
te versterken. Het versterken van interactie in
bestaande sociale, culturele praktijken betekent
in deze regio ook dat we gericht zijn op het
verbeteren van geletterdheidspraktijken en dat
we de meertalige context erkennen. Het moge
duidelijk zijn dat het vliegwiel voor het verbeteren van de kwaliteit van leren én lesgeven
wat ons betreft altijd dialogische interactie is en
daarom ook het centrale object van het praktijkgerichte onderzoek.
Samenvattend werken we vanuit de volgende
ontwerpprincipes:
▪ We

werken samen met leerkrachten (in
opleiding) aan de verbetering van de kwaliteit
van interactie in de klas, uitgaande van een
sociaal-culturele context waarin:
▪ de interactie tussen leerkracht en leerlingen
vooral dialogisch van aard is;
▪ de interactie tussen leerlingen onderling
vooral exploratief is (Mercer, 2005).
▪ Dialogische

interactie vindt bij voorkeur
plaats in een knowledge building environment
(Bereiter, 2002):
▪ er is veel aandacht voor onderzoekend en
ontwerpend leren;
▪ leerlingen construeren gezamenlijk kennis en
ontwikkelen tegelijkertijd hun mondelinge
en schriftelijke taalvaardigheid.
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environment (Bereiter, 2002) gezamenlijk en in
interactie werken aan eigen vraagstukken en
ideeën. Juist zulke onderwijsvormen creëren
contexten, waarin het leren van een taal op
een culturele manier (Gee, 2004) gebeurt en
daarmee aansluit bij de taalontwikkeling van
kinderen. Daarom moet het volgens Wegerif
(2013) in het onderwijs gaan om “education for
dialogue” en om “education through dialogue”.
De kwaliteit van het onderwijs wordt dus in hoge
mate bepaald door de kwaliteit van interactie.
Uit internationaal onderzoek (bijv. Wells, 1999;
Mercer, 2005) en ook uit ons eigen onderzoek
(zie: interactieindeklas.com/publicaties/),
weten we dat de kwaliteit van interactie sterk
kan verschillen. Klassikale interactie, tussen
de leerkracht en de leerlingen, is bijvoorbeeld
vaak vooral alleen maar monologisch en/
of beperkt-interactief van aard. Dat betekent
dat de leerkracht het onderwerp van gesprek
bepaalt, alle vragen stelt en de antwoorden
van leerlingen als goed of fout evalueert. Ook
de gesprekken tussen leerlingen onderling (=
peer interactie), tijdens het samenwerkend
leren, zijn zonder aandacht voor de interactie nauwelijks profijtelijk voor de taal- en
denkontwikkeling (Hogan, Natasi & Pressley,
1999). Wanneer leerkrachten echter in staat
zijn de manier van gesprekken en de kwaliteit
van interactie te bediscussiëren met kinderen,
blijken de gesprekken dialogischer te verlopen.
Deze ontwikkeling is van groot belang, omdat
veel onderzoek duidelijk maakt dat dialogisch
onderwijs, zowel tussen kinderen onderling, als
met de leerkracht, bijdraagt aan de cognitieve
ontwikkeling en redeneervaardigheden en
bovendien aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de identiteitsvorming (Van Veen &
Van Oers, 2017).
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▪ Leerlingen

groeien op in een meertalige
context: alle in de klas aanwezige talen vormen
een bron van leren en zijn richtinggevend in de
manier waarop we het taalonderwijs inrichten;
▪ Bestaande

geletterdheidspraktijken worden
versterkt, met in het bijzonder aandacht voor
leerlingen/studenten die moeite hebben om
deel te nemen aan de gevarieerde en vaak
complexe geletterdheidspraktijken in de
moderne samenleving;
▪ Interventies

leiden tot blijvende veranderingen
in de klas, duurzame professionalisering van
leerkrachten, tot inbedding in het onderwijsprogramma van de pabo en tlo, ontwikkeling
van leermiddelen/didactische hulpmiddelen
etc.
▪ Het

onderzoek en de werkwijze past bij
de principes van Design Based Education
(DBE) van de hogeschool NHL Stenden, als
onderdeel van de Vital Regions.

Focus van het onderzoek
De onderzoeksstrategie van het lectoraat
is Educational Design Research (Van den
Akker e.a., 2006), of praktijkgericht (ontwerp)
onderzoek (Van Aken & Andriessen, 2011) en
betreft meestal gestructureerde observatie van
interactie in de klas. Samen met leerkrachten en
studenten zijn we gericht op het verkrijgen van
inzicht en het verbeteren van de interactie in de
klas, ook m.b.t. samen lezen en samen schrijven.
De observaties zijn gebaseerd op onderzoeksmethoden zoals de conversatieanalyse, of interactieanalyse, maar ook op Prominent Feature
Analysis (Linthorst, Pulles & Faasse, 2013). Binnen
het ruime kader van DBE en praktijkgericht
(ontwerp)onderzoek levert dit de volgende type
beroepsproducten op:

▪
▪
▪
▪

Analyses

Adviezen

Ontwerpen

& Producten
Didactisch

handelen (bijvoorbeeld in de vorm
van trainingen)

De kracht van interactieanalyse is dat de
kwaliteit van onderwijs zichtbaar kan worden
gemaakt. Op basis van observaties en microanalyses van gesprekken in de klas (conversatieanalyse) kunnen zo concrete en praktijkgerichte
uitspraken worden gedaan rond abstracte
concepten als bijvoorbeeld ‘de kwaliteit van
interactie in de klas’, ‘de kwaliteit van (gezamenlijke) kennisconstructie’, van het proces van
‘socialisatie & subjectificatie’ (Biesta, 2015), van
‘eigenaarschap’ en ‘autonomie’ etc.
Door zulke analyses van interactie in de klas te
combineren met allerlei aspecten van praktijkgericht (ontwerp) onderzoek (PGOO) kunnen
interventies, concrete werkwijzen, materialen en
instrumenten worden ontwikkeld samen met de
onderwijspraktijk ten behoeve van het verbeteren van die onderwijspraktijk.

Opbrengsten
In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring,
kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan in
manieren om de kwaliteit van interactie te
verhogen, zodat het bijdraagt aan leren en
taalvaardigheidsontwikkeling, door samen met
leerkrachten en studenten vormen van interactie
in hun klas te analyseren. We zijn erin geslaagd
om de zogenaamde interactionele praktijken
te veranderen of te verrijken, veelal binnen een
context van onderzoekend leren. Daarnaast
hebben we veel projecten uitgevoerd met
subsidies van diverse nationale en regionale

partners. Dit heeft geleid tot de volgende type
opbrengsten. Een selectie van die opbrengsten
is uitgewerkt in artikelen ten behoeve van deze
bundel:
▪ Promoties,

publicaties en presentaties
▪ Geletterdheid en Mondeling Taalgebruik:
Samenhang en Onderscheid, Jan Berenst
▪ Praktijkgericht (ontwerp)onderzoek in een
DBE-atelier, Albert Walsweer
▪ Veranderingen in besluitvormingsinteracties
in groepswerk van kleuters, Frans Hiddink
▪ Projecten,

scholing & coaching
▪ De Taalronde in een meertalige context,
Klarinske de Roos
▪ Taal yn Byld: aandacht voor moedertalen
in het basisonderwijs, Janke Singelsma &
Maaike Pulles

▪ Trajecten

in de lerarenopleiding		
▪ Minor Taalontwikkelend Leren, Sjoeke Faase
▪ Instrumenten

▪ Observeren en (zelf)evalueren van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid,
Maaike Pulles & Anke Herder
▪ Curriculumontwikkeling

▪ Taalplan Frysk: ambysjes wiermeitsje,
Nynke Anna Varkevisser, Albert Walsweer
en Tiemen Groen.

Ruimte voor leren. Uitgevoerd door Albert
Walsweer, afgerond in 2015.
Kleine scholen, door buitenstaanders meestal
als kwetsbaar en potentieel zwak afgeschilderd,
blijken in de praktijk een zeer krachtige leeromgeving te kunnen bieden. Ruimte voor leren
beschrijft een interventie waarbij het werken in
combinatieklassen, met voor iedere klas aparte
programma’s, is doorbroken. Leerkracht en
leerlingen werkten gezamenlijk gedurende drie
jaar (klassikaal en in kleine groepjes) aan zes
projecten van drie weken. De aandacht in het
onderzoek is vooral gericht op de rol van taalgebruik in processen van gezamenlijke kennisconstructie. Een van de belangrijkste uitkomsten is
dat klassikale interactie in de klas vrijwel altijd

instructief van aard is. Ook wanneer leerlingen in
projecten bezig in het kader van onderzoekend
leren verloopt de interactie tussen leerkracht
en leerlingen in een beperkt interactief participatiekader. Pas na een interventie verschuift
dit naar een meer dialogisch participatiekader,
waarbinnen leerlingen veel meer ruimte krijgen
om gezamenlijk kennis te construeren.

Kijk op interactieindeklas.com voor een uitgebreid overzicht en concrete voorbeelden van
(recente) opbrengsten.
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Dialogisch lezen en gezamenlijke kennis
constructie. Lopend onderzoek, uitgevoerd
door Maaike Pulles.
Kinderen die in groepjes onderzoekend leren,
gebruiken vaak teksten (digitaal of op papier)
om antwoord te vinden op hun onderzoeksvragen. Wanneer kinderen dit samen doen
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en daarover gesprekken voeren waarin ze
gezamenlijk lezen en denken, spreken we
van dialogisch lezen. Door middel van conversatie-analytisch onderzoek proberen we inzicht
te krijgen in dit type interactie tussen kinderen.
De belangrijkste vraag hierbij luidt: hoe komen
kinderen in gesprekken rondom (informatieve)
teksten gezamenlijk tot kennisconstructie? Het
onderzoek laat zien hoe kinderen tijdens het
dialogisch lezen gezamenlijk relevante informatie
selecteren, hoe ze omgaan met begripsproblemen (onbekende woorden) die zich tijdens
het lezen voordoen en hoe het bespreken van
begrip van tekst kan leiden tot gezamenlijke
kennisconstructie.

94

Interactie tijdens gezamenlijke schrijftaken.
Door Anke Herder, af te ronden in 2019.
In mijn promotieonderzoek analyseer ik via de
methode van Conversatie Analyse de interactie
van kinderen uit midden- en bovenbouw van
het basisonderwijs, die samen aan het schrijven
zijn in de context van onderzoekend leren.
De leerlingen werken in duo’s of groepjes aan
verschillende schrijfproducten, zoals een brief,
interviewvragen, aantekeningen, onderschriften
op een poster of tekstjes voor een presentatie.
Door hun gesprekken te analyseren, probeer ik
meer zicht te krijgen op (i) hoe leerlingen samen
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 moeten maken, (iii) hoe en waarom
kinderen kennis over het onderwerp aan elkaar
tonen en (iv) of er sprake is van gezamenlijke
kennisconstructie, waarbij met name gekeken zal
worden naar de wijze waarop ideeën veranderen.

Problemen oplossen in de kleuterklas. Uitgevoerd door Frans Hiddink, af te ronden in 2019.
De vaardigheid om in kleine groepjes met andere
kinderen problemen op te lossen, draagt bij aan
het leren van kinderen, mits het overleg kwalitatief verloopt. In een meerjarig onderzoeksproject (vergelijkbaar met Ruimte voor leren)
hebben we samen met leerkrachten in een aantal
onderzoeksrondes onderzocht onder welke
condities het overleg tussen kleuters in kleine
groepjes in de klas bevorderlijk is voor leren
en taalvaardigheidsontwikkeling. We hebben
vooral gekeken naar de manieren waarop jonge
kinderen met elkaar en met de begeleidende
leerkracht problemen oplossen en argumenteren.
Hoe stimuleer je leerlingen om zich uit te
spreken? Uitvoering door Joke van Balen.
Goed onderwijs speelt zich af in drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (Biesta, 2012). Voor het laatste doeldomein
is het van belang dat leerlingen zich uitspreken
vanuit hun unieke mens-zijn. Dit zijn situaties
binnen de les waarin er een vraag wordt gesteld
aan jou en aan niemand anders. Het gaat erom
wat jij te zeggen hebt (Levinas, 1989a – p.107).
Dit staat haaks op vragen die kinderen kunnen
beantwoorden vanuit hun rol als leerling, waarbij
het niet gaat om wie iets zegt, maar wat er
gezegd wordt (Lingis, 1994). De vraag is hoe
kunnen (toekomstige) leraren, leerlingen
stimuleren om zich als subject uit te spreken?
Uit, voor dit onderzoek gehouden leerling
enenquêtes (302 leerlingen) blijkt namelijk
dat een ruime meerderheid van de leerlingen
zich soms tot nooit (80%) uitspreekt tijdens de
les Nederlands.

Het didactisch ontwerponderzoek wordt (deels)
uitgevoerd door studenten Nederlands van
de lerarenopleiding. Op acht verschillende
VO-scholen wordt in twee rondes een aanpak
uitgevoerd (groepsopdrachten en klassengesprekken), waarin leerlingen worden gestimuleerd om zich uit te spreken. De uitvoeringen van
het ontwerp zijn gefilmd en worden geanalyseerd middels de methode van de conversatieanalyse.

Promotieonderzoek door kenniskringleden

We stellen vast dat we veel onderzoek hebben
verricht en dat we scholen, leerkrachten en
studenten hebben kunnen ondersteunen in het
vergroten van hun interactionele repertoire. Dat
heeft geleid tot nieuwe inzichten, werkwijzen,
instrumenten en materialen. We hebben dus veel
meer greep op de mogelijkheden van interactie,
waarmee leerkrachten & leerlingen het onderwijs
kunnen vormgeven. De grote lijnen kenden we
al wel op basis van internationaal onderzoek en
dankzij ons eigen praktijkgerichte onderzoek
hebben we nu ook meer inzicht gekregen in de
nuances, die leerkrachten vervolgens kunnen
helpen.
Wanneer we kritisch kijken naar de opbrengsten
tot nog toe, dan zijn er een aantal zaken die we
in de komende beleidsperiode verder willen
versterken:
1	De onderzoekslijnen ‘interactie in de klas’ en
‘meertalig onderwijs’ krachtiger met elkaar
verbinden. Die onderzoekslijnen vormen
allereerst de basis voor het nieuw op te
richten lectoraat binnen de Academie Primair
Onderwijs en biedt daarnaast veel kansen voor
het uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten.
2	Het inzicht dat we 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 worden gezet en waar het thema
dialogisch onderwijs in meertalige contexten,
expliciet of ondersteunend, een rol speelt, zijn
bijvoorbeeld:
a	Gepersonaliseerd leren en ICT i.s.m. Hanzehogeschool, RUG, Quadraten en O2G2
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Samenhang tussen taalontwikkeling en didac
tisch handelen in de groepen 7 en 8 van de
drietalige basisscholen in de provincie Fryslân.
Uitvoering door Eabele Tjepkema.
Op de meeste Friese basisscholen wordt
onderwijs verzorgd in drie doeltalen Nederlands,
Fries en Engels. Op de drietalige basisscholen
worden de drie talen aangeboden als vak én
worden deze overeenkomstig Content and
Language Integrated Learning (CLIL) gebruikt
als middel om te leren bij niet-taalvakken. In
dit onderzoek wordt met name gekeken naar
de samenhang tussen taalontwikkeling 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 didactisch handelen gaat het om de variatie in interactie tussen leraar en leerlingen in elk doeltaal,
de aandacht voor de inhoud van het leren, de
focus op taal tijdens het leren en taalgebruikstimulerende werkvormen. Over een periode
van twee schooljaren is de woordenschatontwikkeling en de ontwikkeling begrijpend lezen
van de leerlingen in de drie doeltalen gevolgd.
Daarnaast is het didactisch handelen van de
leraar in de klas gefilmd en is er voor de codering
een observatie-instrument ontwikkeld.

Ambities
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b	Ondersteunend onderzoek in het kader van
de kwaliteitsagenda van Friesland College
c	Aanvragen in het kader van Sprong Educatief
i. Inclusief onderwijs in meertalige
contexten, met focus op nieuwkomers
(landelijk netwerk)
		ii. Noordelijk Netwerk ‘Interactie in de klas’
(Hanze, RUG)
d	Project i.s.m. Circulair Friesland
(sparkthemovement.nl)
3	Zorgen voor een stevige inbedding van
‘dialogisch onderwijs’ in het nieuwe curriculum
van de lerarenopleiding (pabo & tlo), bijvoorbeeld door bij te dragen aan het onderwijs in
een DBE-atelier door middel van PGOO (zie
artikel van Albert Walsweer in deze bundel).
Te denken valt aan:
a	Participatie in ateliers passend bij de thema’
s uit het nieuwe curriculum, bijvoorbeeld
zoals atelier ‘communiceren’;
b	Inzetten van studenten in het (meerjarig)
onderzoek van het lectoraat;
c	Verder ontwikkelen van de minor Taalontwikkelend leren;
d	Didactiek van ‘interactie in de klas’ ontwikkelen o.b.v. de CARM- methodiek.

Afronding
In dit artikel hebben we vanuit het gedachtegoed en de ontwikkelde werkwijze van het
lectoraat Taalgebruik & Leren beschreven. De
bedoeling is om de opbrengsten te benutten in
een nieuw lectoraat. Dat is van belang om dat
we denken dat de kwaliteit van interactie in de
klas een van de belangrijkste indicatoren is van
de kwaliteit van leren en lesgeven.
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13. De meertalige
taalronde
De rol van (meertalige) interactie bij het
ontwikkelen van de schrijfvaardigheid

Inleiding
De meertalige taalronde is een project dat
wordt uitgevoerd binnen het subsidietraject
Inspirerend Meertalig Onderwijs (IMO). De projecten binnen IMO (zie ook: www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl) zijn ontwikkeld in een
consortium van Cedin, Afûk en het lectoraat
Taalgebruik & Leren en zijn bedoeld voor scholen
(PO en VO) die het taalonderwijs (deels) willen
integreren in andere vakken en daarbij ook willen
aansluiten bij de meertalige context waarin de
leerlingen opgroeien. De projecten passen goed
bij de uitganspunten en de bedoeling van het
lectoraat, zoals verwoord in het artikel ‘Dialogische interactie in meertalige contexten’.
Het lectoraat zoekt vooral naar mogelijkheden
om de kwaliteit van de dialogische interactie in

de klas te vergroten, waaronder de (meertalige)
interactie tijdens het samen lezen en samen
schrijven. De taalronde wordt in de literatuur
(Van Norden, 2018) vooral opgevat als een aanpak voor het (samen) leren schrijven, maar in
dit artikel willen we laten zien dat de taalronde
daarnaast sterk de nadruk legt op het voeren van
leerzame gesprekken als start voor en verdieping
van het schrijfproces. De sterke gerichtheid op
de onderlinge (dialogische) interactie tussen
zowel leerkracht en leerling als tussen leerlingen
onderling, maakt dat de taalronde naadloos aansluit bij het gedachtegoed van het lectoraat. In
die gesprekken komen de leerlingen met ideeën
voor het schrijven van een tekst en delen ze ervaringen. Op basis van een door de leerkracht gegeven instructie, geven ze elkaar ook feedback
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Klarinske de Roos
Albert Walsweer
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op de inhoud en structuur van de geschreven
teksten. In het kader van IMO introduceren we de
taalronde op scholen met 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 meertalige
context waar leerlingen dagelijks mee te maken
hebben.

De meertalige taalronde:
theoretisch kader

Rispje en Siedzje

Hier worden eerst de uitgangspunten van de
taalronde beschreven waarbij achtereenvolgens
aandacht is voor het schrijfproces, de didactiek
van de taalronde en de manier waarop meertalige componenten kunnen worden toegevoegd.
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Het schrijfproces: probleemstelling
Diverse onderzoeken tonen aan dat schrijfvaardigheid van groot belang is voor het kunnen
deelnemen aan het onderwijs, maar ook om te
kunnen functioneren in de huidige samenleving
(Vanbuel, Boderé & Van den Branden, 2017). Onderzoek van de onderwijsinspectie (2012) heeft
uitgewezen dat de kwaliteit van het schrijfonderwijs op zowel basisscholen als in het voortgezet
onderwijs ernstige tekorten laat zien. Aandachtspunten hierbij zijn vooral gericht op de rol van
de leerkracht, namelijk het afstemmen van het
aanbod op de verschillen tussen leerlingen en de
aandacht voor het gezamenlijk evalueren van de
kwaliteit van de schrijfproducten.
Schrijfonderwijs is niet alleen gericht op het leren
van een technische vaardigheid, maar heeft als
doel dat leerlingen de functie van schrijven gaan
begrijpen. Dit betekent ook dat het leren schrijven van verschillende genres, waarbij ieder genre zijn eigen regels en structuur kent (vergelijk

bijvoorbeeld het schrijven van een email versus
het schrijven van een instructie of ervaringstekst)
deel uit moet maken van het schrijfonderwijs.
Dit heeft ook tot gevolg dat het schrijfonderwijs
niet kan worden losgekoppeld van andere vakken. Ook Van Norden (2018) ziet schrijven als een
complexe vaardigheid die nauw samenhangt
met de andere taaldomeinen en vakken. Goed
schrijfonderwijs is interactief, dit betekent dat
rondom teksten altijd gepraat wordt over het
onderwerp. Door dit gesprek worden de leerlingen uitgedaagd woorden te geven aan datgene
waar ze later over zullen schrijven. Juist interactie
blijkt effectief te zijn voor het ontwikkelen van
een goede schrijfvaardigheid; interactie tussen
leerkracht-leerling en tussen leerlingen onderling verhoogt de kwaliteit van de uiteindelijke
teksten. Vooral de anderstalige leerlingen en
de zogenaamde taalzwakke leerlingen hebben
hier baat bij (Vanbuel e.a., 2017). Daarnaast blijkt
het belangrijk om gerichte instructie te geven,
duidelijke doelen te stellen en leerlingen te leren
hoe ze kunnen plannen, (her)schrijven en reviseren (Vanbuel e.a., 2017, Janssen & Van Weijen,
2017). De didactiek van de taalronde verbindt al
deze verschillende facetten in een toegankelijke
effectieve en inspirerende werkwijze.
De taalronde: de didactiek
Door het werken met de taalronde wordt in drie
fasen gewerkt aan de schrijfvaardigheid van de
leerlingen (Van Norden, 2018). De eerste fase
vindt plaats in de kring en omvat een aantal stappen die de leerkracht samen met de leerlingen
doorloopt. Het doel van deze fase is leerlingen
voor te bereiden op het schrijfproces en leerlingen te helpen woorden te geven voor het latere
schrijfproduct. De tweede fase geeft leerlingen

de kans hun tekst te reviseren en in de derde fase
zijn de leerlingen gericht op publicatie van de
tekst. Volgens Van Norden is er pas sprake van
schrijfonderwijs wanneer leerlingen de mogelijkheid krijgen hun teksten te reviseren én te publiceren. In het reguliere schrijfonderwijs ontbreken
deze laatste twee fasen maar al te vaak.

Binnen de aanpak van de taalronde is het mogelijk op relatief eenvoudige wijze meerdere talen
(mondeling en schriftelijk) te gebruiken en daar-

Meertalig: verdieping
In de huidige maatschappij horen we veel verschillende talen om ons heen. In Fryslân gaat het
niet alleen om het Fries naast het Nederlands,
maar alle kinderen van nu groeien op in een
meertalige samenleving. Deze situatie vraagt
van het onderwijs om aandacht te besteden
aan de dynamische meertalige context waarin
leerlingen opgroeien. Meertaligheid moet niet
worden opgevat als de uitzondering, maar als de
norm. Meertaligheid is de bron van leren en taal
leren (Meier, 2016). Het gelijktijdig werken aan de
ontwikkeling van de thuistaal als ook aan de onderwijstaal blijkt effectief voor het ontwikkelen
van de beide talen (Vanbuel e.a., 2017). Daarnaast
blijkt het inzetten van de thuistalen van leerlingen een positief effect te hebben op de motivatie van leerlingen voor het leren van de dominante (school)taal. Ook het welbevinden van
leerlingen wordt er positief door beïnvloed. Interactie tussen de leerlingen en tussen leerkracht
en leerlingen in de klas speelt een belangrijke rol
in de vorming van attitudes en denkbeelden over
taal, anderstaligheid en meertaligheid.
De meertalige taalronde biedt natuurlijke mogelijkheden om de thuistaal van leerlingen, andere
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De taalronde bestaat dus uit een aantal stappen
waarbij de leerlingen afwisselend naar de leerkracht of elkaar luisteren, zelf aan het woord zijn
en/of kleine proeftekstjes schrijven. Pas aan het
eind van deze stappen gaan de leerlingen daadwerkelijk aan de slag met het schrijven van een
tekst. Juist de afwisseling tussen luisteren, spreken en schrijven maakt dat leerlingen ontspannen en voorbereid aan het echte schrijfproces
kunnen beginnen. De leerkracht is in dit proces
vooral ondersteuner en inspirator. Dit betekent
concreet dat de leerkracht vragen aan de leerlingen zodanig formuleert dat de leerlingen uitgedaagd worden om tot taalproductie te komen,
waarbij het accent ligt op beeldende taal en het
beschrijven van details (Van Norden, 2018). In de
terminologie van het lectoraat gaat het dan om
gesprekken waarbij de leerkracht vragen stelt uit
interesse (information seeking questions) en leerlingen volop de kans biedt om op elkaars ideeën
te reageren. De gesprekken tussen de leerlingen
onderling kenmerken zich idealiter door een
zogenaamd exploratief karakter (zie ook artikel
‘Veranderingen in besluitvormingsinteracties
tussen kleuters als object van praktijkgericht
onderzoek’).

bij rekening te houden met de gevarieerde taalachtergrond van de leerlingen. Hierdoor worden
de leerlingen in staat gesteld (en aangespoord)
om verschillende talen te gebruiken én te leren
vanuit natuurlijke taalgebruikssituaties. Door
leerlingen veel kansen te bieden in mondelinge
meertalige interactie en van daaruit te werken
aan het schrijven van teksten in verschillende
genres, ontwikkelen ze zich op alle aspecten en
domeinen van de taalvaardigheid (Van Avermaet,
Sierens, Van den Branden en Heylen, 2010).
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aanwezige talen in de klas en de onderwijstaal te
integreren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in
de eigen taal te brainstormen, of om de eerste
ideeën in de thuistaal op een ideeënlijstje vast te
leggen. De verschillende talen vormen dan niet
alleen de basis van het schrijfproces, maar kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk met elkaar worden
vergeleken, waardoor leerlingen inzicht krijgen
in de betekenis en structuur van die talen. Ook
is het mogelijk om te werken met taaldoelen (via
de CLIL-aanpak), waarbij gericht wordt ingezet
op de ontwikkeling van een specifiek domein
(mondeling, schriftelijk) in een bepaalde taal. In
de praktijk van het traject IMO wordt vooral gewerkt met het Fries en de streektalen naast het
Nederlands, maar uiteraard kunnen ook migrantentalen, of het Engels een onderdeel vormen
van de meertalige taalronde.

De aanpak op de scholen
De meertalige taalronde is een basisontwerp,
waarmee scholen/leerkrachten, met ondersteuning van onderzoekers en onderwijsbegeleiders,
een vertaalslag kunnen maken naar de eigen
klas. We hanteren een praktijkgerichte ontwerp
aanpak, waarbij onder meer de volgende sleutelprincipes centraal staan:
1	We werken op basis van vragen van leerkrachten samen met de onderwijspraktijk aan het
vormgeven van inspirerend meertalig onderwijs.
2	Leerkrachten maken zelf een vertaalslag naar
de eigen klas, hierdoor wordt de betrokkenheid bij de vernieuwing en het gevoel van eigenaarschap verhoogd.
3	We gaan uit van het principe dat leerlingen
talen leren door talen te gebruiken.

4	Taalvaardigheidsontwikkeling vindt bij voorkeur plaats in een functionele context. De talen
worden bijvoorbeeld geïntegreerd in andere
vakken.
5	We gaan uit van een dynamisch perspectief op
meertaligheid (zie Meier, 2016).
Wanneer scholen geïnteresseerd zijn, wordt
de meertalige taalronde geïntroduceerd in een
teambijeenkomst, waarin de bedoeling van het
traject wordt besproken. Vervolgens maken leerkrachten een vertaalslag naar de eigen klas en
voeren de taalronde één of meerdere keren uit
(een vorm van actieonderzoek). Tenslotte wordt
de werkwijze geëvalueerd in een teamoverleg
en worden afspraken gemaakt voor verbetering
en verdieping. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat de meertalige taalronde een vast onderdeel
wordt van het onderwijs op de school.
Het is tenslotte van belang nog op te merken
dat er niet alleen wordt gewerkt met individuele
scholen. Ook studenten van de meertalige pabo
van NHL Stenden werken met de meertalige
taalronde en het ontwerp staat centraal in het
‘Netwerk van taalcoördinatoren’ in een soort
train-de-trainer programma.
De evaluaties van leerkrachten, studenten en
taalcoördinatoren worden gebruikt om inzicht te
krijgen in de wijze waarop de aanpak en het basisontwerp verder kan worden verbeterd.

Opbrengsten van de meertalige
taalronde
In 2017 is het subsidietraject gestart en op dit
moment is het nog volop in ontwikkeling, de
eerste resultaten laten het volgende zien: bij
leerlingen én leerkrachten.

Bij de leerkrachten
Door het zichtbare effect op de leerlingen en
op de resultaten van de leerlingen, zijn ook de
leerkrachten enthousiast. Tijdens het traject ontvangen leerkrachten begeleiding en worden ze
uitgedaagd om gezamenlijk een taalronde voor
te bereiden. Tijdens deze voorbereiding wordt
onbewust van en met elkaar geleerd en inspireren collega’s elkaar.

Het inzetten van meerdere talen tijdens de taalronde wordt door de meeste leerkrachten nog
wel als lastig ervaren: ze zijn van goede wil maar
ook gewend om een les in één taal te geven. Ook
de rol die zij zelf vervullen tijdens de uitvoering
van de taalronde is voor de meesten nieuw: de
meer coachende en begeleidende rol vraagt andere vaardigheden op het gebied van interactie:
meer dialogisch, minder instructief. Leerkrachten
realiseren zich gedurende het traject steeds
meer welke (taal)mogelijkheden de taalronde
biedt.
Om geïnteresseerden inzicht te geven in onze
aanpak m.b.t. de meertalige taalronde hebben
we in 2018 een educatieve film gemaakt. Deze is
bekijken via: interactieindeklas.com/taalronde.

Afronding
Op dit moment is op het gebied van de Friese
taal veel gaande in deze provincie. Met de meertalige taalronde kunnen we goed aansluiten bij
deze ontwikkelingen. Het streven is om scholen
handvatten te bieden om op inspirerende en
geïntegreerde manier vorm te geven aan meertaligheid. Een werkwijze die tegemoetkomt aan
de talige diversiteit op iedere school in Friesland.
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Bij de leerlingen
Allereerst zijn vrijwel alle leerlingen betrokken en
enthousiast. Dit uit zich niet alleen in het verloop
van de les, maar ook doordat leerlingen graag
op een verloren moment tijdens de schooldag
verder schrijven aan hun tekst. Naast het enthousiasme en de betrokkenheid zijn ook de schrijfproducten vaak verrassend en boven verwachting: leerlingen schrijven langere en kwalitatief
betere teksten en hebben plezier in het schrijven
hiervan!
Een bijkomend effect is dat leerlingen meer spellingbewustzijn ontwikkelen: in het verleden werd
de transfer van de spellingles naar een gewone
taalles bijna niet gemaakt, nu zijn de leerlingen
al tijdens het schrijven van de tekst gemotiveerd
om woorden op de juiste manier te schrijven. De
urgentie hiervan ontstaat mede doordat de tekst
uiteindelijk ook echt gepubliceerd gaat worden.
Het gebruik van meerdere talen tijdens een
taalronde maakt dat leerlingen onderling meer
waardering voor elkaars taal en achtergrond
ontwikkelen, alsof door het gebruik van de eigen
thuistaal andere kinderen zich meer realiseren
dat een kind ergens anders opgegroeid kan zijn.
Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd om
andere talen meer te gaan spreken en eventueel
zelfs te schrijven.
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14. Taal yn Byld
Aandacht voor moedertalen
in het basisonderwijs
Janke Singelsma
Maaike Pulles
Het project

Taal yn Byld is een project voor basisscholen
dat door het lectoraat Taalgebruik en Leren van
NHL Stenden Hogeschool (in samenwerking met
Lân fan Taal) is ontwikkeld om de bewoners van
multiculturele wijken bewust te maken van de
culturele en talige rijkdom van de wijk. Door in
te zetten op waardering van elkaars moedertalen werd verbinding tussen wijkbewoners
met verschillende achtergronden beoogd. Taal
yn Byld is gestart in het kader van de Culturele
Hoofdstad 2018 en zal na succesvolle ervaringen
op scholen in Leeuwarden een voortzetting
krijgen binnen Inspirerend Meertalig Onderwijs.
Het project bestaat uit twee deelprojecten,
namelijk een deel waarin de kinderen mooie
zinnen in de verschillende moedertalen in beeld
brengen en een deel waarin ze onderzoek doen
naar de variatie in het gebruik van de verschillende talen in de wijk. In dit artikel richten we
ons op het eerste deel van het project.

Taal yn Byld draait om het waarderen van de
eigen en andermans moedertaal en het plezier
beleven aan meertaligheid. Het project is in
het schooljaar 2017-2018 uitgevoerd op zeven
Leeuwarder basisscholen in de wijken Aldlân,
Bilgaard, Cambuursterhoek, Camminghaburen, Schieringen-Heechterp, het Vliet en de
Vrijheidswijk; wijken met een grote multiculturele
en talige verscheidenheid.
In een korte lessenreeks werden de leerlingen
eerst georiënteerd op het begrip moedertaal
en op hoe mooi en betekenisvol taal kan zijn.
Daarna gingen de kinderen naar huis met de
opdracht om met hulp van een vragenlijstje
hun ouders te bevragen over mooie zinnen,
spreuken, gezegdes en versregels uit hun eigen
moedertaal. Een belangrijk aspect in dat gesprek
was de vraag waarom de zin zo mooi of betekenisvol is voor de ouders. De mooie uitspraken
en zinnen, oftewel de taalschatten, werden
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vervolgens in de klas bewonderd en besproken
en er werden vertalingen in het Fries en Nederlands bij gemaakt. Tot slot werden de zinnen op
een mooie creatieve manier door de leerlingen,
vaak met hulp van de ouders, in beeld gebracht
op posters. Omdat het project in 2018 deel
uitmaakte van Leeuwarden Culturele Hoofdstad
van Europa, konden de posters op groot formaat
in de wijken opgehangen worden.
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Het project heeft verschillende opbrengsten
gehad, zowel voor de leerkrachten die het in
hun klassen hebben uitgevoerd, als voor de
leerlingen en hun ouders (Pulles & Singelsma
2018; Romashuk 2018). Maar ook breder, voor de
wijk, heeft het project Taal yn Byld een bijdrage
geleverd aan waardering voor elkaar en elkaars
(talige) achtergonden.
De leerkrachten
Door de aandacht voor moedertalen in de klas
werd het inzicht van leerkrachten in de betekenis
van moedertalen voor de leerlingen groter.
Veel leerkrachten wisten voor de start van dit
project wel dat hun leerlingen thuis andere talen
spreken, maar ze hadden zich bijna nooit eerder
gerealiseerd dat er zo veel verschillende talen
op school zijn en dat hun leerlingen dagelijks
meerdere talen gebruiken.
Het zien van stralende gezichten wanneer de
kinderen mochten vertellen over hun moedertalen, deed de leerkracht duidelijk beseffen hoe
belangrijk deze aandacht voor de thuistaal is en
hoe deze aandacht ervoor kan meewerken aan
een positief gevoel voor zowel de individuele
leerling als voor de hele groep.

Baukje Roosma, leerkracht op IKC Aventurijn,
heeft met haar school deelgenomen aan het
project en vertelt in een filmpje wat dat voor hun
school heeft betekend:
“Bij ons op school werd de ouderbetrokkenheid
enorm vergroot en er ontstond begrip voor
elkaars situatie. Het was fantastisch om te
merken dat ouders zo graag een steentje wilden
bijdragen aan dit project. Het enthousiasme was
groot. Ouders gaven aan dat ze het fijn vonden
dat hun taal, hun eigen taal, er naast het Nederlands mocht zijn in een officiële instantie als een
school. Wij vonden dit als team zo’n waardevol
iets, dat het absoluut een vervolg krijgt op onze
school.” (Zie: interactieindeklas.com/taal-ynbyld)
De leerlingen
Het inventariseren van de verschillende talen in
de groep, en het aan elkaar laten horen hoe die
talen klinken, bracht in de groep verbazing en
bewondering teweeg. Kinderen voelden zich
gewaardeerd en gezien om het feit dat ze – naast
het Nederlands – ook andere talen spreken.
Leerlingen vertellen dat ze het fijn vinden om op
school hun eigen taal te laten horen (Berenst,
Pulles & Singelsma 2017).
Het volgende voorbeeld van een gesprekje
tussen een leerkracht en een leerling naar
aanleiding van de door haar meegebrachte
tekst in het Hebreeuws illustreert dit. Lily (de
Eestroom, taalklas) leest haar Hebreeuwse tekst
voor aan de leerkracht:

Leerkracht: Waar gaat die zin over, Lily?
Lily:
Over water…lang water…
Leerkracht: 	Een kanaal? Was het recht? Gegraven?
Lily: 	(maakt kronkelend gebaar met handen)
Leerkracht: Een rivier?
Lily:
boel, veel, veel water
Leerkracht: 	Vertel, wat was er met het water?
Lily: 	(maakt gebaar naar hart en lacht)
Leerkracht: Liefde? Jaaaa.
Lily:
Uitmaken, liefde, kan niet.
Leerkracht: 	Het water kan de liefde niet uitmaken…
blussen… Dat is mooi.
Lily:
Ja, dat kan niet. (lacht)
Leerkracht: 	Laat nog eens horen. Lees het nog eens voor.

De ouders
Ouders die voorheen niet of nauwelijks bij
schoolse activiteiten aanwezig waren, komen
naar aanleiding van de teksten wél naar school.
De ouders zijn nu de experts, en dat laten ze dan
ook graag zien. Voor het vinden van de goede
vertaling was de hulp van de ouders bijna altijd
noodzakelijk, zeker als het ging om een ander
schrift.
Op een aantal scholen maakten de ouders
samen met 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 wat zijn achtergrond is en dat hij
het bijzonder vindt dat een officiële instantie,
zoals een school, aandacht schenkt aan zijn

moedertaal (Pulles & Singelsma 2018). Een Israëlische vader vertelt, dat hij het belangrijk vindt
dat zijn dochter in aanraking komt met verschillende culturen in Nederland, omdat hij gelooft
dat mensen elkaar daardoor beter waarderen. Hij
heeft dit gemist in zijn thuisland.
Door juist de ouders – via de kinderen – aan te
spreken op hun moedertaal en op de culturele
rijkdom die daarin ligt besloten, is de drempel
om de school te betreden voor die ouders zeker
lager geworden.
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De leerkracht vertelt dat Lily later aan de leerkracht
vraagt of ze nog eens iets uit het Hebreeuws mag
voorlezen. Ze vertelt dat ze dat zo mooi vond.
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Boven: Ouders helpen mee met het maken van
de posters.
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Rechts: De posters van ikc Kinderkoepel op het
hekwerk bij de school.

De wijk en de stad
Op 24 mei 2018 werden met een feestelijke
expositie in wijkcentrum Heechterp-Schieringen
veertig posters gepresenteerd aan ouders,
leerkrachten en wijkbewoners. Deze posters
hangen vanaf dat moment op zeven verschillen
locaties in de nabijheid van de deelnemende
scholen. Daarnaast was Taal yn Byld op 2
september 2018 opgenomen in de programmering van het Uitfestival Leeuwarden met de
presentatie van een korte film over het project
en een expositie op het dak van Obe, het
bezoekerscentrum van Lân fan Taal. Zowel op
de locaties in de wijken als bovenop het dak van
Obe, in het centrum van Leeuwarden, gaven de
posters met zinnen in allerlei talen aanleiding tot
gesprekken over de betekenis van moedertaal
tussen voorbijgangers

In het kunstwerk voor het wijkcentrum
Heechterp-Schieringen hangen de posters
van obs De Plataan.

Syrische jongeren lezen en bespreken de betekenis
van een Arabische tekst op het dak van Obe.
Ze vertellen dat ze een jaar in Nederland zijn.

Taal yn Byld in de toekomst
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In het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs
zal Taal yn Byld in de toekomst voortgezet
worden. Het is een project van verbinding en
waardering voor taal en identiteit. Dat is niet
alleen belangrijk voor de migrantentalen, maar in
Friesland geldt datzelfde ook voor een positieve
houding ten opzichte van en waardering van het
Fries. Met name voor scholen, die in de lagere
profielen van het Taalplan Frysk (Varkevisser &
Walsweer, 2018) vallen, biedt Taal yn Byld volop
kansen om te werken aan een positieve attitude
ten aanzien van het Fries vanuit een meertalig
perspectief.
Een Antilliaanse vader uit Leeuwarden zegt:
‘Het Papiaments betekent mijn trots, wie ik ben,
van waar ik kom en hoe ik denk. Het zit in me.
Dat geldt voor de Friezen vast ook!’
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De posters van ikc Kinderkoepel op het hekwerk
bij de school.
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15. Minor Taalontwikkelend leren
Sjoeke Faasse
Inleiding

Kennisbasis Taalontwikkelend Leren
Om bovenstaande vorm te geven is de minor
Taalontwikkelend Leren ontwikkeld. Deze minor
kan zowel door studenten van de Academie

Primair Onderwijs als de Academie Voortgezet
Onderwijs gevolgd worden. Tijdens deze minor
krijgen studenten eerst een brede kennisbasis
aangeboden, in de vorm van colleges, waarin
het gedachtegoed van het lectoraat wordt
gedeeld. De rol van taal en taalgebruik voor
zowel taalontwikkeling als kennisconstructie
wordt toegelicht en besproken met studenten.
Hierbij wordt ingegaan op vernieuwende vormen
van onderwijs waarbij leerlingen betrokken zijn
bij de leerstof en actief aan de slag zijn met de
stof en waarbij ze zoveel mogelijk werken met
eigen leervragen. De interactievaardigheden
rondom dat leerproces in de klas (van zowel de
leerkracht als van de kinderen), maar ook het
lezen en schrijven dat gericht is op leren, vormen
de belangrijkste onderwerpen binnen deze
kennisbasis. Deze onderwerpen zijn voor iedere
student van belang, of je nu aardrijkskunde
geeft aan een derde klas vwo 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 taalgebruik een rol. Taal bij geschiedenis is een ander
soort taal dan de taal bij de wiskundeles en elk
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Een van de kerntaken van een lectoraat is dat
zij verbinding zoekt met de opleiding waartoe
zij behoort en een bijdrage levert aan het
versterken van die opleiding. Een goede en ook
logische manier om dat te doen is studenten
betrekken bij het onderzoeksgebied waar het
lectoraat zich op richt. Immers, op die manier
snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant
zorgen ervaren onderzoekers voor overdracht
van kennis die ontwikkeld is binnen het lectoraat
en geven door hun begeleiding een krachtige
impuls aan het onderzoekend vermogen van
studenten. Aan de andere kant betekent deze
deelname van studenten in het lectoraat ook dat
de praktijk van de basisschool, via de onderzoeksvragen uit hun stagepraktijken, steeds
opnieuw de kenniskring van het lectoraat
binnenkomt, besproken wordt en kennis hierover
gedeeld wordt.
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type taal kan voor leerlingen een struikelblok
zijn. Maar leerlingen kunnen ook struikelen
doordat de leraar zijn taalaanbod onvoldoende
afstemt of omdat er van huis uit een andere
moedertaal wordt gesproken en de leerling
daarom problemen ondervindt met het gebruik
van de schooltaal. Of leerlingen werken samen
in groepjes, maar komen in hun onderlinge interactie niet tot een meer cognitieve academische
vorm van taalgebruik waardoor kansen om
kennis te construeren onbenut blijven. Kortom:
voor iedere leraar is bewustwording van taal en
het gebruik van taal in zijn les van belang. Zonder
taal kan er niets uitgelegd worden, kunnen er
geen concepten geleerd worden, kan er niet
over een onderwerp gepraat of geschreven
worden. Een goede taalvaardigheid, passend
taalaanbod en interactie die kansen biedt om
tot taalgebruik en leren te komen, is dan ook
cruciaal om het onderwijs te versterken en vorm
te kunnen geven aan de 21ste -eeuwse vaardigheden.
In deze kennisbasis worden colleges verzorgd
door verschillende leden van de kenniskring met
ieder zijn eigen expertise op één van de deelonderwerpen van het lectoraat (lezen, schrijven,
mondelinge taalontwikkeling, volgen van de
mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling,
NT2, taal in de vakken). Bij ieder deelonderwerp
staat de onderlinge verhouding tussen taal,
kennisconstructie en interactie in een meertalige
context centraal. Na het volgen van deze brede
kennisbasis kiest de student een onderwerp
waar hij praktijkgericht onderzoek naar wil doen.
De student wordt daarbij begeleid door één of
twee leden van de kenniskring met expertise op
het gebied van zijn keuze.

Onderzoek door studenten
De afgelopen jaren hebben ongeveer twintig
studenten deelgenomen aan deze minor. Zij
hebben onderzoek gedaan naar een vraag
waar zij in de praktijk tegenaan liepen. Een
student vond bijvoorbeeld dat de kwaliteit van
de inbreng van kleuters in gesprekken (zowel
onderling als in het kringgesprek) erg minimaal
was. Deze student heeft geprobeerd hier verbetering in aan te brengen door het introduceren
van een verhalend ontwerp. Na de analyse van
opgenomen beelden bleek dat kinderen bij de
uitwisseling van ideeën en oplossingen veel
vaker gebruik maakten van redeneervaardigheden dan bij onderwijsontwerpen die van
tevoren al een min of meer gesloten uitkomst
hebben.
Een andere student was erg ontevreden over het
kringgesprek op maandag over een actualiteit.
Zij vond haar leerlingen niet betrokken en de
kwaliteit van het gesprek onvoldoende omdat
er weliswaar meningen uitgewisseld werden
maar kinderen niet op elkaar ingingen. Zij heeft
getracht dit te verbeteren door aandacht te
besteden aan haar eigen interactie, bijvoorbeeld
door het meer stellen van zogenaamde information seeking questions (vragen waarop de
leerkracht het antwoord ook niet weet) en door
het vaker doorspelen van vragen, door de keuze
van het onderwerp wat besproken zou worden
bij de leerlingen te laten en door aandacht te
besteden aan argumentatievaardigheden. Zij
heeft tijdens dit gehele proces twee keer een
argumentatietest afgenomen (ontwikkeld door
het lectoraat). Bij de tweede afname was er een
significante verbetering te zien.

Afronding
De studenten die de minor 3 Taalontwikkelend
Leren hebben gevolgd geven in hun eindreflectie vrijwel unaniem aan dat zij blij zijn dat zij
de gelegenheid hebben gekregen om nu eens
gedurende langere tijd heel precies te kijken naar
wat er (interactioneel) werkelijk gebeurt in hun
klas, wanneer er echt geleerd wordt. Dat ‘echte

leren’, dat staat of valt met de ruimte voor en de
kwaliteit van interactie. Bewustwording hiervan
bij studenten is een eerste en belangrijke stap.
Immers, zij gaan straks de school in en nemen
die bewustwording mee in hun praktijk. Met alle
kennis en handvatten die de student tijdens de
minor heeft opgedaan heeft hij een instrument
in handen om zijn professionele vaardigheden
verder te ontwikkelen en een steeds betere
leerkracht te worden. Een leerkracht voor wie
niet de methode of de toets de leidraad is, maar
die krachtig onderwijs weet te creëren vanuit
doelen en waarbij ieder kind zich betrokken voelt
en waarbij ieder kind zijn taalvaardigheid en zijn
kennis optimaal kan ontwikkelen. Hieraan heeft
de minor in het verleden een belangrijke bijdrage
mogen leveren en ook de komende jaren zal de
minor aangeboden worden, wellicht in een iets
andere vorm zodat meer recht gedaan wordt aan
bijvoorbeeld meertalige interactie.
We hopen in de toekomst nog veel studenten
te mogen begeleiden in hun onderzoek gericht
op een van de deelonderwerpen van het
nieuwe lectoraat. We zijn ervan overtuigd dat
we daarmee aankomende leerkrachten helpen
om de kwaliteit van de interactie in hun klas te
versterken en dat helpt echt om mooier en beter
onderwijs te aan te bieden!
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Studenten mogen hun onderzoek alleen maar
ook in tweetallen uitvoeren. Een prachtig
voorbeeld van zo’n samenwerking is het
onderzoek dat een student van de pabo en een
student van de tweedegraads lerarenopleiding
Nederlands samen vorm hebben gegeven. Zij
hebben onderzocht op welke manier leerlingen
uit groep 5/6 en leerlingen uit 2-havo/vwo een
instructieve tekst schrijven. Vervolgens hebben
zij de klas verdeeld in groepjes. Een deel van
deze groepjes, de onderzoeksgroep, besprak
met elkaar welke kenmerken een instructieve
tekst heeft. Bij een tweede schrijfronde werden
de schrijfproducten van de onderzoeksgroep
en de controlegroep met elkaar vergeleken
met behulp van het Schriftelijk Observatieinstrument Instructie (zie: interactieindeklas.
com/observatie-instrumenten). Daarbij bleek
dat leerlingen die met elkaar hadden overlegd
over genrekenmerken zich veel meer hadden
ontwikkeld in dit genre dan leerlingen die deze
kans niet hadden gekregen. Hiernaast hebben
deze studenten nog onderzoek gedaan naar de
verschillen tussen leerlingen uit de tweede klas
havo/vwo en leerlingen uit groep 5/6 en hebben
ze aangetoond dat er door de aanwezigheid
van een leerkracht bij het overleg beduidend
minder interactie plaats vindt tussen leerlingen
onderling.

113

114
Rispje en Siedzje

16. Observeren en
(zelf)evalueren van
mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid 1

Inleiding
In de meertalige context van het onderwijs in
Friesland, wordt van scholen verwacht dat ze
de ontwikkeling van leerlingen volgen voor
zowel Nederlands als Fries op alle domeinen
van taalvaardigheid. Voor leesvaardigheid en
taalkennis/taalverzorging biedt de methode
vaak handvatten om deze vaardigheden in
beeld te brengen of zijn er toetsen voorhanden.
De ontwikkeling in productieve mondelinge
en schriftelijke taalvaardigheden is echter
moeilijker te volgen. Het ontbreekt leerkrachten
vaak aan een instrument om de ontwikkeling

van leerlingen op deze vaardigheden in beeld
te brengen. Feedback op de mondelinge en
schriftelijke taalproductie van kinderen beperkt
zich meestal dan ook tot algemene opmerkingen op basis van intuïties en ervaring (wat
mag je op een bepaald moment verwachten?)
en algemene uitspraken over waar bijvoorbeeld
een goede presentatie aan moet voldoen. Om
leerkrachten te ondersteunen bij het volgen
van de Nederlandse mondelinge en schriftelijke
taalontwikkeling van hun leerlingen is in een
eerder project van het Lectoraat Taalgebruik &
Leren van de NHL Hogeschool en het voormalige

	Dit artikel is een bewerking van een eerder artikel dat is verschenen in een bundel over de evaluatie-instrumenten voor het Fries
(Pulles, Faasse & Singelsma, 2017).
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Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen een
reeks instrumenten ontwikkeld om de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands
van kinderen in de middenbouw en bovenbouw
van het basisonderwijs op een reeks genres te
volgen (Berenst, Faasse, Linthorst & Pulles 2013).
De instrumenten bleken goed bruikbaar in de
praktijk en daarom zijn deze instrumenten en de
manier waarop ze ontwikkeld zijn uitgangspunt
geweest voor het ontwikkelen van een observatie-instrument voor het vak Fries. In de jaren
2011-2013 zijn er elf observatie-instrumenten
ontwikkeld voor de Nederlandstalige schriftelijke
en mondelinge taalvaardigheid voor de middenen bovenbouw van de basisschool, gekoppeld
aan de referentieniveaus van het Referentiekader
Taal (Meijerink 2009). In de jaren 2014 –2016 zijn
deze instrumenten aangepast zodat ze ingezet
kunnen worden bij het volgen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Fries.
Ook zijn er op basis van Friestalig mondeling
en schriftelijk taalgebruik nieuwe instrumenten
ontwikkeld voor de onderbouw van het basis
onderwijs en voor de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Waar mogelijk is bij Friese
instrumenten een relatie gelegd tussen de te
observeren kenmerken en de beheersingsniveaus
zoals die beschreven zijn in het Referinsjeramt
Frysk (Meestringa & Oosterloo 2016). Omdat
uit eerdere ervaringen met de instrumenten
al bleek dat ook leerlingen zelf baat kunnen
hebben bij dit type observatie-instrumenten om
zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling in de
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden,
zijn de bestaande leerkracht-instrumenten verder
ontwikkeld tot zelfevaluatie-instrumenten voor
leerlingen in de midden- en bovenbouw van het
basisonderwijs.

Observatie als methode om
ontwikkeling van taalvaardigheid
te volgen
Vanuit de sociaal-culturele leertheorie kunnen we
de ontwikkeling van taalvaardigheden bezien als
het leren (toepassen) van bepaalde handelingen
in een specifieke sociaal-culturele context. Het
leren vindt altijd plaats in interactie met anderen
en met de sociale omgeving (o.a. Vygotsky 1978,
Wells 1999, Walsweer 2015). In deze lijn zien we
de ontwikkeling van taalvaardigheid dan ook als
contextafhankelijk: het ontwikkelen van taalvaardigheden is nauw verbonden aan de sociale
context waarin de taalactiviteiten plaatsvinden,
kinderen doen verschillende ervaringen op in
verschillende sociale contexten en leren zo het
taalgebruik dat daarbij hoort. En als we dan
kinderen willen volgen in hun ontwikkeling,
betekent dat bijvoorbeeld voor schrijfvaardigheid dat we de ontwikkeling daarvan ook
in de verschillende sociale contexten waarin
geschreven wordt, moeten bekijken.
Taalgebruik (in een sociale context) heeft
een bepaald doel, bijvoorbeeld overtuigen of
informatie verstrekken, dat bereikt kan worden
door het taalgebruik (schriftelijk of mondeling)
zodanig vorm te geven dat het gericht is het
bereiken van het doel. Binnen de genredidactiek
(Van der Leeuw & Meestringa, 2014) worden die
verschillende sociale doelen gekoppeld aan
genres, daarmee worden teksten bedoeld die
specifieke kenmerken op het gebied van taalgebruik 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 mondelinge taalvaardigheid geef je
een mondelinge instructie. In de genredidactiek

De meest voor de hand liggende methode om
de ontwikkeling van kinderen wat betreft hun
productieve taalgebruik te volgen, is observatie
van dat taalgedrag zelf, in de context waarin
dat taalgedrag plaatsvindt (Wilkinson & Silliman
1990). Die observaties moeten dan betrekking
hebben op de relevante eenheden van taalgebruik, die we dus als genres karakteriseren.
Als het om beoordelingen gaat, zien we dan
vaak dat er ‘holistisch’ wordt beoordeeld: de
‘kwaliteit’ van de gehele tekst of mondelinge
taalactiviteit wordt dan in één keer getypeerd.
Willen we echter leerkrachten helpen om
adequate feedback op leerlingen te geven, dan
is een beschrijvende en dus analytische manier
van in beeld brengen voor de hand liggend. Wij
spreken daarom over ‘observatie-instrumenten’
waarmee de ontwikkeling van kinderen, wat
betreft hun concrete taalgebruik, gevolgd kan
worden, en waarin zoveel mogelijk is afgezien

van evaluatieve termen. Tegelijkertijd kan dat
niet helemaal, omdat die ontwikkeling steeds
ook een beoogd eindpunt heeft, namelijk dat
wat volwassen en geschoolde taalgebruikers
doen. Dat wordt zichtbaar in de ontwikkelingslijnen die met de afzonderlijke observatiecategorieën zijn verbonden.

Ontwikkeling van een observatieinstrumentarium
Om tot goede en bruikbare observatie-instrumenten te komen is bij het ontwerpen gebruik
gemaakt van de Prominent Feature Analysis (PFA)
(Graves, Swain & Morse 2011). Deze analyse is
erop gericht dat professionals (i.c. leerkrachten)
systematisch in kaart brengen welke kenmerken
opvallend zijn (in positieve of in negatieve zin) in
de uitvoering van bepaalde taaltaken, die genregebonden zijn. Zie voor meer informatie eventueel
de artikelen van Linthorst, Pulles & Faasse (2013)
en Pulles, Faasse & Singelsma (2017). De werkwijze
van PFA geeft de mogelijkheid om kenmerken
van een schrijfproduct te beschrijven op een
continuüm van kwaliteit (Swain, Graves, Morse &
Patterson 2012), en daarmee van de ontwikkeling
van kinderen in de beheersing van een bepaald
genre. Swain e.a. concludeerden dat leraren die
met de PFA werken zeer goed in staat zijn om
relevante genrekenmerken te destilleren en dat de
reeks kenmerken die zo tot stand gekomen is ook
door een andere groep leraren worden genoemd.
Daarmee is de methode ook geschikt om in te
zetten voor de ontwikkeling van een observatieinstrument 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 kwestie.
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staat de ontwikkeling van genrekennis centraal
en wanneer die ontwikkeling gevolgd wordt, zal
ook op genreniveau gekeken moeten worden
naar hoe leerlingen zich daarin ontwikkelen en
dat betreft zowel schriftelijke als mondelinge
genres. Het houden van een mondeling betoog
is (deels) een andere vaardigheid dan het houden
van een boekbespreking, omdat het nu eenmaal
andere genres met andere specifieke kenmerken
zijn. Daarnaast is er nog een psychometrische
reden om met genres te werken: het blijkt dat
je niet over ‘schrijfvaardigheid’ (en dus ook niet
over ‘mondelinge vaardigheid’) in het algemeen
kunt spreken, omdat de vaardigheid, zoals
gemeten in holistische of analytische beoordelingen, per genre blijkt te verschillen (Beers &
Nagy 2011).
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De methode van onderzoek die benut werd voor
de ontwikkeling van het instrumentarium, is die
van het ontwikkelingsonderzoek (Educational
Design Research) (Collins & Joseph 2004, Plomp
& Nieveen 2007). Dat is een cyclisch onderzoeksproces, waarbij een verwachting ten aanzien van
een werkwijze of instrument wordt uitgeprobeerd in de praktijk en op basis van de bevindingen ten aanzien van het functioneren van die
werkwijze of het instrument steeds wordt bijgesteld. In dit project betrof het een onderzoek
naar de manier waarop de mondelinge taalvaardigheden en de schrijfvaardigheid van leerlingen
adequaat in beeld konden worden gebracht.
Deze werkwijze is beproefd in het eerste
onderzoekstraject waarin een elftal observatieinstrumenten is ontwikkeld voor het Nederlands
in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs (Berenst, Faasse, Linthorst & Pulles, 2013;
Linthorst, Pulles & Faasse, 2013). In dit project
ging het om vier rondes waarin telkens door een
groep van 12 leerkrachten en 4 onderzoekers drie
observatie-instrumenten werden ontwikkeld,
twee voor mondelinge genres en een schriftelijk
genre. Aan het eind van iedere ronde werden de
werkwijze en de opbrengsten geëvalueerd, en
werd de opzet voor de volgende ronde op basis
van evaluatie desgewenst aangepast. Iedere
onderzoeksronde bestond uit de volgende
fasen: (1) vaststellen genre en taken op basis
van het Referentiekader Taal (Meijerink e.a.
2009); (2) uitvoering taken; (3) Prominent Feature
Analysis; (4) vaststellen voorlopig instrumentarium; (5) uittesten voorlopig instrumentarium;
(6) vaststellen definitief instrumentarium. De
definitieve instrumenten zijn vervolgens getoetst
op bruikbaarheid en betrouwbaarheid (per
item) aan de hand van nieuwe proefafnames

door de groep leerkrachten. Uit de betrouwbaarheidsanalyses bleek toen dat er veelal een
ruim voldoende mate van overeenstemming was
tussen de observatoren (>.80).
Deze werkwijze is vervolgens in het tweede
onderzoekstraject ‘Evaluaasjesysteem Frysk’ in
een verkorte cyclus uitgevoerd, omdat er voortgebouwd kon worden op het eerdere onderzoekstraject en omdat er minder tijd beschikbaar
was voor deelnemende leraren (Pulles, Faasse
& Singelsma, 2017). Voor dit project moest
de bestaande reeks uitgebreid worden naar
de onderbouw van het basisonderwijs en de
onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Omdat het instrumentarium uitgaat van genres,
en die genres in het Nederlands en Fries
overeenkomen, konden de reeds ontwikkelde
instrumenten vertaald worden en gekoppeld
worden aan het Referinsjeramt Frysk. Daarnaast
werden vier nieuwe genres ontwikkeld voor de
onderbouw van het basisonderwijs en een voor
de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
In een derde traject (2018-2019) zijn de
instrumenten die ontwikkeld waren voor de
midden- en bovenbouw van het basisonderwijs
omgevormd tot zelfevaluatie-instrumenten voor
leerlingen. Door leerlingen zelf hun productieve taalproducten (teksten, presentaties en
gesprekken) te laten evalueren, wordt inzicht in
het eigen leerproces versterkt en het eigenaarschap versterkt. De ontwikkeling heeft in vier
fasen plaatsgevonden. Allereerst werden de
bestaande instrumenten herschreven in leerlingentaal, waarbij soms ook keuzes werden
gemaakt om kenmerken weg te laten of samen
te voegen (omdat ze te moeilijk waren voor
zelfevaluatie). Deze eerste versies zijn vervolgens
voorgelegd aan twee leerkrachten en op basis

van hun feedback zijn testversies ontwikkeld.
Op een drietal basisscholen zijn de instrumenten
vervolgens uitgetest door leerlingen, waarbij
elke school met drie genres aan de slag ging.
Analyse van de ingevulde formulieren en de
resultaten uit een online vragenlijst voor de
leerkrachten, gericht op inhoud en opzet van de
instrumenten en op praktische aspecten van de
uitvoering, hebben geleid tot bijstelling van de
instrumenten.

Beschrijving van het instrumentarium

Schema 1.
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Er ligt nu een observatie-instrumentarium voor
het volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van
leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw
voortgezet onderwijs. Met dit instrumentarium
kunnen leerlingen gevolgd worden op weg naar

de ‘complete’ beheersing van een genre, in een
meertalige situatie waar Nederlands en Fries (en
eventueel Engels) naast elkaar gebruikt worden
in het onderwijs. Er zijn zowel instrumenten voor
de leerkracht die zicht wil krijgen op de ontwikkeling van leerlingen als instrumenten voor
leerlingen, die ingezet kunnen worden in het
leerproces.
Het observatie-instrumentarium is een uitwerking
van de domeinen gesprekken (petear), spreken
(sprekken) en schrijven (skriuwen), zoals die
beschreven staan in zowel het Referentiekader
Taal als het Referinsjeramt Frysk. Zie tabel 1
voor een overzicht van alle instrumenten. Ieder
instrument bevat een aantal kenmerken die van
belang zijn voor het specifieke genre en een
aantal algemene taalgebruikskenmerken. De
kenmerken zijn telkens op een lijn gezet, met aan
de linkerkant van de lijn een omschrijving van
wat te zien/horen is als dit kenmerk (nog) niet
goed uitgevoerd wordt en aan de rechterkant
de omschrijving hoe een positieve realisatie
van het kenmerk eruitziet. Door deze lijnschaal
is het mogelijk om bij herhaald gebruik van het
instrument de ontwikkeling van de leerling op
het kenmerk 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 (mondelinge) boekbespreking de klas wél
aanraadt om het boek te lezen, maar dit nog
niet duidelijk beargumenteert. De leerkracht
markeert dan bij de betreffende genrekenmerken
redelijk links op de lijnschaal (zie schema 1).
Tegelijkertijd kan dezelfde leerling bij de
‘algemene taalgebruiksvaardigheden’ steeds aan
de rechterkant scoren. Wanneer deze leerling
na een jaar weer de opdracht krijgt een boekbespreking te houden kan hij/zij in een voorgesprek
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erop gewezen worden om duidelijk uit leggen
waarom de klasgenoten het boek wel of niet
zouden moeten lezen. Bij deze tweede observatieronde hoeven de algemene taalgebruiksvaardigheden ook niet weer ingevuld te worden,
omdat deze immers al beheerst worden.
Bij de zelfevaluatie-instrumenten is, naast de
categorieën ‘genrekenmerken’ en ‘algemene
taalgebruikskenmerken’ een categorie toegevoegd waarbij de leerlingen een sterk punt en
twee verbeterpunten (op genreniveau en op
taalgebruiksniveau) concreet formuleren.
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Genre
Mondeling monoloog:
- Navertelling
- Presentatie
- Betoog
- Instructie
- Boekbespreking
Mondeling gesprek:
- Fantasiespel
- Interview
- Overleg
- Discussie
Schriftelijk:
- Schriftelijke taalontwikkeling
- Verslag
- Brief met verzoek om informatie
- Instructie
- Recensie
- Nieuwsbericht
- Betoog
Tabel 1: Overzicht van instrumenten

Onderbouw PO

x

x
x

x

Conclusie
Het in beeld brengen en volgen van de
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid is
ingewikkeld en tijdrovend wanneer leerkrachten
niet beschikken over een gedegen en goed
bruikbaar hulpmiddel. Met dit observatieinstrumentarium wordt het voor leerkrachten
eenvoudiger om op een eenduidige manier
de voortgang van hun leerlingen in beeld te
brengen op verschillende relevante aspecten van
presenteren, gesprekken voeren en schrijven.
Bovendien geven de zelfevaluatie-instrumenten
handvatten om de leerlingen zelf eigenaar te
worden van hun eigen leerproces op deze
gebieden.

middenbouw/
bovenbouw PO

onderbouw VO

zelfevaluatie

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

Omdat de instrumenten uitgaan van genres en
die genres in principe niet gebonden zijn aan een
specifieke taal, zijn de instrumenten ook geschikt
om in te zetten in de meertalige context zoals
Friesland die kent, bijvoorbeeld in het kader
van het project Inspirerend Meertalig. In een
vervolgtraject zal vanuit een praktijkgerichte
en ontwerpgerichte werkwijze – samen met
leerkrachten - onderzocht worden hoe het instrumentarium ingebed kan worden in het bestaande
aanbod en in projecten die scholen uitvoeren.
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17. Taalplan Frysk:
ambysjes wiermeitsje
Nynke Anna Varkevisser
Albert Walsweer
Tiemen Groen
Mei Taalplan Frysk wurdt útfiering jûn oan it nije
fêststellingsbelied fan de provinsje Fryslân. Dit
nije belied is yn 2015 fêstlein (Provinsje Fryslân,
2015), as útwurking fan de wizigingen fan de Wet
op het Primair Onderwijs (WPO) en Wet op het
Voortgezet Onderwijs (WVO) yn 2014.
Taalplan Frysk is yn 2016 úteinset en rint yn alle
gefallen troch oant 2030. Dy eindatum hat der
mei te krijen dat it projekt in grut ûnderdiel is fan
de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer
2019-2023 (BFTK; Ministerie van BZK & Provinsje
Fryslân, 2018). De BFTK is de oerienkomst tusken
it Ryk en de provinsje Fryslân dêr’t de ôfspraken
- de ambysjes - oangeande de Fryske taal en
kultuer (û.o. foar ûnderwiis) foar fjouwer jier yn
fêstlein binne. Yn de BFTK wurdt foar Taalplan

Frysk as foarriedige eindatum it jier 2030 neamd.
Fan de skoallen wurdt dan nammentlik ferwachte
dat se it (fak) Frysk wer folslein oanbiede en
dêrmei op in saneamd profyl A útkomme.
Nei de earste trije jier is it goed om efkes werom
te gean nei it begjin. Der wurdt nammentlik
in soad sein en skreaun (ek yn de media) oer
Taalplan Frysk en dêrút docht bliken dat der
hjir en dêr wat betizing oer is. Teffens liket it as
dat de diskusje oer it Frysk yn it ûnderwiis te
faak fierd wurdt út ferskillende perspektiven,
(ferkearde) foarûnderstellingen ensfh. wei1. Yn dit
artikel wolle wy dy betizing lyklûke troch yn it
koart de folgjende ûnderwerpen te beskriuwen:
▪ Wat

is de eftergrûn fan Taalplan Frysk?
▪ Wat

is Taalplan Frysk (en wat dus net)?
▪ Wat

is de relaasje tusken Taalplan Frysk en
de BFTK?

	Utsûndering hjirop binne in fiiftal artikels fan Tom Dykstra, foarsitter fan de Feriening Frysk Underwiis, dy’t resintlik (mrt. 2019)
ferskynd binne op www.itnijs.frl ûnder de namme It is mei sizzen net te dwaan.

1
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Wat is de eftergrûn fan
Taalplan Frysk?

Rispje en Siedzje

Yn it Fryske taalgebiet2 binne skoallen yn
it primêr ûnderwiis (pû) sûnt 1980 by wet
ferplichte3 om Fryske les te jaan yn alle
groepen. Foar it fuortset ûnderwiis (fû) jildt
dizze ferplichting4 sûnt 1993, mar dan allinne
yn de ûnderbou. Yn alle oare ûnderwiis(eftige)
ynstellingen is der net in ferplichting om it
(fak) Frysk oan te bieden. Konkreet hâldt dit
yn dat alle foarskoalske ynstellingen5, spesjaal
ûnderwiisskoallen6, mar ek de boppebou fan it fû
gjin ferplichting ha om it Frysk oan te bieden; se
meie dat dwaan mar hoege dat net perfoarst.
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Yn 2014 binne de wetten foar basisûnderwiis en
fuortset ûnderwiis wizige. Deputearre Steaten
fan de provinsje Fryslân (DS) ha it foech krigen
om njonken folsleine ûntheffing ek parsjele
ûntheffingen te ferlienen oan skoallen dy’t
it Frysk net folslein oanbiede. Dat is it nije
fêststellingsbelied fan de provinsje Fryslân. It
nije belied (Provinsje Fryslân, 2015) docht mear
rjocht oan skoallen dy’t net in folsleine ûntheffing
nedich ha, mar oan de oare kant op dit stuit ek
net it hiele pakket biede (kinne). De oerdracht
fan it foech oan DS hat de oanlieding west ta
it opstarten fan it ûndersyksprojekt Taalplan
Frysk. Om útfiering jaan te kinnen oan it nije
fêststellingsbelied moasten DS nammentlik yn
kaart ha wat de skoallen krekt dogge oangeande

it Frysk en foar hokker taaldomeinen al en gjin
oandacht is. Dat de iene skoalle mear docht
(bgl. trijetalige skoallen) en oare wat minder,
dat wisten se wol, mar wêr’t de ferskillen presys
sieten, wie noch ûndúdlik. Dat makket Taalplan
Frysk ta in unyk ûndersyk. Nea earder hat der in
ûnderwiisûndersyk nei it Frysk west dêr’t alle
skoallen yn de provinsje yn behelle wiene. Earder
gie it altyd om in stekproef op basis wêrfan’t de
útspraken dien waarden.

Wat is Taalplan Frysk
(en wat dus net)?
It ûndersykprojekt Taalplan Frysk bestiet oan no
ta út trije fazen, dy’t hjirûnder koart beskreaun
wurde sille. Yn dit ferbân is it wichtich om stil te
stean by de kurrikulumteory fan Van den Akker
e.o. (2006) - skematysk werjûn yn figuer 1. Yn de
kurrikulumteory wurdt ûnderskied makke tusken
trije represintaasjes fan it kurrikulum. Sa is der
in kurrikulum lykas bedoeld, oftewol it ideale
kurrikulum. Dit kurrikulum wurdt formeel fêstlein
yn dokuminten dêr’t ek de ûnderlizzende fyzje
yn eksplisitearre wurdt. Op provinsjaal nivo kin
dêrby tocht wurde oan it nije fêststellingsbelied.
It kurrikulum lykas útfierd is de fertaalslach
fan it kurrikulum lykas bedoeld neffens de
ûnderwiispraktyk. Op skoalnivo kin dêrby tocht
wurde oan it oanbod en hoe’t dosinten útfiering
jouwe oan it kurrikulum. As lêste is der dan it
kurrikulum lykas berikt wêrby’t sjoen wurdt nei

	Fryske taalgebiet: alle gemeenten yn Fryslân mei útsûndering fan dielen fan de gemeenten Kollumerlân CA. en Eaststellingwerf
en de folsleine gemeente Weststellingwerf en de Waadeilannen.
3
	Wet op primair onderwijs, artikel 9, lid 4.
4
	Wet op voortgezet onderwijs, artikel 11e, lid 1.
5
	Wet kinderopvang, artikel 1.55, lid 1.
6
	Wet op expertisecentra, artikel 13, lid 6.
2

Kurrikulum lykas:

Kurrikulum lykas:

Kurrikulum lykas:

Ryk/Provinsje

bedoeld

útfierd

berikt

Skoalle (bestjoer)

bedoeld

útfierd

berikt

Ynstânsjes

bedoeld

útfierd

berikt

de opbringsten fan it kurrikulum. Op skoalnivo
kin dêrby tocht wurde oan de resultaten fan
learlingen op toetsen.

Faze 1: Taalplan Frysk op skoalnivo
(feb. 2016 - mrt. 2018)
It yn kaart bringen fan wat yndividuele skoallen
dogge mei it (fak) Frysk kin sjoen wurde as faze
1 fan it ûndersyksprojekt Taalplan Frysk. Om
dit goed dúdlik te krijen, wie it nedich om in
semy-strukturearre fragelist te ûntwikkeljen.
De fragelist is, njonken algemiene fragen,
benammen basearre op ûnderdielen út it
referinsjeramt Frysk (rrF; Meestringa & Oosterloo,
2015) en op it kurrikulêre spinneweb fan Van den
Akker e.o. (2006). De ûndersikers ha tegearre mei
de direkteur en/of taalkoördinator fan de skoalle
(en by fuortset ûnderwiis ek de dosint Frysk)
de fragelist ynfolle. De fragen en antwurden

Profyl A

oanbod foar alle kearndoelen.

Profyl B

gjin oanbod foar skriuwen.

Profyl C

gjin oanbod foar lêzen en
skriuwen.

Profyl D

gjin oanbod foar praten en
skriuwen.

Profyl E

allinne oanbod foar harkjen en
attitude.

Profyl F

allinne oanbod foar attitude.

Profyl G

gjin oanbod foar it Frysk
as fak.

Tabel 1: Profilen foar primêr ûnderwiis
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Figuer 1: Kurrikulumteory fan Van den Akker e.o. (2006)
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Profyl A

oanbod foar alle kearndoelen.

Profyl B

gjin oanbod foar: kearndoelen
4b, 5b en 6b (Frysk as
memmetaal).

Profyl C1

oanbod foar kultuer (1-3) en
praten (6a), dus gjin oanbod
foar: kearndoel 4b, 5b en 6b
(Frysk as memmetaal), en
kearndoel 4a en 5a (Frysk as
twadde taal).

Profyl C2

allinne oanbod foar kultuer
(1-3), dus gjin oanbod foar:
kearndoel 4b, 5b en 6b (Frysk
as memmetaal), en kearndoel
4a, 5a en 6a (Frysk as twadde
taal).

Profyl D

gjin oanbod foar it Frysk as
fak.

Tabel 2: Profilen foar fuortset ûnderwiis

foarmen mei-inoar in lyts rapport oer de skoalle
dêr’t yn beskreaun stiet wat de skoalle no krekt
wol en net docht as it giet om it (fak) Frysk.
Op basis fan dat lytse rapport (taalplan Frysk
fan de skoalle) ha DS it profyl fêststeld. Foar it
pû (sjoch tabel 1) is dat in profyl tusken G (gjin
oanbod foar it (fak) Frysk) en A (oanbod foar
alle kearndoelen). Foar it fû (sjoch tabel 2) is it in
profyl tusken D (gjin oanbod) en A (oanbod foar
alle kearndoelen). In profyl seit allinne wat oer in
oanbod by it (fak) Frysk, it jout gjin ynsjoch yn de
opbringsten (learlingresultaten) oangeande it fak
Frysk op skoalle. Dat lytse rapport jout foar elke
skoalle ynsjoch yn it kurrikulum lykas útfierd
(figuer 1) op skoalnivo.

In wichtich ûnderdiel yn dy lytse rapporten binne
ek de ambysjes foar it Frysk en meartaligens dy’t
de skoalle formulearre hat. Dat jout rjochting
oan de groei dy’t guon skoallen noch meitsje
moatte (en/of wolle) om úteinlik foldwaan te
kinnen oan de ambysje fan it Ryk en de provinsje
Fryslân lykas formulearre yn de BFTK: fan alle
skoallen yn it Fryske taalgebiet wurdt ferwachte,
dat se op profyl A útkomme yn 2030. Oan dy
ambysje sit in dúdlik groeimodel fêst, want
skoallen ha oant 2030 de mooglikheid om te
groeien yn de profilen – dus om alle jierren lytse
stapkes te setten. Oan de oare kant is it net in
útkristallisearre stappeplan om fan profyl G/D nei
profyl A te kommen. It is dan ek oan de provinsje,
de ûnderwiisstypjende ynstânsjes (Afûk, Cedin,
NHL Stenden Hogeschool ensfh.) en de skoallen
en skoalbestjoeren om yn de mande ta in plan
te kommen dat oanslút by ‘dizze skoalle yn dizze
kontekst’ dêr’t de skoalle fierder mei komme kin
(sjoch ek faze 3).

Faze 2: Rapport Taalplan Frysk
(jan. 2018 - sept. 2018)
Neidat alle skoallen in eigen rapport krigen ha
en dy rapporten troch DS fêststeld binne mei in
profyl, is de twadde faze fan it ûndersyksprojekt
Taalplan Frysk yngongen. Alle sammele
data binne byinoar nommen om sa yn in
wiidweidich rapport ynsjoch te jaan yn wat der
provinsjebreed dien wurdt oan it (fak) Frysk.
Yn It is mei sizzen net te dwaan (Varkevisser &
Walsweer, 2018) is beskreaun watfoar oanbod
skoallen no krekt ha oangeande it Frysk, en wêr’t
noch mear oandacht nei útgean kinne moatte
soe. Boppedat jout it ynsjoch yn de ambysjes fan
de skoallen. De rapportaazje is dus rjochte op
it kurrikulum lykas útfierd (fig. 1) op provinsjaal
nivo. De resultaten oangeande de profilen

Figuer 2: Resultaten profilen primêr ûnderwiis
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binne provinsjebreed en foar elk taalgebiet
werjûn yn figuer 2 foar pû en figuer 3 foar fû.
Ut de figueren wurdt dúdlik dat taalgebiet ien
fan de ferklearjende fariabelen is foar it profyl
dat nedich is. Oare fariabelen dy’t de fariaasje
yn profilen ferklearje, binne: de taaleftergrûn
fan de bern, de taaleftergrûn en it foech (en
bekwamens) fan de dosinten en de fyzje fan de
skoalle oangeande (it Frysk en) meartaligens.

It rapport is benammen bedoeld om ynsjoch
te jaan yn de praktyk om sa belied foarmje te
kinnen dat oanslút by de situaasje sa’t dy’t hjoedde-dei te finen is op skoallen yn de provinsje
Fryslân. It rapport jout gjin útkristallisearre
stappeplan om alle skoallen fan profyl G/D nei
profyl A te krijen, mar jout wol hânfetten om in
kurrikulum lykas bedoeld (figuer 1) better foarm
te jaan.

Rispje en Siedzje

Faze 3: Taalplan Frysk - Ambysjes
wiermeitsje (okt. 2018 - no)
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De tredde faze fan it ûndersyksprojekt
Taalplan Frysk is rjochte op it wiermeitsjen
fan de ambysjes dy’t skoallen beneamd ha
yn relaasje ta de ambysje yn de BFTK. Ien fan
de útwurkingen dêrfan is in besite oan alle
skoalbestjoeren. Oan de iene kant wurde dizze
besiten brûkt om in weromkeppeling te jaan fan
wat it team Taalplan Frysk de ôfrûne jierren op
de skoallen dien hat. Oan de oare kant wurde
de besiten ek brûkt om in ynsjoch te krijen yn
hoe’t bestjoeren stjoere op it Frysk en hoe’t sy
omgeane mei de ambysjes dy’t troch de skoallen
formulearre binne. Dizze besiten jouwe dêrmei
ynsjoch yn it kurrikulum lykas útfierd (fig. 1) op
skoalbestjoersnivo. Teffens is it wichtich om te
neamen dat wy hjir gearwurkje mei de Ynspeksje
fan it Underwiis. De Ynspeksje is begjin 2019
starten mei in nij tema-ûndersyk nei it Frysk.
Dêr wêr’t it skoalbestjoer yn de stekproef foar
it tema-ûndersyk fan de Ynspeksje falt, wurde
de petearen safolle mooglik yn gearwurking
dien mei it team Taalplan Frysk. De útkomsten
fan it tema-ûndersyk wurde yn it neijier fan 2019
ferwachte.
In twadde útwurking is de ynteraksje mei
gruttere en lytsere ûnderwiisstypjende
ynstânsjes (bgl. SFBO, Afûk, Cedin, ensfh.) en
relevante projekten (bgl. Kurrikulum.frl). Dy
ynstânsjes en projekten ha nammentlik ynfloed
op û.o. de middels dy’t skoallen ta har foldwaan
ha om it Frysk oan te bieden. Troch de ynteraksje
besykje wy om ferbining te lizzen tusken de trije
represintaasjes fan de kurrikulumteory (fig. 1).
Dat betsjut dat we de fertaalslach meitsje fan
it rapport It is mei sizzen net te dwaan en de

ambysjes út de BFTK nei in mienskiplike fyzje
en wurkwize troch de relevante ynstânsjes en
projekten. Tagelyk besykje wy om ferbining
te lizzen tusken strategysk (boppe)skoalsk
taalbelied en it besteande oanbod (lykas
metoaden en projekten).

Wat is de relaasje tusken Taalplan
Frysk en de BFTK?
Lykas earder skreaun is de BFTK de oerienkomst
tusken it Ryk en de provinsje Fryslân dêr’t de
ôfspraken - de ambysjes - oangeande de Fryske
taal en kultuer foar de kommende jierren (20192023) beskreaun stean. De BFTK kin dus beskôge
wurde as in kurrikulum lykas bedoeld (fig. 1) op
provinsjaal/ryksnivo. Ut it boppesteande is wol
dúdlik wurden, dat it ûndersyksprojekt Taalplan
Frysk in wichtige rol spilet de kommende jierren
omdat 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 gjin
(parsjele) ûntheffing mear krije.” (s. 19)
It is dêrmei de bedoeling dat de fazen dy’t
hjirboppe beskreaun stean, yn de kommende
jierren noch trije kear werhelle wurde om sa te
fungearjen as groeimodel foar de skoallen en
dêrmei it Frysk yn it ûnderwiis te fersterkjen.
Dêrmei hopet de provinsje ek foldwaan te kinnen
oan in oare ambysje dy’t beskreaun stiet yn de
BFTK, nammentlik dat:

“It tal memmetaalsprekkers dat de Fryske taal
goed lêze en skriuwe kin en it tal minsken mei
it Frysk as twadde en tredde taal dat it Frysk
goed ferstean en prate kin, mei 10% tanimt.”
(s. 7)

Diskusje: Alle skoallen profyl A
yn 2030?

Profyl A betsjut dat skoallen yn 2030 foldogge
oan de ferplichting fan de wet. De skoallen
realisearje dan in oanbod foar it (fak) Frysk,
dat it mooglik makket dat alle bern yn in rike
taallearûntjouwing harren taalfeardigens
optimaal ûntwikkelje kinne. It kin dan net
mear sa wêze dat skoallen de (gemiddelde)
taaleftergrûn fan de learlingen ‘misbrûke’ om

Nettsjinsteande dy nuansearring fan wat der
krekt bedoeld wurdt mei profyl A, bliuwt de
opdracht oan de skoallen en de begeliedende
ynstânsjes ambisjeus. Wat yn alle jierren hjirfoar
net slagge is, moat no yn in lytse tolve jier ree
wêze!
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De ambysje dy’t yn de BFTK beskreaun stiet,
is dat skoallen yn it Fryske taalgebiet gjin
ûntheffing mear krije fan 2030 ôf. Dat betsjut,
mei oare wurden, dat alle skoallen yn it Fryske
taalgebiet yn 2030 op in profyl A útkomme
moatte (sjoch tabel 1 en 2). It docht bliken
dat der nochal wat betizing is oer wat in
profyl A no eins ynhâldt. Yn diskusjes dy’t
wy fiere mei bygelyks learkrêften, direksjes,
bestjoeren, ynstânsjes en aksjefierders, wurdt
dúdlik dat benammen it ûnderskied tusken
de represintaasjes it kurrikulum lykas útfierd
(fig. 1) en it kurrikulum lykas berikt (fig. 1)
trochinoar brûkt wurde. Mei oare wurden, der
wurdt faak tocht dat alle skoallen yn Fryslân
deselde opbringsten realisearje moatte, sûnder
dat der rekken holden wurdt mei de grutte
fariaasje tusken skoallen en taaleftergrûn fan
de populaasje. Mar dat is fansels net sa, krekt
likegoed as dat ek net jildt foar oare fakken lykas
it Nederlânsk of rekkenjen.

gjin, 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. Dat betsjut dus ek dat it
kurrikulum lykas berikt (fig. 1) der op de ferskate
skoallen ferskillend út sjen sil. Learopbringsten
binne nammentlik net allinnich it resultaat fan
in oanbod, mar ek fan de mooglikheden dy’t in
learling hat. Om dy reden stiet der yn de BFTK
net allinnich dat skoallen in profyl A ha moatte
yn 2030, mar ek dat 10% mear fan de fan hûs út
Frysktalige bern geletterd fan skoalle ôfkomme
(en dus net alle bern).
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18. Veranderingen in
besluitvormingsinteracties
tussen kleuters als object
van praktijkgericht
onderzoek
Rispje en Siedzje

Frans Hiddink
Inleiding
Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Dialogisch
onderwijs in meertalige contexten’ wordt in het
Lectoraat Taalgebruik & Leren (T&L) vanuit een
methodologisch praktijkgericht onderzoekskader gewerkt aan relevante vragen die spelen
in het werkveld. Een belangrijk onderdeel van
die aanpak zijn gezamenlijke videoanalyses
samen met leerkrachten van interacties tussen
leerlingen in hun klas. Op basis van zulke analyses
kunnen leerkrachten vervolgens aanpassingen
realiseren in hun onderwijspraktijk. Een van
de eerste vragen hierbij was hoe leerkrachten
het overleg tussen kleuters tijdens groepswerk
kunnen bevorderen. Deze vraag kwam voort uit
de behoefte in het werkveld om kinderen op een

leerzame manier beter te laten samenwerken.
Dit soort vragen staat centraal in het door SIA
gesubsidieerde RAAK-PRO onderzoeksproject
‘Samenwerken en Taalvaardigheid’. Omdat er
echter nog weinig kennis was over de manieren
waarop kleuters zo’n overleg vormgeven, moest
eerst gedetailleerd worden beschreven hoe
het overleg tussen kleuters verloopt en door
de interventie van een lessenreeks verandert.
In dit artikel zal ik daarom eerst beschrijven hoe
besluitvormingsinteracties in groepswerk in één
kleuterklas in de loop van twee projecten veranderen. Gebleken is dat niet alleen de besluitvormingsstructuur complexer wordt, maar dat ook
de praktijken waarmee jonge kinderen besluitvormingshandelingen realiseren, gevarieerder
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worden. Door die nauwkeurige analyse van
interactie in verband te brengen met de aanpassingen in de onderwijspraktijk, krijgen we inzicht
in hoe leerzame interactie gestimuleerd kan
worden. Daarmee zorgt dit artikel tevens voor
een concretisering van het onderzoekskader.

Rispje en Siedzje

Kader

132

De momenten waarop kinderen samenwerken
in kleine groepjes, kunnen een grote bijdrage
leveren aan hun cognitieve ontwikkeling (Howe,
2010b), maar niet alle manieren van overleg zijn
even profijtelijk. Wanneer kinderen bijvoorbeeld
samen problemen bespreken, hun standpunten
onderbouwen met argumenten, elkaars ideeën
bevragen en streven naar een gezamenlijke
oplossing, dragen deze gesprekken wel sterk
bij aan de cognitieve ontwikkeling (Howe,
2010a; Mercer, Wegerif, & Dawes, 1999). RojasDrummond et al. (2006) karakteriseren dit type
gesprekken als co-constructief. De door Mercer
et al. (2007) ontwikkelde Thinking Together
Approach blijkt effectief om kinderen in de
basisschool te ondersteunen om op deze wijze
te overleggen. Een essentieel kenmerk van deze
aanpak is, dat kinderen samen reflecteren op hun
groepsoverleg om vervolgens regels voor het
samenwerken te bedenken.
Ondanks hun verhelderende onderscheid met
andere, minder effectieve, gespreksvormen
is hun typering echter gebaseerd op het
zogenaamde analytische perspectief, waarin de
interactie geanalyseerd wordt aan de hand van
vooraf door de onderzoekers bedachte categorieën. Maar daarmee wordt te weinig onderkend
dat interacties door de gespreksdeelnemers
samen worden geconstrueerd. Als gevolg
daarvan blijft onduidelijk hoe kleuters zo’n

overleg samen vormgeven. Omdat een aanpak
als de Conversatie Analyse (CA) hier wel rekening
mee houdt, zoals studies naar groepsoverleg
van volwassenen in vergaderingen en van jonge
kinderen in de kleuterklas met hun leerkracht
duidelijk maken (zie bv. Gosen, 2012; Huisman,
2000), hebben we deze methodologie gebruikt
om onze vraag te beantwoorden: Hoe verandert
de manier waarop kleuters samen besluiten
nemen tijdens groepswerk?

Data en methodologie
De data zijn afkomstig uit een meerjarig onderzoeksproject ‘Samenwerken en Taalvaardigheid’
(Berenst, 2011), waarin zeven kleuterklassen
gedurende 2,5 jaar vijf onderzoeksprojecten
hebben uitgevoerd, opgebouwd volgens de
methodiek van “Verhalend Ontwerpen” (Vos,
Dekkers, & Reehorst, 2007). Voor dit artikel
komen de data uit twee van de vijf projecten
die uitgevoerd zijn op één school. In het eerste
project werkten de kleuters binnen het thema
‘Klaar voor de start?’. In het tweede project
(een half jaar later) werkten ze binnen het thema
‘kleding’. Deze projecten waren in grote lijnen
uitgewerkt en beschikbaar voor de deelnemende
leerkracht(en) (Herder, Hiddink, Prenger, & Pulles,
2013; Walsweer, Pulles, Wessels, Groen, &
Nysingh, 2013).
Tussen de uitvoering van deze projecten in
hebben de kleuters in deze klas samen grondregels afgesproken. Dit hebben zij gedaan naar
aanleiding van een door het Lectoraat T&L
ontwikkelde lessenreeks. Deze lessenreeks is
gebaseerd op de Thinking Together Approach
en bestaat uit vier lesactiviteiten, waarin
kinderen in kleine groepjes samenwerken aan
taken. Na de samenwerking in elke lesactiviteit

Figuur 1: De grondregels voor overleg in de betreffende kleuterklas

goed luisteren
naar elkaar

goed overleggen
met elkaar

De video-opnames van het overleg in beide
projecten zijn getranscribeerd en geanalyseerd volgens de CA (Mazeland, 2003). Voor de
leesbaarheid van dit artikel heb ik begrippen als
initiëring en handelingen ruimer opgevat dan in
de CA gebruikelijk is.

Resultaten
In fragment 1 zien we een voorbeeld van de korte
structuur van de besluitvorming van kleuters in
het eerste project. Daarin zijn vier kleuters een
nieuw spel voor boerderijdieren aan het ontwikkelen. Besluitvorming betreft hier bijvoorbeeld
hoe banken ten opzichte van elkaar moeten
staan en wat spelregels zouden moeten zijn. De

het samen eens zijn

structuur wordt gekenmerkt door een initiëring,
waarmee de besluitvorming inhoudelijk wordt
gestart, die wordt beantwoord door een accepterende of een afwijzende reactie.

1 J1: HEY, A- nu moet Aron zo staan
2		 (0.2)
3 J1: moet Aron zo staan, jij doet zo
4 J3:	HEHEHEHEHE ((rent en springt door
lokaal en over de banken))
5 J2: (gaat staan op twee banken))
6 J1: nee
7 M1:	DAN MOEten 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 M1:	[DEUR DICHT JONGENS ((rent naar
deur toe)) DEUR DICHT
Fragment 1:
[School1_Project2_OB_F4_D2_11102013]
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reflecteren kinderen in gesprek met de
leerkracht op hun samenwerking om uiteindelijk
klassikaal met de leerkracht grondregels voor
het overleg af te spreken. Deze regels worden
vervolgens opgehangen in de klas en voordat
kinderen samenwerken in kleine groepjes
worden ze geattendeerd op de afspraken. In de
kleuterklas waarover nu wordt gerapporteerd,
leidde de uitvoering van de lessenreeks tot de
volgende grondregels, zie figuur 1.

om de beurt praten
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In regel 1 initieert J1 het overleg door J2 te
gebieden op een bepaalde manier op twee
banken te gaan staan. Deze initiëring herhaalt
hij na een korte pauze (regel 3). Nadat J3 door
het lokaal is gerend (regel 4), accepteert J2 het
gebod door het uit te voeren in regel 5. Deze
actie functioneert tegelijkertijd als een nieuwe
initiëring, wat direct wordt afgewezen door J1
(regel 6). Vervolgens initieert M1 een vervolg
door te stellen dat ze dichterbij (gezet) moeten,
waarvoor ze ook een argument levert (regels
7-8). Ook deze initiëring wordt direct afgewezen
door J2 (regel 9). Dit voorbeeld laat dus drie
besluitvormingsinteracties zien volgens de
structuur [initiëring + acceptatie/ afwijzing], die
we zagen in het project ‘Klaar voor de start’.
In het project ‘Kleding’ waren de besluitvormingsinteracties veel complexer van structuur,
zoals fragment 2 demonstreert. In dit fragment
tekenen twee kleuters het uiterlijk van een
politieagent.
In regel 1 initieert M de besluitvormingsinteractie
door J uit te nodigen een voorstel te doen welke
kleur ze eerst moeten gebruiken. Haar uitnodiging bevat echter ook een vooronderstelling
dat al duidelijk is wat ze moeten tekenen, zoals
duidelijk wordt uit de reactie van J. In regel 2
beantwoordt hij haar vraag niet, maar hij stelt
een wedervraag, waarmee hij aangeeft dat
eerst besloten moet worden wat er getekend
moet worden. In regels 3-5 construeren M en J
gezamenlijk het antwoord op zijn vraag, waarna
J expliciet instemt met dit antwoord (regel 6).
Ook M stemt expliciet in, voordat ze een nieuwe
vraag stelt, waarmee ze een soort verdieping
lijkt te realiseren over het object –kleren- dat
getekend moet worden (pet of de kleren?; regels

1
2
3
4
5
6
7

M: wat voor kleur moeten we eerst?
J: wat heeft politie eerst?
M: uhm::: (.) [uh:::
J: [een politie (
)
M: heeft kleren
J: ja
M:	die moeten we eerst- wat hebben we
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 blauwe stift))
14 M:	wat voor kleur? ik moest kleurtjes
geven (0.2) zwart is de
15		
voorkant- ik doe de voorkant zwart
16		
(0.4)
17 M: oke::::?
18		
(1.2)
19 LK: [((loopt achterlangs))
20 LK:	[gaan jullie maar eens even [samen
overleggen
Fragment 2:
[School1_Project3_OB_F1_D2_20140402]

7-8). Na een pauze en een tag-question (hee,
regel 10) van M, die projecteert dat J haar vraag
nog moet beantwoorden (regels 9-10), geeft J
antwoord (‘pet’, regel 11). Door het antwoord te
herhalen, accepteert M het vervolgens (regels
11-12). Tegelijkertijd pakt J een blauwe stift (regel
13), waarmee hij nu antwoord lijkt te geven op
de initiërende vraag van M uit de eerste regel.
Dat J’s vraag voldoende beantwoord is, wordt

extra benadrukt doordat M haar initiërende vraag
herhaalt, voordat ze zelf een voorstel realiseert door aan te kondigen wat ze gaat doen
(regels 14-15). De insertiesequentie (regel 2-12)
die J startte met zijn vraag, is nu afgesloten. Na
een korte pauze realiseert M een tag-question
(oké?) die projecteert dat J haar vraag nog zou
moeten beantwoorden (regel 17). In het vervolg
reageert J hier echter niet op, ook niet in het
voorbijgaan van de leerkracht, wat een impliciete
acceptatie van M’s voorstel suggereert (regels
19-20). De structuur van de besluitvormingsinteracties tussen de kleuters in fragment 2 kent
het volgende patroon: [uitnodiging- initiëringinsertiesequentie (vraag-antwoord-acceptatie/
afwijzing-conclusie) - acceptatie/ afwijzing-

conclusie]. Deze structuur is kenmerkend voor
de meeste besluitvormingsinteracties in project
‘Kleding’.

Veranderingen in structuur en
praktijken
Zoals de twee fragmenten demonstreren,
verandert de structuur van de besluitvormingsinteracties in hoge mate mede onder invloed van
de lessenreeks die uitgevoerd is tussen de twee
projecten. Werd het overleg in project ‘Klaar
voor de start’ gekenmerkt door een aaneenschakeling van besluitvormingsinteracties volgens de
structuur van [initiëring – acceptatie/ afwijzing],
in project ‘Kleding’ waren de structuren veel
complexer, zoals figuur 2 samenvat.

Structuur project 1

Structuur project 2

Initiëring (1)

Uitnodiging

Acceptatie/afwijzing

Initiëring

Initiëring 2)

Vraag

Acceptatie/afwijzing

Antwoord

…

Acceptatie/afwijzing

Initiëring (X)

Conclusie

Acceptatie/afwijzing

Antwoord
Conclusie
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Figuur 2: Verandering in structuur besluitvormingsinteracties
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Hoewel ik bij de beschrijving van de fragmenten
vooral ben ingegaan op de (verandering in de)
structuur van de besluitvormingsinteracties,
blijken ook de praktijken waarmee kleuters
de handelingen vormgeven, gevarieerder en
van een andere aard, waarin meer rekening
gehouden wordt met de ander. Wanneer we
kijken naar fragment 1, dan zien we dat kinderen
de interacties initiëren met een gebod of een
stellingname in de gebiedende wijs (regels 1
en 7). Wat acceptaties van de initiaties betreft,
hebben we alleen gezien dat kinderen deze
uitvoeren (regel 5), terwijl ze afwijzingen direct
en zonder omhaal vormgeven (regels 6 en 9).

Discussie

Deze praktijken staan in contrast met die van
de kleuters in het tweede fragment. Daar zagen
we dat kinderen de besluitvormingsinteractie
initiëren met een aankondiging, uitnodiging van
de ander om een voorstel te doen, tag-question
en door een gezamenlijke beurtconstructie
(respectievelijk regel 15, 1, 2, 7-8, 10, 17 en 3-5).
In het project ‘Kleding’ zagen we ook dat ze
de initiëring onderbouwen met argumenten of
vormgeven als een suggestie. Als we kijken naar
de manieren waarop ze accepteren, zien we dat
ze dat in dit project expliciet doen (regel 6), door
het antwoord te herhalen (regel 12) of door het
als conclusie vorm te geven (regel 7). Daarnaast
zagen we dat ze door te complimenteren of door
het samen uit te voeren de initiëring accepteren.
Ten slotte zagen we dat kinderen de afwijzingen
vooraf kunnen laten gaan door de initiëring eerst
te bevragen (in een insertie-sequentie bijvoorbeeld) of door het zo te formuleren dat ze laten
zien dat afwijzing eigenlijk niet de gewenste
reactie is (zogenaamde preferentie-organisatie).

Daarmee zijn deze beschrijvingen, hoe klein ze
wellicht ook lijken, erg waardevol. Bovendien
zou deze informatie leerkrachten kunnen helpen
kinderen beter te ondersteunen bij het zetten
van het volgende stapje, wanneer ze inzicht
hebben in wat mogelijke vervolgstapjes zijn in
het voeren van gezamenlijk overleg. Daarnaast
kunnen deze gegevens leerkrachten inzicht
verschaffen in hoe ze leerlingen hierbij kunnen
ondersteunen. Enerzijds hebben we na bestudering van de besluitvormingsinteracties op
basis van de video-opnames uit het eerste
project, besproken om de groepjes te verkleinen
van 4 naar 2 leerlingen. Anderzijds heeft de
betreffende leerkracht, naast deze verandering
van organisatorische aard, de kinderen ondersteund om hun gezamenlijk overleg anders
vorm te geven. Voordat kinderen hebben
samengewerkt binnen project ‘Kleding’, heeft
de leerkracht de ontwikkelde lessenreeks voor
het afspreken van grondregels in haar klas
uitgevoerd. Daarmee ondersteunt deze studie
de eerder opgedane inzichten dat een derge-

Deze gedetailleerde studie laat zien hoe besluitvormingsinteracties tussen kleuters kunnen
veranderen wat structuur en praktijken betreft.
De structuur wordt complexer en de praktijken
in het thema ‘Kleding’ zijn gevarieerder dan in
het project ‘Klaar voor de start’. Je zou daarmee
kunnen zeggen dat de handelingsmogelijkheden
van kinderen zijn toegenomen, wat indicatief is
voor leren en ontwikkeling. Daarnaast is de aard
van de praktijken ook anders, waarmee kinderen
laten zien meer op elkaar georiënteerd te zijn,
zoals elders uitvoeriger is besproken (Berenst,
Hiddink, & Walsweer, 2016).

lijke aanpak helpt, maar laat het tegelijkertijd
nauwkeuriger zien hoe zulke veranderingen eruit
kunnen zien.
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In het kader van deze gemeenschappelijke
bundel is het goed om een laatste punt op te
merken. Het zou in vervolgonderzoek namelijk
ook interessant zijn om te kijken hoe de functie
van de thuistaal verandert in het overleg in
de loop van zo’n groter onderzoeksproject.
Walsweer (2015) liet bijvoorbeeld zien hoe
kinderen tijdens fasen van brainstormen Frysk
gebruiken, maar wanneer er besluiten genomen
worden Nederlands inzetten. Het is best
denkbaar dat jonge kinderen eerst ook besluiten
nemen in de moedertaal, maar dat in de loop
van de kleuterperiode dit alleen voorbehouden
blijft aan het Nederlands, zeker in situaties waarin
leerlingen tijdens schoolse interacties worden
ondergedompeld in het Nederlands. Daarmee
zouden we bijvoorbeeld beter kunnen begrijpen
hoe en wanneer kinderen de eigen minderheidstalen anders gaan waarderen ten opzichte
van het Nederlands.
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(2018). Fan 2012 ôf wurket hy by it Lektoraat
Frysk & Meartaligens oan ûnder oare de ûntwikkeling fan de taalkennistoets Frisia en de opset
en útfiering fan it eksamen Meartalich Fuortset
Underwiis. Dêrnêst is er as dosint yn Fryske taal
en kultuer ferbûn oan ferskillende skoallen yn it
fuortset ûnderwiis.

Sigrid Kingma studearre Nederlânsk en Frysk oan
de Ryksuniversiteit Grins en is aktyf dichter. Se
is yn 2018 oansteld foar it ûnderdiel lêsbegryp
binnen it projekt Grip 2.0 Wille en Wolle, Kenne
en Kenne. De ûntwikkeling fan lêsbegrypstoetsen
foar groep fiif fan it basisûnderwiis oant en mei it
tredde jier fan it fuortset (meartalich) ûnderwiis
stiet sintraal. Dêrta docht se ûndersyk nei ferskillende aspekten fan it lêsbegryp sawol spesifyk
foar it Frysk as taaloerstiigjend.

Alex Riemersma studearre Nederlânsk en
Frysk oan de Ryksuniversiteit yn Grins. Hy
promovearre yn 1994 tegearre mei Sikko de Jong
op Taalpeiling yn Fryslân. Onderzoek naar de
beheersing van het Fries en het Nederlands aan
het einde van de basisschool (Tilburg). Promotor
prof.dr. G. Extra; co-promotor prof.dr. R. van
Hout. Fan 1978 ôf hat hy learaar Nederlânsk en
Frysk west en learareoplieder oan de (foarrinners
fan) NHL Stenden hegeskoalle. Hy hat de foarstap
nommen ta de Seksje Frysk fan de Vereniging van
Leraren in Levende Talen (VLLT). Hy is earelid fan
de VLLT (2010) en is ek bejeftige mei the Certificate of Honour of the Fédération Internationale
des Professeurs des Langues Vivantes (FIPLV,
2006).

Klarinske de Roos is werkzaam binnen het
lectoraat ‘Taalgebruik & Leren’. Ze is verantwoordelijk voor de netwerken voor taalcoördinatoren
in Friesland en de opleiding ‘coördinator taal in
het basisonderwijs meertalig’. Daarnaast is ze
betrokken bij het project Inspirerend Meertalig
Onderwijs.
Janke Singelsma wurket op NHL Stenden
Hogeschool mei oan de ûntwikkeling fan ferskate
ûnderwiisprojekten lykas ‘Taal yn Byld’ en ‘Praat
mar toaniel’. Har wurk op it lektoraat wurdt stipe
troch jierrenlange ûnderfining yn it basisûnderwiis. Op it heden wurket sy as groepslearkrêft
op de iepenbiere basisskoalle De Opslach yn
Wommels.
Sorena Spakman is docent-onderzoeker bij
NHL Stenden Hogeschool, Academie Primair
Onderwijs. Ze geeft lessen Nederlandse
Taal en didactiek op de Opleiding tot Leraar
Basisonderwijs. Daarnaast doet zij binnen het
lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en
Opvoeding onderzoek naar ouders als taalexperts in meertalige situaties.
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Maaike Pulles is onderzoeker binnen het
lectoraat Taalgebruik en Leren. Haar promotieonderzoek richt zich op kennisconstructie
in gesprekken rond teksten, in de midden- en
bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast is
zij betrokken bij verschillende projecten binnen
het lectoraat, zoals de ontwikkeling van observatie-instrumenten voor mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid en Taal yn Byld.

Sûnt 2010 is hy Lektor Frysk en Meartaligens yn
Ûnderwiis en Opfieding.
Fan 1982 ôf hat hy ek wurke as taalplanolooch fan
de Provinsje Fryslân yn funksjes by it Berie foar
it Frysk (1996-2007) en as skriuwer fan it Konsultatyf Orgaan (1998-2007). Op Europeesk nivo hat
er fan 1998 ôf aktyf west yn (de foarrinner fan) it
Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD).
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Nynke Anna Varkevisser hat de universitêre
PABU dien en dêrnei de masters onderwijspedagogiek (VU) en multilingualism (RUG). Sûnt
2016 is se wurksum by it Lectoraat Taalgebruik &
Leren as proses-begelieder en ûndersiker by it
ûndersyksprojekt Taalplan Frysk. Dêrneist is se
belutsen by ferskate meartaligensprojekten yn
it basis- en fuortset ûnderwiis, dêrûnder Ynspirearjend Meartalich Underwiis en GRIP 2.0 Wille
en Wolle, Kenne en Kinne.
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Albert Walsweer is ûndersiker by it lektoraat
Taalgebruik & Leren en dosint ûndersyk by de
Master Pedagogiek. De fragen en opdrachten by
it lektoraat binne benammen rjochte op de rol
fan (klassikale) ynteraksje yn it proses fan learen
en op de ûntwikkeling fan it kurrikulum fan it (fak)
Frysk as ûnderdiel fan goed (taal)ûnderwiiis op
Fryske skoallen. Hy is yn 2015 promovearre op
Ruimte voor Leren. Een etnografisch onderzoek
naar het verloop van een interventie gericht
op versterking van het taalgebruik in een
knowledge buidling environment op kleine Friese
basisscholen (RUG). Promotor prof.dr. C.M. de
Glopper; co-promotor dr. J. Berenst.

Roelien Wierda is senior lecturer and researcher
at NHL Stenden University of Applied Sciences.
Together with Ron Barendsen she coordinates
the InnovationLab. In that capacity she focuses
on e-pedagogy, multilingualism and educational
innovation. She is involved in various national and
international projects about ICT, multilingualism
and educational innovation. MySchoolsNetwork
is the sustainable result of the PROFED project
(2004-2009).
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Deze bundel ‘Siedzje en Rispje’ markeert
de transitie van twee lectoraten ‘Fries en
Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding’
en ‘Taalgebruik & Leren’ naar één nieuw
lectoraat in de Onderzoeksgroep Vitale
Educatie. De artikelen bieden een breed palet
aan onderwerpen van praktijkonderzoek: van
ouders als taalexperts tot meertaligheid van
nieuwkomers; van dialogisch onderwijs en
leeropbrengsten in het basis- en voortgezet
onderwijs tot DBE-atelier-onderwijs en een
taalgedragscode in het hoger onderwijs.
Gemeenschappelijk is het gedachtengoed,
dat de eigen moedertaal en meertaligheid
vanzelfsprekend een bron en het doel van het
leren worden. Deze bundel met oogstartikelen
van de beide lectoraten heeft daarmee ook de
functie van zaailing voor het nieuwe lectoraat
‘Meertaligheid en Geletterdheid’.

Dizze bondel ‘Siedzje en Rispje’ markearret
de oergong fan twa lektoraten ‘Frysk en
Meartaligens yn Ûnderwiis en Opfieding’ en
‘Taalgebruik & Leren’ ta ien nij lektoraat yn de
Ûndersyksgroep Vitale Educatie. De artikels
litte in breed palet sjen fan ûnderwerpen fan
praktykûndersyk: fan âlden as taalekspêrs oant
meartaligens fan nijkommers; fan dialogysk
ûnderwiis en learopbringsten yn it basis- en
fuortset ûnderwiis oant DBE-atelier-ûnderwiis
en in taalgedragskoade yn it heger ûnderwiis.
It ferskaat oan artikels hat as mienskiplik
útgongspunt, dat de eigen memmetaal en
meartaligens út soarte in boarne en it doel fan it
learen wurde. Dizze bondel mei rispinge-artikels
fan de beide lektoraten kriget dêrtmei tagelyk
de funksje van siedsjes foar it nije lektoraat
‘Meartaligens en Skriftlike taalbehearsking’.

