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Er gebeurt al veel in Den Haag als het gaat 
om taalonderwijs: vooral gericht op nieuw
komers en op onderwijstijdverlenging, zodat 
er meer tijd is om kinderen bloot te stellen 
aan een taalrijke omgeving en taal leren in 
verschillende contexten. Maar kennis over 
de manier waarop je taalonderwijs goed 
vormgeeft is belangrijk voor alle scholen. 
Lieke: ‘Taal is hét middel om onderwijs te 
geven en te volgen.’ Frits vult aan: ‘Taal is 
drager van kennis en ook een vorm van 
zelfexpressie en belangrijk voor het op
bouwen van zelfvertrouwen en je positie  
in de wereld.’

Taal en gelijke kansen
In het denken over kansengelijkheid ligt  
de nadruk vooral op goed Nederlands 
taalonderwijs. Lieke: ‘Naast de aandacht 
voor taal in het nieuwkomersonderwijs, zijn 
er ook veel kinderen die hier geboren zijn  
en waar thuis een andere moedertaal wordt 
gesproken.’ Josée vult aan: ‘En kinderen  
die in een taalarm milieu opgroeien.’ Frits: 
‘Achterstanden worden in stand gehouden, 
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‘Scholen kunnen een 
hele krachtige taalrijke 
omgeving creëren’
Frits Los

meestal alle klanken in jouw eigen moeder
taal. Als je in een Nederlandse kleuterklas 
start als kleutertje dat thuis een andere  
taal spreekt, loop je vast als de leerkracht 
ervan uit gaat dat jij alle Nederlandse 
klanken al kent en dus al kan leren rijmen.’ 
Josée: ‘Bij oudere leerlingen helpt het om  
te starten met 
het verken
nen van een 
nieuw begrip 
vanuit de 
moeder
taal. 

Vervolgens kun je dan de brug slaan naar 
het Nederlands. Ga bijvoorbeeld in een 
aardrijkskundeles het begrip “aardbeving” 
eerst samen onderzoeken. Gebruik beeld
materiaal, laat ze schrijven en tekenen.’  
Frits vult aan: ‘Hier kun je ouders goed  
bij betrekken. Vraag ouders thuis een  
thema voor te bereiden in de moedertaal.’ 
Lieke: ‘Er is soms een groot verschil in 
taalgebruik thuis en op school. Moedertaal 
is de taal van thuis en Nederlands van 
school. Daar ontstaat een kloof. Soms krijg 
je dan een soort mengtaal. In Mexico is  
er bijvoorbeeld Spanglish.’ 

Meer dan 10 moedertalen in de groep 
Hoe ga je ermee om als je met meerdere 
talen in je groep te maken hebt? De 
adviseurs vinden het logisch dat leraren 
hiermee worstelen. Frits: ‘Je kunt clusteren, 
bijvoorbeeld bij klankonderwijs voor 
kleuters. Groepeer de kinderen op welke 

klanken wel en niet bekend 
zijn.’ Soms is een kleine actie 

van grote betekenis, licht  

Een goede kennis van de Nederlandse taal is belangrijk om onderwijs 
te kunnen volgen, om te kunnen communiceren met anderen en om 
een baan te vinden. Het klinkt dus logisch om in het onderwijs veel 
aandacht te besteden aan taal. Hoe beïnvloedt taalonderwijs gelijke 
kansen? Wat mag nog meer nadruk krijgen? Hoe ga je als leraar  
praktisch aan de slag? We vragen het drie taalexperts van HCO die 
dagelijks leraren en scholen ondersteunen: Lieke de Jonge, Frits Los 
en Josée van Teunenbroek.

Lieke toe: ‘Leer eerst de namen van al je 
leerlingen goed uitspreken.’ Josée: ‘Kinderen 
zijn meer op hun gemak als er ruimte is om 
hun eigen taal te gebruiken. En ze vinden 
het leuk om jouw worsteling te zien met een 
andere taal. Frits: ’Hiermee creëer je ook 
veiligheid in je klas.’

Hoe zit het dan met regels als “Hier spreken 
we alleen Nederlands!”? Veel leraren worden 
onzeker als ze niet kunnen volgen wat er 
gezegd wordt. De experts zijn er zeker geen 
voorstander van dat het Nederlands minder 
aandacht krijgt. Josée: ‘Zet een vlaggetje 
neer om duidelijk te maken wanneer 
Nederlands gesproken wordt en wanneer 
alle talen mogen worden gebruikt.’ Frits 
besluit: ‘We kunnen niet alles compenseren 
wat thuis ontbreekt. Maar scholen kunnen 
wel een hele krachtige taalrijke omgeving 
creëren.’ 

Meer weten over hoe je een taalrijke 
omgeving creëert in je groep? 
Download tips van onze experts op  
www.hco.nl/thema/primair-onderwijs/
taal-nt2/

Volg de sessies Taal de hele dag door  
bij HCO, georganiseerd met steun van  
de gemeente Den Haag. Dit schooljaar  
zijn er sessies gepland die ook dieper  
ingaan op meertaligheid en moedertaal. 
Kijk op www.hco.nl/agenda.

doordat je een taalrijke omgeving mist. 
Daarom is het zo belangrijk om voor een 
goed taalaanbod te zorgen op school.’ 

Moedertaal als springplank
Frits: ‘Als het om gelijke kansen gaat is er 
een onderwaardering voor de moedertaal.’ 
Lieke: ‘Taal en cultuur gaan hand in hand. 
Als jouw moedertaal er niet mag zijn,  
is dat ook een afwijzing van jouw 
identiteit. Ik geef wel eens als 
voorbeeld: stel je voor dat je in 
China komt en helemaal niet 
in het Nederlands mag 
denken en praten...’ 
Frits vult aan: ‘Je laat ook 
een belangrijk hulpmiddel 
liggen. Uit onderzoek blijkt 
dat je de moedertaal als 
springplank kunt gebruiken 
om het Nederlands goed  
te leren.’ Lieke: ‘Dat begint al 
bij de kleuters met klanken 
aanleren. Rond je vierde 
levensjaar beheers je 

v.l.n.r. Frits Los, 
Josée van Teunenbroek, 

Lieke de Jonge.
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