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Talensensibilisering in het basisonderwijs:
Op een positieve manier omgaan met talen in de klas

1. Inleiding

Talensensibilisering als concept bestaat al tientallen jaren, zij het in diverse benamin-
gen en landen. Als voorloper geldt de beweging language awareness in Engeland uit de
jaren 1970, met als bekendste vertegenwoordiger Eric Hawkins. Veel Britse leerlingen
bleken taalachterstand te hebben in de moedertaal, toonden weinig interesse voor
andere talen en hadden veel vooroordelen ten aanzien van migranten. Daarom wilde
die beweging dat het Britse onderwijs op systematische en vakoverstijgende wijze aan-
dacht zou besteden aan het fenomeen taal en dus zou werken aan een overkoepelend
taalbewustzijn. Het leidde tot interessante projecten in de jaren 1980, maar zwakte
weer af toen de noodzakelijk geachte curriculumwijzigingen uitbleven. In de jaren
1990 echter kregen de ideeën van Hawkins en anderen elders in Europa een nieuw
elan en al snel werd talensensibilisering verspreid over heel Europa.

2. Wat is talensensibilisering?

Talensensibilisering brengt leerlingen via speelse en motiverende activiteiten in contact
met verschillende talen en bevordert zo hun openheid en gevoeligheid voor die talen.
Door een groeiend inzicht in taal als fenomeen, in hoe taal functioneert en door gelij-
kenissen en verschillen tussen talen en culturen op te sporen, ontwikkelen de leerlin-
gen langzamerhand een metalinguïstisch bewustzijn en een referentiekader dat hen
kan helpen bij het leren van vreemde talen, het verkennen van andere culturen en bij
het verder perfectioneren van hun moedertaal. Leerlingen ontwikkelen meer openheid
en respect voor andere talen en culturen, maar krijgen door de taal- en cultuurverschil-
len ook een rijker en vollediger zelfbeeld. Anderstalige leerlingen worden bevestigd in
hun identiteit en gaan precies daardoor op hun beurt meer open staan voor het
Nederlands en onze cultuur. 

Talensensibilisering onderscheidt zich duidelijk van taalinitiatie, ook al zijn er in de
praktijk heel wat raakpunten, bijvoorbeeld op het vlak van de methodiek. Taalinitiatie
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is gebonden aan een welbepaalde taal en is een eerste stap in het leren van die taal. Zo
kan je in de kleuterklas bijvoorbeeld werken rond taalinitiatie Frans. De kleuters wor-
den dan op een speelse manier in contact gebracht met het Frans door onder meer
Franse liedjes te zingen, het onthaal in het Frans te laten verlopen of door elkaar een
gelukkige verjaardag te wensen in het Frans. Ze worden als het ware ingewijd in het
Frans, vandaar de term initiatie. Zo raken ze vertrouwd met het Frans en kunnen ze
die taal later gemakkelijker leren. Bij talensensibilisering is het echter niet rechtstreeks
de bedoeling om een taal te leren, maar om via talen iets te leren over talen. Het gaat
dus per definitie om meerdere talen. De leerlingen ontdekken op een speelse, maar
gestructureerde manier allerlei aspecten van talen wat hen uiteindelijk zal helpen om
talen te leren – ook het Nederlands – en waardoor ze tegelijkertijd meer open zullen
staan voor talen. Het belang daarvan kan nauwelijks overschat worden in de huidige
context van multiculturaliteit en globalisering die zijn weerspiegeling vindt in een
grote diversiteit binnen de schoolmuren. Maar ook voor homogeen Nederlandstalige
groepen is het belangrijk goed voorbereid te worden op die realiteit. 

3. Doelen

Het doel van talensensibilisering is drieërlei. Het belangrijkste doel is het werken aan
attitudes, namelijk het creëren van openheid en interesse voor talen, en zo ook voor
culturen. Op een speelse manier met talen in contact te komen, kan leerlingen moti-
veren om die talen te leren en kan hun nieuwsgierigheid en interesse in andere cultu-
ren wekken. Ze krijgen plezier in talen leren en vinden andere culturen steeds minder
vreemd. Taal is immers hét communicatiemiddel en de toegangspoort bij uitstek tot
een cultuur. Talensensibilisering is dus zowel voor taalhomogene als voor taalheteroge-
ne groepen verrijkend. In multiculturele klassen kan aandacht voor elkaars taal boven-
dien een sterk bindmiddel zijn. Voor anderstalige leerlingen is aandacht voor hun
moedertaal een bevestiging van een belangrijk element van hun identiteit waardoor
hun zelfwaardering en leermotivatie – niet in het minst voor het Nederlands – sterk
toeneemt.

Een tweede doel is kennis verwerven. Door talensensibilisering krijgen leerlingen meer
inzicht in andere talen en culturen. Ze leren bijvoorbeeld dat je niet in elke taal van
links naar rechts schrijft, dat niet alle talen dezelfde lettertekens gebruiken, dat er heel
veel verschillende feesten zijn maar dat die vaak heel wat gemeen hebben, dat veel
talen woorden uit het Nederlands gebruiken… De confrontatie met andere talen doet
leerlingen bovendien nadenken over hun eigen taal waardoor de kennis van de eigen
taal wordt versterkt. Voor cultuur geldt net hetzelfde. Het is pas in het contact met
andere culturen dat je ten volle ontdekt hoe je eigen cultuur in elkaar zit.
Talensensibilisering laat je dus niet alleen andere talen en culturen ontdekken, maar
leert je ook meer over je eigen taal en cultuur. 
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Een derde doel is werken aan taalvaardigheden. Enerzijds gaat het dan over metavaar-
digheden die het leren van talen en het communiceren bevorderen. Als je omgaat met
verschillende talen, wordt het immers gemakkelijker om te communiceren met men-
sen die die talen spreken. Als je in de klas bijvoorbeeld over talenfamilies geleerd hebt
en al een aantal keer Frans en Spaans gehoord hebt, wordt het allicht iets gemakkelij-
ker om ook een woordje te begrijpen als je iemand Italiaans hoort spreken. Daarnaast
wordt ook de moedertaal versterkt door talensensibilisering. Door bijvoorbeeld de
meervoudsvormen te onderzoeken in verschillende talen ontdekken leerlingen de ver-
scheidenheid aan regels en de taalgebondenheid van die regels waardoor ze de regels
voor het Nederlands herontdekken, beter begrijpen en bewuster onthouden.

4. Besluit

Leerkrachten stellen zich vaak de vraag hoe ze best kunnen omgaan met de taaldiver-
siteit in hun klas en hoe ze hun leerlingen best kunnen voorbereiden op een multicul-
turele samenleving waarin mensen respect opbrengen voor elkaars taal en cultuur.
Talensensibilisering biedt hierop een positief antwoord. Leerlingen ontwikkelen dank-
zij talensensibilisering een positieve attitude ten opzichte van talen. Ze doen kennis op
over andere talen en werken aan hun communicatieve vaardigheden en taalvaardighe-
den. Binnen elk vak kan op een talensensibiliserende manier gewerkt worden en dat
zowel in taalhomogene als in taalheterogene groepen. 

Leerkrachten die zelf talensensibiliserend materiaal willen ontwikkelen, doen er goed
aan om ervoor te zorgen dat er inductief gewerkt wordt, dat leerlingen zelf kunnen
ontdekken waar de materialen over gaan, dat ze veel in groepen kunnen werken, dat
ze vakoverschrijdend werken en dat de activiteiten passen binnen het curriculum. De
materialen worden idealiter voorzien voor taalhomogene als taalheterogene klassen,
zodat iedereen er mee aan de slag kan.
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Jeugdboeken als leermiddel in opbrengstgericht basison-
derwijs? Een leescultuur in de klas

1. Inleiding

In mijn promotieonderzoek over literatuuropvattingen op basisscholen bevroeg ik 86
leerkrachten op vier basisscholen met behulp van een vragenlijst. Daarna interviewde
ik 33 van hen. Ik concludeerde dat de leescultuur op deze basisscholen niet sterk ont-
wikkeld was. Ik bedoel daarmee dat op de onderzochte scholen geen leescultuur
bestond, waarin, naast aandacht voor schoolse leesvaardigheden, ook socialisatie in en
door kinderliteratuur centraal werd gesteld. De nadruk lag er op leestechniek en lees-
begrip. Jeugdboeken werden er vooral gezien als leermiddel. Voor de keuze van boe-
ken was een belangrijk criterium dat ze ‘leuk’ moesten zijn. Wat precies onder ‘leuk’
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