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Meertaligheid omarmen dankzij muzische expressie

1. Inleiding

Toegegeven, omarmen wat een nadeel is, lijkt een wat vreemde aanpak. En meertalig-
heid wordt vaak gezien als een nadeel. Het bemoeilijkt immers een uniforme, heldere
en directe communicatie die nodig is voor een gedegen kennisoverdracht en dito eva-
luatie. Maar een nadeel kan, mits een verrassende invalshoek of een onverwachte stra-
tegie, best wel eens een voordeel zijn. In de workshops die we geven, laten we meerta-
ligheid eerder een actieve rol spelen in plaats van die zo elegant en efficiënt mogelijk
buitenspel te zetten. 

2. Muzische expressie als verrassende invalshoek

Doorgaans wordt het muzische in een aantal domeinen opgedeeld: ‘muziek’, ‘beeld’,
‘drama’, ‘beweging’, ‘dans’ en ‘media’. Elk van deze domeinen verwijst naar wat wij
beschouwen als pijlers van onze Westerse collectieve cultuurbeleving: ‘beeldende kun-
sten’, ‘literatuur’, ‘theater’, ‘architectuur’, ‘film’, ‘dans en choreografie’, ‘fotografie’ of
‘muziek’. Deze domeinen hebben het gemeenschappelijke kenmerk dat ze zich in min-
dere of meerdere mate kunnen onttrekken aan het taalsysteem en taalgebruik. Ze
tonen vaak meer affiniteit met het zintuiglijke, het sensitieve en het lichamelijke. Maar
ze bezitten wel degelijk een communicatieve potentie. Wanneer mensen niet talig met
elkaar kunnen communiceren, zie je ze al snel gebruikmaken van ‘gebaren’, ‘intonatie’,
‘beeld’, ‘mimiek’ of ‘houdingen’. Lichamelijkheid en zintuiglijkheid worden aange-
wend om de taalbarrière te overbruggen en communicatie mogelijk te maken. Deze
communicatie is, vanuit een zuiver praktisch oogpunt, minder efficiënt dan wanneer
elke deelnemer dezelfde taal zou spreken. Maar ze is ook meer divers, vaak improvisa-
torisch van karakter en intuïtief, want minder ingestudeerd. Dit ligt geheel in de lijn
met recent onderzoek dat eerder in de richting wijst van een aangeboren capaciteit om
sociale affiliatie te verwezenlijken in plaats van dat mensen over een aangeboren taal-
vermogen beschikken.
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Communiceren is aangenamer wanneer er in die communicatie een persoonlijke en
eigenzinnige toets doorklinkt. En wanneer het gaat over iets waar je betrokken bij
bent. Daarom levert het aanleren van een taal aan de hand van geïsoleerde woorden-
schatoefeningen of van het naspelen van vooraf bepaalde scenario’s à la ‘ik ga naar de
winkel en heb dit en dat nodig en hoeveel moet ik daarvoor betalen’ vaak een mager
taalgebruik op. Door betrokkenheid voor ogen te houden en taalgebruik te laten
voortvloeien uit persoonlijke belevingen krijg je een doorleefd, rijk en diverse taalge-
bruik, ook al worden er meer fouten gemaakt. Maar van fouten kan je leren; van per-
fectie niet. Een eenzijdige focus op taalfouten creëert immers faalangst waardoor de
jonge leerders steeds minder gemotiveerd zijn om de taal te leren. 

Muzische domeinen zijn uitstekend wanneer het gaat om het genereren van speelse,
persoonlijke en bij wijlen intense belevingen. Deze belevingen hebben een esthetisch
karakter: de herinnering aan een unieke belevenis die lang kan nazinderen. Bovendien
bezitten ze een sociaal aspect. De muzische activiteiten in onze workshops zetten leer-
lingen vanuit hun betrokkenheid aan om met elkaar te overleggen en hun ervaringen
te delen. In een meertalige context verloopt dat moeizamer, maar het enthousiasme
om te overleggen en met elkaar te delen, maakt dit ruimschoots goed. De ervaring dat
je een zelfverzonnen figuurtje in een verhaal stopt dat je samen met een aantal van je
klasgenoten à l’improviste bedenkt, waarna je dat figuurtje ook nog eens ten tonele
voert en van klank of geluid voorziet, levert je een reeks unieke en persoonlijke erva-
ringen op met een beklijvend effect dat afstraalt op je taalgebruik en taalkennis.
Persoonlijke ervaringen wil je graag delen omdat ze een klankbord zijn van je identi-
teit. En daarvoor is een gemeenschappelijke taal handig. Op die manier wordt taakge-
richt werken een uitdaging voor leerlingen in meertalige klassen. Zij worden zich
bewust van het belang van een goede basiswoordenschat in de vreemde taal.

3. Strategie voor muzisch taalonderwijs

De strategie van onze muzische workshops komt erop neer dat we gebruikmaken van
open processen en zo vaak mogelijk trachten om meerdere muzische sporen te combi-
neren. Bovendien zetten we in op interactief leren met een voorkeur voor interactie
tussen peers. Als gevolg hiervan ontstaat een creatieve dynamiek en krijg je expressie op
verschillende niveaus en met een wisselende intensiteit. Een leerling die zich eerder tot
muziek aangetrokken voelt, zal zich liever en spontaner muzikaal uiten, terwijl een
andere leerling dat liever beeldend doet. De belevingswereld en interesses van de leer-
lingen zijn de motor van creatieve processen. We zorgen ook voor een afwisseling tus-
sen individuele en collectieve impulsen zodat er ruimte is voor besloten ervaringen en
open interactie met anderen. Door meerdere besprekings- of beschouwingsmomenten
te voorzien, creëren we een natuurlijk en aantrekkelijk platform om de schooltaal
Nederlands aan te leren. Dankzij de ervaring van ons vorige onderzoeksproject
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taalCULTuur, dat we in 2017 voorstelden op de HSN-conferentie, wisten we dat
muzische expressie een betekenisvolle manier is om taal in te oefenen. Door in het hui-
dige project, Ontwikkelingsgericht en muzisch taalonderwijs in meertalige basisscholen
met schooltaal Nederlands, meer in te zetten op de raakvlakken tussen ‘taal’, ‘beeld’,
‘drama’ en ‘muziek’ verkennen we, samen met leraren en leerlingen, nieuwe vaardighe-
den die aansluiten bij het onderwijs van de 21ste eeuw, zoals ‘creatief met elkaar kun-
nen samenwerken’, ‘kritisch en probleemoplossend denken’ en ‘bij machte zijn om te
communiceren in diverse contexten’.

4. Concreet

Aan de hand van een concrete casus en een videofragment van één van onze workshops
bespreken we met jullie de opportuniteiten voor ontwikkelingsgericht muzisch taalon-
derwijs. Hoe kunnen leerkrachten hierop inzetten? Welke zijn de opportuniteiten en
welke de struikelblokken? Hoe kan je een vakoverschrijdende of klasoverschrijdende
samenwerking tot stand brengen en hoe (ver)leg je de focus op meervoudige compe-
tenties? Voor dit project krijgen we financiële steun van de Nederlandse Taalunie en
werken we intensief samen met la Haute Ecole de la Ville de Liège. Vervolgens zoo-
men we even in op het Erasmus+ KA2-project Articulan, het Europese vervolg van
TaalCULTuur. Ook in dit project wordt de output gerealiseerd door een samenwer-
king tussen drie departementen van de Hogeschool PXL: PXL-Education, PXL-Music
en PXL-Mad School of Arts. Maar deze samenwerking wordt nu uitgebreid door de
medewerking van drie Europese universiteiten. In Articulan onderzoeken we de moge-
lijkheden om kinderen met cultureel en talig verschillende achtergronden een veilige
omgeving te bieden voor creatieve expressie en talige interactie door gebruik te maken
van de universele talen van beeld, muziek en drama.
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Het belang van tekstbegrip in het NT2-onderwijs

1. Inleiding

In het onderwijs aan nieuwkomers werken al jaren bevlogen mensen die het beste met
hun leerlingen voor hebben. Hetzelfde geldt voor het regulier onderwijs waar nieuw-
komers worden opgevangen. Toch ontbreekt het nog vaak aan een onderbouwde visie
op of voldoende kennis van het Nederlands als tweede taal (Hajer, Kootstra & van
Popta 2018). Dat is niet zo verwonderlijk. Met de toename van het aantal nieuwko-
mers, de laatste jaren, was er nauwelijks tijd om goed na te denken over de invulling
van het onderwijs. In allerijl werden oude methodes opgepoetst. De laatste tijd lijkt
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