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Vraag 

Wat is een effectieve methode om bij kinderen die Nederlands als tweede taal 

spreken (NT2) de taalontwikkeling te stimuleren (woordenschat, zinsbouw, 

uitspraak)? 

 

 

Kort antwoord 

Er bestaat niet één effectieve methode of techniek waarmee de taalontwikkeling van 

kinderen die Nederlands als tweede taal spreken gestimuleerd kan worden. 

Taalontwikkeling hangt eerder samen met het karakter van de leeromgeving en met de 

interactie in de klas. Een krachtige, taakgerichte leeromgeving is belangrijk. Er moet 

sprake zijn van een veilig en positief klimaat, van betekenisvolle en functionele taken en 

van ondersteuning door productieve interactie. Ook het leren buiten de school is 

belangrijk.  

 

 

Toelichting antwoord 

In Nederland is relatief veel onderzoek gedaan naar tweedetaalverwerving bij jonge 

kinderen. Ook in internationaal onderzoek is hierover veel te vinden. In het onderzoek 

ligt veelal de nadruk op woordenschatonderwijs, vanuit de veronderstelling dat een 

grote woordenschat de basis vormt voor een brede taalvaardigheid. Woordenschat is 

belangrijk voor alle leeftijdsgroepen en blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van 

leesvaardigheid. En leesvaardigheid is op zijn beurt weer een belangrijke voorspeller van 

schoolsucces. 

 

Het onderzoek richt zich vooral op effectieve aanpakken die de taalontwikkeling van 

anderstalige leerlingen in het algemeen stimuleren, of van specifieke groepen leerlingen. 

In Nederlands en Vlaams onderzoek ligt de focus dan veelal op kinderen van Turkse en 

Marokkaanse afkomst. Over een expliciete remediërende aanpak voor jonge kinderen bij 

wie op basis van een toets een achterstand is geconstateerd, vinden we weinig in de 

onderzoeksliteratuur. Dat is niet zo vreemd. De toetsen vormen een momentopname en 



 

 

bekijken vaak slechts één aspect van taalvaardigheid. Verder ligt het voor de hand dat 

jonge kinderen met een anderstalige achtergrond op deze toetsen lager zullen scoren 

dan kinderen voor wie het Nederlands de moedertaal is. Het onderzoek richt zich vooral 

op de vraag hoe de verdere taalverwerving optimaal gestimuleerd kan worden. 

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat er niet één effectieve methode of techniek is, maar dat 

taalontwikkeling eerder samenhangt met het karakter van de leeromgeving en het type 

interactie dat er in de klas plaatsvindt. Verderop in dit antwoord komen we daarop 

terug. 

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam publiceerde het SCO Kohnstamm Instituut in 

2006 het rapport “Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het 

primair onderwijs” (Emmelot & Van Schooten, 2006). De opdracht was in het kader van 

het beleid van de gemeente om taalachterstanden in Amsterdam te verminderen. Het 

taalbeleid van de gemeente gaat uit van een brede aanpak van taal in de scholen. 

Daarbij wordt ingezet op taalgericht zaakvakonderwijs en thematisch onderwijs, en ook 

op het benutten van zoveel mogelijk gelegenheden voor taalontwikkeling en taalcontact 

buiten de taallessen. En er wordt ingezet op het benutten van buitenschoolse 

gelegenheden om taalontwikkeling te stimuleren. 

 

De onderzoekers brachten op basis van een internationale literatuurstudie bij elkaar 

welke didactische maatregelen effectief zijn gebleken voor het bestrijden van 

taalachterstanden bij leerlingen in het primair onderwijs. De onderzoekers verstaan 

onder “effectief” dat er concrete wetenschappelijke evidentie is gevonden, of dat 

effectiviteit waarschijnlijk is op basis van de wetenschappelijke kennis op dat moment. 

Op basis daarvan doen zij ook concrete handelingsaanbevelingen voor leerkrachten of 

voor de vormgeving van het onderwijs. Zij vonden de volgende effectieve maatregelen 

en factoren (Emmelot & Van Schooten, 2006, p. 7-19): 

1. Het bezig zijn met betekenis is bij tweedetaalverwerving effectiever dan het zich 

uitsluitend richten op de correctheid van de taalvorm. Het verbinden van 

taalonderwijs, zaakvakonderwijs en eigen ervaringen is effectief. Verder leidt 

aandacht voor technieken die verbindingen tussen tekstelementen leggen of 

expliciteren tot beter onthouden. Ook visuele ondersteuning kan hierbij helpen. 

2. De kwaliteit van de geboden input is relevant. Gesproken of geschreven tekst 

moet aangepast zijn aan de doelgroep: de input moet begrijpelijk zijn én 

inhoudelijk interessant. Voor het leren spellen en lezen blijkt voor jonge 

leerlingen ook training van fonologisch bewustzijn goed te zijn, met name in 

combinatie met onderwijs in letter-klank-combinaties. 

3. De onderzoekers vonden verder dat het waarnemen van de eigen gebreken een 

noodzakelijk onderdeel is van het leren van een taal. Daarom zouden leerlingen 

aangezet moeten worden om taal productief te gebruiken, dus te spreken en te 

schrijven. Alleen dan zouden ze eigen gebreken kunnen waarnemen. Feedback op 

de mate van correctheid van de uitingen zou daarbij belangrijk zijn. De feedback 

zou wel moeten plaatsvinden in betekenisvolle interactie. 

4. Samenwerkend leren en interactie blijken positieve effecten te hebben op de 

taalverwerving. Daarbij is het wel belangrijk erop te letten dat leerlingen elkaar 

de juiste input geven. Ook de wijze waarop de samenwerking wordt ingericht, 

is van belang. 

5. Ook didactiek en vaardigheden van de leerkracht zijn van belang. Emmelot & Van 

Schooten (2006) vonden echter weinig onderzoek naar effectieve didactieken 

voor anderstalige leerlingen. Wel geven ze aan dat in veel onderzoek gewezen 

wordt op het belang van intensieve begeleiding en training van leerkrachten op 

het gebied van interactievaardigheden, woordenschatdidactiek en geïntegreerd 

taal- en zaakvakonderwijs. Daarvoor zijn diverse cursussen op de markt, 



 

 

waarvan de onderzoekers een kort overzicht geven. In aanvulling daarop wijzen 

we ook op het recente handboek voor leerkrachten en Pabo-studenten 

“Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs” (Kuiken & Vermeer, 2013) dat 

houvast kan bieden. 

6. Kinderen leren taal ook buiten de school. Naschoolse programma’s en voorscholen 

kunnen effectief zijn. Ook het betrekken van ouders bij de school en het leren van 

hun kind is belangrijk. Ouders kunnen kinderen stimuleren om veel taalcontact te 

hebben: door met ze te spreken, door voor te lezen, door contact met andere 

kinderen en deelname aan buitenschoolse activiteiten zoals sportclubs te 

stimuleren. Belangrijk is dat ouders hun eigen eerste taal spreken. Een recente 

metastudie ondersteunt de gedachte dat het stimuleren van (mondelinge) 

taalvaardigheid in zowel de thuistaal als NT2 cruciaal is voor schoolprestaties van 

kinderen. 

7. Enkele belangrijke randvoorwaarden dragen bij aan effectieve taalverwerving. 

Ruime aandacht voor veiligheid en geborgenheid en het tonen van positieve 

waardering voor de kinderen, blijken bij te dragen aan grotere vorderingen. 

8. Tot slot bepleiten de onderzoekers het gebruik van leermiddelen voor het 

basisonderwijs waarbij taal aan de hand van inhoud wordt aangeboden 

(thematisch onderwijs of geïntegreerd taal- en zaakvakonderwijs voor oudere 

leerlingen). Ze geven daarvan een overzicht, maar doen geen uitspraken over 

effectiviteit of kwaliteit. 

 

Onderzoek in Vlaanderen naar de taalverwerving van anderstalige kinderen door het 

Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en het Steunpunt voor Diversiteit en 

Gelijke Onderwijskansen in Gent sluit op een aantal punten aan bij de bovenstaande 

bevindingen (persoonlijke communicatie Carolien Frijns, 17 december 2018). Deze 

onderzoekers plaatsen echter kanttekeningen bij het geven van feedback op 

taalcorrectheid. Op basis van hun onderzoek moeten betekenis van taaluitingen en een 

veilig klimaat primeren boven correctheid. Wanneer toch feedback wordt gegeven op de 

mate van correctheid van taaluitingen dan adviseren zij om dat impliciet te doen, door 

vragend te herhalen wat het kind net zei, en dan zelf de juiste vorm te gebruiken. De 

focus dient op de inhoud te blijven. 

 

Uit deze Vlaamse onderzoeken blijkt vooral het belang van een krachtige, taakgerichte 

leeromgeving (Van den Branden, 2006; Van den Branden, Van Gorp & Verhelst, 2007). 

Die krachtige leeromgeving wordt gekenmerkt door een veilig en positief klimaat, 

betekenisvolle en functionele taken en ondersteuning door interactie (Verhelst, 2006). 

Naar aanleiding van recent onderzoek werd het model van de krachtige taalleeromgeving 

geüpdatet (Frijns & Jaspaert, 2017). In dat model kreeg meertaligheid een expliciete 

plaats, alsook zogenoemde actief-productieve interactie en betekenisvolle taken die 

vanuit kinderen geïnitieerd worden. 

 



 

 

 
De krachtige taalleeromgeving (Frijns & Jaspaert, 2017, p. 75) 

 

Kinderen leren taal door in een veilig klimaat samen betekenisvolle taken uit te voeren 

en daarbij in interactie te gaan met anderen, zoals de leerkrachten en andere kinderen. 

Een betekenisvolle taak op zichzelf is onvoldoende om tot een krachtige leeromgeving 

te komen. Een veilig en positief klimaat is voorwaardelijk. Zeker voor kleuters is de 

leeromgeving erg belangrijk, omdat jonge kinderen voornamelijk impliciet leren. 

Impliciet leren verloopt onbewust, gaat vanzelf en wordt beïnvloed door de 

leeromgeving (Hulstijn, 2002; zie ook Markova 2017 over taalontwikkeling tijdens vrij 

spel in de voorschoolse periode). 

 

Vanuit onderzoek naar language awareness is bekend dat een positieve houding ten 

opzichte van thuistalen van kinderen hun welbevinden verhoogt (Devlieger, Frijns, Sierens 

& Van Gorp, 2012; Frijns et al., 2018; Sierens et al., 2018) en daarmee bijdraagt aan een 

veilig klimaat. Vanuit die positieve houding is het aan te raden om kinderen de thuistaal 

te laten inzetten in de klas. Als er in de klas kinderen met een gemeenschappelijke 

thuistaal zijn, dan kunnen zij elkaar helpen door bijvoorbeeld een instructie voor elkaar te 

vertalen. Heterogene groepen waarin sterkere kinderen de zwakkere kunnen helpen, 

hebben vanuit deze bevindingen dan ook de voorkeur boven homogene groepjes op 

niveau. 

  



 

 

Verder blijkt dat het type interactie tussen de leerkracht en kinderen van belang is (Frijns, 

2018; Frijns & Jaspaert 2017). Leerkrachten moeten inzetten op productieve interactie, 

waarin de anderstalige kinderen als volledige participanten aan het klasleven kunnen 

deelnemen (Black, 2004).  

 

Ook blijkt dat het wereldbeeld van de leerkracht op taalonderwijs van belang is: hoe 

constructiever en meer bottom-up de overtuigingen en praktijken van de leerkracht zijn, 

hoe beter dat voor de taalverwerving van kinderen is. Betrokken leerkrachten die 

uitgaan van de sociale functie van taal, blijken een positief effect te hebben op de 

taalverwerving (Frijns & Jaspaert 2017). 

 

In aanvulling op de besproken Nederlandse en Vlaamse studies suggereren Bergstöm et 

al. (2016) in een Duitse studie dat onderdompeling in de tweede taal bij 2- tot 6-jarigen 

effectiever is dan traditionele taalprogramma’s, en bovendien de taalontwikkeling in de 

moedertaal niet schaadt. 

 

In de tekst is gebruikgemaakt van passages uit het rapport Effectieve maatregelen ter 

bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs (Emmelot & Van Schooten, 

2006). 
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Meer weten? 

o Jaspaert, K., & Frijns, C. (2017). Taal leren. Van kleuters tot volwassenen. Tielt: 

Lannoo Campus. 

o Kuiken, F. & Vermeer, A. (2013). Nederlands als tweede taal in het 

basisonderwijs. Handboek voor leerkrachten en Pabo-studenten. 

ThiemeMeulenhoff. 

o Om een concreter beeld te krijgen van een taakgerichte aanpak, kan het NT2-

materiaal voor kleuters van het CTO inspiratie bieden, bijvoorbeeld Taal-

Materiaal en G-start: http://www.cteno.be/index.php?idMenu=116 

o Over het belang van taalonderwijs voor woordenschatontwikkeling in NT2: 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/cito-woordenschat/ 

o Het ITTA heeft een placemat met de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters 

(BAK) ontwikkeld met 3000 woorden. Er is gebruikersonderzoek naar gedaan. 

https://www.itta.uva.nl/projecten/iedereen-aan-de-bak-17; 

https://www.itta.uva.nl/publicaties/gebruikersonderzoek-bak-75 
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