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Het Europese talenbeleid

Moedertaal + 2

Communicatief taalonderwijs
Vroege start
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(Council of the European Union, 2002)



Het Vlaamse vreemdetalenbeleid

Vanaf 7 jaar: initiatie Frans, Engels, Duits mogelijk* 
Vanaf 10 jaar: formeel onderwijs Frans verplicht

* Voorwaarde: leerlingen beheersen de instructietaal voldoende goed

(Onderwijsdecreet XXVII, BaO/2017/01; Onderwijsinspectie, 2017)
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Een aantal assumpties

Hoe communicatiever taalonderwijs, hoe effectiever? (Ellis & Shintani, 2013)

Hoe vroeger, hoe beter?
• Kritische of sensitieve periode (Lenneberg, 1967; Long, 2013a; Muñoz, 2003)

• Niet onbetwist (Dixon et al., 2012; Muñoz & Singleton, 2011; Singleton, 2005)

Hoe meer talen, hoe complexer?
• Vreemdetaalverwerving belemmert taalvaardigheid instructietaal
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3 onderzoeksvragen

1) Welke interventies en factoren beïnvloeden het succesvol leren 
van een vreemde taal in een onderwijscontext?

2) In welke mate beïnvloedt leeftijd de effectiviteit van de 
bovenstaande interventies? 

3) Belemmert vroeg vreemdetalenonderwijs de ontwikkeling van de 
instructietaal?
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Methode: systematische review

Selectiecriteria
• (Quasi)experimenteel
• Leerplichtonderwijs
• Onderwijscontext
• Nederlands of Engels
• Peer review
• Na 2002

3868 zoekresultaten
87 artikels

Aangevuld met Vlaamse Peilingsonderzoeken, inspectierapporten en Europees 
vergelijkend onderzoek
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Resultaten: wat werkt?

Binnen de taallessen

• Focus op betekenis en functionele
communicatie

• Vormgerichte interventies binnen
functionele communicatie

• Expliciete strategie-instructie voor
doelgerichte communicatie

Buiten de taallessen

• Rijk en veelvuldig taalaanbod

• CLIL-lessen

7



Betekenisvolle en functionele communicatie
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• Leerlingen lezen de (eenvoudige) regels 
voor het spelen van Zwerkbal voor
Dreuzels.

• Ze proberen ze uit.

• Ze mogen nadien eventueel iets aan de 
regels veranderen en dus de regels 
herformuleren



Betekenisvolle en functionele communicatie

• Betekenisvolle boodschappen begrijpen en produceren om:

• samen een spel of game te spelen
• de afloop van een verhaal te weten te komen
• een eenvoudig gerecht te koken
• een mysterie of raadsel op te lossen
• samen een lied te zingen, uit te beelden…
• iets interessants te weten te komen
• ….
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Functionele, vormgerichte interventies

Expliciete aandacht voor woordenschat, strategieën, grammatica
heeft meer effect indien expliciete interventies zijn ingebed in 
betekenisvolle activiteiten
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Aandacht voor betekenis én vorm!

“.. optimal practice in the foreign language classroom should be interactive, truly
meaningful, and with a built-in focus on selective aspects of the language code that are 
integral to the very nature of that practice.”

(Ortega, 2007)



Voorbeeld: Expliciete strategie-instructie
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Wie kijkt of luistert er naar het nieuws? Wat gebeurt er
allemaal in de wereld? 

We kijken naar het nieuws. Geen zorgen als je het niet
meteen allemaal begrijpt. We gaan meerdere keren
kijken. Probeer te luisteren en op te schrijven hoeveel
nieuwtjes er worden besproken. Eentje? Twee? Drie?

Vergelijk je antwoorden met je buur. Hoeveel
nieuwtjes komen er voor? Heb je gehoord waarover ze 
gaan? Waarom denk je dat? We schrijven op waarover
elk nieuwtje gaat.

https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2556450



Expliciete strategie-instructie
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We gaan nog eens luisteren. Probeer deze keer te
ontdekken: 
-“Wat is de naam van de hond?” 
- “Wil Groot-Brittanië uit de Europese Unie stappen?” 
Wanneer gaan we dus goed moeten opletten denk je?

Heb je de antwoorden op de vragen gehoord? 
Bespreek ze met je buur. 

We gaan nog één keer naar de video kijken. Dan zijn we 
weer helemaal op de hoogte van het nieuws!

Hoe ging het kijken naar de video? Begreep je veel of 
weinig? Wat hielp je om de video beter te begrijpen? 
Wat maakte het moeilijk?

https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2556450



Expliciete strategie-instructie

• Vragen stellen
• Strategieën op woordniveau
• Tekststructuren
• Voorspellen
• Schema’s of andere visuele voorstellingen
• Voorkennis oproepen
• Samenvatten
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Expliciete strategie-instructie
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Veelvuldig rijk taalaanbod, ook buiten de les

• Groetmomenten
• Liedjes
• Studiereizen
• Uitwisselingen
• …
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CLIL
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(De Wilde & Eyckmans, 2018; Puimège & Peters, 2019; Peters, 2018)



Hoe vroeger, hoe beter?
Weinig empirische evidentie

Voordeel voor oudere leerlingen

• Grammatica en leesvaardigheid
• ≠ mondelinge taalvaardigheid, vlot

schrijven

Verklaringen
• Cognitieve rijpheid
• Instructietype
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(Cenoz, 2002; 2003a; del Pilar García 
Mayo, 2003; Muñoz et al. 2003; 2006)



Hoe vroeger, hoe beter?

Rekening houden met cognitieve rijpheid:

Klein voordeel voor vroege starters 
• Woordenschat: klein en kortstondig (Pfenninger & Singleton, 2016)

• Schrijven, lezen, luisteren (Djigunovic, 2010)

Verklaring: aantal uren instructie
)
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‘Effective instruction is critical if the extra time and early start are to be 
advantageous. Indeed, quality instruction may be more important 

than time and age of learning alone.’ 
(Genesee, 2014, p. 29)
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En wat met de instructietaal?

Weinig onderzoek naar specifieke effecten op vaardigheid in de 
instructietaal

• L2-leerlingen ondervertegenwoordigd in onderzoek

Geen eensluidende resultaten
• Positieve effecten voor vaardigheden (Mady, 2007; 2014; Maluch et al., 2015; Hoti et al., 2010 )

• Negatieve effecten voor leesvaardigheid (Van Gelderen et al., 2003) 

• Achtergrondkenmerken van leerlingen (SES, cultureel kapitaal …) spelen
een grotere rol

• Positieve omgang met thuistalen als voorwaarde
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Wat doen andere Europese landen?
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(European Commission, 2017)



De vreemdetalenkennis van Europese leerlingen
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(European Survey on Language Competences, 2012)



Natuurlijk spelen factoren buiten onderwijs ook
een rol

Taalcontact
• Gelijkenis tussen talen
• Aanbod via media (tv, games …)

Motivatie van leerlingen
• Attitude taal
• Status taal

Vreemdetaalgebruik ouders
(British Council, 2011; Eurobarometer, 2012)
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De vreemdetalenkennis van Vlaamse leerlingen
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Hoeveel % van de leerlingen behaalt de eindtermen / bepaald 
niveau?

Frans luisteren Frans lezen Frans spreken Engels luisteren A2

(AHOVOKS, 2013; 2018; De Wilde & Eykmans, 2018)



Het Vlaamse vreemdetalenonderwijs

Het Vlaamse vreemdetalenonderwijs Frans

Mondelinge > schriftelijke taalvaardigheid

Stimulering buitenschools leren

CLIL

(AHOVOKS, 2013; 2018; Onderwijsinspectie, 2017)
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Taalkennis, grammatica taalvaardigheid



Conclusie: wat werkt in vreemdetalenonderwijs?

Binnen de taallessen

• Focus op betekenis en functionele
communicatie

• Vormgerichte interventies binnen
functionele communicatie

• Expliciete strategie-instructie voor
doelgerichte communicatie

Buiten de taallessen

• Rijk en veelvuldig taalaanbod

• CLIL-lessen
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Conclusie: hoe vroeger, hoe beter?
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Weinig bewijsmateriaal

Aantal uren
Cognitieve vaardigheden: ‘Testklaar’

Algemene tendens: niet noodzakelijk
Vroege start: én rijk aanbod én gepaste instructie
én continuïteit



Conclusie: vreemde talen en de instructietaal

Weinig bewijsmateriaal

Algemene tendens: niet hinderlijk
Mogelijk zelfs bevorderlijk
→ metalinguïstische vaardigheden
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Wat nu?
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• Doelbewuste, structurele integratie van wetenschappelijke inzichten
en effectieve praktijken

• Praktijkgericht onderzoek
• Stimuleren van zinvol taalcontact, binnen en buiten de school
• Vroeg starten, indien leeftijdsgevoelig en doordacht
• Tweedetaalverwervers niet uitsluiten, maar in kaart brengen



hannelore.hooft@kuleuven.be
Saartje.gobyn@kuleuven.be
kris.vandenbranden@kuleuven.be 32


	Vroege start?
	Het Europese talenbeleid
	Het Vlaamse vreemdetalenbeleid
	Een aantal assumpties
	3 onderzoeksvragen
	Methode: systematische review
	Resultaten: wat werkt?
	Betekenisvolle en functionele communicatie
	Betekenisvolle en functionele communicatie
	Functionele, vormgerichte interventies
	Aandacht voor betekenis én vorm!
	Voorbeeld: Expliciete strategie-instructie
	Expliciete strategie-instructie
	Expliciete strategie-instructie
	Expliciete strategie-instructie
	Veelvuldig rijk taalaanbod, ook buiten de les
	CLIL
	Dianummer 18
	Hoe vroeger, hoe beter?
	Hoe vroeger, hoe beter?
	Dianummer 21
	En wat met de instructietaal?
	Wat doen andere Europese landen?
	De vreemdetalenkennis van Europese leerlingen
	Natuurlijk spelen factoren buiten onderwijs ook een rol
	De vreemdetalenkennis van Vlaamse leerlingen
	Het Vlaamse vreemdetalenonderwijs
	Conclusie: wat werkt in vreemdetalenonderwijs?
	Conclusie: hoe vroeger, hoe beter?
	Conclusie: vreemde talen en de instructietaal
	Wat nu?
	hannelore.hooft@kuleuven.be�Saartje.gobyn@kuleuven.be�kris.vandenbranden@kuleuven.be 

