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Alle scholen in Vlaanderen hebben de opdracht om een krachtig  
taalbeleid uit te werken. Tot daar is iedereen mee. Een taalbeleid tot 
in de eigen school en tot op de klasvloer brengen roept echter heel 
wat vragen op. Hoe koppel je taalbeleid aan de concrete uitdagingen  
van de school? Hoe kom je met een schoolteam tot relevante doelen  
en acties? En hoe breng je acties dan ook werkelijk in de praktijk? Dit 
artikel wil de lezer ertoe aanzetten om actief  na te denken over die 
vragen. 

TAALBELEID

IS DIT EEN  
TAALBELEID?
Wat valt er onder taalbeleid? Hoe breed 
kan of  mag taalbeleid gaan? Dat hoort 
toch niet onder taalbeleid! Deze uitspra-
ken en vragen komen al snel op je pad 
terecht bij het opstarten van een taalbe-
leid op je school. Ga maar eens na voor 
jezelf: gaan de volgende situaties over 
‘taalbeleid’, of  niet?  

• Amine en Abdel zijn op de speel-
plaats tikkertje aan het spelen. 
Amine roept in het Turks naar Abdel 
dat hij haar toch niet kan vangen.

• In het vijfde leerjaar van juf  Marieke 
wordt het thema ‘sterren en plane-
ten’ behandeld. Juf  Marieke beseft 
dat dit een erg boeiend maar ook 
best een abstract thema is. Ze zoekt 
daarom filmpjes, foto’s en boeken 
om op die manier de abstracte 
informatie uit het thema concreter te 
maken. Ook de leerlingen krijgen de 
kans om de boekenhoek aan te vullen 
met boeken over het thema. 

• Alle leerkrachten zijn het erover eens: 

het rapport dat ze meegeven aan de 
leerlingen moet opnieuw bekeken 
worden. De leerkrachten willen graag 
nagaan hoe ze de stem van de leer-
ling zelf  ook kunnen laten weerklin-
ken in het rapport.

• Goran staat met knikkende knieën 
voor de klas. Het is zijn beurt om 
over zijn lievelingsdier te vertellen. 
Zes klasgenoten zijn al aan de beurt 
geweest. Ze vertelden over hun ko-
nijn, hun hond, hun poes,… Maar nu 
is het dus aan Goran. Alle ogen zijn 
op hem gericht, maar Goran ziet het 
niet zo zitten. Nochtans heeft hij met 
zijn mama vooraf  veel geoefend.

Wat denk je? Eigenlijk zou je kunnen 
besluiten dat al deze uitspraken binnen 
een taalbeleid kunnen vallen. Taalbeleid 
is immers “de structurele en strategische 
poging van een schoolteam om de onder-
wijspraktijk aan te passen aan de taal-
leerbehoeften van de leerlingen, met het 
oog op het bevorderen van hun algehele 
ontwikkeling en het verbeteren van hun on-
derwijsresultaten”, zo stelt professor Kris 
Van den Branden. Elk van de bovenver-
melde situaties biedt de mogelijkheid 
om te reflecteren over de ontwikkeling 

van kinderen en hoe de school dit (nog) 
beter zou kunnen doen – en behoort 
daarom dus tot taalbeleid. In de rest 
van dit artikel gaan we systematisch 
in op de verschillende aspecten van de 
definitie van taalbeleid.

IEDEREEN MEE? 
VERTREKKEN VAN 
NODEN
Bijna elke situatie op school biedt de 
mogelijkheid om er taalbeleidsacties 
aan te koppelen. Dat kan te maken heb-
ben met afspraken over het taalgebruik 
op de speelplaats, de toegankelijkheid 
van leerinhouden tijdens de les wereld-
oriëntatie, de stem van een leerling op 
een rapport of  het nadenken over het 
welbevinden van leerlingen tijdens een 
spreekbeurt. Belangrijk is wel dat ieder-
een in de school er van bij het begin bij 
betrokken is. Cruciaal is daarom dat er 
een specifieke nood van een leerkrachten- 
team ten grondslag ligt aan elke taal-
beleidsactie. Op die manier creëert een 
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school haar eigen verhaal rond taalbe-
leid. Noden vaststellen betekent: samen 
met je schoolteam stilstaan bij wat je 
doet (met taal), en hoe effectief  dat is 
voor de ontwikkeling van je leerlingen. 
Zit het op een bepaald vlak niet goed 
met die effectiviteit? Dan vormt dat 
probleem vaak een mooi vertrekpunt om 
met taalbeleid aan de slag te gaan.

Interactieve oefeningen vormen een goe-
de werkvorm om gezamenlijk noden in 
kaart te brengen. Zo kun je bijvoorbeeld 
leerkrachten vanuit de eindtermen 
taalvaardigheid laten bepalen in welk 
domein de taalnoden van de kinderen 
het hoogst zijn. Is dat voor lezen, schrij-
ven, luisteren of  spreken? 

NOOD BEPALEN,  
MET EEN BREDE 
BRIL
Als je problemen bekijkt, is het be-
langrijk om voldoende breed te kijken. 
Als een probleem te eng beschreven 
wordt, dan leidt dat tot acties die het 
probleem slechts ten dele aanpak-
ken, of  het mogelijk nog verergeren. 
Denk bijvoorbeeld aan leesproblemen. 
Daarbij is het mogelijk om acties te 
organiseren op het niveau van tech-
nisch lezen. Alleen: als er bij die acties 
geen visie wordt ontwikkeld rond de 
link met begrijpend lezen, dan is het 
goed mogelijk dat de school na een 

intensief  taalbeleidstraject uitkomt bij 
goede technische lezers, die echter 
niet begrijpen wat ze precies lezen. 
Een goede visie op taalvaardigheid is 
dus nodig, net als de gedragenheid 
van die visie door het hele team. Om 
die combinatie te bereiken mag je niet 
alleen ideeën meenemen van het eigen 
team, maar moet je ook de ideeën van 
ouders en kinderen incorporeren, en 
nagaan of  die ideeën in de lijn liggen 
van wat professionals (zoals het CLB of  
onderwijsdeskundigen), leerplannen en 
eindtermen voorschrijven.

Om een te enge blik te vermijden,  
moet er in een taalbeleid dus steeds 
ruimte zijn om een visie op te bouwen. 
Als je als schoolteam bijvoorbeeld 
noden ervaart op het gebied van 
spreekvaardigheid, dan moet je samen 
nadenken over wat een goede spreker 
allemaal moet kunnen. Denk dan niet 
alleen aan technische aspecten zoals 
woordenschat en articulatie, maar ook 
aan gepast vragen kunnen stellen  
en instructies kunnen geven, en ook 
aan attitudes zoals durven en willen 
spreken.  

SAMEN VAN NODEN 
EN VISIE NAAR  
AMBITIES EN ACTIES
Als je als team samen een nood hebt 
bepaald en dus weet waaraan je wil wer-
ken, dan duikt de hoe-vraag op. Hoe zet 

je die nood om in acties? Hoe pakken we 
de specifieke problemen aan? Hierbij kijk 
je als team niet alleen naar de leerlin-
gen, maar ook naar jezelf  en stel je dus 
de vraag: hoe maken we ons onderwijs 
krachtiger? 

Een school die binnen een taalbeleid 
wil werken aan de spreekvaardigheid 
van leerlingen, zal dan kritisch moeten 
kijken naar spreekonderwijs: wat moet 
een goede spreker kunnen? Welke aspec-
ten daarvan ondersteunen wij als leer-
krachten al goed? Op welke aspecten van 
spreekonderwijs kunnen we nog groeien? 
Waarop wil je dan inzetten als school?  
Als je met een groepje zo’n denkoefe-
ning aanvat, komt daar bijvoorbeeld  
het onderstaande beeld over spreek-
vaardigheid uit:

“We willen dat onze leerlingen 
competente sprekers worden, 
waarbij ze voldoende spreek-
durf  tonen en de nodige 
woordenschat kunnen inzet-
ten om zich begrijpelijk uit  
te drukken en hun spreekdoel 
te bereiken.” 

Om die ambitie te bereiken, moet een 
team vervolgens acties bepalen. Zo 
kun je leerkrachten van de verschillen-
de leerjaren een concrete actie laten 
formuleren:  

 



“Wij zijn van plan om de 
spreekvaardigheid van onze 
leerlingen te verhogen door
.........................................”

Een kleuterleidster kan dit invullen door 
na te denken over een andere aanpak 
van de gesprekken in grote kring, waarbij 
meer interactie met meer kleuters moge-
lijk is. Een leerkracht in de lagere school 
kan binnen deze actie bekijken of  de half-
jaarlijkse spreekbeurt voor de hele klas 
niet beter kan worden vervangen door 
kortere en kleinere spreekmomenten, 
gevolgd door een goede reflectie op de 
eigen spreekprestatie en die van anderen.   

ACTIES EN HUN  
EFFECTEN  
EVALUEREN
Om echt te kunnen spreken van een 
structurele en strategische poging is het 
nodig om de uitvoering van de acties op 
te volgen. Werden de acties uitgevoerd? 
Gebeurde dat een enkele keer, of  syste-
matisch? Door welke leerkrachten? Over 
heel de school, of  bleef  het beperkt tot 
een deel believers? En tot slot: hebben 
de acties het beoogde effect gehad op 
de leerlingen?  

Concreet kan dat betekenen: bevragen 
of  de kringgesprekken en spreekbeur-
ten inderdaad een andere invulling 
hebben gekregen. Hebben de leerlingen 
meer spreekkansen gekregen? Gebeurde 
dat dan één keer, of  systematisch? En 
tot slot moet er worden nagegaan of  er 
effecten zichtbaar zijn bij de leerlingen: 
hebben ze inderdaad minder schroom 
bij het spreken? 

Effectmeting is bij de evaluatie van 
acties erg belangrijk. Zo is het bijvoor-
beeld mogelijk om voor alle leerkrach-
ten in kaart te brengen hoe vaak en op 
welke manier ze tijdens een periode aan 
spreekvaardigheid hebben gewerkt, bij-
voorbeeld op basis van de schoolagen-
da. Om na te gaan of  leerlingen meer 
spreekdurf  hebben, kun je een obser-
vatiewijzer gebruiken voor spreektaken 
waarin spreekdurf  werd opgenomen.  

SAMEN STAPPEN 
ZETTEN IN EEN 
VERANDERINGS-
PROCES 
De nood bepalen, een visie ontwikke-
len, acties vastleggen, die uitvoeren en 
evalueren: het mag duidelijk zijn dat 
taalbeleid een proces van verandering 

is. Een proces van iets wat beter kan, 
naar iets nieuws en anders. In elke stap 
van dit proces weerklinken de woorden 
‘samenwerking’ en ‘gedragenheid’. De 
betrokkenheid van het hele team is van 
groot belang in een taalbeleid: elke 
stap in het veranderingsproces moet 
ondersteund worden door intervisie, 
coaching en werkoverleg in de school. 
Een succesvol veranderingsproces met 
een schoolteam vraagt dan ook een 
versterking van het schoolniveau en van 
het beleidsvoerend vermogen. Idealiter 
is er een ‘kernteam met gewicht’ dat 
het taalbeleidsproces ondersteunt: een 
groepje trekkers dat het proces van ver-
andering en samenwerking samen met 
de directie in goede banen kan leiden. 

Kortom: taalbeleid betekent verschil-
lende stappen zetten en die stappen 
ook samen zetten. De verschillende 
stappen die beschreven werden, vind je 
terug in het onderstaande schema van 
de taalbeleidscirkel: je vertrekt van een 
vastgestelde nood om de leerlingen ten 
volle te kunnen laten ontwikkelen; werkt 
aan een gedeelde visie om vanuit de 
nood doelen te bepalen; zet de doelen 
om in acties, die ondersteund worden; 
voert de acties uit, om ze vervolgens te 
evalueren op hun effecten; en om tot 
slot weer uit te komen aan het begin-
punt, bij nieuwe, of  bijgestuurde noden.
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KERNTEAM -> 
BEPAALT DE STRATEGIEËN

KWALITEIT BELEID VERHOOGD? + 
VERNIEUWING VASTHOUDEN

UITGEVOERD?

EFFECT? -> LK
-> LLN

-> SCHOOL

ACTIES + ONDERSTEUNING
BIJ DE UITVOERING

DOELSTELLINGEN / GEDEELDE VISIE
LLN -> 

SCHOOL -> 
LK -> 

HUIDIG TAALBELEID

ONTWIKKELING
LEERLINGEN


