
Eentalige leerlingen, die thuis in het 
Nederlands zijn opgevoed, kunnen 
vandaag hun volledige taalrepertoire 
in de klas gebruiken, terwijl meertalige 
leerlingen het vaak maar met een klein 
deeltje daarvan moeten stellen. Dat 
blijft niet zonder gevolgen: voor jonge-
ren met een andere thuistaal dan het 
Nederlands, is een vlekkeloos school-
parcours geen evidentie. Ze stromen 
minder makkelijk door naar het hoger 
onderwijs, vinden moeilijker hun weg 
in het schoolsysteem, komen sneller 
in het beroepssecundair onderwijs 
terecht en verlaten vaker het onderwijs 
zonder diploma dan leerlingen die in 
het Nederlands zijn opgevoed. Uit het 
internationale PISA-onderzoek, dat de 
competenties van leerlingen in ver-
schillende landen met elkaar vergelijkt, 
blijkt dat de kloof  tussen de sterke en 
de zwakke leerlingen in België groter is 
dan in de meeste andere landen, en dat 

zowel de socio-economische situatie en 
de thuistaal daarbij belangrijke context-
factoren zijn.

Tegelijk blijkt uit onderzoek dat inzetten 
op meertaligheid, via meertalig onder-
wijs en het erkennen van de thuistaal 
in de klas, positieve effecten heeft op 
het verwerven van nieuwe talen en ook 
de schoolse prestaties van leerlingen 
stimuleert. Het is voor scholen dan ook 
van belang om werk te (blijven) maken 
van een constructief  en open talenbe-
leid, waarin talensensibilisering en het 
functioneel inzetten van de thuistaal in 
de klas belangrijke elementen vormen. 
Maar hoe moet dat dan precies, die 
thuistaal functioneel inzetten in het 
leerproces van leerlingen? Functioneel 
meertalig leren is voor veel leerkrachten 
nog onbekend terrein, al zet je zelf  vaak 
al – bewust of  onbewust – elementen 
ervan in in je lespraktijk. 

WAT IS 
FUNCTIONEEL 
MEERTALIG LEREN?
Kort gesteld komt het erop neer dat 
je met functioneel meertalig leren 
(FML) bezig bent als je het meertalige 
repertoire van leerlingen benut om de 
kansen tot het ontsluiten van kennis te 
vergroten. De eigen talen, registers en 
taalvariëteiten van leerlingen worden 
beschouwd als didactisch kapitaal, dat 
kan worden ingezet om de onderwijs- en 
ontwikkelingskansen te vergroten. Uit 
onderzoek weten we al dat de moeder-
taal of  thuistaal een hefboom kan zijn 
bij het verwerven of  versterken van een 
tweede taal, maar de moedertaal kan 
ook ingezet worden bij het verwerken 
van nieuwe leerinhouden. Dat maakt 
van de moedertaal van leerlingen een 
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Functioneel 
meertalig leren: 
WAT IS HET EN HOE BEGIN JE ERAAN?

Wat als we niet enkel het Nederlands, maar echt alle talen van meer-
talige leerlingen zouden beschouwen als nuttig en wenselijk in de 
klas, en er dus voor zouden zorgen dat ze die ook in de klas kunnen 
gebruiken? Die idee vormt de basis van ‘functioneel meertalig leren’, 
iets waarover we het in deze bijdrage uitgebreider willen hebben. 
Wat is functioneel meertalig leren precies? En hoe kun je er concreet 
mee aan de slag in de klas? Daria Ashurova
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Tips
 
✔ Ken je leerlingen en hun talige achtergrond. Een 

taalpaspoort, een taalportfolio en infofiches bij de 
inschrijving van een nieuwe leerling kunnen daarbij 
helpen.

✔ Voorzie een taalaanbod in de thuistalen van de 
leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan woordenboeken, 
boeken, tijdschriften, multimedia, meertalige websites 
en toegang tot meertalige apps. Betrek de leerlingen 
en hun ouders bij het verzamelen van deze materialen.

✔ Maak duidelijke afspraken met de leerlingen over het 
gebruik van de talen in de les. Thuistalen kunnen 
bijvoorbeeld gebruikt worden als de leerkracht het 
expliciet aangeeft in de instructie. Een voorwaarde 
kan zijn dat overleggen in een thuistaal mag, zolang 
iedereen de taal begrijpt. Als dat niet het geval is, 
moet er overgeschakeld worden naar het Nederlands.

✔ Bied de optie ‘thuistaal’ expliciet aan als een van 
de mogelijkheden bij het uitvoeren van de taken 
(opzoekwerk, gebruik van meertalige bronnen, 
overleggen in een thuistaal, enzovoort). Laat leerlingen 
de keuze om deze kans al dan niet te benutten. 

✔ Sta open voor de suggesties van de leerlingen en 
experimenteer.  

✔ Houd er rekening mee dat leerlingen en hun ouders 
tijd nodig hebben om aan het idee te wennen dat hun 
thuistaal als een leertaal mag worden gebruikt. 

nuttig instrument, dat leerkrachten 
kunnen inzetten in het leerproces. 

Een voordeel is dat het didactisch  
gebruik van thuistalen een rode draad 
kan zijn in het lesgebeuren, zonder dat 
het curriculum daarbij hoeft te worden 
aangepast. De vrees dat FML ervoor 
zorgt dat je als leerkracht je volledige 
aanpak en planning moet omgooien, 
is dus ongegrond. Een andere vaak 
gehoorde tegenwerping is dat je als 
leerkracht dan alle thuistalen van de 
leerlingen in de klas moet beheersen, 
maar ook dat is niet nodig, zoals de tips 
verderop in dit artikel zullen laten zien. 
Wat wél van groot belang is, is een open 
en positieve mindset ten aanzien van 
meertaligheid en taaldiversiteit: pas als 
je de talige diversiteit die zich op school 
aandient als een meerwaarde ziet in 
plaats van als een ‘probleem’ of  een 
vorm van ‘achterstand’, kun je er ook 
mee aan de slag, om echt alle leer- 
lingen in de klas maximale leerkansen 
te bieden.

Inzetten op functioneel meertalig leren 
kan immers voor iedereen versterkend 
werken. Leerlingen van wie de thuistaal 
sterk ontwikkeld is, zullen er sowieso 
baat bij hebben, maar ook voor leer-
lingen die minder sterk staan in hun 
thuistaal zijn er positieve effecten. De 
thuistaal is immers geen doel op zich, 
maar een middel om meer leerwinst te 
boeken. Leerkrachten die regelmatig 
verbindingen leggen met de thuistaal 
van hun leerlingen, verhogen sowieso 
ook hun betrokkenheid en motivatie.  
En voor wie het Nederlands als thuistaal 
heeft, heeft FML evengoed positieve 
effecten: zij blijken op een positievere 
manier naar meertaligheid en  
(taal)diversiteit te kijken, en halen  
voordelen uit het vergelijken van talen 
en taalsystemen. 
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START TO FML: 
ENKELE TIPS EN RANDVOORWAARDEN

Creëer een meertalig klimaat in de klas
Zoals eerder gezegd, is het voor leraren onmogelijk om alle talen van 

de leerlingen in de klas te kennen. Wat wel haalbaar is, is de creatie 

van een klasomgeving waarin het meertalige kapitaal van de leerlingen 

functioneel wordt ingezet. Dat maakt je als leerkracht ook echt deel 

van het leerproces: je wordt als het ware een ‘co-leerder’. 
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Tips
 

✔ Stimuleer en faciliteer interactie tussen de leerlingen (al dan niet in de thuistaal). Op die manier kunnen leerlingen elkaar versterken, zowel wat de vakinhouden betreft als met betrekking tot de verschillende talen – de thuistaal én het Nederlands. 
✔ Zet interactieve en coöperatieve werkvormen in op de momenten dat de leerlingen hun thuistaal in de les mogen gebruiken.  
✔ Werk waar mogelijk met taalhomogene groepjes, zodat de leerlingen een diepgaande discussie kunnen voeren over het lesonderwerp. 
✔ Als je leerlingen in de klas hebt die als enige een bepaalde thuistaal hebben, kan er eventueel klasoverstijgend gewerkt worden. Ze kunnen ook een alternatieve opdracht uitvoeren, waarmee je als leraar meteen ook aan binnenklasdifferentiatie doet. 

Maak ruimte voor de thuistaal 
in het leerproces
Als leerkracht blijf je een verbindende kerntaak vervullen 
in de klas. Je hebt de controle over het lesgebeuren, en 
dat verandert niet als je je leerlingen hun thuistaal laat 
inzetten in de klas – ook niet als het om talen gaat die je 
zelf niet beheerst. Wat wel van belang is, is dat je erover 
waakt dat de leerlingen steeds de verbinding maken van de 
thuistaal naar het Nederlands. 

Organiseer interactiemomenten tussen de leerlingen
Een belangrijke voorwaarde om functioneel meertalig leren mogelijk te 
maken in de klas, is interactie tussen de leerlingen. Het is dan ook van 
belang om die interactie als leerkracht maximaal te stimuleren. 
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Zorg voor ee
n krachtig talenbeleid

Met de eerder vermelde tips kun je als leerkracht al belangrijke stappen zetten in het scheppen 

van een klimaat en leercontext waarin meertaligheid een prominente plaats heeft. Maar  

functioneel meertalig leren wordt des te krachtiger als het een plaats krijgt in een open, con-

structief  en breed gedragen talenbeleid op de school. Denk na over wat de school, de leer-

krachten en de leerlingen op talig vlak nodig hebben om het leerproces krachtiger te maken, en 

neem op basis daarvan gerichte initiatieven om de juiste handvatten aan te reiken. Beschikken 

leerkrachten over de juiste kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot meertalige 

taalverwerving, differentiatie of  taalgericht vakonderwijs? Is er een goed uitgewerkt onthaalbe-

leid, waarbij je als school een gericht en diepgaand inzicht krijgt in het taalrepertoire van elke 

(nieuwe) leerling? Hoe ga je als schoolteam om met preteaching en teamteaching in functie van 

de taalnoden van leerlingen? Door dergelijke vragen op te nemen binnen het leerkrachtenteam, 

erover in gesprek te gaan en een beroep te doen op de expertise van pedagogische begeleiders, 

kun je een krachtig talenbeleid uitwerken dat leraren ook écht kan ondersteunen en op die  

manier de leerwinst voor leerlingen kan vergroten. 
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Tips
 

✔ Kom in het Nederlands tussen in de interactie van de 
leerlingen in hun thuistaal. Op die manier stimuleer je 
als leerkracht de verbinding van de thuistaal met het 
Nederlands. 

✔ Voorzie bij de opdrachten die gebruikmaken van de 
thuistaal telkens een terugkoppeling in het Nederlands. 

✔ Stimuleer je leerlingen om elkaar uitleg te geven over 
de instructies en de inhoud van de opdracht in hun 
thuistaal. 

✔ Schakel de leerlingen in als hulpleraar. Geef aan dat 
de thuistaal daarbij ingezet kan worden.

✔ Zet thuistaal in ter verduidelijking van de instructies 
of de inhoud. Laat leerlingen bijvoorbeeld zelf 
woordenschatkaartjes maken met een vertaling in de 
thuistaal. Betrek de leerlingen en hun ouders bij de 
ontwikkeling van deze ondersteunende materialen in 
hun thuistalen.

✔ Laat de leerlingen bijvoorbeeld instructiefilmpjes 
maken in hun thuistaal. Die filmpjes kunnen 
klasoverstijgend gebruikt worden. 


