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1. OVER HET BERENHUIS 
 

Het Berenhuis is ontstaan als driedimensionale versie van het meertalige 
boek: ‘Ik zag twee beren’ (NL, FRA, TR). Zoveel meer dan een decor, is Het 
Berenhuis een bijzondere belevingswereld die in de eerste plaats een 
ontdekkingstocht is in de wereld van de beren en hun vrienden. Het 
Berenhuis nodigt uit om te dromen. Doorheen de kamers van het huis 
worden kinderen en volwassenen meegenomen in verbeelding en verhaal.  

 

 

 

 

 

 

 

Het Berenhuis bouwt verhalen op basis van hyperrealistische schilderijen 
van Marcel Witte. In zijn schilderijen krijgen dieren menselijke 
eigenschappen. Op deze manier worden ze confronterend voor de 
bezoeker. De buitengewone sfeer van de schilderijen zorgt voor een 
spanningsveld waarover wel gepraat moet worden. Elke kamer in Het 
Berenhuis is vormgegeven met zo weinig mogelijk afleiding. Op deze 
manier is de focus duidelijk en krijgt de fantasie tegelijkertijd alle ruimte. 
Soms zijn de schilderijen opgenomen in de ruimte. Soms zijn er prikkels uit 
het schilderij aanwezig, maar ontbreekt het echte werk, zodat de 
bezoekers zelf een beeld kunnen vormen. De prikkels zijn van visuele, 
auditieve en tastbare aard. Deze prikkels ondersteunen de fantasie en 
zorgen voor een sfeer van vertrouwen.  
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De groepen worden ontvangen door een berenkenner, die hen gidst 
doorheen de verschillende ruimten en via prikkelende vragen tot het 
persoonlijke verhaal van de groep komt. Elk antwoord is juist. Geen 
fantasie is te groots of te gek. In Het Berenhuis gelden de regels van de 
groep en is de leerkracht, net als de kinderen, een deel van die groep, 
zonder onderscheid. Tijdens het bezoek ga je via kunstwerken en 
bijhorende verhalen spontaan filosoferen. Het (leren) kijken naar kunst, 
het verlaten van het gebruikelijke denkkader, het creatief spelen met taal 
en het onvoorwaardelijke geloof in de talenten van iedereen staan 
centraal.  

 

Via de methodiek Beary Tales, zet Het 
Berenhuis beeldende kunst in als instrument 
voor talent en taalontwikkeling in relatie tot 
het welbevinden van leerling, leerkracht en 
ouder. Heel wat leerkrachten blijven 
worstelen met de (taal)diversiteit in de klas. 
Anders-taligheid wordt vaak als een 
bedreiging gezien. Kinderen ervaren deze 
meertalige realiteit niet noodzakelijk als een 
probleem. Tijdens het bezoek aan Het 
Berenhuis krijgt een leraar of ouder ook 
handvaten en good practices om het anders 
te kunnen doen. Meer uitleg over de 
verschillende krachtlijnen van Beary Tales 
vind je via deze link of via de website van Het 
Berenhuis 
(https://www.ikzagtweeberen.com/). Samen 
met de verduidelijking van de termen, vind je 
ook krachtige voorbeelden van Het Berenhuis 
in werking. Zonder twijfel geeft dit inspiratie 
om doelgericht aan de slag te gaan met taal, 
kunst en actualiteit in de klas. 

In Het Berenhuis ligt de klemtoon op welbevinden, taalplezier en 
kunstbeleving.  

De beren van Het Berenhuis spreken 
Nederlands, maar zijn geboeid door alles 
wat met taal te maken heeft. De bezoekers 
worden uitgenodigd om te dromen op hun 
eigen manier. Als dat niet lukt met de juiste 
woorden in het Nederlands, dan kan dat 
vast wel in de thuistaal. Steeds weer komen 
kinderen en volwassenen op deze manier 
tot boeiende interacties. Het Berenhuis 
werkt actief aan taalintegratie: de thuistaal 
van de bezoeker wordt positief benaderd, 
iedereen mag zich uitdrukken in zijn 
moedertaal wanneer het Nederlands (onze 
ontmoetingstaal) niet lukt. Dit zorgt ervoor 
dat iedere bezoeker zich aanvaard en in zijn 
kracht gezet voelt. De focus ligt op de 
talenten van iedere bezoeker.  

“Taalintegratie is een springplank naar betere 
toekomstkansen, naar beter communiceren 
met elkaar. Thuistaal mag hierin niet vergeten 
worden. Het is belangrijk om zowel de sterktes 
in de moedertaal als in de ontmoetingstaal, het 
Nederlands, te ontdekken.” (Gerlinde Gilissen) 

De beren van Het Berenhuis zijn nieuwsgierig naar de verhalen van alle 
mensen. Om het vertellen te stimuleren, wil Het Berenhuis een intieme 
plaats zijn waar het veilig is voor elke bezoeker. Kinderen worden naar 
waarde geschat en krijgen ruimte om hun verhaal te doen. Er hoeft geen 
volledig programma te worden afgewerkt. Het tempo wordt bepaald door 
de groep. In Het Berenhuis staat de tijd even stil en wordt actief naar 
elkaar geluisterd.  

 

https://herwigart27.wixsite.com/bearytales
https://www.ikzagtweeberen.com/
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De beren van Het Berenhuis houden van kunst. Binnen kunsteducatie is 
er ruimte voor nieuwsgierigheid, verbeelding en verwondering. Spreken 
over kunst zorgt voor een groter inzichtsvermogen en is een goede 
oefening in sociale vaardigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kunsteducatie is samen leren kijken, verrast worden, 
vragen stellen, verbijsterd zijn, verwonderd raken, 
magie ontdekken en op avontuur gaan door middel 
van kunst. Het is een vrolijke beeldende manier om 
jezelf te leren kennen en interesse te krijgen in de 
wereld rondom je. Kunstwerken lenen zich  uitstekend 
om te filosoferen en te fantaseren, omdat een 
kunstwerk geen ene waarheid kent. Einstein schreef 
ooit: ‘Fantasie is belangrijker dan kennis.’ Genieten 
van en kijken naar kunst leidt tot ontmoeting en een 
open blik op de samenleving. Kunsteducatie kan je via 
prikkelende vragen en het kietelen van je 
onderbewustzijn aanzetten tot dat leren genieten.” 
(Gerlinde Gilissen) 

 

2. ROND HET BERENHUIS 
2.1 DE BERENKAST 

Aan Het Berenhuis en op 6 andere plaatsen in de gemeente Heusden-
Zolder vind je een ‘Berenkast’.  Een Berenkast is een publieke boekenkast 
die voor iedereen en altijd toegankelijk is. Elke taal-genieter, lezer of 
nieuwsgierige neus kan hier, gewoon gratis, op 
zoek gaan naar een boek. De boeken zijn 
helemaal vrijblijvend mee te nemen en/of aan 
te vullen. Via dit duurzaam en ecologisch idee 
bereikt het Berenhuis een groot publiek. 
Iedereen die de kast opent, wordt 
geconfronteerd met taal. De Berenkasten zijn 
een laagdrempelige toeleiding naar 
bibliotheken en het plezier in lezen.  

 

2.2 DE BERENWANDELING 

Aan Het Berenhuis vertrekt de Berenwandeling, een tocht van 2,5 
kilometer door het landschap en de straten van Heusden-Zolder. Ook hier 
staan plezier in taal en kijken naar kunst centraal. Net als in Het Berenhuis 
vertrekt de  Berenwandeling van een verhaallijn die zorgt voor een grote 
betrokkenheid van de wandelaar. Onderweg zijn er 13 vertelpunten 
telkens gekoppeld aan een kunstwerk. Deze vertelpunten geven kansen 
om verhalen te vertellen, te fantaseren, waar te nemen, te filosoferen. 
Het is de bedoeling dat de wandelaar zijn eigen fantasie en die van zijn 
tochtgenoten gebruikt. Deze wandeling is niet begeleid. Het Berenhuis 
heeft wel een papieren gids die je mee op pad kan nemen. Je vindt deze 
terug via deze link of via de website van Het Berenhuis 
(https://www.ikzagtweeberen.com/berenwandeling). Deze wandeling is 
gratis, kan je altijd wandelen en is voor iedereen toegankelijk. Een 
onbeperkte kans om te genieten van taal en kunst.  

https://www.ikzagtweeberen.com/berenwandeling
https://www.ikzagtweeberen.com/berenwandeling
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2.3 DE BERENTUIN 

De Berentuin is een interactieve en 
vrolijke tuin, waar een stel muizen zich 
voorbereiden op een carrière als 
wetenschapper. De Berentuin geeft 
kansen om wetenschap en techniek te 
ontdekken in een kleine tuin boordevol 
mogelijkheden. In een sfeer van 
geborgenheid en verwondering worden de 
bezoekers al snel geboeid en helemaal 
meegenomen in de wereld van 
wetenschap en techniek. Via een aantal 
verrassende proeven worden de kinderen 
uitgedaagd om hun grenzen te verleggen 
en te vertrouwen in de rest van de groep. 
Door de begeleiding is er ook tijdens dit 
bezoek een duidelijke koppeling met 
beeldende kunst en taal.  

 

 

2.4 DE BERENMOBIEL 

De Berenmobiel is een kleinere versie van het Berenhuis in een 
verplaatsbare caravan. De Berenmobiel zorgt voor taalintegratie en 
kunsteducatie op externe locaties. Het Berenhuis komt op deze manier tot 
aan je deur tijdens inloopactiviteiten op beurzen, buurt- en wijkfeesten, 
schoolpleinen…. Ook in de werking van De Berenmobiel staat de typische 
interactieve werkwijze van taal in combinatie met kunst centraal.  

 

                                                           
1 https://www.einddoelen.be/  

3. DE DOELGROEP VAN HET BERENHUIS 
 

De voornaamste doelgroep van Het Berenhuis zijn scholen uit het 
basisonderwijs (5- jarige kleuters uit de laatste kleuterklas, leerlingen 
van het eerste tot en met het zesde leerjaar). Daarnaast ontvangt Het 
Berenhuis ook vaak leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en 
het buitengewoon secundair onderwijs. 

Telkens meer vinden ook andere groepen hun weg naar Het Berenhuis. 
Het is een boeiende omgeving om met studenten die opleidingen volgen 
rond opvoeding, onderwijs en kunsteducatie te spreken over de werking 
en de methodieken. Ook teams uit het onderwijs en de socio-culturele 
sector komen regelmatig op bezoek. Het is een manier om een frisse wind 
door het team te blazen en op zoek te gaan naar de rijkdom van 
meertaligheid, het plezier in kunst en het bevorderen van het 
welbevinden. Dromen en fantaseren zorgen voor uitdagende 
teambuildings, waar plaats is voor vertrouwen binnen de groep en het 
ontdekken van individuele talenten. Ook voor mensen met een 
verstandelijke beperking is een bezoek aan Het Berenhuis een 
buitengewone ervaring. Het Berenhuis is rolstoeltoegankelijk.  

4. DOELSTELLINGEN 
 

Het Berenhuis is een bijzondere belevingswereld die prikkelt om op een 
veilige en expressieve manier om te gaan met talenten, 
taal/meertaligheid en het genieten van kunst. We maken een koppeling 
tussen de activiteiten van Het Berenhuis en de ontwikkelingsdoelen en de 
eindtermen voor de leergebieden Nederlands en Muzische Vorming voor 
respectievelijk kleuters en lagereschoolkinderen1. We maken ook een 
koppeling voor de leergebiedoverschrijdende eindtermen Sociale 
vaardigheden voor het lager onderwijs.   

https://www.einddoelen.be/
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4.1 SOCIALE VAARDIGHEDEN 

4.1.1 EINDTERMEN VOOR LEERLINGEN VAN HET LAGER ONDERWIJS 
 

1. SOCIALE VAARDIGHEDEN - DOMEIN RELATIEWIJZEN 
 
De leerlingen kunnen 
1.1 zich op een assertieve wijze voorstellen. 
1.2 in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
1.3 zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 
1.4 hulp vragen en zich laten helpen. 
1.6 kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
1.7 zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe 

door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en 
aanvaardbaar zijn. 

1.9 ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.   
 
2. SOCIALE VAARDIGHEDEN - DOMEIN GESPREKSCONVENTIES 
 
De leerlingen kunnen 
2. in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale 

gespreksconventies naleven. 
   

3. SOCIALE VAARDIGHEDEN - DOMEIN SAMENWERKING 
 
De leerlingen kunnen  
3. samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 

achtergrond, geslacht of etnische origine. 
 

 

4.2 TAALSTIMULERING 

4.2.1 ONTWIKKELINGSDOELEN VOOR KLEUTERS 
 

1.  NEDERLANDS - LUISTEREN 

De kleuters kunnen  
1.1  een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door 

gebaar, mimiek met betrekking tot een concrete situatie 
begrijpen. 

1.2  voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen. 
1.3  een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, ondersteund 

door beeld en/of geluid, begrijpen. 
1.5  een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 

begrijpen. 
1.6  de bereidheid vertonen om naar elkaar te luisteren en om zich in 

te leven in een boodschap. 
 

2.  NEDERLANDS - SPREKEN 

De kleuters kunnen  
2.1  een voor hen bestemde mededeling en/of een verhaal 

zo (her)formuleren, dat de inhoud ervan herkenbaar 
overkomt. 

2.2  spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen 
omgeving of over wat ze van anderen vernamen. 

2.3  spreken over gevoelens als blijheid, angst, verdriet, 
verwondering. 

2.7  in een gesprek met een eenvoudige maar relevante 
vraag of met commentaar reageren. 

2.13  beleven plezier in het gebruiken van taal en het spelen 
met taal in concrete situaties.
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4.2.2 EINDTERMEN VOOR LEERLINGEN VAN HET LAGER ONDERWIJS 
 

1.  NEDERLANDS - LUISTEREN 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij: 
1.6  een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie; 
 

2.  NEDERLANDS – SPREKEN 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
2.1  aan leeftijdgenoten over zichzelf informatie verschaffen; 
2.2  aan iemand om ontbrekende informatie vragen; 
 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
2.5  vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden; 
2.6  van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten; 
2.7  bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door leeftijdgenoten; 

 

6.  NEDERLANDS - TAALBESCHOUWING 

6.1*  De leerlingen zijn bereid om op hun niveau:  
- bewust te reflecteren op taalgebruik en taalsysteem; 
- van de verworven inzichten gebruik te maken in hun talig handelen. 

6.2*  Bij het reflecteren op taalgebruik en taalsysteem tonen de leerlingen interesse in en respect voor de persoon van de ander, en voor de eigen en 
andermans cultuur. 

6.4  Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en concrete taalgebruikssituaties op hun niveau reflecteren op: 
- het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten; 
- het gebruik van in hun omgeving voorkomende talen; 
- normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal; 
- taalgedragsconventies; 
- de gevolgen van hun taalgedrag voor anderen en henzelf; 
- talige aspecten van cultuuruitingen in hun omgeving.



 
 

4.3 KUNSTEDUCATIE 

4.3.1 ONTWIKKELINGSDOELEN VOOR KLEUTERS 
 

1.  MUZISCHE VORMING - BEELD 
De kleuters kunnen  
1.1  visuele waarneming en beeldend 

geheugen versterken en vergroten door 
beeldelementen te herkennen. 

1.3  kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering 
onderscheiden en de ontdekking van 
beeldelementen verwoorden. 

 
3.  MUZISCHE VORMING - DRAMA 
De kleuters kunnen  
3.1 eigen belevenissen, ervaringen, 

gedachten, gevoelens, handelingen 
verwoorden. 

3.3  met een creatief stem- en taalgebruik 
expressief reageren en belevenissen 
uitbeelden. 

3.5  genieten van een gevarieerd aanbod van 
hedendaagse en klassieke 
kinderliteratuur, en voor hen bestemde 
culturele activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 EINDTERMEN VOOR LEERLINGEN VAN HET LAGER ONDERWIJS 
 
1.  MUZISCHE VORMING - BEELD 
De leerlingen kunnen  
1.1*  door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en 

beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen. 
1.2  door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover 

praten. 
1.3  beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 
1.4*  plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven. 
 

3.  MUZISCHE VORMING - DRAMA 
De leerlingen kunnen  
3.1*  genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele activiteiten. 
3.3  geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, 

beeldend of dramatisch weergeven. 
 

5.  MUZISCHE VORMING - MEDIA 
De leerlingen kunnen  
5.1  beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en 

herkennen. 
5.2  ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid 

kan oproepen. 
5.3  soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen (informatiedragers) 

aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 
5.4  een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats 

toekennen. 
5.5  eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken.  
 

6.  MUZISCHE VORMING - ATTITUDES 
De leerlingen kunnen  
6.1*  blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 
6.2*  zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. 
6.5*  respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen



 
 

5. DOELSTELLINGEN BIJ DE BERENTUIN 
Bovenop de doelstellingen van Het Berenhuis, komen in de tuin expliciet 
doelstellingen in verband met natuur en techniek aan bod.  

6.1 EINDTERMEN VOOR LEERLINGEN VAN HET LAGER ONDERWIJS 
 

1.  NATUUR 
ALGEMENE VAARDIGHEDEN 
De leerlingen kunnen 
1.2 onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze 

waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een 
hypothese. 

 

2.  TECHNIEK 
KERNCOMPONENTEN VAN TECHNIEK 
De leerlingen kunnen 
2.2 specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische 

systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of 
demonteren; 

2.3 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem 
niet of slecht functioneert; 

2.5 illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren; 
2.6 illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op 

kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke 
verschijnselen; 

2.8 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen 
herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek. 

 

 
 

 
 
 
 
TECHNIEK ALS MENSELIJKE ACTIVITEIT 
De leerlingen kunnen 
2.9 een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen 

door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen; 
2.11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 
2.12 keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch 

systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en 
met de beschikbare hulpmiddelen; 

 
De leerlingen zijn bereid 
2.16* hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 
 

TECHNIEK EN SAMENLEVING 
De leerlingen 
2.17 kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 
2.18 kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende 

toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische 
systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, 
voor anderen of voor natuur en milieu.



 
 

6. DOELSTELLINGEN VOOR DE LERARENOPLEIDING 
In 2008 publiceerde de Vlaamse regering een vernieuwde versie van de decretale basiscompetenties voor 
de leraar (https://www.einddoelen.be/lerarenopleiding). In dit onderdeel zijn de deelcompetenties  
opgenomen waaraan met een bezoek aan Het Berenhuis gewerkt kan worden. 

1 LERAAR ALS BEGELEIDER LEER- EN ONTWIKKELINGSPROCESSEN 
1.1  Achterhalen van de beginsituatie van de leerlingen en de groep 
1.3  Selecteren van leerinhouden en leerervaringen 
1.7  Een krachtige leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de groep 
1.9  Observeren en evalueren (proces en product) met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie 
1.10  Deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de 

school 
1.11  Adequaat begeleiden in het Standaardnederlands, rekening houden en gericht inspelen op de diverse 

persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen 
1.12  Omgaan met de diversiteit van de groep 
1.13  Bijdragen aan het gevoelig maken en openstaan voor talen door aan talensensibilisering te doen (voor 

kleuter- en lager onderwijs)  

2 LERAAR ALS OPVOEDER 
2.1  In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in de groep en op school 
2.2  Bevorderen van emancipatie van de leerlingen 
2.7 Communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties 

5 LERAAR ALS INNOVATOR + ONDERZOEKER 
5.1  Resultaten van onderwijsontwikkelingswerk en vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen 
5.3  Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen  
 

6 LERAAR ALS PARTNER OUDERS/VERZORGERS 
6.3  In overleg met het team, de ouders/verzorgers informeren over en betrekken bij het klas- en 

schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders.  
6.5  In Standaardnederlands (of in een ander passend register) communiceren met ouders/verzorgers met 

diverse achtergronden in diverse talige situaties  
6.6  Ontwikkelen van strategieën om te communiceren met anderstalige ouders 

 

7 LERAAR ALS LID VAN EEN SCHOOLTEAM 
7.3  Eigen didactische en pedagogische opdracht en 

aanpak in het team bespreekbaar maken  
 

8 LERAAR ALS PARTNER VAN EXTERNEN 
8.2  In Standaardnederlands adequaat in interactie 

treden met medewerkers van 
onderwijsbetrokken initiatieven  

 

10 LERAAR ALS CULTUURPARTICIPANT 
10.1  Actuele thema’s en ontwikkelingen 

onderscheiden en kritisch benaderen op 
volgende domeinen: sociaal-politiek, sociaal-
economisch, levensbeschouwelijk, cultureel-
esthetisch, cultureel-wetenschappelijk 

 

ATTITUDES 
A 2  Relationele gerichtheid 
A 3  Kritische ingesteldheid 
A 4  Leergierigheid 
A 5  Organisatievermogen 
A 7  Verantwoordelijkheidszin 
A 8  Flexibiliteit

https://www.einddoelen.be/lerarenopleiding
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7. DIDACTISCHE VERANTWOORDING2 
7.1 BASISPRINCIPES VAN EEN KRACHTIGE TAALDIDACTIEK3 

Werken vanuit betekenisvolle situaties: ook voor kinderen is de natuurlijke 
gedaante van taal zinvolle, doelgerichte dingen doen met taal. 
Betekenisvolle activiteiten moeten dan ook het startpunt vormen voor 
activiteiten met kinderen op school.  

Rijke interactie: veel taalaanbod én veel kansen om taal te produceren. 
Leerlingen hebben veel kwantiteit van rijke kwaliteit nodig. Ze hebben nood 
aan een aanbod van veel spreken, veel luisteren, veel schrijven en veel 
lezen. Door herhaaldelijk hetzelfde aan te bieden en in te oefenen 
verwerven kinderen de nodige taalvaardigheden.  

Communicatief handelen én erover reflecteren: het is belangrijk leerlingen 
te confronteren met betekenisvolle, communicatieve taaltaken, waarbij 
bewust aandacht gaat naar de manieren om die taken uit te voeren (denk 
aan goede strategieën voor het naar voor brengen van een spreektaak) en 
naar de taalelementen die bij het uitvoeren van deze taken gebruikt 
worden (woorden, zinsconstructies, tekstconventies, spellingregels, …).  

Motivatie als motor voor taalleren: omdat motivatie helpt hindernissen te 
overwinnen, vol te houden, hulp in te roepen en taakgericht te werken.  

De uitdaging telt: taken moeten aansluiten bij de zone van naaste 
ontwikkeling, ze moeten net boven het niveau van de leerling liggen, zodat 
de leerling aangesproken wordt en uitgedaagd wordt om zijn eigen grenzen 
te verleggen. De leerkracht moet basisvertrouwen hebben in het 
leervermogen van de leerling en hoge verwachtingen koesteren. Net dan 
komen leerlingen tot leren.  

                                                           
2 Op basis van Bruggen, J. & Poelmans, P. (2018). Taalintegratie bij kinderen aan de hand van kunsteducatie. 
Literatuuronderzoek ‘Actuele onderwijsvraagstukken’, PXL.  
3 Van den Branden, K. (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs, Leuven: Acco. 
4 Leemans L. (17 april 2016). Meertaligheid als talent, niet als probleem. Geraadpleegd op 28 mei 2018 via 

Inspelen op verschillen tussen leerlingen: iedere leerling is anders, heeft 
andere interesses en voorkennis, vertrekt met andere talenten. Door een 
gevarieerd aanbod aan werkvormen, leermaterialen, opdrachten en 
ondersteuning, kan de leerkracht recht doen aan deze verschillen.  

 

7.2 TAALINTEGRATIE  

Vandaag is het niet meer aan de orde of onze samenleving multicultureel is 
of niet. In grootsteden is multiculturaliteit realiteit. Maar ook buiten de 
grootsteden leven mensen meer en meer in een mix van culturen. Kinderen 
worden vanaf het begin van hun leven geconfronteerd met deze 
multiculturele samenleving binnen scholen en crèches. Het is dus van groot 
belang om voorbereid te zijn op leven en werken in deze realiteit. Het is 
uiteraard geen verhaal van rozengeur en maneschijn. Er komen regelmatig 
conflicten, mislukkingen en gevoelens van onbegrip aan te pas. Toch is het 
van essentieel belang om samen deze moeilijkheden onder ogen te zien, 
bespreekbaar te maken en aan te pakken. De diversiteit als culturele schat 
benaderen, maakt dat je vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid. 

Kinderen met een migratieachtergrond kampen met extra obstakels. Zij 
worden niet enkel uitgesloten omwille van hun moedertaal of het 
gebrekkige Nederlands maar ook omwille van hun afkomst en cultuur. Zij 
verlangen dan ook naar aanvaarding. Taal en identiteit hangen sterk 
samen.4 Uitsluiting zorgt ervoor dat ze niet snel gemotiveerd zijn om het 
Nederlands te leren.5 Leerlingen voelen zich beter wanneer hun thuistaal 
op een positieve manier benaderd wordt en ze zich aanvaard voelen. Dit uit 
zich in een grotere betrokkenheid, verhoging van het zelfvertrouwen en een 
positiever klasklimaat. Als gevolg hiervan is er vaak een verhoging van de 
schoolprestaties.  

https://www.klasse.be/40747/meertaligheid-als-talent-als-probleem/ 
5 Leemans L. (6 oktober 2016). “Als anderstaligen zich aanvaard voelen, leren ze sneller Nederlands”. 
Geraadpleegd op 28 mei 2018 via https://www.klasse.be/53730/allochtone-jongeren-motivatie-voor-taal/ 
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Vaak zien we bij meertalige leerlingen geen onderscheid tussen thuistaal en 
schooltaal. De kinderen gebruiken verschillende talen door elkaar, 
afhankelijk van de context en de gesprekspartners. Vaak gebeurt dit om 
omdat ze zowel hun moedertaal als het Nederlands niet volledig beheersen. 
Een kind dat zijn moedertaal voldoende beheerst, heeft het makkelijker om 
een andere taal, zoals het Nederlands, op een vlottere manier onder de 
knie te krijgen. Het is dus van essentieel belang dat een kind zijn 
moedertaal leert. Door het leren van een moedertaal, breidt de 
woordenschat uit, krijgt het kind voeling met grammatica en taalstructuur, 
leert het kind (spontane) gesprekken voeren en taal te hanteren als spel. De 
leerkracht kan een pragmatische aanpak hanteren om een brug te leggen 
tussen thuistaal en schooltaal. Leerlingen kunnen elkaar bijvoorbeeld 
helpen in de thuistaal als er iets niet begrepen wordt. Het is uiteraard 
belangrijk om het Nederlands op een hoog niveau te hanteren en gebruik te 
maken van een uitdagende en rijke woordenschat en zinsbouw. Enkel op 
die manier kunnen leerlingen een taal in alle aspecten leren.  

 

7.3 KRACHTIGE TAALLEEROMGEVING 

Volgens de resultaten van het PISA-onderzoek is het gemiddelde taalniveau 
van Vlaamse leerlingen tamelijk hoog.6  Er is echter een grote kloof tussen 
de beste en de slechtste presteerders. Verder is er een positieve 
samenhang tussen het taalniveau van leerlingen en hun socio-economische 
status. Eén van de verklaringen is dat leerlingen met een lage socio-
economische achtergrond een minder hoog cultureel kapitaal meekrijgen 
van thuis. Er ligt geen krant op de salontafel, er wordt zelden naar culturele 
voorstellingen gegaan, er wordt vaak dialect gesproken,… Op school 
hanteert men echter de Nederlandse standaardtaal, een taal die in 
middenklassengezinnen met een hogere socio-economische status 
gangbaar is. Niet alle kinderen zullen de schooltaal dus even vlot aanleren 

                                                           
6 http://www.oecd.org/pisa/  

en gebruiken. Taalvaardige kinderen hebben het op sociaal vlak vaak 
makkelijker dan hun minder taalvaardige leeftijdsgenoten. Ook voor hun 
identiteitsontwikkeling is een sterke taalvaardigheid een pluspunt.  
 
Binnen leersituaties in scholen is er vaak weinig aandacht voor authentieke 
taalproductie door leerlingen. Er overheerst een nadruk op het taalsysteem, 
de correctheid van taal en het reproduceren van vooraf vastgelegde 
taalvormen en deelvaardigheden. Bijgevolg krijgen leerlingen weinig 
feedback op hun levensecht taalgebruik.7  
 
In onderzoek naar de rol van de thuistaal voor de taalvaardigheid van 
leerlingen, komen enkele belangrijke vaststellingen naar boven, die de kijk 
van leraren op de thuistaal kunnen veranderen:  

- tweetaligheid en tweetalig onderwijs hebben geen negatief effect op 
de ontwikkeling van de tweede taal (hier het Nederlands); 

- de houding van opvoeders, leerkrachten en maatschappij tegenover de 
thuistaal heeft een invloed op de eigenwaarde en de identiteit van de 
leerlingen (en daardoor ook op het leren en de integratie); 

- de kwaliteit van de interactie is belangrijker dan de kwantiteit. In de 
thuiscontext moet dus gekozen worden voor interactie in de ‘sterkste’ 
taal, die taal die de kwaliteit van de interactie garandeert, de taal die 
de ouders het beste beheersen of goed beheersen 

Een positieve houding ten opzichte van meertaligheid kan zorgen voor 
meer emancipatie bij leerlingen. Vandaar dat er steeds meer pleidooien 
gehouden worden voor het stimuleren van de thuistaal én het leren van het 
Nederlands. Uiteraard is een pleidooi voor focus op het Nederlands 
belangrijk, niet in het minst omwille van maatschappelijke en educatieve 
redenen. Het pleidooi voor de focus op het gebruik van de eigen taal, de 
thuistaal, gaat uit van sociaal-emotionele redenen. Het is belangrijk dat 

7 Van den Branden, K. (2010). Lerende gemeente: gids voor flankerend onderwijsbeleid: 3. Taalbeleid in het kwadraat: 
krijtlijnen voor een taalstimulerend jeugdbeleid op gemeentelijk niveau, nr. 3., 37-65.  

http://www.oecd.org/pisa/
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leerlingen hun eigen taal functioneel leren inzetten, net ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van het Nederlands. Dit kan alleen maar de algemene 
ontwikkeling en de motivatie van leerlingen ten goede komen.8  

Om taal te verwerven moet voldaan zijn aan een krachtige 
taalleeromgeving. Deze krachtige leeromgeving wordt als volgt geschetst9:  

 

 
 

Kinderen worden in Het Berenhuis aangespoord om vanuit de eigen 
identiteit te ageren en reageren op de gebeurtenissen en de verhalen die 
door de begeleider worden geïnitieerd. Machteld Verhelst stelt vanuit 
onderzoek dat taalstimulering het best werkt als het al doende, natuurlijk, 
leuk en ongedwongen gebeurt, inspeelt op wat de kinderen zelf 
aanbrengen en voldoende concreet is, de thuistaal respecteert en rekening 
houdt met de diversiteit van de kinderen10.  

Het Berenhuis gaat uit van deze vaststellingen en creëert een omgeving 
waarin aan deze voorwaarden wordt voldaan. De leerkracht of begeleider 
krijgt gedurende het bezoek aan Het Berenhuis heel wat handvaten om 
vanuit deze opvatting in de eigen onderwijsleercontext op een andere 
manier in interactie te treden met de kinderen.  

                                                           
8 Jordens, K. (2016). 'Turks is niet om te leren, juf' - talige diversiteit in het lager onderwijs. Doctoraat KU Leuven. 
9 Van den Branden, K. (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs, Leuven: Acco. 

Een aantal kenmerken van de werkwijze van Het Berenhuis om aan 
taalstimulering te doen, waarin duidelijk de kenmerken van de krachtige 
taalleeromgeving vervat zijn:  
- alles mag en kan besproken worden; 
- vanuit verhalen en gebeurtenissen worden koppelingen gemaakt met 

de leefwereld van de kinderen; 
- vanwege de koppeling met de leefwereld van de kinderen, gaat het om 

zinvolle situaties, die voor de kinderen motiverend zijn en waarbij het 
kind een unieke bijdrage kan leveren; 

- er worden in dialoog situaties gecreëerd waarin taalgebruik authentiek 
en doelgericht is; 

- het gaat om situaties waarin kinderen met verschillende 
gesprekspartners in interactie gaan: met de begeleider, met de andere 
kinderen, met de dieren uit de verhalen, met de leraar, met de ouders. 
Het taalgebruik passen kinderen (automatisch) aan aan de situatie 
waarin ze zich bevinden.  

- het gaat om situaties waarin de kinderen verschillende 
taalcompetenties tegelijkertijd kunnen oefenen: ze moeten lezen, 
luisteren en praten. De kinderen moeten niet schrijven, maar dit kan 
een mogelijke uitbreiding zijn voor de toekomstige werking van Het 
Berenhuis.  

- kinderen mogen vrijuit (authentiek) spreken en reageren. Hierop wordt 
taalontwikkelende feedback gegeven: bijvoorbeeld hetgeen het kind 
zegt in correcte bewoordingen herhalen, zonder corrigerend te willen 
optreden.  

- de nadruk op het authentieke, betekent dat ook de thuistaal van de 
leerlingen toegelaten en gewaardeerd wordt.  

- kinderen worden hier zelfs toe aangezet door de woorden in een 
vreemde taal zoals je ze overal vindt tegen de muren van Het 
Berenhuis, door te tellen in verschillende talen… 

10 Verhelst, M. (2011), Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar, Studieopdracht Kind & Gezin. 
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- kinderen van allochtone afkomst die moeilijkheden ondervinden met de 
Nederlandse standaardtaal, ook talige succesbelevingen laten ervaren 
via het gebruik van de thuistaal. 

 
Ook in het Europees referentiekader over taalbeleid komt het rijke erfgoed 
van uiteenlopende talen en culturen in Europa sterk tot uiting. Er is zelfs 
sprake van een paradigmaverschuiving: waar eerst veel nadruk lag op het 
verwerven van de taal van het land waarin men woont én het Engels als 
vreemde taal, komt nu veel meer klemtoon op wederzijds begrip en 
samenwerking tussen vele talen in de samenleving.  

 

“Vanuit dit perspectief is het doel van taalonderwijs 
ingrijpend veranderd. Het wordt niet langer simpelweg 
beschouwd als het bereiken van de 'beheersing' van één, 
twee of zelfs drie afzonderlijke, geïsoleerde talen, met de 
'ideale moedertaalspreker' als ultiem rolmodel. Het doel is 
nu veeleer om een linguïstisch repertoire te ontwikkelen 
waarin alle taalvaardigheden een plaats hebben. Dit 
impliceert uiteraard dat de door onderwijsinstellingen 
aangeboden talen dienen te worden gediversifieerd en dat 
studenten en leerlingen de gelegenheid moet worden 
geboden om de juiste meertalige competentie te 
ontwikkelen. Bovendien is, als eenmaal is vastgesteld dat 
taalleren een levenslange opgave is, de ontwikkeling van de 
motivatie, de vaardigheid en het zelfvertrouwen van 
jongeren in de confrontatie met nieuwe taalervaringen 
buiten school van centraal belang geworden.”11  

 

                                                           
11 http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/1/3/ 

7.4 WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID 

Welbevinden en betrokkenheid zijn de voorwaarden voor het komen tot 
taalstimulering. Welbevinden is een bijzondere toestand van het 
gevoelsleven. Een hoog welbevinden ontstaat als het kind beschikt over een 
positief zelfbeeld en wanneer de context waarin ze zich bevinden tegemoet 
komt aan de basisbehoeften. Betrokkenheid is een bepaalde belevingswijze 
bij een activiteit of een aanbod. Hoge betrokkenheid ontstaat wanneer de 
activiteiten aansluiten bij de exploratiedrang en aansluiten bij de grens van 
de individuele mogelijkheden. In onderwijsleersituaties streven we naar 
een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid.12  

Zoals aangegeven in de figuur van de krachtige taalleeromgeving, zal een 
kind in een positief en veilig klimaat, waar betekenisvolle activiteiten 
aangeboden worden, met de nodige interactie en ondersteuning komen tot 
taalontwikkeling. Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen kan 
zich maar manifesteren wanneer kinderen vertoeven in een positief en 
veilig klimaat. Net dan genieten kinderen van datgene wat aan bod komt, 
stellen ze zich open voor datgene wat op hen af komt, zijn ze spontaan en 
durven ze zichzelf te zijn, durven ze uitdagingen aan te gaan. Kinderen 
krijgen in dit klimaat de kansen om initiatief te nemen, ook om fouten te 
maken en te durven experimenteren. Ze worden gerespecteerd om wie ze 
zijn en mogen hun eigen inbreng doen. Dit is de basis voor fundamenteel of 
beklijvend leren, wat nodig is om te komen tot taalverwerving.  

In Het Berenhuis is aan deze voorwaarde voldaan. Kinderen krijgen van 
meet af aan de boodschap dat ze mogen spreken, dat naar datgene wat ze 
vertellen ook geluisterd wordt, dat datgene wat ze te vertellen hebben ook 
waardevol is. Door de aanpak van de begeleiders, de aanwezigheid van 
kunstwerken, de positieve sfeer, de architectuur/infrastructuur van het huis 
worden kinderen geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. Ze ervaren al snel dat 
in Het Berenhuis heel wat kan en dat iedere bijdrage aan het gesprek zijn 

12 www.cego.be  

http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/1/3/
http://www.cego.be/
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waarde heeft. Kinderen voelen zich goed, voelen zich thuis bij de beren en 
durven zichzelf te tonen. De positieve en waarderende aanpak zorgt ervoor 
dat zowel het welbevinden als de betrokkenheid van kinderen zich snel op 
een hoog niveau bevinden.  

Omwille van de nadruk op de authentieke beleving, is de kracht van Het 
Berenhuis dat geen twee bezoeken hetzelfde zijn. De inbreng van de 
bezoekers bepaalt het parcours doorheen het huis, bepaalt de tijd die in 
een bepaalde kamer gespendeerd wordt, bepaalt het onderwerp van het 
gesprek,…. De bezoekers voelen snel aan dat ze uitgedaagd worden om 
mee te doen en mee te denken en dat ze aangesproken worden op hun 
kennen en kunnen. Iedere bezoeker ervaart dat hij best al veel kan, 
misschien zelf meer dan hij zelf wist. De tijd om kennis te maken met de 
groep en de accurate observatie van de begeleiders doorheen het bezoek, 
zorgen ervoor dat geen bezoeker uit de boot valt. Bij het bekijken van 
videofragmenten van bezoeken valt op dat zelfs de ‘stille’ kinderen signalen 
geven van hoog welbevinden en hoge betrokkenheid.  

 

7.5 KUNSTEDUCATIE 

Uit onderzoek (Eisner, 2002 – Sansa, 2007 – Jensen, 2008 ) blijkt dat 
beeldende kunst een belangrijk fundament voor een breinvriendelijk 
onderwijs is: het vergroot de cognitieve ontwikkeling, de emotionele 
expressie, het culturele bewustzijn, het ethische besef en kan een 
wezenlijke rol spelen in het onderwijs. Via de vernieuwde methodiek van 
Het Berenhuis – Beary Tales – zetten we beeldende kunst in als instrument 
voor talent en taalontwikkeling in relatie tot het welbevinden van leerling,  

                                                           
13 Jäger G. (28 november 2017). Zeven redenen voor meer kunst op school. Geraadpleegd op 3 juni 2018 via 
https://www.rektoverso.be/artikel/pleidooi-voor-kunstinclusief-curriculum 
14 Wevers S. (19 april 2016). OESO pleit voor meer kunsteducatie in (het) algemeen onderwijs. Geraadpleegd 
op 3 juni 2018 via http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/04/19/oeso-pleit-voor-meer-kunsteducatie-in-
het-algemeen-onderwijs 

leerkracht en ouder. Het is een toekomstgerichte benadering naar een 
open communicatieve samenleving. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit kansarme of kwetsbare gezinnen die 
participeren binnen verschillende kunstactiviteiten een hogere slaagkans 
hebben om hun schoolloopbaan effectief af te ronden. Het is dan ook 
belangrijk dat kinderen tijdens hun schoolcarrière de kans krijgen om in 
contact te komen met kunst. Niet enkel de hogere slaagkansen zijn 
belangrijk.  Kinderen die tijdens hun schoolcarrière participeren binnen 
kunsteducatie worden gestimuleerd tot nieuwsgierigheid, verbeelding, 
verwondering, een groter inzichtsvermogen en betere sociale 
vaardigheden. Kunst kan kinderen aanmoedigen tot kritisch denken, leren 
omgaan met tegenstrijdigheden en ondersteunen in het proberen oplossen 
van probleemstellingen.  

Kunsteducatie is met andere woorden het aanleren van de verscheidene 
manieren waarop naar de wereld gekeken kan worden en hoe men hiermee 
kan omgaan.13 Ook naar de toekomst kan kunsteducatie een positieve 
invloedsfactor  zijn. In onze steeds transformerende en vooruitgaande 
maatschappij zijn mensen met deze specifieke (kunstzinnige) achtergrond 
vaak een sleutelpunt tot hedendaagse probleemstellingen. Zij kunnen als 
creatieve en baanbrekende productontwikkelaars ingezet en bekeken 
worden.14 Het is belangrijk dat zowel het onderwijs als culturele 
organisaties, bibliotheken, musea, theaters en kunstcentra hun 
verantwoordelijkheden opnemen omtrent kunsteducatie. Zij kunnen, in 
overleg en samenwerking met het onderwijs bijvoorbeeld samen allerlei 
alternatieven ontwikkelen en uitwerken waar kunsteducatie aan te pas 
komt of centraal staat. Het Berenhuis is hier een mooi voorbeeld van.15 

15 Reekmans K., Roden C. en Nauwelaert K. (oktober 2017). Vertaalde verbeelding: Muzische inspiratie voor 
taalstimulering in de meertalige klas. (1ste druk). Antwerpen: Garant Uitgevers N.V. 



 
15 

 

8. NA HET BEZOEK AAN HET BERENHUIS 
We geven je graag wat tips mee, zodat je na het bezoek aan Het Berenhuis 
in je eigen klas of groep aan de slag kan. Raadpleeg zeker ook de informatie 
over de methodiek ‘Beary Tales’ en neem de inspirerende magie van het 
Berenhuis mee naar je klas.  

8.1 VUISTREGELS VOOR ALGEMENE TAALSTIMULERING IN DE KLAS 

- Geef kinderen veel spreekkansen; 
- Geef positieve reacties op taaluitingen van kinderen; 
- Verzorg een goed taalaanbod; 
- Accepteer wat kinderen zeggen en verwoord dit op een andere 

manier; 
- Observeer en wees geduldig; 
- Dwing het kind niet tot spreken; 
- Probeer je in te leven in de reacties van kinderen; 
- Heb oog voor de kinderen die niet meteen op het voorplan treden; 
- Wees niet bang wanneer er even in een thuistaal wordt 

gecommuniceerd. Besef dat het waarschijnlijk niet over jou gaat.  
- Stimuleer het wanneer een kind een nieuw woord uitvindt, ook al 

bestaat het niet; 
- Zorg dat taal als iets plezants wordt ervaren, niet als iets waarvoor je 

strafpunten krijgt; 
- Besef dat alles taal is; 
- Ondersteun met gebaren, prenten, voorwerpen- maak je woorden 

visueel; 
- Ga positief in op elke poging tot communicatie (non-verbaal en 

verbaal, zowel in de thuistaal als in het Nederlands). Geef kinderen een 
pluim wanneer ze zich uiten, geef de pluim door aan de ouders; 

- Weet dat thuistaal geen belemmering is, het vormt net een basis 
waarop gewerkt kan worden. 

8.2 BRENG DE BEGINSITUATIE IN KAART 

Het is belangrijk om te weten wie er nu precies in je klas zit. Door goed te 
observeren, de juiste vragen te stellen en taal als onderwerp ter sprake te 
brengen, komt je heel wat te weten. We geven je wat denk- en richtvragen 
mee! 
- Welke thuistaal spreken de kinderen van je klas? 
- Welke (talige) achtergrond hebben de kinderen?  
- Welk gevoel hebben kinderen bij de taal/talen die ze spreken? In welke 

taal dromen ze? In welke taal denken ze? Welke taal zit in hun hoofd? 
Welke taal zit in hun hart?, … 

- Wat is het gemiddelde welbevinden en betrokkenheid van je 
leerlingen?  

- Bij welke type activiteiten voelen welke leerlingen zich goed? Wat 
doen ze graag/minder graag? 

Ga daarna aan de slag en experimenteer met het betrekken van de 
thuistaal. Kan je verschillen vaststellen als je daarna weer observeert? 
 

8.3 BOUW VOORT OP DE THUISTAAL 

Moeilijk? Eens je het probeert, heb je het snel onder de knie! Je kan onder 
andere voortbouwen op de thuistaal door  
- gebruik te maken van verhaaltjes en liedjes uit verschillende talen; 
- een meertalige muurkrant op te bouwen waarop de meest 

gehanteerde schoolse begrippen zijn opgenomen; 
- actualiteit in het land van herkomst betrekken en als tolk optreden; 
- kennis van de thuistaal inbrengen in taalbeschouwingen Nederlands;  
- ‘Goede morgen’ leren zeggen/leren tellen in elke aanwezige thuistaal; 
- het aantal letters/tekens van de verschillende thuistalen tellen; 
- samen woorden zoeken die in elke aanwezige thuistaal hetzelfde 

klinken of op elkaar lijken; 
- een klaspop die prof in de meertaligheid is; 
- …  
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9. BELEIDSMATIGE ACTIES 
 

Bespreek met collega’s en directie welke beleidsmatige doelstellingen jullie 
voorop willen stellen.  Dit kan door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met 
onderstaande richtvragen.  

- Hoe gaat de school om met meertaligheid?  
- Zit het team op dezelfde lijn inzake de visie op taalactivering?  
- Hoe communiceren we met (anderstalige) ouders?  
- Wat is nodig om de behoeften van kinderen zo goed mogelijk te 

beantwoorden?  
- Hoe kunnen we kinderen het best stimuleren en een rijke 

taalomgeving creëren?  
- Welke concrete acties gaan we stellen om de visie inzake 

taalstimulering te bereiken? Taakverdeling? 
- Wanneer evalueren jullie de doelstellingen die je als team 

vooropstelde? 

De website Metrotaal, mind the gap (www.metrotaal.be) is een 
inspirerende tool om als school te werken aan een open taalbeleid. Deze 
site is het resultaat van het Validiv-project, mat als doel de talige diversiteit 
in het basisonderwijs in Vlaanderen te benutten als een troef.  

Via de toolbox van TO-TAAL (Education for all, UCLL) kan een school ook 
aan de slag gaan rond het taalbeleid op school. Het uitgangspunt van deze 
methodieken is leerlingen én leerkrachten laten groeien in taalkracht en 
welbevinden.  

 

10.  CONTACTGEGEVENS 
Het Berenhuis 
Koerselsebaan 30 
3550 Heusden- Zolder (België) 
 

Correspondentieadres 
Art 27 vzw/Het Berenhuis 
Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie 
Koerselsebaan 30 
3550 Heusden-Zolder 
 

Telefoonnummer  
0032497085724 
 

Rekeningnummer  
IBAN BE 12 0011 2518 9892 
BICCODE GEBABEBB 
t.a.v. Art 27 vzw  
Koerselsebaan 30 
3550 Heusden-Zolder 
Ondernemingsnummer: 424206140 
Vrij van BTW 
 

Website 
www.ikzagtweeberen.com 
 

Email 
gerlinde.gilissen@pandora.be  
 

Sociale media 
http://www.facebook.com/ikzagtweeberen   
https://www.instagram.com/house_of_the_bears 
 

Colofon 
Deze bundel kwam tot stand in een samenwerking tussen Art 27 vzw/Het Berenhuis, Joshe 
Bruggen en Pauline Poelmans, studenten van de Specifieke Lerarenopleiding, Nele Dhert en 
Eline Valkeneers, Hogeschool PXL, PXL-MAD, School of Arts.  
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