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1 OVER HET BERENHUIS 

Het Berenhuis is de driedimensionale versie van het boek: ‘Ik zag twee beren’. Maar 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 harige, gevleugelde en 

vierpotige vrienden. In een aantal ruimten, verdeeld over de benedenverdieping en de kelder van het huis, worden kinderen en volwassenen 

meegenomen in een verhaal, dat vooral hun eigen verhaal wordt en is. Elke ruimte is gebaseerd op een verhaal uit het boek en is vormgegeven 

met zo weinig mogelijk middelen, teneinde de fantasie de vrije loop te laten. Soms zijn de schilderijen, waarop de verhalen gebaseerd zijn, 

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 aard (bijvoorbeeld het toevoegen van enkele objecten), van audiovisuele aard (bijvoorbeeld een 

geluidsfragment, een filmpje) en van tastbare aard (bijvoorbeeld een warm tapijt, de kilte van de kelder). Elke ruimte heeft een eigen invulling 

en sfeer, gaande van de intimiteit van de witte kamer tot het hoogtegevoel in een trapruimte. Gezien de beperkte ruimte hebben een aantal 

kamers een dubbele functie door het spelen met verlichting en het werken met verstopte wanden. Elke ruimte is optimaal benut, tot en met de 

toiletten.  

De groepen worden ontvangen door een begeleider, 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.  

De ultieme doelstelling van Het Berenhuis is elke bezoeker, jong en oud, weer naar huis te laten gaan met het gevoel dat hij/zij zoveel meer 

kan dan hij/zij dacht. Elk verhaal wordt dan ook aangemoedigd en positief gestimuleerd. Een fout gevormde Nederlandstalige zin of een fout 

uitgesproken woord wordt niet afgestraft met: ‘Foei, dat kan jij toch mooier zeggen!’, maar wordt door de begeleider herhaald in de juiste 

grammaticale setting: ‘Dus je bedoelt dat…’. Het kind zal spontaan de juiste zin herhalen.  
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In Het Berenhuis is het Nederlands de voertaal, maar er is aandacht voor meertaligheid en andere talen. Als een kind de juiste 

Nederlandstalige woorden niet kan vinden om zijn/haar emotie uit te drukken, mag dat gerust in de eigen thuistaal gebeuren. Klasgenoten die 

dezelfde taal machtig zijn, gaan dan spontaan vertalen. Het voorlezen en vertalen van verhalen in de andere talen is een meerwaarde, die vaak 

ook door de autochtone kinderen als positief wordt ervaren. Vaak staan zij verstomd wat hun anderstalige klasgenoten zomaar kunnen verstaan 

en spreken. Plots worden die kinderen, die anders moeite hebben om het niveau te volgen, voor eventjes een held. Door wat eenvoudige 

aandacht voor wat ze kunnen, worden zij spontaan verheven tot ‘een prins(es) van lettertjes’, terwijl taal en alles wat daarmee samenhangt, net 

altijd ervaren werd als hun zwakste punt.  

In Het Berenhuis staan op verschillende plaatsen woorden die verwijzen naar elementen in het huis: vensterbank, deur, plafond, schakelaar, … 

De woorden zijn ook vertaald in de Turkse en Franse taal. Deze toevoegingen zijn vrijblijvend. Het wordt niet actief door de begeleider 

aangehaald. Als een groep hierop inpikt, wordt het onderdeel van de avonturentocht. Is dat niet zo, dan wordt er verder over gezwegen. Vooral 

oudere kinderen uit de laatste jaren van het basisonderwijs blijken hier erg op gefocust.  

De kinderen zien het woord ‘kapstok’ al meteen als ze bij het binnenkomen de jassen ophangen. Het wordt een vrolijke 

zoektocht, waarbij spontaan aan taaluitwisseling wordt gedaan. Zo is het Turkse woord voor kelder: ‘Bodrum’. Een Vlaams kind 

vond dit wel heel raar, want zij bracht haar zomervakantie door in de Turkse badplaats Bodrum. ‘Dus ik was op vakantie in de 

kelder?’, vroeg ze aan haar klasgenote van Turkse origine. ‘Vergeet niet dat je op Zolder woont’, antwoordde de klasgenote ad 

rem, verwijzend naar de woonplaats Zolder. De leerkracht was verbaasd over het feit dat het Turkstalige meisje in staat was 

woordspelingen te maken, terwijl taal net haar zwakste punt was.  

Het visualiseren van taal is een belangrijk uitgangspunt in Het Berenhuis. In de trapopening hangt het schilderij van de aap die aan een 

luchtballon bengelt. Het verhaal vertelt dat de aap hoogtevrees heeft, maar dat hij dapper genoeg is om zijn angsten te overwinnen. 

Hoogtevrees blijkt een woord dat niet zo snel tot de woordenschat van kinderen van de lagere klassen van het basisonderwijs behoort. Maar 

omwille van het visualiseren van dit woord, zal het beklijvend effect groter zijn.  
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Om het vertellen te stimuleren, wil Het Berenhuis een intieme plaats zijn waar het veilig is voor elk kind. 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.  

Het Berenhuis werd opgenomen als ‘good practice’ in het kader van het Life-Long-Learning-programma van de Europese Commissie om 

voortijdige schoolverlating te voorkomen door het stimuleren van taalvaardigheden.1 Sinds september 2011 is Het Berenhuis erkend als 

Cultuurschakel van CANON Cultuurcel. 

  

                                                
1 * EXACT, Life Long Learning: www.exact4.eu  
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2 DOELGROEP 

Scholen uit het basisonderwijs vormen de voornaamste doelgroep. Concreet gaat het om: 

• groepen kleuters uit de laatste kleuterklas; 

• leerlingen uit het lager onderwijs, van leerjaar 1 tot en met leerjaar 6; 

• leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. 

Naast de scholen, komen in Het Berenhuis ook steeds meer groepen volwassenen op bezoek. Een eerste bezoek van een groep Turkstalige 

vrouwen leidde tot heel wat naambekendheid in de buurt. Ze vonden Het Berenhuis (net als de kinderen) een veilige plek en waren blij met 

onze aandacht voor de thuistaal. Zij delen onze zorg om de juiste kennis van het Turks en erkenden volmondig dat zij die niet meer machtig 

zijn.  

Verder is Het Berenhuis ook vaak het kader voor verjaardagsfeestjes. Vaak gaat het om gemengde groepen, want uiteraard zijn de 

autochtone klasgenoten ook uitgenodigd. Het programma is hetzelfde als het programma voor scholen. Veel anderstalige gezinnen zijn klein 

behuisd en vinden in Het Berenhuis een ideale plaats om een feestje te organiseren waar ze toch hun eigen stempel op kunnen drukken.  

Tot slot ontvangt Het Berenhuis ook verschillende groepen volwassenen die beroepshalve met kinderen bezig zijn, zoals begeleiders uit de 

kinderopvang, groepen leerkrachten, logopedisten en studenten uit de lerarenopleiding. In samenspraak met de Toeristische Dienst van de 

gemeente Heusden-Zolder wordt soms een dagprogramma uitgewerkt met bijvoorbeeld een aanvullend bezoek aan het asielcentrum, een 

wandeling op de mijnsite of een moskeebezoek.  
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3 DOELSTELLINGEN  

In de inleiding werd reeds uitgelegd dat Het Berenhuis staat voor de creatie van een bijzondere belevingswereld waarin men, middels het 

thema van de beren, wordt aangezet om op een veilige en expressieve manier om te gaan met taal en meertaligheid.  

In de onderdelen “3.1 Taalstimulering” en “3.2 Kunsteducatie” maken we een koppeling tussen de activiteiten van Het Berenhuis en de 

ontwikkelingsdoelen en de eindtermen, voor respectievelijk kleuters en lagereschoolkinderen.2  

Er kunnen een aantal koppelingen gelegd worden naar het beroepsprofiel van de leraar. In 2008 publiceerde de Vlaamse regering een 

vernieuwde versie van de decretale basiscompetenties voor de leraar.3 In onderdeel “3.3 Doelstellingen voor de leraar” vind men de 

deelcompetenties  waaraan met een bezoek aan Het Berenhuis gewerkt kan worden. 

3.1 Taalstimulering 

3.1.1 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. 

                                                
2 http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/ 
3 http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=25 
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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   kunnen een voor hen bestemde mededeling en/of een verhaal zo (her)formuleren, dat de inhoud ervan herkenbaar overkomt. 

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

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

2.7   kunnen 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. 

 

3.1.2 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; 



 

10 
 

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. 
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3.2 Kunsteducatie 

3.2.1 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. 

 

3.2.2 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. 
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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. 
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3.3 Doelstellingen voor de leraar 

BASISCOMPETENTIES 

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 
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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 
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A 8  Flexibiliteit 
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4 DIDACTISCHE VERANTWOORDING 

4.1 Taal 

Volgens de resultaten van het PISA-onderzoek is het gemiddelde taalniveau van Vlaamse leerlingen tamelijk hoog.4 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. Een verklaring ligt erin dat er bij leerlingen met een lage socio-economische achtergrond een minder hoog cultureel 

kapitaal meekrijgen van thuis uit. Er ligt geen krant op de salontafel, er wordt zelden naar culturele voorstellingen gegaan, er wordt vaak dialect 

gesproken, etcetera. Op school hanteert men echter de Nederlandse standaardtaal, een taal die in middenklassengezinnen met een hogere 

socio-economische status courant is. Niet alle kinderen zullen de schooltaal dus even vlot aanleren 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.5  

 

In Het Berenhuis pleit men om op een andere manier aan taalstimulering te doen. Hiervoor baseert men zich op belangrijke inzichten als het 

gaat over taalverwerving en taalstimulering (Verhelst, 2002)6:  

                                                
4 http://www.oecd.org/pisa/  
5 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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- kinderen begrijpen steeds veel meer taal dat dan ze kunnen produceren. Dit blijft zo gedurende het hele leven. Het is dus belangrijk om 

heel veel aandacht te besteden aan het aanbieden van taal. Receptie gaat bij taalverwerving vooraf aan de productie ervan; 

- kinderen verwerven taal (woorden) die samenhangen met interessante acties in de wereld; 

- kinderen verwerven zeer geleidijk en stapsgewijs de vaardigheden om correcte zinnen te produceren. Fouten zijn geen fouten, maar is 

taal in ontwikkeling. Expliciet corrigeren helpt niet. 

 

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 heeft geen negatief effect op de ontwikkeling van de tweede taal (hier het Nederlands); 

- hoe langer tweetalig onderwijs volgehouden wordt, hoe positiever de resultaten zijn voor alle betrokken talen; 

- 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 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.  

                                                                                                                                                                                                                                  
6 Verhelst, M. (2002). De relatie tussen mondeling taalaanbod en woordenschatverwerving van het Nederlands als tweede taal door 2,5-jarige allochtone 
kleuters in Brussel. Ongepubliceerd Doctoraal Proefschrift, Leuven: K.U. Leuven. 
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Om taal te verwerven moet voldaan zijn aan een krachtige taalleeromgeving. Deze krachtige leeromgeving wordt als volgt geschetst7:  

 

 

Figuur 1 - Krachtige taalleeromgeving 

 

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 kinderen8.  

                                                
7 Van den Branden, K. (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs, Leuven: Acco. 
8 Verhelst, M. (2011), Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar, Studieopdracht Kind & Gezin. 
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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.  

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; 



 

20 
 

• 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.”9  

 

4.2 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 

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

http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/1/3/
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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.10  

Zoals aangegeven in figuur 1, 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 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 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 

                                                
10 www.cego.be  

http://www.cego.be/
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bekijken van videofragmenten van bezoeken valt op dat zelfs de ‘stille’ kinderen signalen geven van hoog welbevinden en hoge 

betrokkenheid.   
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5 VERVOLGACTIES IN DE KLAS 

5.1 Breng de beginsituatie in kaart 

• Weet je als leraar welke thuistaal de kinderen van de klas spreken? Welke (talige) achtergrond hebben de kinderen? 

• Wat is het gemiddelde welbevinden en de gemiddelde betrokkenheid van de leerlingen?  

• Bij welke type activiteiten voelen welke leerlingen zich goed? Doen ze graag/minder graag? 

• Experimenteer met het betrekken van de thuistaal (5.2) en doe dezelfde observaties. Kan je verschillen vaststellen? 

 

5.2 Bouw voort op de thuistaal 

Hoe kan je voortbouwen op de thuistaal om taalontwikkeling te stimuleren en Nederlands te leren? 

• met verhaaltjes en liedjes uit de verschillende taalgroepen; 

• de opbouw van een meertalige muurkrant waarop de meest gehanteerde schoolse begrippen zijn opgenomen; 

• actualiteit in het land van herkomst betrekken en als tolk optreden; 

• hun kennis van de thuistaal inbrengen in taalbeschouwingen van het Nederlands. 

 

5.3 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; 
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• Observeer en wees geduldig; 

• Dwing het kind niet tot spreken; 

• Ondersteun met gebaren, prenten, voorwerpen; 

• Ga positief in op elke poging tot communicatie (non-verbaal en verbaal, zowel in de thuistaal als in het Nederlands). 

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

 

5.4 Basisprincipes van een krachtige, hedendaagse taaldidactiek11 

• 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.  

                                                
11 Van den Branden, K. (2010). Handboek taaldidactiek basisonderwijs. Leuven: Acco.  



 

25 
 

• 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.  

• 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.  

5.5 Beleidsmatige acties 

Bespreek met collega’s en directie welke beleidsmatige doelstellingen jullie voorop willen stellen.  

Richtvragen:  

• Hoe gaat de school om met meertaligheid?  

• Zit het team op dezelfde lijn inzake de visie op taalstimulering?  

• 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? 
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6 Contactgegevens 

Waar ligt Het Berenhuis? 
Koerselsebaan 30 
3550 Heusden- Zolder (België) 

Correspondentieadres 
Bergstraat 49 
3500 Hasselt (België) 

Telefoonnummer  
België: 0032497085724 
Nederland: 0031618804496 

Rekeningnummer: 001- 5755558-42 

Naam en adres van de rekeninghouders 
Art 27 vzw 
Bergstraat 49 
3500 Hasselt, België 

Website: www.ikzagtweeberen.com 

Email: info@ikzagtweeberen.com 

Colofon 

Deze bundel kwam tot stand in een samenwerking tussen Het Berenhuis en Nele Dhert en Wouter Hustinx van 

 het departement lerarenopleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg (Hasselt).  
 

http://www.ikzagtweeberen.com/
mailto:info@ikzagtweeberen.com

