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Wat is een taalpaspoort?

• Structuur: mindmap op een A3 blad
• Proces:

– stap per stap
• elk eigen kleurcode
• instructies op een apart blad

– eerst individueel nadien bespreken in groep
• Peilt per taal naar:

– Taalgebruik: associaties, personen, plaatsen, onderwerpen en 
frequentie

– Functies taal: dromen, denken, geheimen vertellen, boos 
worden, rekenen, met dieren praten

– Voorkeuren en sterktes wat betreft spreken, luisteren, lezen en 
schrijven



Stap 1

• Naam & talen

• Ik denk aan … (associaties – blauw)

• Ik praat met … (personen – groen)

• Ik praat het daar … (plaatsen – rood)



Stap 1



Stap 2

• Hoe vaak? (frequentie – paars)

• Ik praat over … (onderwerpen – oranje)



Stap 2



Stap 3

• In welke taal: (functies – bruin)
– droom je?

– denk je?

– vertel je geheimen?

– word je boos?

– reken je?

– praat je met dieren?



Stap 3



Stap 4

• In welke taal ben je volgens jezelf
– het sterkst? +++

– het zwakst? ---

• In welke taal
– spreek je het liefst? (1, 2, 3, … - blauw)

– luister je het liefst? (1, 2, 3, … - groen)

– lees je het liefst? (1, 2, 3, … - rood)

– schrijf je het liefst? (1, 2, 3, … - zwart)



Stap 4



Filmfragment



Inzichten - algemeen

• Eentalig >< meertalig: niet zo zwart-wit

• Meertalig >< meertalig: niet homogeen

• Hét meertalig taalgebruik is moeilijk / niet te 
vatten:
– Impliciete & onbewuste processen;

– Verandert over tijd en naargelang onderwerp, 
gesprekspartner, plaats;

– Is verschillend in gedachten, begrip en productie.





Inzichten - specifiek

• “Eentalige” leerlingen bleken ook meertalig
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Inzichten - specifiek

• “Eentalige” leerlingen bleken ook meertalig.
• Meertalige leerlingen spraken thuis vaak 

Nederlands.

• Leerlingen spraken vaak meer talen dan 
verwacht.

• Leerlingen gebruikten Nederlands niet enkel 
voor en op school, maar gebruikten deze ook 
voor emotionelere functies.



Inzichten - specifiek
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Taalpaspoort als didactische tool

– Toont individuele verschillen en complexe talige 
realiteit van leerlingen.

– Is een laagdrempelige manier om over 
meertaligheid en multiculturaliteit te praten in de 
klas.

– Geeft zowel leerkrachten als leerlingen nieuwe 
inzichten in hun (eigen) taalgebruik.

– Geeft thuistalen een plaats in de school en 
verbetert zo het welbevinden van leerlingen.



Taalpaspoort als inspiratie voor een 
talenbeleid

– Bezorgt scholen een grondiger begrip van hun 
leerlingen en laat zo toe dat het schoolbeleid en 
de ondersteuning voor meertalige leerlingen 
gericht kan worden aangepast.



Extra materiaal?

Thuis spreek ik ook!

Om iedereen die met kinderen werkt hierbij te inspireren, 
werkten het Kruispunt Migratie-Integratie, de Pedagogische 
Begeleidingsdienst Stad Gent, het Steunpunt Diversiteit en 
Leren en het Regionaal Integratiecentrum Foyer een nieuwe 
bundel Thuis spreek ik ook! uit. Een 15-tal activiteiten, gericht 
op kinderen van 5 tot 12 jaar, bieden je de mogelijkheid 
samen talen te beleven en te ontdekken. Kinderen ervaren 
doorheen de activiteiten de positieve benadering van al hun 
talen en worden uitgedaagd hun vaardigheden op dit vlak te 
delen.



Extra materiaal?

Is die taal van ver of van hier?

Deze wegwijzer is bedoeld voor leerkrachten, 
coördinatoren en directies in het basisonderwijs en 
het secundair onderwijs die op hun school 
talensensibliserend willen werken in de klas en in 
het talenbeleid van de school.
Het boekje bevat een conceptueel kader, handzame 
tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en 
referenties aan lesmaterialen.



Extra materiaal?

Haal meer uit meertaligheid!

In Haal meer uit meertaligheid stellen de 
auteurs de bevindingen van het 
interuniversitaire Validiv-project (‘Valorising
Linguistic Diversity in Multiple Contexts of 
Primary Education’) voor aan een breed 
onderwijspubliek.



Thank you

Lilith Van Biesen

&

Fauve De Backer
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Results – Language passports

• Dynamic language use
• Many pupils indicate they use Dutch in non-school 

contexts: 
– with “non-school people” (family, friends outside of 

school) 
– in non-school settings (at home, in public places)

• Use of other languages with “school-people”
• Different languages with family members
• Use Dutch more frequently with siblings than with 

other family members


