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Openheid voor andere 
talen en culturen is een 

voordeel. 
(Zülbiye, leerkracht) 

 

 
Vroeger vond ik andere 
talen en mensen die ze 
spraken, raar. Nu denk 
ik dat ik er nog veel uit 

kan leren. 
(Gregory, 17 jaar) 

 
Woord vooraf 

In onze maatschappij worden we meer en meer geconfronteerd met andere talen en culturen. De 
klasgroepen zijn divers en heterogeen. Leerkrachten staan voor een dubbele uitdaging: zelf op een 
positieve manier omgaan met de diversiteit in hun klas én de leerlingen voorbereiden op de meertalige 
en multiculturele maatschappij waarin ze leven.  

Buitengewoon Talig wil hierbij een hulpmiddel zijn. Het omvat lesmaterialen die ontwikkeld zijn voor 
leerlingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs type 1 en kaderen binnen talensensibilisering. 
In Europa wordt al sinds de jaren zeventig rond talensensibilisering gewerkt maar in Nederlandstalig 
België bleef het onbekend. In 2004 introduceerde het Regionaal Integratiecentrum Foyer 
talensensibilisering in Brussel en Vlaanderen toen het deelnam aan een Europees project 
talensensibilisering aan het European Center for Modern Languages in Oostenrijk. Foyer startte een 
project in eigen land dat parallel liep met het Europese project. Entiteit Curriculum, destijds nog Dienst 
voor Onderwijsontwikkeling, was vertegenwoordigd in dit project en bepleitte de thematiek bij de 
toenmalige Minister van Onderwijs Vandenbroucke. Hij nam het thema talensensibilisering op in de 
talenbeleidsnota De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 
als belangrijk onderdeel van goed onderwijs.  

Regionaal Integratiecentrum Foyer heeft sindsdien heel wat expertise opgebouwd inzake 
talensensibilisering. Op Europees niveau is Foyer deelnemer en co-coördinator van verschillende 
projecten waarbij talensensibiliserende materialen ontwikkeld worden. In eigen land heeft Foyer 
verschillende pakketten uitgewerkt die leerkrachten kunnen inspireren om op een positieve manier om 
te gaan met taaldiversiteit in de klas. Met Buitengewoon Talig heeft Foyer nu ook een aanbod voor het 
Buitengewoon Onderwijs, een primeur want nergens in Europa werden voor deze doelgroep 
talensensibiliserende materialen ontwikkeld. 

1. Talensensibilisering  

Talensensibilisering creëert openheid voor andere talen en 
culturen door leerlingen op een speelse maar gestructureerde 
manier allerlei aspecten van talen te laten ontdekken. 
Talensensibilisering gaat niet om het leren van talen maar om het 
leren over talen. Talensensibilisering laat toe basiscompetenties te 
ontwikkelen op zowel taalkundig als intercultureel niveau. De 
doelstellingen van talensensibilisering situeren zich op het niveau 
van attitude, kennis en vaardigheden waarvan attitude de 
belangrijkste is, namelijk het creëren van openheid en interesse 
voor talen en zo ook voor culturen.  

Op een speelse manier met talen in contact komen, kan leerlingen motiveren om die talen te leren en 
hun nieuwsgierigheid en interesse in andere culturen wekken. Ze krijgen plezier in talen en vinden 
andere culturen steeds minder vreemd. Taal is hét communicatiemiddel en de toegangspoort bij 
uitstek tot een cultuur. Talensensibilisering is dus zowel voor taalhomogene als voor taalheterogene 

groepen verrijkend. In multiculturele klassen kan aandacht voor 
elkaars taal bovendien een sterk bindmiddel zijn. Voor 
anderstalige leerlingen is het daarnaast een bevestiging van hun 
identiteit waardoor hun zelfwaardering en leermotivatie, niet in het 
minst voor het Nederlands, toeneemt. Het belang van een open 
houding naar talen en culturen toe, kan nauwelijks overschat 
worden in een multiculturele en geglobaliseerde maatschappij.  
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Als ik nu naar een 

ander land ga, weet ik 
hoe je iets zegt. 

(Tatiana, 17 jaar) 

 
Het is een kans om de 
lessen op een andere 
en boeiendere manier 

te geven. 
(Margo, leerkracht) 

 
Ik heb geleerd dat 
Nederlands veel 

leenwoorden heeft. 
(Soraya, 16 jaar) 

Een tweede doel van talensensibilisering is kennis verwerven. Leerlingen krijgen meer inzicht in 
andere talen en culturen. Ze leren bijvoorbeeld dat je niet in elke taal van links naar rechts schrijft, dat 

niet alle talen dezelfde lettertekens gebruiken, dat er heel veel 
verschillende feesten zijn maar dat die vaak heel wat gemeen 
hebben, dat veel talen woorden uit het Nederlands gebruiken en 
omgekeerd,… De confrontatie met andere talen doet leerlingen 
nadenken over hun eigen taal. De kennis van de eigen taal wordt 
daardoor versterkt. Voor cultuur geldt net hetzelfde. Het is pas in 
het contact met andere culturen dat je ten volle ontdekt hoe je 
eigen cultuur in elkaar zit. Talensensibilisering laat je dus niet 

alleen andere talen en culturen ontdekken maar leert je ook meer over je eigen taal en cultuur.  

Ten slotte wordt gewerkt aan taalvaardigheden. Enerzijds gaat het dan over metavaardigheden die 
het leren van talen en het communiceren bevorderen. Als je 
omgaat met verschillende talen, wordt het makkelijker om te 
communiceren met mensen die die talen spreken. Als je in een 
talensensibiliserende les bijvoorbeeld over taalfamilies geleerd 
hebt en al een aantal keer Frans en Spaans gehoord hebt, wordt 
het allicht iets makkelijker om ook een woordje te begrijpen als je 
iemand Italiaans hoort spreken.  

Daarnaast wordt ook de moedertaal versterkt door 
talensensibilisering. Door bijvoorbeeld de meervoudsvormen te onderzoeken in verschillende talen, 
ontdekken leerlingen de verscheidenheid aan regels en de taalgebondenheid van die regels. Ze 
herontdekken ook de regels voor het Nederlands, gaan ze beter begrijpen en bewuster onthouden. 

2. Het ontstaan van Buitengewoon Talig 

Sinds 2004 werkt Regionaal Integratiecentrum Foyer zowel 
internationaal als binnen Brussel en Vlaanderen rond projecten 
talensensibilisering. Dit mondde uit in heel wat publicaties (zie punt 
5).  

In 2009 voelde Foyer heel sterk de nood en de vraag naar 
concrete materialen talensensibilisering voor leerlingen van het 
secundair onderwijs en meer specifiek voor het Buitengewoon 
Onderwijs. Binnen Europa bleken hierrond geen eerdere 

initiatieven genomen te zijn, maar er waren ook geen aanwijzingen dat talensensibilisering niet zou 
werken voor deze doelgroep. Foyer besloot een project te starten voor het BuSO type 1.  

Ter voorbereiding werden klassen geobserveerd in de Cardijnschool in Brussel waar Foyer samen 
met twee leerkrachten een talensensibiliserende les ontwikkelde voor leerlingen uit de richting 
Grootkeukenmedewerker. De les werd daarna uitgetest. Zowel de leerlingen als de leerkrachten 
reageerden enthousiast op het materiaal. Foyer en de Cardijnschool werkten de les verder uit op basis 
van de observaties en de evaluaties van de leerlingen en de leerkrachten.  

Het schooljaar nadien richtte Foyer een werkgroep op met geïnteresseerde leerkrachten BuSO type 1 
uit Brussel en Vlaanderen met als doel samen een pakket op maat uit te werken.  

Volgende leerkrachten en begeleiders reageerden positief en werden opgenomen in de werkgroep: 
Ayaz Zülbiye, Aangepast Beroepsonderwijs De VeSt (Vilvoorde), Borgenon Francine, Zaveldal, 
School voor Aangepast Beroepsonderwijs (Brussel), Couwet Nele, Don Bosco Buso (Halle), De Bleser 
Leen, Sint-Jan Berchmansinstituut VZW  (Puurs), Delvaux Cris, BuSO Tongelsbos (Westerlo), 
Devoghel Gerda, Cardijnschool (Laken), Leon Hilde, OCB (Brussel), Leys Marianne, SIBSO 
Stuivenberg (Antwerpen), Luyten Tom, Sibso Stuivenberg (Antwerpen), Magherman Petra, BuSO De 
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Ik zou altijd zo les 

willen krijgen. Dit is 
echt interessant. 
(Vicky, 17 jaar) 

 
Ik promoot zeker het 
project in geuren en 

kleuren en in duizend 
talen. 

(Kristel, leerkracht) 

Hagewinde (Lokeren), Mentens Josee, Buso Emmaüs (Antwerpen), 
Moons Liliane, Vibo Sint-Barbara (Beringen), Oostvogels Saskia, 
Sibso Stuivenberg (Antwerpen), Provost Kristel, Cardijnschool 
(Brussel), Puystjens Kelly, SBSO De Varens (Sint-Andries), 
Roelants Helen, Sint-Franciscusschool BuSO (Zottegem), 
Ruysschaert Sien, BuSO De Kouter (Kortrijk), Schelfhout Fie, Sint-
Janshof VZW De Ranken (Mechelen), Schmitz Julie, De Rozenkrans 
(Oostduinkerke), Vander Eet Marijke, IBSO Woudlucht (Heverlee) en 

Van Zandweghe Nina, SBSO De Varens (Sint-Andries). 

De leden van de werkgroep volgden eerst een vorming talensensibilisering. Hier maakten ze kennis 
met de basisprincipes en het bestaande lesmateriaal. Nadien maakten ze zelf talensensibiliserend 
lesmateriaal op maat van het BuSO onder begeleiding van Foyer. Ze combineerden hiervoor telkens 
de doelstellingen van talensensibilisering met de ontwikkelingsdoelen van het Buitengewoon 
Secundair Onderwijs en dit voor de verschillende opleidingen binnen type 1: grootkeukenmedewerker, 
bakkersgast, winkelhulp, logistiek assistent,… 

De werkgroep kwam drie jaar lang drie keer per jaar samen. Tijdens de bijeenkomsten stelden de 
leerkrachten het materiaal dat ze gemaakt hadden, voor. Elke lesfiche werd kritisch doorgenomen 
door de werkgroep. De auteurs pasten hun lesfiches telkens aan, rekening houdend met de feedback 
die ze kregen. Ze testten hun eigen en/of andere lesfiches uit bij hun leerlingen. Zowel de leerlingen 
als de leerkracht gaven hierop feedback. Op basis van de resultaten van deze bevraging werd de les 
opnieuw herwerkt. 

3. Inhoud Buitengewoon Talig  

Buitengewoon Talig streeft naar openheid voor andere talen en 
culturen voor iedereen, zowel autochtone als allochtone leerlingen. 
Het laat de leerlingen inductief, vanuit de praktijk, en 
zelfontdekkend werken, zowel individueel, als in duo’s en in groep 
en via allerlei verschillende werkvormen. Ze komen op alle niveaus 
en binnen verschillende thema’s met diversiteit in contact. 

In het pakket zitten achttien integrale lesfiches en vijf losse 
activiteiten, in totaal goed voor meer dan veertig uur lesmateriaal. 

In een integrale lesfiche wordt een volledige les beschreven van zeventig à honderdvijftig minuten. De 
losse activiteiten duren tien à vijftig minuten en zijn geordend binnen drie thema’s: emoties, 
lichaamsversieringen en restaurant. Ze kunnen binnen een bestaande les gebruikt worden of als 
aanvulling bij de integrale lesfiches. 

Alle documenten zijn online beschikbaar in pdf en dit om de originele lay-out en correctheid van de 
verschillende lettertekens te garanderen. De materialen zijn gratis downloadbaar op 
www.foyer.be/BuitengewoonTalig. Een paswoord kan aangevraagd worden op info.wgi@foyer.be met 
vermelding van naam, emailadres en de naam van de school. De gebruiker print de documenten best 
in kleur. Het spelmateriaal daarnaast best ook op kartonpapier om het nadien te plastificeren.  

Hieronder beschrijven we hoe de integrale lesfiches en de losse activiteiten er uit zien. 
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Ik vind de lesfiches 

heel afwisselend. Ook 
de thema’s zijn 
gevarieerd en 
aantrekkelijk. 

(Julie, leerkracht) 

 
Er zijn mooie dingen 

gemaakt in dit project. 
(Gerda, leerkracht) 

 
Er is veel afwisseling in 

werkvormen. Dat 
motiveert de leerlingen. 

(Fie, leerkracht) 

 
De uitgewerkte 

lesfiches zijn allemaal 
heel tof om te 

gebruiken. Ik wou dat 
er nóg meer lesfiches 

waren. 
(Zülbiye, leerkracht) 

a) Integrale lesfiches 

�  Lesfiche    

De lesfiche is bedoeld voor de leerkracht en geeft een overzicht van de les. In de koptekst staan links 
de naam en de voornaam van de auteur en rechts de naam van de school of organisatie waar hij/zij 
werkt.  

 

 

 

 

 

 

In het kader boven de titel van de les staan volgende gegevens vermeld:  

• De opleiding waarbinnen de les gebruikt kan worden. Er zijn lesfiches voor leerlingen winkelhulp, 
kappersmedewerker, logistiek assistent, grootkeuken-medewerker, bakkersgast, schilder-
decorateur, metselaar, onderhoudsassistent, tuinbouwarbeider en wasserij-operator. Een aantal 
lessen kunnen gebuikt worden in het observatiejaar en er zijn een aantal ASV-lessen die voor alle 
opleidingen geschikt zijn.   

• Voor welke leeftijd de les geschikt is. De meeste lesfiches zijn voor meerdere leeftijden geschikt, 
variërend tussen 12 en 18 jaar.  

• De werkvormen die in de les aan bod komen. Een brede 
waaier aan werkvormen wordt aangeboden: individueel 
werk, duowerk, groepswerk, hoekenwerk, klasgesprek en 
spel. Er zijn verschillende soorten spellen zoals rollenspel, 
stellingenspel, bingo, kwartetspel, Wie is het?, zeeslag, 
dominospel memoriespel,... De klemtoon ligt op 
interactieve werkvormen. 

• De duur van de les. De lesfiches variëren tussen zeventig en honderdvijftig minuten.  

• Het materiaal dat de leerkracht nodig heeft voor de les en dat niet standaard in de klas aanwezig 
is.  

• De ontwikkelingsdoelen waaraan gewerkt wordt in de les. Het belangrijkste ontwikkelingsdoel staat 
steeds in het vet.  

Onder dit kader volgt de titel van de les met daaronder een korte tekst of teaser die samenvat waar de 
les over gaat.  

De eigenlijke lesbeschrijving start met de voorbereiding. Hier 
wordt omschreven wat er moet gebeuren alvorens de les te 
starten, bijvoorbeeld welke documenten in bijlage (zie verder) 
moeten gekopieerd worden, moet er iets uitgeknipt worden,…  

De lesbeschrijving is onderverdeeld in stappen die telkens 
genummerd zijn. Elke stap heeft een titel en de tijd van de 
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Het is mij vooral 

duidelijk geworden dat 
er geen grote 

aanpassingen of veel 
werk nodig is om aan 
talensensibilisering te 

werken. 
(Julie, leerkracht) 

Ik heb zelf ervaren dat 
het kan met onze 

leerlingen. 
(Fie, leerkracht) 

 
Andere talen gebruiken 
in de les is boeiend en 

leerrijk, zowel voor 
mezelf als voor de 

leerlingen. 
(Kristel, leerkracht) 

activiteit wordt aangegeven. De documenten die tijdens de les gebruikt worden, staan steeds in het 
vet vermeld.  

Na de lesbeschrijving volgt de bronvermelding van foto’s, afbeeldingen en/of achtergrond die in de les 
gebruikt worden.  

In het kader onderaan staan de doelstellingen, eerst een algemene beschrijving en dan de specifieke 
ontwikkelingsdoelen. De afkortingen die gebruikt worden, staan voor:  

• BZ: burgerzin 
• GE: gezondheidseducatie 
• ICT: informatie- en communicatietechnologie  
• LL: leren leren 
• LO: lichamelijke opvoeding 
• ME: milieueducatie 
• RV: rekenvaardigheden 
• SEE: sociaal-emotionele educatie 
• TV: taalvaardigheid 
• VTV: vrijetijdsvaardigheden 

De nummers verwijzen naar de ontwikkelingsdoelen zoals die geformuleerd worden door Entiteit 
Curriculum van het Departement Onderwijs (http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/buitengewoon-
onderwijs/secundair-onderwijs/index.htm).  

Na de lesfiche volgen infobladen, werkbladen en bronbladen. De 
infobladen komen altijd eerst, gevolgd door de werkbladen en dan 
de bronbladen, onafhankelijk van de volgorde waarin ze in de les 
aan bod komen. Ze zijn allemaal genummerd en staan in het vet in 
de lesfiches zodat de leerkracht ze makkelijk kan terugvinden. 
Hieronder volgt een beschrijving van deze documenten. 

�    Infoblad   

Infobladen zijn bedoeld voor de leerkracht. Hierop staan de oplossingen van de oefeningen, nuttige 
achtergrondinformatie of spelkaarten die in de les gebruikt worden. 

�    Werkblad   

Werkbladen zijn bedoeld voor de leerlingen. Hierop staan oefeningen of opdrachten die ze moeten 
uitvoeren: schrijven, lezen, tekenen, oefening maken, een kruiswoordraadsel oplossen,... Op de 
werkbladen rechts bovenaan staat telkens een icoontje om de groepsvorm aan te duiden.  

 

  individueel werk 

   duowerk 

   groepswerk 

  klassikaal 
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Sommige woorden zijn 

bijna hetzelfde in 
andere talen. 
(Anja, 16 jaar) 

 
Vroeger vond ik talen 
moeilijk, maar nu niet 

meer. 
(Grace, 18 jaar) 

 
De motivatie van de 

leerlingen stijgt door te 
werken met 

talensensibilisering. 
(Lotte, leerkracht) 

 

�    Bronblad   

Bronbladen zijn bedoeld voor de leerlingen. Hierop vinden ze informatie die ze nodig hebben bij het 
uitvoeren van een opdracht. 

b) Losse activiteiten 

De losse activiteiten volgen volledig dezelfde lay-out als de integrale lesfiches zoals hierboven 
beschreven. Ze duren minder lang en bevatten dus minder documenten. Bij de losse activiteiten 
worden de doelstellingen van talensensibilisering nagestreefd. Specifieke inhoudelijke doelstellingen 
worden niet vermeld gezien de activiteiten ingebed worden in bestaande lessen van de leerkracht. 

4. Quotes van leerkrachten en leerlingen  

De leerkrachten van de werkgroep testten verschillende lesfiches uit bij hun leerlingen. Vaak werden 
de fiches ook uitgetest door collega’s op school. Zowel de leerkrachten als de leerlingen vulden 
nadien een evaluatie in. In de kadertjes doorheen deze handleiding staan opmerkingen van hen die 
we terugvonden op deze evaluaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Andere publicaties talensensibilisering van RIC Foyer 
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Publicatie Referentie Inhoud Bestellen Prijs 

 

RIC Foyer (2011). Lego Lingua, 
een doos vol spel en taal. 

Mechelen: Jeugd en vrede. 

Lego Lingua is een meertalige speldoos 
met vijf spellen (Qua?RTET!, Wat is het?, 

PalaVerBrique, Lingo Bingo en Papesnello) 
waarin verschillende talen en culturen 

worden uitgediept. (8 – 88 jaar) 

Uitgeverij Jeugd en Vrede 
http://www.jeugdenvrede.be/producten 

015/43.56.96 
42,50€ 

 

Bernaus, M., Furlong, A., 
Jonckheere, S., Kervran M. (Eds.) 

(2011). Plurilingualism and 
pluriculturalism in content-based 

teaching. A training kit. Strasbourg: 
Council of Europe Publishing. 

ConBaT+ is een Europees CLIL-project en 
bestaat uit lesfiches talensensibilisering in 
het Frans, Engels en Spaans. Foyer is co-

coördinator van dit project. (6 – 18 jaar) 

European Centre for Modern Languages 
www.ecml.at 

Online lesmaterialen: 
http://conbat.ecml.at/ 

gratis 

 

Jonckheere, S., De Doncker, H., 
De Smedt, H. (2009). Talen op een 
kier. Talensensibilisering voor het 

basisonderwijs. Mechelen: Plantyn. 

Talen op een kier bestaat uit veertig 
lesfiches talensensibilisering voor het 

basisonderwijs. Er is een audio-cd voorzien 
met geluidsdocumenten. (5 – 12 jaar) 

Uitgeverij Plantyn 
www.plantyn.com 

klantendienst@plantyn.com 
015/36.36.36 

58,80€ 

 

Bernaus, M., Andrade A.I., Kervran 
M, Murkowska A., Trujillo Sáez, F. 

(Eds.) (2007). Plurilingual and 
pluricultural awareness in language 

teacher education. A training kit. 
Strasbourg: Council of Europe 

Publishing. 

LEA is een Europees project en bestaat uit 
lesfiches talensensibilisering voor de 

lerarenopleiding en nascholing. 
Foyer nam deel aan dit project.  

European Centre for Modern Languages 
www.ecml.at 

Online lesmaterialen: 
http://www.ecml.at/mtp2/lea/results/ 

gratis 

 

RIC Foyer (2006). Thuis spreek ik 
ook! 

Thuis spreek ik ook! Is een bundel lesfiches 
waarin gewerkt wordt met verschillende 

(thuis)talen. (6 – 12 jaar) 
RIC Foyer 

info.wgi@foyer.be 
02/609.55.63 

5€ 
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6. Inspirerende websites om zelf talensensibiliserend materiaal te maken 

Leerkrachten die zelf talensensibiliserende lesmaterialen willen ontwikkelen, kunnen heel wat 
inspiratie en informatie vinden op volgende websites: 

http://www.vreemdetalen.nl/: Kleuren, dagen van de week, maanden van het jaar, uitdrukkingen, … in 
65 talen. 
http://www.woordenboeken-online.nl/: Online woordenboeken in 46 talen. 
http://www.beleven.org/feesten/: Achtergrond over feesten in verschillende culturen. 
http://wjsn.home.xs4all.nl/: Informatie over andere talen en verschillende schoolvakken. 
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=8&sm=1: Databank boeken in andere talen. 
http://www.kruispuntmi.be/toolbox/thema.aspx?id=624: Materialen talensensibilisering. 
http://www.meertalig.2link.be/: Kinderliedjes in verschillende talen, lesmaterialen taal, online 
kinderboeken in verschillende talen,… 
http://www.meertaligheid.be: Materialen talensensibilisering. 
http://www.bzzzpeek.com/: Voertuigen en dierengeluiden in verschillende talen met geluidopnames 
door native speakers. 
http://dictionaries.travlang.com/: Online woordenboeken in 18 talen. 
http://cogweb.ucla.edu/Discourse/Proverbs/: Spreekwoorden uit heel de wereld met vertaling. 
http://www.zompist.com/numbers.shtml: Cijfers van 1 tot 10 in meer dan 5000 talen. 
http://www.zompist.com/Langmaps.html: Taalclassificaties. 
http://www.lyrikline.org/: Gedichten uit heel de wereld met vertaling. 
http://www.ethnologue.com/: Talen en landen van de wereld, bedreigde talen, taalcodes, 
taalfamilies,…. 
http://www.language-investigator.co.uk/: Verschillende lesmaterialen rond talen voor het lager 
onderwijs. 
http://www.cernet.at/library/index_englisch.php: Meertalige werkbladen wiskunde, geschiedenis van 
Europa. 
http://www.omniglot.com/index.htm: Talen met ander schrift, eenvoudige zinnen in verschillende talen, 
landnamen in locale taal, kleuren, cijfers en liedjes in verschillende talen, spreekwoorden over taal in 
verschillende talen,… 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_offici%C3%ABle_talen: lijst met officiële landstalen en informatie 
over die talen en landen.  
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