
Welkom!

SIRIUS Rondetafel Bijeenkomst #3
Taalvriendelijk Onderwijs 

Het Beleid



● Microfoons graag op ‘mute’ 

● Vragen/opmerkingen via de chat

● De sessie wordt opgenomen (wil je niet 

in beeld: zet je video uit)

Welkom bij de SIRIUS Rondetafel 
bijeenkomst deel 3

Ellen-Rose Kambel & Afke Weltevrede



Wat is je rol vandaag? Beleidsmaker, schoolleider, 
leerkracht, curriculumontwikkelaar, anders?

Vul je antwoord in de Mentimeter!

1. Ga naar www.menti.com 

2. Vul de code in:  40 28 13 2

Resultaat: 
https://www.mentimeter.com/s/fb89dfacf89320b7743a9cfc732c44cc/01431c73d326 

https://www.mentimeter.com/s/fb89dfacf89320b7743a9cfc732c44cc/01431c73d326


Wie hebben we in huis vandaag?



Programma

● Najat Benajad, gemeente Zaanstad
● Daniela Fasieglo en Joanneke Prenger, SLO
● Geert Simons, Proominence

Q&A
Break-out rooms
Resultaten
Afsluiting



SIRIUS Rondetafel bijeenkomsten
● Hoe zorgen we dat het Nederlands onderwijs taalvriendelijk(er) wordt?

Elke bijeenkomst een ander thema: 

1. In de klas
2. Schoolbreed
3. Beleid



Rondetafel deel 2: Aanbevelingen richting 
beleidsmakers

1. Baseer je beleid op wetenschappelijke kennis over 
meertaligheid, niet op onderbuik of populaire ideeën die 
niet persé kloppen.

2. Wijzig je insteek: meertaligheid is geen afwijking of 
probleem. Het is een kracht en een mensenrecht. 
Onderdrukken van andere talen is discriminatie. Reken 
kinderen dus niet af op ‘taalachterstand’, maar maak van 
het gebruik van thuistalen in het onderwijs de (wettelijke) 
norm.



Rondetafel deel 2: Aanbevelingen richting 
beleidsmakers

3. Loop mee op scholen met nieuwkomers en ervaar zelf hoe 
het is.

4. Maak CITO mogelijk in meerdere talen.

5. Maak van meertaligheid een verplicht onderdeel van de 
lerarenopleidingen.



Najat Benayad
Projectleider, gemeente Zaanstad



Daniela Fasieglo en Joanneke Prenger
SLO/Curriculum.nu



Curriculum.nu 
https://youtu.be/M6GH5Gq9WEY 

https://youtu.be/M6GH5Gq9WEY
http://www.youtube.com/watch?v=M6GH5Gq9WEY


Geert Simons
Directeur-bestuurder bij Proominent, 

openbaar onderwijs Ede



Taalvriendelijke School 
Salto-school Floralaan

Video Floralaan
https://www.youtube.com/watch?v=ri5ljD7Xl
U4&list=PL10GMGUKNoBckL2kh9KdIK2V2
A95Djul9&index=10 

http://www.youtube.com/watch?v=ri5ljD7XlU4
https://www.youtube.com/watch?v=ri5ljD7XlU4&list=PL10GMGUKNoBckL2kh9KdIK2V2A95Djul9&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ri5ljD7XlU4&list=PL10GMGUKNoBckL2kh9KdIK2V2A95Djul9&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ri5ljD7XlU4&list=PL10GMGUKNoBckL2kh9KdIK2V2A95Djul9&index=10


Q&A



Breakout groepen: 

● Bespreek je vragen in de break-out rooms
● Ga naar Jamboard (link in chat) 

https://jamboard.google.com/d/1q26tTzx93fpPllYZ-EJehcK
YXr4oi5QdwfKxGuoXa14/edit?usp=sharing 

● Noteer je antwoorden in de Jamboard
● 1 persoon per groep bespreekt de resultaten na afloop

https://jamboard.google.com/d/1q26tTzx93fpPllYZ-EJehcKYXr4oi5QdwfKxGuoXa14/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1q26tTzx93fpPllYZ-EJehcKYXr4oi5QdwfKxGuoXa14/edit?usp=sharing


Groep 1: na drie rondetafel bijeenkomsten over 
taalvriendelijk onderwijs, wat moet de volgende stap zijn?

Groep 2: welke instituten hebben prioriteit als we in 
Nederland taalvriendelijk onderwijs willen invoeren? Hoe 
kunnen we ze bereiken?

Groep 3: Wat is de belangrijkste boodschap aan a) de 
gemeente b) schoolbesturen c) inspectie d) ........? Wat 
moeten ze doen?

Groep 4: wat is de belangrijkste boodschap aan het 
Ministerie van Onderwijs? Wat moeten ze doen?
 













Suggesties voor vervolgacties:

● Verslag + aanbevelingen naar verschillende instellingen; aanbevelingen in 
concept opsturen naar participanten

● Werkgroep van ambassadeurs die elk binnen een specifiek domein de 
aanbevelingen opvolgt, agendeert

● Week van Taalvriendelijk Onderwijs



Thank you - Bedankt - Gran Tangi - Muchas Gracias - 
Merci Beaucoup - Dziękuję - Vielen Dank - Asante - 

Teşekkürler

Ellen-Rose Kambel
Afke Weltevrede

Contact: info@rutufoundation.org


