
Workshop 1: Dat is onmogelijk! (door Joke van Balen)
Hoe kijken naar klasseninteractie kan bijdragen aan het werken aan 

persoonsvorming tijdens de vakles. 

Tijdens deze workshop kijken we naar videobeelden van lessen Nederlands 
gericht op het voortgezet onderwijs waarin de leraar bewust ruimte probeert te 
maken voor persoonsvorming. Hierbij zoomen we in het bijzonder in op mening-
zoekende vragen en leerling initiatieven. Door deze uitingen te analyseren, 
middels de onderzoeksmethode van de Conversatie Analyse (Ten Have, 2007), 
maken we zichtbaar hoe mening-zoekende vragen en leerling- initiatieven er 
interactioneel gezien uitzien en hoe deze uitkomsten zich verhouden tot het 
werken aan persoonsvorming en burgerschap tijdens de vakles.

Workshop 2: Taalsociologie in de klas (door Marjolijn 
Voogel)
Deze workshop bestaat uit een college taalsociologie gegeven in het kader van 
een cursus taalkunde voor studenten van de lerarenopleiding Frans aan de Fontys 
hogeschool in Tilburg. Taalsociologie bestudeert de werking van taal en laat zien 
waarom mensen welke taal(varianten) gebruiken en wanneer. Een sociologische 
blik geeft leerlingen een andere, verfrissende kijk op taal, taalvarianten en 
samenlevingen. Ook biedt zo’n blik nieuwe kansen voor uitwisseling tussen 
talen(secties), maar ook met vakken daarbuiten, zoals de mens- en 
maatschappijvakken. 

Vormgeven aan duurzaam en inclusief 
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Workshop 3: Jongeren in een kwetsbare positie: 
wanneer het opbouwen van een loopbaan niet 
vanzelfsprekend is(door Marijn Neuman)
In de workshop gaan we in op de huidige loopbaantheorie en de theoretische 
lens (Sannino, 2015; Sannino, 2022) die wij gebruiken om naar loopbaan agency 
kijken. Ook passen we deze toe op een concrete casus. Daarnaast is er ruimte 
voor discussie en dialoog over het onderzoek. 

Workshop 4: Inclusief meertalig onderwijs in mbo en 
hbo. Gebruiken & leren van het Fries in de context van 
het beroep (door Gerbrich de Jong en Anne Fardau
Schukking)

Scholen en samenwerkende instanties in de provincie Fryslân geven gezamenlijk 
vorm aan de ontwikkeling van een curriculum in mbo en hbo, met specifieke 
aandacht voor het gebruik en het leren van het Fries in de context van het 
beroep, De manier waarop ze dat doen dient tijdens de workshop als casus voor 
reflectie op het belang van het werken aan ‘inclusief meertalig onderwijs’. De 
activiteiten die momenteel worden uitgewerkt en geïmplementeerd vormen een 
onderdeel van Taalplan Frysk 2030.

Eerst zal de werkwijze binnen Taalplan Frysk worden geïntroduceerd door Fokke 
Jagersma (Afûk), waarna praktijkvoorbeelden uit het mbo (Aeres, Friese Poort en 
Friesland College) en het hbo (pabo en lerarenopleiding van NHL Stenden 
Hogeschool) centraal staan.

Workshop 5: Van 0 tot 8 gebeurt het: ook wat betreft 
geletterdheid! (door Natasja Kroon & Frans Hiddink)

Door goed te kijken naar geletterdheidspraktijken van jonge kinderen aan de hand 
van geschreven teksten en videobeelden, demonstreren we het belang van een 
cultureel perspectief op leren (Gee, 2004) en het belang van een uitdagende 
omgeving die zorgt dat kinderen hun kennis over teksten kunnen demonstreren 
en verder uitbouwen. Deze workshop helpt u dan ook een omgeving te 
ontwerpen waarin volop ruimte is geletterdheid op een dergelijke manier te 
stimuleren.

Paper sessie 1 (chair Mirjam Günther)
• 1.a. Mei Hert, Holle en Hannen (Fan teory nei de prakty) (Sybolt Muizelaar, 

Stichting Mearslach

• 1.b. It is mei skriuwen ek wol te dwaan (Myrthe Coret-Bergstra, Mirjam Günther-
van der Meij en Laura Nap van NHL Stenden Hogeschool)

• 1.c. Speakaboo: duurzame en inclusieve logopedische screening van 
spraakontwikkeling bij meertalige kinderen (3-6 jaar) (Jelske Dijkstra, Mercator 
Research Centre/Fryske Akademie)



Beschrijving
Persoonsvorming, een van de drie doeldomeinen van onderwijs naast 

kwalificatie en socialisatie, is erop gericht om een leerling bewust te 

maken van het gegeven dat hij of zij een eigenstandig en uniek mens is, 

iemand die ‘ja’ of ‘nee’ kan zeggen, ‘zus’ of ‘zo’ kan doen en die voor 

zichzelf steeds opnieuw moet uitmaken welke optie hij of zij kiest (e.g., 

Biesta, 2018; Biesta, 2020). Persoonsvorming gaat er volgens Biesta

echter niet om dat je ongelimiteerd alles maar kunt doen of zeggen, 

maar dat je juist leert om volwassen met de vrijheid die je als mens 

hebt, om te gaan, een belangrijk uitgangspunt van het leven in een 

democratie. In die zin is het werken aan persoonsvorming direct 

verbonden aan het leergebied Burgerschap waar de kern gericht is op 

de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers en waar 

vrijheid als een van de drie basisvoorwaarden wordt benoemd.

Alhoewel veel leraren de waarde van het doeldomein van 

persoonsvorming en het leergebied Burgerschap onderschrijven, blijken 

zij in de praktijk moeite te hebben om hier gericht ruimte voor te maken 

binnen hun reguliere vaklessen. In deze workshop gaan we, door in te 

zoomen op klasseninteractie, kijken waar mogelijkheden liggen.

Tijdens deze workshop kijken we naar videobeelden van lessen 

Nederlands gericht op het voortgezet onderwijs waarin de leraar 

bewust ruimte probeert te maken voor persoonsvorming. Hierbij 

zoomen we in het bijzonder in op mening-zoekende vragen en leerling 

initiatieven. Door deze uitingen te analyseren, middels de 

onderzoeksmethode van de Conversatie Analyse (Ten Have, 2007), 

maken we zichtbaar hoe mening-zoekende vragen en leerling-

initiatieven er interactioneel gezien uitzien en hoe deze uitkomsten zich 

verhouden tot het werken aan persoonsvorming en burgerschap tijdens 

de vakles.

Bronnen
• Biesta, G. (2018). Tijd voor pedagogiek [Time for pedagogy]. Utrecht: 

Universtiteit voor Humanistiek, Net aan Zet. 

• Biesta, G. (2020). Risking, Ourselves in Education: Qualification, 

Socialisation, and Subjectification Revisited. Educational Theory, 

70(1), 89-104.

• Ten Have, P. (2007). Doing conversation analysis. London: SAGE 

Publications Ltd.

1. Dat is onmogelijk!

Hoe kijken naar klasseninteractie kan bijdragen aan het werken 
aan persoonsvorming tijdens de vakles.

Joke van Balen



Beschrijving
Toenemende diversiteit in de samenleving en op school, met meer 

contacten tussen mensen met verschillende achtergronden, vraagt om 

ander talenonderwijs. Daar komt bij dat talen op school opvallend 

impopulair zijn, op Engels na. Al in 2019 constateerde de 

Onderwijsinspectie dat middelbare scholieren bijna niets saaier vinden 

dan het taalonderwijs. Het Nationaal Platform voor de Talen wenst een 

‘ingrijpende wijziging van het talenonderwijs’ (Veul, 2019). 

In de voorstellen van de talenteams binnen Curriculum.nu zijn 

taalbewustzijn en meertaligheid de twee centrale begrippen bij het te 

vernieuwen taalonderwijs. De wetenschappelijke curriculumcommissie 

en de Meesterschapsteams voor de talen onderschrijven de 

uitgangspunten van de adviezen. Volgens het Meesterschapsteam 

moderne vreemde talen moeten taal en cultuur meer ‘als betekenisvolle 

inhouden [worden] gezien die daadwerkelijk zijn verbonden met het 

leven in de doeltaalculturen’ (Le Bruyn et al., 2016: 2).

Taalbewustzijn en meertaligheid zijn brede concepten en worden op 

uiteenlopende manieren benaderd. Maar wat de beide concepten met 

elkaar gemeen hebben, is dat ze aandacht vragen voor taal als sociale 

praktijk en de relatie tussen taal en identiteit. Logischerwijs zou er 

binnen het taalonderwijs en het curriculum van toekomstige 

taaldocenten daarom meer aandacht moeten zijn voor taalsociologie. 

Deze workshop bestaat uit een college taalsociologie gegeven in het 

kader van een cursus taalkunde voor studenten van de lerarenopleiding 

Frans aan de Fontys hogeschool 

in Tilburg. Taalsociologie bestudeert de werking van taal en laat zien 

waarom mensen welke taal(varianten) gebruiken en wanneer. Een 

sociologische blik geeft leerlingen een andere, verfrissende kijk op taal, 

taalvarianten en samenlevingen. Ook biedt zo’n blik nieuwe kansen voor 

uitwisseling tussen talen(secties), maar ook met vakken daarbuiten, 

zoals de mens- en maatschappijvakken. 
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2022, te verschijnen.

2. Taalsociologie in de klas

Marjolijn Voogel

https://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/09/discussietekst-MVT-september-2016-met-logo.pdf


Beschrijving
Regie nemen in eigen loopbaan wordt in de literatuur aangeduid als 

loopbaanagency (De Hauw & Greenhaus, 2015; De Vos et al, 2020). Een 

deel van de jongeren in Nederland is niet goed in staat loopbaanagency

te tonen. Ondanks de toenemende personeelstekorten lukt het ze niet 

om eerste stappen in hun loopbaan te nemen (CBS, 2021). Dat geldt 

vooral voor jongeren in een kwetsbare positie: “jongeren die 

onvoldoende hulpbronnen hebben en weinig ruimte hebben of ervaren 

in hun omgeving om bepaalde tegenslagen te overwinnen en om hun 

leven vorm te geven op de manier die zijn wensen” (SCP, 2015). 

In dit onderzoek volgen we gedurende twee jaar circa veertig jongeren 

in een kwetsbare positie met als doel de belemmeringen en 

mogelijkheden in beeld te brengen die zij tegenkomen bij het 

vormgeven van hun loopbanen. We zijn begonnen met het interviewen 

van de jongeren en zullen ook betrokken professionals gaan interviewen 

zoals begeleiders en (oud-)leraren. Daarnaast nemen we contact op 

met ouders en andere voor de jongere relevante personen om een 

volledig beeld te krijgen van hun context.

Onze analyses moeten de mogelijkheden en belemmeringen in beeld 

brengen die de jongeren tegenkomen bij het vormgeven van de 

loopbaan en de mechanismen aan het licht brengen die kunnen 

verklaren hoe loopbaanagency zich ontwikkelt en wanneer de 

loopbaanontwikkeling stokt. 

In samenwerking met de begeleidende professionals ontwikkelen we 

interventies die doorbraken kunnen realiseren waardoor jongeren wél 

loopbaanstappen kunnen zetten. Na de interventie voeren we 

reflectieve gesprekken met de jongeren, waarmee we de impact van 

de interventie op de loopbaanontwikkeling willen achterhalen.

In de workshop gaan we in op de huidige loopbaantheorie en de 

theoretische lens (Sannino, 2015; Sannino, 2022) die wij gebruiken om 

naar loopbaanagency kijken. Ook passen we deze toe op een concrete 

casus. Daarnaast is er ruimte voor discussie en dialoog over het 

onderzoek.

3. Jongeren in een kwetsbare 
positie: Wanneer het 
opbouwen van een loopbaan 
niet vanzelfsprekend is
Marijn Neuman



Beschrijving
Scholen en samenwerkende instanties in de provincie Fryslân geven 

gezamenlijk vorm aan de ontwikkeling van een curriculum in mbo en 

hbo, met specifieke aandacht voor het gebruik en het leren van het 

Fries in de context van het beroep, De manier waarop ze dat doen dient 

tijdens de workshop als casus voor reflectie op het belang van het 

werken aan ‘inclusief meertalig onderwijs’. De activiteiten die 

momenteel worden uitgewerkt en geïmplementeerd vormen een 

onderdeel van Taalplan Frysk 2030.

Eerst zal de werkwijze binnen Taalplan Frysk worden geïntroduceerd 

door Fokke Jagersma (Afûk), waarna praktijkvoorbeelden uit het mbo 

(Aeres, Friese Poort en Friesland College) en het hbo (pabo en 

lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool) centraal staan. 

Binnen het beroepsonderwijs is het belangrijk om het leren en 

gebruiken van talen op een functionele wijze te koppelen aan het 

taalgebruik van het (toekomstige) beroep. Dat betekent dat bij het 

volgen van praktijklessen ook aandacht is voor taal en communicatie. 

En door middel van uitdagende opdrachten, wordt in de taallessen ook 

ruimschoots aandacht besteed aan de beroepspraktijk. Voor de Friese 

taal is deze aanpak van toegevoegde waarde om studenten op te 

leiden in de Friese taal, maar ook om studenten de kans te geven om op 

innovatieve wijze te werken aan het gebruik en de zichtbaarheid van 

(de Friese) taal in de beroepssector waarin de betreffende student 

werkzaam is. In deze presentatie zullen we enkele van onze projecten 

laten zien en de (eerste) opbrengsten delen. 

NHL Stenden hogeschool heeft een nieuw curriculum 

geïmplementeerd, Design Based Education. Studenten werken in 

multidisciplinaire teams en in nauwe samenwerking met het werkveld 

aan zogenaamde real life vraagstukken. Vanuit deze sociaal 

constructivistische visie zijn studenten daadwerkelijk verantwoordelijk 

voor het (mede) ontwerpen, uitvoeren en evalueren van projecten. 

Gerbrich de Jong (tweedegraadslerarenopleiding) en Sieta de Vries 

(Pabo) zullen voorbeelden tonen van betekenisvolle opdrachten, 

waarmee studenten essentiële vaardigheden leren en tegelijkertijd 

bijdragen aan het verbeteren van de beroepspraktijk. 

Deelnemers aan de workshop worden ook van harte uitgenodigd om 

actief te participeren en deel te nemen aan de discussie.

4. Inclusief meertalig onderwijs 
in mbo en hbo. Gebruiken & 
leren van het Fries in de 
context van het beroep
Gerbrich de Jong &
Anne Fardau Schukking



Beschrijving
De meeste kinderen ontwikkelen zich tussen 0 en 8 jaar razendsnel, 

waarbij de ontwikkeling in samenhang verloopt, dat wil zeggen dat 

bijvoorbeeld de denkontwikkeling sterk samenhangt met de sociaal-

emotionele- en taalontwikkeling (Oenema-Mostert et al., 2018). Het is 

dan ook niet gek dat juist in deze fase kinderen zich allerlei facetten van 

taal en de wereld om hen heen eigen kunnen maken. Tegelijkertijd zien 

we grote verschillen in ontwikkeling. Verschillen die vooral worden 

veroorzaakt door wat kinderen van huis  en de omgeving meekrijgen 

(Gee, 2004). Opgroeien in een taalarme omgeving kan kinderen op een 

achterstand zetten die moeilijk gelijk te trekken is. 

In deze workshop nemen we jullie mee in de achtergronden van 

ontluikende geletterdheid. Dit is een belangrijke voorwaarde voor 

latere geletterdheidsontwikkeling en vormt dus een goede start van de 

schoolcarrière. Ontluikende geletterdheid wordt echter vaak 

gestimuleerd vanuit een programmatisch en instructief aanbod, terwijl 

het juist een vorm van cultureel leren betreft. Vooral dat laatste 

perspectief biedt ruimte om aan te sluiten bij ontwikkelingsverschillen 

en recht te doen aan de ontwikkeling van jonge kinderen in samenhang. 

Door goed te kijken naar geletterdheidspraktijken van jonge kinderen 

aan de hand van geschreven teksten en videobeelden, demonstreren 

we het belang van een cultureel perspectief op leren (Gee, 2004) en 

het belang van een uitdagende omgeving die zorgt dat kinderen hun 

kennis over teksten kunnen demonstreren en verder uitbouwen. Deze 

workshop helpt u dan ook een omgeving te ontwerpen waarin volop 

ruimte is geletterdheid op een dergelijke manier te stimuleren.

5. Van 0 tot 8 gebeurt het: ook 
wat betreft geletterdheid!
Natasja Kroon en Frans Hiddink



Beschrijving
De hjoeddeiske maatskippij freget fan it ûnderwiis hieltyd mear

oandacht foar de ûntwikkeling fan it yndividuele bern. Te begripen. IT 

bern bestiet net!

Bern binne jonge minsken mei ferskillen oangeande: 

- ynteresse

- yntellektuele kapasiteiten

- kreative oanlis

- Wurkynstelling

- Konsintraasje

- Memmetaal

- sosjale achtergrûn

Utgeande fan dit gegeven ûntwikkelt Stichting Mearslach yntegrearre, 

meartalige projekten. It tapaste pedagogysk/didaktysk model biedt 

romte foar it brûken fan mear talen yn de ûnderwiislearsituaasje en 

oandacht foar de kreaitive ûntwikkeling fan bern. Ek biedt It konsept

kânsen foar yntegraasje fan lokale kultuer- en natueraspekten. De 

tema's binne sa opboud dat der earst in miensk,iplike basis lein wurdt. 

Dêrnei wurkje de learlingen selsstannich -yndividueel, yn twa- of 

meartallen - oan in grut ferskaat keuzeopdrachten.

Learkrêften krije hjirtroch romte foar observearjen, it stimulearjen en it

yndividueel begelieden fan bern.

Oan de hân fan it projekt ' Der op út! (Ontdek en beleef Fryslân) wurdt

útlis jûn hoe't de teoretyske mearslach-útgongspunten omset wurde yn

in 'Mei Hert, Holle en Hannen- projekt. '

Papersessie 1a: Mei Hert, Holle 
en Hannen (Fan teory nei de 
praktyk)

Sybolt Muizelaar
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Beschrijving
• Het grootste deel van de Friese jongeren is analfabeet in hun eigen 

taal. Hoewel een groot deel (64%) van de Friese bevolking Fries kan 

spreken, is slechts 16% in staat om het te schrijven (Provinsje Fryslân, 

2020). In het onderwijs ligt de focus immers op Nederlandse 

geletterdheid, ook al is dit niet de moedertaal van een groot deel van 

de Friese jongeren. Uit onderzoek blijkt echter dat meertalige 

geletterdheid positieve effecten heeft op de schoolprestaties (Portes

& Rumbaut, 2001; Lutz & Crist, 2009). Bovendien helpt het vaardig zijn 

in meerdere talen bij het ontwikkelen van geletterdheid (Gutierrez-

Clellen & DeCurtis, 1999; Durgunoglu, 2002). Toch heeft het Friese 

schrijfonderwijs voornamelijk een plek in de bovenbouw van het 

voortgezet onderwijs, als keuzedeel vergelijkbaar met moderne 

vreemde talen. Om erachter te komen hoe het Friese 

schrijfvaardigheidsonderwijs verbeterd kan worden en een logischere 

plek kan hebben voor die grote groep moedertaalsprekers, is 

onderzoek nodig naar het huidige schrijfonderwijs en de effecten 

hiervan.

• In het Skriuw it mar! project van het lectoraat Meertaligheid & 

Geletterdheid onderzoeken wij het Friese 

schrijfvaardigheidsonderwijs in de bovenbouw van middelbare 

scholen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste 

onderzoeken wij hoe het huidige Friese schrijfonderwijs eruit ziet. Hoe 

worden de lessen opgebouwd en hoe wordt er gedifferentieerd 

tussen moedertaal- en niet-moedertaalsprekers? Ten tweede 

onderzoeken wij de rol van cross-linguistic transfer: wat voor effect 

heeft hoge schrijfvaardigheid in het Fries op schrijfvaardigheid in het 

Engels en Nederlands, en andersom? In deze presentatie laten wij zien 

hoe we door middel van lesobservaties, achtergrondvragenlijsten en 

schrijfopdrachten antwoord proberen te krijgen op deze vragen. We 

delen onze eerste analyses van de schrijftaken en de verbanden die 

we hierin vinden tussen vaardigheden in verschillende talen en (talige) 

achtergrondfactoren.

Papersessie 1b: It is mei 
skriuwen ek wol te dwaan

Myrthe Coret-Bergstra, 
Mirjam Günther-van der Meij 
en Laura Nap
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Beschrijving
De meeste kinderen verwerven met gemak twee of meer talen, maar dit 

is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is er twijfel of het wel goed gaat 

met de taal- en spraakontwikkeling van een meertalig kind en wil men 

onderzoeken of er mogelijk sprake is van een taalachterstand of 

taalstoornis. Deze kinderen worden dan doorverwezen naar een 

logopedist. Logopedische instrumenten om de Nederlandse 

spraakontwikkeling te onderzoeken zijn voldoende voorhanden. Echter, 

een logopedist krijgt pas een goed beeld van de spraakverwerving bij 

een meertalig kind als zij de spraak- en taalontwikkeling van alle talen 

van dit kind mee kan nemen in het diagnostisch onderzoek (Paradis, 

Genesee & Crago, 2021). Deze informatie draagt onder andere bij aan 

het onderscheid dat gemaakt wordt tussen taalachterstand of 

taalstoornis bij een meertalig kind en is belangrijk voor 

therapiedoeleinden.

Sinds enkele jaren kunnen logopedisten de app Speakaboo van 

Koninklijke Kentalis (zie https://www.kentalis.nl/speakaboo) gebruiken 

om op speelse wijze de spraakontwikkeling van meertalige kinderen te 

screenen. Met lottospelletjes worden doelwoorden bij het kind 

uitgelokt die later geanalyseerd kunnen worden. Speakaboo is 

tegenwoordig beschikbaar voor 20 talen, waaronder Nederlands en 

diverse migrantentalen. Recentelijk is er ook een Friese versie aan 

toegevoegd. In september start een onderzoek naar de Nederlandse en 

Friese spraakontwikkeling om te kijken in welke volgorde Friese klanken 

verworven worden en in hoeverre de Friese en Nederlandse klanken 

elkaar tijdens de verwerving beïnvloeden. Deze informatie is belangrijk 

voor de logopedische therapie.

In de paper wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Friese versie 

van Speakaboo en de te verwachte resultaten uit het onderzoek naar 

de Friese en Nederlandse spraakontwikkeling bij jonge Friestalige 

kinderen. Uiteraard wordt ook met een korte demonstratie uitleg 

gegeven van het gebruik van de app in diagnostische screening bij 

meertalige kinderen. Daarnaast wordt gewezen op onderzoek met de 

Speakaboo-app met betrekking tot andere beschikbare talen. 
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