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WAT ZIJN TAALLANDSCHAPPEN?

Op basis van wat we weten over LL’s, de ontwikkeling en
implementatie van relevante benaderingen en materialen 
in het LoCALL-project, evenals de ervaringen van 
docenten en reflecties hierop, hebben we een reeks 
aanbevelingen geformuleerd voor de integratie van LL’s 
in (vreemde)taalonderwijs en in het curriculum van  de 
lerarenopleidingen. We benadrukken wederom dat
deze richtlijnen moeten worden gelezen als suggesties, die 
voortdurend kunnen worden uitgebreid en aangepast aan 
nieuwe en veranderende contexten.

Taallandschappen zijn een verzameling 
van linguïstische, semiotische en 
zintuigelijke borden en signalen in 
publieke en private ruimtes. Het 
taallandschap kan ons bijvoorbeeld
informeren over de taalkundige 
samenstelling van een bepaalde 
samenleving of ruimte, de 
machtsdynamiek en hiërarchieën tussen
talen en modi en over wie die 
verzamelingen produceert en 
consumeert.



6.1 Voor beleidsmakers 

— Maak mogelijk en moedig aan dat 
interdisciplinaire benaderingen voor 
het leren van talen en de ontwikkeling 
van taalbewustzijn in het curriculum 
plaatsvinden door bijvoorbeeld door ze 
te integreren in historische, geografische, 
wiskundige of politieke onderwerpen en 
problemen;  

— Integreer ruimtelijke dimensies van het 
leren van talen in het curriculum, door de 
verkenning van het LL in de omgeving;  

— Integreer thema’s met betrekking 
tot duurzame ontwikkeling, 
wereldburgerschap en kritische 
geletterdheid in het curriculum, om de 
weg vrij te maken voor de integratie 
van LL’s als hulpmiddelen in taal- en 
lerarenopleidingen;  
 
— Pas een benadering van 
“sociaal agency” toe in het 
vreemdetalenonderwijs en moedig 
kritisch taalbewustzijn aan om te 
gebruiken als een instrument om sociale 
rechtvaardigheid tot stand te brengen. 



6.2 Voor lerarenopleiders

— Bevorder een positieve houding van 
leraren in opleiding ten aanzien van 
een meertalige pedagogiek en help bij 
het ontwikkelen van hun bereidheid om 
op empirisch niveau met hen samen 
te werken; een en ander kan worden 
bereikt door hen bewust te maken van 
de mogelijkheden voor lesgeven, de 
voordelen voor het leren, maar ook van 
de moeilijkheden die kunnen optreden bij 
de uitvoering ervan; 

— Bevorder een alomvattend perspectief 
van het leren en onderwijzen van talen 
in lerarenopleidingen, waarbij leraren 
in opleiding ertoe worden aangezet na 
te denken over de ethische en politieke 
dimensies van hun lespraktijk; 

— Bevorder een ecologische kijk op talen 
die meertaligheid in de samenleving 
verbindt met veeltalige individuen/
taalleerders; 

— Versterk de reflectie van leraren 
in opleiding op het gebruik en de 
(verkeerde) representatie van talen 
in publieke en curriculaire ruimten; de 
onzichtbaarheid van bepaalde talen is 
even belangrijk om over na te denken als 
zichtbaarheid; 
 

— Bevorder de bereidheid om op school 
samen te werken, niet alleen met 
leerkrachten van hetzelfde (taal)vak, 
maar ook met leerkrachten van andere 
schoolvakken, alsook met leerlingen, hun 
gezinnen en gemeenschappen in de brede 
zin van het woord; 

— Ondersteun leerkrachten bij het 
omzetten van authentieke meertalige 
bronnen die beschikbaar zijn in ‘de 
echte wereld’ in pedagogische bronnen, 
die betekenisvol zijn voor leerlingen, 
hun gezinnen en gemeenschappen, 
die hun levensomstandigheden en 
omgeving respecteren, en die hen helpen 
kritische geletterdheidsvaardigheden te 
ontwikkelen (om de wereld te lezen, en 
niet alleen woorden); 

— Bespreek het concept van het 
LL met docenten en promoot het 
interdisciplinaire potentieel ervan; 

— Ondersteun leerkrachten in opleiding 
die experimenteren met LL’s in echte 
onderwijscontexten, bijvoorbeeld in actie-
onderzoeksactiviteiten en pedagogische 
projecten waarbij leerlingen, leerkrachten, 
gezinnen en gemeenschappen betrokken 
zijn. 





6.3 Voor leerkrachten 
 
 
— Neem deel aan de ontwikkeling van 
een meertalige pedagogiek die niet 
alleen gericht is op studenten met een 
migrantenachtergrond, maar die ook 
ingezet kan worden als een instrument 
om de veeltaligheid en het (kritische) 
taalbewustzijn van alle leerlingen te 
bevorderen, aangezien ze allemaal 
profiteren van meer reflectie op talen, 
maatschappelijke meertaligheid, 
individuele veeltaligheid en meertalige 
benaderingen van het leren van talen; 

— Bespreek de concepten taal en het 
LL met leerlingen, inclusief talen die 
mogelijk minder zichtbaar zijn, zoals 
minderheidstalen en multimodale talen 
(bijvoorbeeld braille en gebarentalen); 

— Bespreek de combinatie van talen met 
andere semiotische bronnen (symbolen, 
pictogrammen, afbeeldingen, kleuren, 
enz.) met leerlingen, en denk na over de 
toegevoegde betekenislagen van elke 
modaliteit in het LL; 

— Maak leerlingen bewust van de 
zichtbaarheid en onzichtbaarheid van 
sommige talen in de publieke ruimte, 
bevorder het bewustzijn van hoe talen 
in publieke ruimten een afspiegeling zijn 
van taalattitudes en -hiërarchieën in 
een bepaalde samenleving; dergelijke 

reflectie leidt tot een beter begrip van 
vaak complexe en soms conflictueuze 
sociolinguïstische kwesties; 

— Ga de interdisciplinaire dialoog aan 
met leerlingen over de historische en 
politieke ontwikkelingen en redenen 
die de productie en reproductie van 
taalhiërarchieën en rivaliteiten verklaren, 
evenals taalcontactsituaties en (socio)
linguïstische verandering; 
 
— Bevorder het vermogen van leerlingen 
om verbindingen tussen talen en 
schoolvakken tot stand te brengen, om 
zo hun leerrepertoires te verbeteren en 
succes en motivatie bij het leren van talen 
op school en daarbuiten te stimuleren; 

— Leg de leerlingen uit dat talen in het 
LL niet altijd gemakkelijk te herkennen 
en te tellen zijn, omdat ze op creatieve 
en onvoorspelbare manieren met elkaar 
kunnen vermengen en met elkaar in 
contact kunnen komen. Aangezien talen 
niet gebonden zijn aan landen en hun 
grenzen, kan het moeilijk zijn om ernaar 
te verwijzen in termen van ‘benoemde 
talen’; 

— Bevorder het vermogen van leerlingen 
om binnen en buiten taalleerruimten te 
verbinden (en vice versa), en maak hen 
bewust van de mogelijkheden van de 
ruimten waarin ze wonen om talen te 
leren, met talen om te gaan en over talen 
te leren; 



— Instrueer leerlingen om relevante 
en opvallende aspecten van hun LL 
op te merken en de mogelijkheden 
van dergelijke observatie voor 
sociolinguïstische reflectie en het leren 
van talen te overwegen; 

— Betrek leerlingen en hun gezinnen bij 
het erkennen van hun kapitaal aan talige 
kennis, het bevorderen van talig welzijn 
en de positieve erkenning van diversiteit 
op school en daarbuiten; 
 
— Betrek leerlingen en hun gezinnen bij 
ontdekkings- en decentreringsactiviteiten 
op basis van LL’s, het bevorderen van 
empathie voor onrechtvaardigheid 
met betrekking tot taal en activisme 
om de rechten van taalminderheden te 
verbeteren; 

— Bevorder de deelname van 
studenten bij het (re)construeren van 
en handelen naar hun LL, om zo hun 
gemeenschappen meer inclusief te 
maken; 

— Betrek collega’s van verschillende 
vakken op uw school bij dit model, 
gebruikmakend van interdisciplinaire 
benaderingen om hen het potentieel 
van het LL als een educatieve en 
pedagogische hulpbron te laten zien; 

— Promoot een cultuur van 
samenwerking op uw school, door 
samen te werken met uw collega’s bij 
de conceptualisering, implementatie en 
evaluatie van projecten met betrekking 
tot LL’s.
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