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 "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."  

Het begrip taallandschappen  

wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht.
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1. Introductie

Hoewel LL's al geruime tijd worden bestudeerd - onder 
meer vanuit linguïstisch en politiek perspectief - is 
onderwijsonderzoek op dit terrein relatief schaars. In 
de wetenschap dat LL's het leren en reflecteren kunnen 
verbeteren, vroegen we ons af waarom er zo weinig 
pedagogische en didactische aandacht aan wordt 
besteed. 
 
Het identificeren van dit hiaat en de wens om er iets 
aan de doen, vormde het startpunt van het LoCALL-
project. LoCALL staat voor Local Linguistic Landscapes 
for Global Education in the School Context. LoCALL 
was een Erasmus+-project dat liep van 1 september 
2019 tot 31 augustus 2022. Doel van het project was 
om in het onderwijs de waarde van talige diversiteit te 
erkennen door lokale LL's in kaart te brengen en deze 
gezamenlijk en vergelijkend op internationaal niveau te 
bespreken. 
 
Een ander doel was om tegemoet te komen aan de 
formatieve behoeften van leerkrachten, daar waar 
het gaat om het omgaan met (talige) diversiteit in 
taalonderwijs. De benadering die in het kader van 
LoCALL werd gekozen, was om LL voor te stellen 
als een authentieke en meertalige bron om aan deze 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.  

Het LoCALL-team bestond uit onderzoekers en 

docenten uit de steden Aveiro, Barcelona, Groningen, 
Hamburg en Straatsburg. 
 
De specifieke doelstellingen van het team waren: 

— Het ontwikkelen van pedagogisch materiaal dat 
de integratie van LL's in verschillende omgevingen 
bevordert, van het basisonderwijs tot en met het hoger 
onderwijs, als ook in lerarenopleidingen en na- en 
bijscholingstrajecten; 

— Het analyseren van de implementatie van deze 
materialen, rekening houdend met het pedagogische 
potentieel van LL's om veeltalige benaderingen op 
school, in de taalles en daarbuiten tot stand te brengen; 

— Het ontwikkelen van een reeks aanbevelingen, 
gebaseerd op de vorige twee doelen, ten aanzien van 
het gebruik van LL's als pedagogische instrumenten en 
lesmateriaal voor leerkrachten. Als ze geïmplementeerd 
worden, kunnen deze aanbevelingen de kennis 
over en reflectie op individuele veeltaligheid en 
maatschappelijke meertaligheid van zowel studenten 
als docenten bevorderen. 
 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van het 

LoCALL-project op het volgende adres:  

https://locallproject.eu/.
AFBEELDING 1 & AFBEELDING 2.  
Tsunami informatie in Japan   
(van ons LoCALL blog, door M. Oyama) 

https://locallproject.eu/
https://locallproject.eu/2021/01/10/cool-guy-or-linguistic-landscapes-in-japan-「冷奴」あるいは日本の言語景観-by-mayo-oyama/
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Meertaligheid of veeltaligheid? 
 

"In dit document spreken we vaak over ‘veeltaligheid’. Wat het 
verschil is tussen veeltaligheid en meertaligheid? Meertaligheid 
verwijst naar maatschappelijke meertaligheid: het naast elkaar 
bestaan van meerdere talen, bijvoorbeeld in een land, in een 
gemeenschap of in een klaslokaal. Veeltaligheid verwijst naar het 
talenrepertoire van een individu, of “het vermogen van individuen 
om meer dan één taal te gebruiken in sociale communicatie, 
ongeacht hun beheersing van die talen” 

In het volgende hoofdstuk bespreken we het concept 
van taallandschappen en hoe deze zijn bestudeerd. 
Uit de onderzoeksdata komt naar voren hoe LL’s op 
verschillende manieren kunnen worden bekeken, 
evenals hun betekenis voor verschillende meertalige 
settings en gemeenschappen. Het LoCALL-project 
is op deze onderzoeken gebaseerd. In hoofdstuk 3 
documenteren we vervolgens de manieren waarop 
LL’s kunnen worden geïmplementeerd in het onderwijs, 
door te putten uit de bevindingen van het LoCALL-
project zelf. Hoofdstuk 4 gaat in concreto in op de 
resultaten van het project in termen van kennis 
van docenten en professionele ontwikkeling. Onze 
bevindingen en interpretaties zijn in te zien bij het 
beschikbare materiaal vermeld op de projectwebsite, 
evenals de publicaties die voortkwamen uit de 
projectsamenwerking (voornamelijk gepubliceerd in 

Melo-Pfeifer, binnenkort te verschijnen). Omdat LoCALL 
voortdurend het waardevolle werk van onderzoekers 
in andere contexten erkent, is hoofdstuk 5 gewijd aan 
dialogen met projecten die in Polen en Oostenrijk zijn 
ontwikkeld.  

De hier gerapporteerde resultaten dienen als basis 
voor de aanbevelingen die in hoofdstuk 6 worden 
beschreven. We benadrukken dat dit slechts 
aanbevelingen zijn, die ter inspiratie kunnen dienen 
en dat het hier niet een volledige of uitputtende 
lijst van mogelijkheden betreft. Elke leerkracht en 
lerarenopleider zal zijn eigen manier van werken met 
LL’s vinden, afhankelijk van de eigen context. Zoals 
immers al uit de naam van ons project blijkt, is het 
juist het lokale dat kan worden gebruikt voor mondiaal 
onderwijs. 

AFBEELDING 3 & AFBEELDING 4.  
Officiële tweetaligheid in het taallandschap van Dublin 
(van ons LoCALL Blog, door S. McMonagle) 

(Beacco, 2005, p. 19). 

https://locallproject.eu/2022/02/11/dublins-linguistic-landscapeby-sarah-mcmonagle/
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2. Wat zijn  
taallandschappen precies? 

Eenvoudig uitgedrukt verwijzen 
ze naar de zichtbaarheid van 
talen om ons heen – in onze 
buurten, stadscentra, scholen 
en publieke ruimtes, maar ook 
in onze huizen. 
 
In deze ruimtes verwijzen LL’s naar talen op billboards 
en advertenties, bewegwijzering en straatborden, 
posters en flyers, informatie weergegeven op 
mededelingenborden, protestborden, graffiti, afval, 
persoonlijke en alledaagse voorwerpen, enz. LL’s 
zijn niet alleen samengesteld uit talen, maar ook uit 
andere modaliteiten, zoals symbolen, afbeeldingen en 
geluiden. Het taallandschap is dus zowel meertalig als 
multimodaal. 
 

Is het dan echt zo eenvoudig?  
Nou, ja en nee.  
 
Doordat het taallandschap overal om ons heen is, 
is het direct toegankelijk en waarneembaar. Er zijn 
geen speciale middelen nodig om de talen die in onze 
omgeving worden weergegeven te observeren. Door 

een kritische blik te ontwikkelen, kunnen we deze LL’s 
echter op een meer diepgaande en meer reflecterende 
manier observeren. En kritische observaties zijn 
belangrijk, omdat het taallandschap ons niet alleen 
vertelt welke talen zichtbaar zijn in een bepaalde 
ruimte, maar ook wat de status van die talen is, wat 
ze vertegenwoordigen, voor wie ze bedoeld zijn en 
waarom. Kritische observaties stellen ons dus in staat 
om over de samenleving te leren door middel van 
taalkundige feiten (Ben-Rafael & Ben-Rafael 2019, ix). 
 
Dit bewustzijn kan op zijn beurt helpen bij het 
ontwikkelen van rechtvaardige, reflectieve 
en meertalige benaderingen van taal- en 
wereldburgerschapsonderwijs.  

LL’s zijn doorgaans gedocumenteerd door 
onderzoekers in officieel twee- en meertalige 
samenlevingen. Zo hebben Cenoz en Gorter (2006) 

AFBEELDING 5.  
Drietalige straatkunst in Ljouwert/Leeuwarden  
(van ons LoCALL Blog, door, S. Veenstra) 

dergelijke taallandschappen vergeleken in Fryslân 
(waar Fries en Nederlands de beide officiële talen 
zijn) en in Baskenland (waar Baskisch en Spaans 
beide als officiële talen fungeren). Dergelijke studies 
onthullen in hoeverre het officiële taalbeleid al dan 
niet tot uiting komt op openbare en commerciële 
borden en bewegwijzering. Dit specifieke onderzoek 
van Cenoz en Gorter bracht de dominantie van het 
Nederlands en Spaans in de respectievelijke gevallen 
aan het licht. Bovendien wijzen de auteurs erop dat de 
opvallende afwezigheid van het Fries of Baskisch op 
de geanalyseerde borden en bewegwijzering niet altijd 
correleert met de feitelijke mondelinge communicatie 
in deze talen. Wanneer het LL in zijn sociale, politieke 
en linguïstische omgeving geplaatst wordt, zien we 
zowel functionele als symbolische rollen voor talen, 
aangezien sommige borden bedoeld zijn om informatie 
over te brengen, terwijl andere tot doel hebben een 
identiteitsgevoel uit te drukken. 
 

https://locallproject.eu/2021/04/12/the-linguistic-landscape-of-ljouwert-leeuwarden-the-netherlands/
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Vooral in steden zijn taallandschapstechnieken 
toegepast. Omdat steden aantrekkelijk zijn voor 
migranten, vormen ze het hoogtepunt van talige 
diversiteit. 

Naast en dankzij hun (linguïstisch) diverse 
bevolkingsgroepen, zijn steden locaties van significante 
sociale interactie, culturele en economische activiteiten. 
Om die reden zijn vele onderzoeken gewijd aan LL’s 
in meertalige steden (bijv. Shohamy et al., 2010; 
Ben-Rafael & Ben-Rafael, 2019), waarbij ‘top-down’ 
en ‘bottom-up’ borden en bewegwijzering worden 
onderzocht. Sommige studies kwantificeren de talen 
die zichtbaar zijn in geselecteerde gebieden – in 
bijvoorbeeld de metropolen Addis Abeba, Berlijn, 
Brussel, Londen, New Delhi, Parijs, Tel Aviv en Tokio, 
hebben Ben-Rafael en Ben-Rafael (2019) de namen 
van bedrijven geturfd, om het gebruik van nationale, 
migranten- of wereldtalen te bepalen. 
 
In andere studies wordt geprobeerd taalconfiguraties 
op borden te kwalificeren of te karakteriseren door hun 
rangschikkingen en doelstellingen te interpreteren. 
Commerciële borden in het stadslandschap kunnen 
bijvoorbeeld bijzonder meertalig zijn en zowel de 
functionele als de symbolische rol van taal weergeven. 
In de stad Dublin analyseerde McMonagle (2017) 

(informatie)borden op voedingswinkels, restaurants en 
diensten in een gebied waar veel (recente) migranten 
zich hadden gevestigd. Enerzijds waren de borden 
in het Pools en andere Oost-Europese talen duidelijk 
gericht op sprekers van die talen (en dus functioneel 
te noemen). Aan de andere kant waren borden met 
bepaalde talen en schriften, met name Aziatische 
schriften, gericht op een bredere bevolking die 
dergelijke talen niet hoeft te begrijpen om te weten 

AFBEELDING 6.  
Meertalige borden in de internationale aankomsthal,  
Soekarno-Hatta vliegveld, Indonesië 
(van ons LoCALL Blog, door U. Djonda) 

wat restaurants in Aziatische stijl te bieden hebben; 
dergelijke borden kunnen daarom zowel functioneel als 
symbolisch worden genoemd. Het LL wordt niet alleen 
waargenomen op officiële borden en bewegwijzering – 
kijk maar eens naar enkele van de alledaagse objecten 
in uw omgeving (bijvoorbeeld graffiti of afval op straat) 
om vast te stellen welke talen en schriften er op te zien 
zijn. Dat zegt iets over menselijke activiteit. 

 
 
 

 

https://locallproject.eu/2022/03/22/linguistic-landscape-of-soekarno-hatta-international-airport-terminal-3-by-ubaldus-djonda/
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Elk LL kan worden bekeken naar aanleiding van 
de talen die er in voorkomen of door middel van 
geselecteerde talen, afhankelijk van wat we willen 
weten. Talen die van belang zijn, kunnen betrekking 
hebben op taalbeleid (zoals in het geval van Baskisch 
en Fries hierboven) of op vestigingspatronen 
(zoals in het geval van historische of hedendaagse 
migratiestromen). Een taal die in verschillende 
studies aandacht heeft gekregen, is het Engels. We 
kunnen er genoegzaam van uitgaan dat LL’s over de 
hele wereld deze taal gemeen hebben. Engelstalige 
borden zijn een terugkerend thema in studies uit niet-
Engelstalige gebieden, vooral omdat het Engels steeds 
meer fungeert als lingua franca voor internationale 
toeristen en als symbolische marketing in commerciële 

willen communiceren in de richting van  het beoogde 

publiek.  

Een meer geïndividualiseerde toon, alhoewel 

nog steeds in de publieke ruimte, is te vinden in 

informele fysieke uitingen zoals graffiti, posters en 

aankondigingen die door individuen zijn gecreëerd. 

Taalgebruik en vitaliteit zijn ook waar te nemen in 

privéruimtes, zoals in gezinswoningen waar een 

thuistaal wordt gesproken. In dergelijke ruimtes 

worden verschillende talen gecombineerd met 

materiële objecten – bijv. kookboeken, verhalenbundels, 

gebedenboeken – die gelinkt kunnen worden aan 

culturele diversiteit.

AFBEELDING 7, AFBEELDING 8 & AFBEELDING 9.  
Meertalige en multimodale winkelborden in Punjab 
(van ons LoCALL Blog, door F. Amna)  

activiteiten om kosmopolitisch te lijken (Gorter & Cenoz, 

2017). Ook instellingen worden gekenmerkt door hun 

LL’s. In sommige ruimtes worden meertalige borden 

en bewegwijzeringen gebruikt om goed te kunnen 

worden begrepen door degenen die deze informatie 

mogelijk nodig hebben, zoals in ziekenhuizen. Elders 

kunnen er waarschuwingsborden wel in sommige, 

maar weer niet in andere talen worden geplaatst. In 

het geval van sommige instellingen, zoals bijvoorbeeld 

bibliotheken, kunnen borden in verschillende talen 

verwijzen naar een gastvrije en inclusieve ruimte. 

Veel hangt af van de mensen die de borden maken 

(officieel top-down of bottom-up uit de samenleving), 

het taal(onderwijs)beleid en de ideologieën, en wat ze 

https://locallproject.eu/2020/12/08/linguistic-landscape-of-punjab-pakistan-by-freeha-amna/
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Het LL wordt dus niet alleen gekenmerkt door 
weergegeven talen en modaliteiten, maar is 
multisemiotisch en veelzijdig, omdat het informatie 
bevat die functioneel en symbolisch, algemeen en 
geïndividualiseerd is. 
 
Borden worden geproduceerd door actoren met 
verschillende agenda’s en motivaties – om te 
informeren, te instrueren, aandacht te trekken enz. 
– en kunnen leiden tot een gevoel van inclusie of 
uitsluiting, afhankelijk van hun omgeving en hoe ze 
worden waargenomen. Als we nadenken over de 
verschillende doeleinden van borden in verschillende 
talen, wordt duidelijk dat het LL ons iets vertelt over de 
symbolische constructie van onze samenleving – over 
etnolinguïstische vitaliteit, sociale relaties, identiteiten 
en wie er wordt aangesproken voor welk doel (en wie 
niet).  
 
LL’s omvatten realistische taaluitingen en manifestaties 
van meertaligheid (of het gebrek daaraan). Door 
ze waar te nemen, kunnen we taalbewustzijn 
vergroten, wat een relevant kenmerk en doel is van 
het leren van talen in Europa. Door de kennis van 
de vormen en functies van taal te vergroten, kunnen 
belangrijke vaardigheden voor taalverwerving, sociale 
communicatie en interculturele competentie worden 
bevorderd. Bovendien is het taallandschap gratis, en 
vormt het een onmiddellijke en dynamische educatieve 
hulpbron, die deel uitmaakt van het leven van 
individuen, zowel op in een particuliere setting als in de 
publieke ruimte. 

AFBEELDING 10, AFBEELDING 11, AFBEELDING 12 & AFBEELDING 13.  
Een multisemiotisch teken voor vrede 
(van ons LoCALL Blog, door S. Melo-Pfeifer)  

https://locallproject.eu/2022/02/28/linguistic-landscapes-for-peace/
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Wil je verschillende  
taallandschappen zien?

Scan de QR-code, of klik op de links naar elk blog.

LinguaSnapp  
Hamburg

LoCALL Blog 
"Linguistic Landscapes 

around the world"

Museu da 
Língua Portuguesa 

Swiss-Scape

LINGUASNAPP HAMBURG LINK LOCALL BLOG LINK MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA LINK SWISS-SCAPE LINK

https://www.linguasnapp.uni-hamburg.de/projekt.html
https://www.linguasnapp.uni-hamburg.de/projekt.html
https://fototeca.mlp.org.br/
https://swiss-scape.ch/
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Wat is taalbewustzijn?  
 

"Taalbewustzijn is de expliciete kennis over taal, 
en bewuste perceptie en gevoeligheid bij het 

leren van talen, taalonderwijs en taalgebruik"

Association for Language Awareness  

https://www.languageawareness.org/

https://www.languageawareness.org/
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3.1 De pedagogische en  
curriculaire voordelen

Veeltalige pedagogische methoden en de wens om 
authentiek taalmateriaal te gebruiken, zijn de sleutel 
tot het integreren van LL's in het taalonderwijs op alle 
onderwijs- en leerniveaus. Het doel van deze paragraaf 
is om een overzicht te geven van de middelen die in 
het kader van LoCALL zijn geproduceerd en die in 
het basis- en voortgezet onderwijs kunnen worden 
gebruikt. In alle sectoren wordt erkend dat 
 
1) buitenomgevingen taalkundige en 
semiotische omgevingen zijn en dus potentiële 
educatieve locaties (Clemente, 2020) 
 
2) Veeltalig werken met behulp van LL's 
bijzonder geschikt is om taalbewustzijn te 
bevorderen (Dagenais et al., 2009). 

Uit onderzoek blijkt dat door de pedagogische inzet 
van LL's niet alleen het taalbewustzijn van leerlingen, 
studenten en docenten verder ontwikkeld kan worden, 
maar dat hierdoor ook multimodale leerervaringen en 
intercultureel onderwijs kunnen worden bevorderd. 
 
Dergelijke vaardigheden en ervaringen lenen zich 
voor verschillende schoolvakken en levensdomeinen. 
Door middel van het LL kunnen vakoverschrijdende 
verbindingen tot stand worden gebracht; deze kunnen 
bijdragen aan onderwijs in duurzame ontwikkeling en 
wereldburgerschap. Voor wat specifiek taalverwerving 
betreft, blijkt uit onderzoek dat het gebruik van het LL 
onder meer het verwerven van woordenschat en het 
begrijpen van pragmatische aspecten van de doeltaal 
bevordert. 

Bij het introduceren van het LL in de context van 
specifieke vakken of in het kader van het curriculum 
als geheel, moet het volgende in gedachten worden 
gehouden: 

— Interactie tussen school, gemeenschap en andere 
externe ruimten (fysiek en virtueel) moet worden 
gewaardeerd om 1) sociaal en ecologisch leren te 
bevorderen dat is gericht op de kenmerken van een 
bepaalde context en 2) de verscheidenheid/validiteit 
van verschillende vormen van kennis en toegang tot 
kennis te herkennen; 

— Talige en culturele diversiteit zijn niet alleen 
onderdeel van elke leercontext, maar zijn ook 
transversale doelen op zich, van een type leren dat 
tot doel heeft een ethisch, kritisch en betrokken 
taalonderwijs op school op te bouwen; 

— Vakspecifieke inhoud kan op interdisciplinaire 
manieren worden gearticuleerd en ontwikkeld om 
transversale vaardigheden te ontwikkelen (bijvoorbeeld 
interculturele competentie en multiliteracies 
[meervoudige geletterdheid]), een positieve houding 
ten aanzien van maatschappelijke meertaligheid en 
individuele veeltaligheid (van studenten en docenten). 
Interdisciplinaire mogelijkheden kunnen worden bereikt 
door de invoering van pluralistische pedagogieën 
(Lourenço & Melo-Pfeifer, te verschijnen). 

Maar daar houdt het potentieel 
van het gebruik van LL's niet op!

AFBEELDING 14 
Fotomontage van Maputo gepresenteerd op de tentoonstelling 
"Portugees uit Mozambique in de Caleidoscoop" (2019-2020). 
(van ons LoCALL Blog, door Perpétua Gonçalves)  

https://locallproject.eu/2020/11/28/paisagem-linguistica-da-cidade-de-maputo-mocambique-por-perpetua-goncalves/
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3.2 Basisonderwijs  
(6- tot 10-jarige leerlingen)

In het basisonderwijs zijn opdrachten waardoor 
leerlingen zich bewust worden van de kwantiteit 
en diversiteit van talen cruciaal. Deze opdrachten 
kunnen worden verrijkt met activiteiten gerelateerd 
aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, 
wiskunde of tekenen. De artistieke dimensie kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt in combinatie met 
taalbiografieën, waarin de leerlingen de talen in 
hun leven verbeelden, en zo hun eigen persoonlijke 
LL construeren: "Taalbiografieën zijn verhalende 
verslagen van (geplande of ongeplande) trajecten van 
het leren van talen, en reflecties op en evaluaties van 
de voortgang van het leren van talen” (Melo-Pfeifer 
& Chik, 2020). Leerlingen kunnen hun afbeeldingen 
vergelijken met die van hun klasgenoten indachtig 
het motto Mi PL = Tu PL? (‘Mijn LL = Jouw LL?’ zie 
podcastaflevering 9).  
 
De taalbiografie is een goed uitgangspunt voor lessen 
die oriëntatie en artistieke taken combineren. In het 
kader van dergelijke gecombineerde opdrachten 
kunnen leerlingen bijvoorbeeld zoeken naar de 
in een bepaalde ruimte weergegeven talen, thuis 
(‘homescape’) of op school (‘schoolscape’). Thuis 
kunnen ze de ‘foodscape’ in hun keuken onderzoeken 
en conclusies trekken over de diversiteit aan talen 
die ze daar anntreffen. In groepen kunnen ze er over 
nadenken hoe deze talige diversiteit in de publieke 

ruimte kan worden weergegeven door het gewenste 
LL van een denkbeeldige stad te ontwerpen (zie de 
module in het Duits en Portugees).  
 
Ook voor wat de school betreft kunnen er 
ontwerpactiviteiten worden uitgevoerd. Leerlingen 
kunnen hun familieleden, klasgenoten of leerlingen 
van parallelklassen vragen hoe divers de school 
is. Ze kunnen dan worden aangemoedigd om het 
schoollandschap vorm te geven door het inclusiever te 
maken met behulp van de talen die ze aantreffen (zie 
module in het Engels en Portugees). Ze kunnen ook 
reflecteren op de vreemde talen die ze op school leren 
door een ‘Lennon-muur’ te creëren van individuele 
perspectieven op bijvoorbeeld waarom er op school 
Engels wordt geleerd (zie module in het Engels en 
Spaans). Leerlingen kunnen ontdekkingen doen door 
het LL van hun omgeving te verkennen, bijvoorbeeld 
door samen met hun gezinnen en/of klasgenoten 
“linguïstische detectives” te worden (zie module in het 
Spaans; podcastaflevering 1).  
 
Ze kunnen het LL ook thuis ontdekken en een veeltalige 
collage van talige hoogtepunten maken (zie module 
in het Spaans) of een woordwolk van termen die hen 
het meest geïntrigeerd hebben (zie module in het 
Spaans). De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor 
vervolgactiviteiten, zoals bij het maken van individuele 

AFBEELDING 15 
Kinderactiviteiten. 
(door Fátima Silva)  

borden, waarop de aangetroffen talen gebruikt worden 
of in het kader van het ontwerpen van het LL van een 
verzonnen winkel, straat of volledige stad (zie module 
in het Engels, Frans en Portugees; podcastaflevering 4).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uFzDQmg3iNk&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=uFzDQmg3iNk&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=9
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity-as-nossas-linguas-as-nossas-culturas-o-nosso-futuro-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity-as-nossas-linguas-as-nossas-culturas-o-nosso-futuro-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vEIheGbSMRM&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=1
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity.-que-changerez-vous-dans-votre-ville_traduction-francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-o-que-mudarias-na-tua-cidade-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5rdKVUiMCVA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=4
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“Om mensen van over de hele 
wereld te verwelkomen.” 

 

 

“Zodat de bewoners  
zich onderdeel van hun 
stad voelen.” 

“Het is belangrijk omdat  
we nu anderen kunnen laten  
zien hoe de stad eruit zou  
kunnen zien"

Andere dan de eigen steden kunnen ook worden 
opgenomen in het werk van LL om het bewustzijn 
van taaldiversiteit over de hele wereld te vergroten, 
bijvoorbeeld door te werken met Chloe Perarnau's boek 
The Walkabout Orchestra (ISBN: 978-1786030795), 
waar ansichtkaarten van verschillende plaatsen 
over de wereld in worden weergegeven. Leerlingen 
kunnen LL's leren kennen door middel van foto's en 
ansichtkaarten uit verschillende steden en zelfs door 
zelf een ansichtkaart uit een stad schrijven (zie module 
in het Engels en Portugees; podcastaflevering 4). De 
docent die de module heeft ontworpen en de les heeft 
gegeven aan basisschoolleerlingen reflecteert hierop 
als volgt: 

 

Docent:  

 

“Aan het einde van het 
project hebben we de stad 
Aveiro ontworpen en enkele 
elementen toegevoegd om het 
LL completer en inclusiever 
te maken. Waarom is dit 
belangrijk?”  
 
De leerlingen creëren op deze wijze gezamenlijk 
een inclusievere wereld (in ieder geval voor wat hun 
verbeelding betreft) zoals uit de volgende quotes blijkt:  

LEERLING 1

LEERLING 2

LEERLING 3

Feedback van leerlingen 
Module "Wat zou jij veranderen in jouw stad?". 

AFBEELDING 16 
van Unsplash, door Magnet.me  

https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-as-linguas-de-toda-a-parte-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5rdKVUiMCVA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=4
https://unsplash.com/photos/EOLgQ6jLdtM
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"Tijdens deze les was ik erg enthousiast en 
probeerde ik de klas te begeleiden op basis van 
de reacties en opmerkingen van de leerlingen, 

zodat het leerproces voor hen zinvol was. Ik was 
erg blij met alle opmerkingen, ontdekkingen 

en geproduceerde werken, en maakte gebruik 
van dit alles om meer dynamiek in de klas aan 
te brengen en te verwijzen naar verschillende 

inhouden."

Feedback van de docent 

Module "Wat zou jij veranderen in jouw stad?" 

https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-what-would-you-change-in-your-city-english.pdf
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3.3 Voortgezet onderwijs  
(11- tot 18-jarige leerlingen)

In het vreemdetalenonderwijs kan taalbewustzijn 
niet alleen worden bevorderd door kritische reflectie, 
maar kan het ook worden gecombineerd met 
wereldburgerschapseducatie. In het voortgezet 
onderwijs kunnen vakoverschrijdende vaardigheden 
worden ontwikkeld in verschillende vakken of door 
combinaties van vakken. Zo kan naast taalbewustzijn 
ook digitale geletterdheid worden bevorderd. De hier 
beschreven activiteiten kunnen zowel in de onderbouw 
als in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
worden toegepast. Opdrachten kunnen worden 
aangepast aan het taalniveau of aan de benodigde 
reflectievaardigheden. 
 
Op theoretisch niveau kan het concept van het LL 
worden geïntroduceerd met een veeltalig voorbeeld, 
voordat de studenten soortgelijke voorbeelden in hun 
directe omgeving gaan zoeken (zie module in het 
Duits). Een andere manier om het theoretische begrip 
van het LL en de implicaties ervan voor de samenleving 
aan te moedigen, kan gevormd worden door het 
onderzoeken van het LL door middel van een selectie 
van foto's, die kritisch denken vereisen. Bijvoorbeeld 
over de sociale achtergronden die verband houden 
met talen die aanwezig zijn in het LL (zie module in het 
Engels en Duits). 
 
De inzet van het LL moet worden aangevuld met 

verdere taken in het voortgezet onderwijs. Zo 
kunnen leerlingen de taalbiografieën van hun gezin 
verkennen (eventueel in samenwerking met de leraar 
geschiedenis en/of door familieleden te betrekken) en 
deze vervolgens bij elkaar brengen in een collage (zie 
module in het Frans en Portugees; zelfstudie 7). Ook 
kunnen ze samen met het gezin hun woonlandschap 
verkennen en daarna de eigen buurt. Het is belangrijk 
dat de leerlingen nadenken over waarom sommige 
talen aangetroffen kunnen worden en andere niet. 
Collages kunnen ook gemaakt en gedeeld worden in de 
klas (zie podcastafleverings 2 en 3; zelfstudie 2). Hierbij 
mag noch de bevordering van digitale geletterdheid, 
noch de bevordering van artistieke vaardigheden 
worden vergeten. Nog een stapje verder, kunnen 
leerlingen ook optreden als taaldetectives, door foto's 
te maken van hun buurt-LL, of van de omgeving van 
hun school, en vervolgens vragen te formuleren over 
de talen die op de foto’s zijn te zien (terwijl ze hun 
digitale vaardigheden oefenen). Deze foto's en vragen 
kunnen ze vervolgens opnemen in de LoCALL-app (zie 
paragraaf 3.4) en op basis daarvan games maken (zie 
module in het Portugees en Spaans). Deze werkwijze 
kan ook worden toegepast op het schoollandschap, 
en kan interviews met studenten, docenten, personeel 
of ouders omvatten. De talen die in de school worden 
aangetroffen, kunnen vervolgens hun weg vinden naar 
een game in de app (zie module in het Engels en Frans). 

Het is ook mogelijk om het LL in de klas te gebruiken 
zonder leerlingen naar buiten te sturen, door ze overal 
ter wereld LL's te laten verkennen middels Google 
Street View. Om het taalbewustzijn en het leren van 
vreemde talen te oefenen, kunnen ze zelf een taal 
kiezen die ze al kennen, of aan het leren zijn (op of 
buiten school, bijvoorbeeld met Duolingo). Ze trainen 
daarbij ook hun digitale en (virtuele) geografische 
vaardigheden (zie module in het Duits, Engels, Frans, 
en Fries; podcastaflevering 12). De docent kan ook 
digitale media gebruiken door een presentatie van 
het LL van een stad te laten zien (bijvoorbeeld in 
PowerPoint of Prezi) met geselecteerde foto's en een 
verhaal (zie module in het Nederlands, Engels, Frans, 
Fries en Duits; podcastafleverings 5 en 6).  
 
Toen de activiteit “Street Bekijk uw taal” werd 
uitgevoerd als onderdeel van het LoCALL-project, 
werd de nieuwsgierigheid van de leerlingen naar 
andere talen en plaatsen vergroot: “Ik had nog nooit 
van taallandschappen gehoord. Maar ik vond het heel 
leuk om te zien welke talen buiten worden gebruikt” 
(reacties van studenten op “Street Bekijk uw taal”). 

AFBEELDING 16 
Meertalig standbeeld in Sao Paulo, Brazilië 
(van ons LoCALL Blog, door Maria Célia Lima-Hernandes)  

https://locallproject.files.wordpress.com/2021/07/locall-activity-template_histoire-migratoire-familiale_francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-template_historia_migratoria_familiar_portugues.pdf
https://videopress.com/v/RGT7YFnV
https://www.youtube.com/watch?v=vdOwgisipVw&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k0YZ6AOTQBQ&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YZuXciwOC-4&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=2
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/05/locall-activity-espelho-meu-espelho-meu-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/io2.-locall-activity-template_exemples-france_4-enquete-sur-les-langues-dans-toute-l-ecole.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/04/locall-activity-votre-langue-avec-street-view_traduction-vers-le-francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/streetview-dyn-taal-frysk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dFs51Qu1TnA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=12
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-template.-une-jungle-de-langues.-francais.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-aktiviteit.-jungle-fan-talen.-frysk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dIPgHfwkJ68&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-KyIYTKAYOs&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=6
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/street-view-your-language-english.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/street-view-your-language-english.pdf
https://locallproject.eu/2020/09/25/sampa-uma-cidade-de-paisagens-multifacetadas-por-maria-celia-lima-hernandes-sao-paulo/
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“Wat een geweldige activiteit; dit had ik 
nooit zelf kunnen bedenken. Het was een 

mooie aanvulling op het leren van een taal 
en om het leren tastbaarder te maken. Zo 
zien leerlingen dat de taal die ze leren erg 

zichtbaar is in de publieke ruimte in de landen 
waar de taal wordt gesproken."

Feedback van de leerkracht 

Module "Streetview je taal" 
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en om daarna hun ontdekkingen te evalueren. Nadat 
ze de gevonden talen hebben geteld, zouden ze dan 
in staat moeten zijn om te pleiten voor een verhoogde 
zichtbaarheid van bepaalde talen (zie zelfstudie 6). 
Vooral sprekers van (regionale) minderheidstalen 
kunnen er baat bij hebben om zich bezig te gaan 
houden met het LL en zich bewust te worden van het 
belang en de waarde die de minderheidstaal voor 
hen heeft. Deze oefening kan versterkend werken 
voor leerlingen die onderdeel zijn van een minderheid, 
zoals door het volgende citaat van een student wordt 
benadrukt: 
 
De leerlingen kunnen ook specifieke vormen van 
het LL van hun omgeving verkennen, bijvoorbeeld 
stickers (zie module in het Duits en Portugees) of 
multimodale elementen van het LL (zie module in het 
Duits en Portugees; podcastaflevering 8; zelfstudie 
3) en zelf dergelijke elementen creëren waarmee ze 
hun creatieve proces moeten uitleggen en gemaakte 
beslissingen moeten rechtvaardigen. Om aan artistieke 
vaardigheden te werken, kunnen leerlingen foto’s van 
winkels analyseren en vervolgens zelf een winkel 
ontwerpen, inclusief, wederom, een rechtvaardiging 
voor hun taalkeuzes (zie module in het Portugees en 
Spaans).
 

Veeltalige leerlingen kunnen zichzelf ook uitdrukken 
door memes (zie module in het Nederlands, Engels 
en Fries) en gedichten (zie module in het Nederlands, 
Engels, Frans, en Fries) of door het ontwerpen van een 
graffitimuur en door te reflecteren op hun taalkeuzes 
(zie module in het Duits).  
 
De LL’s, of ze nu door de leerlingen zelf zijn 
gefotografeerd of door de docent worden aangeleverd, 
kunnen ook worden gebruikt voor een creatieve taak 
als het maken van een pop-upkaart (zie module in het 
Frans). Zelfs lichamelijke opvoeding kan een rol spelen 
bij het ontwikkelen van het LL van de school, door 
de talen van de leerlingen te gebruiken in meertalige 
gebaren voor oefeningen (zie podcastaflevering 13 en 
zelfstudie 9). In wezen zijn de taken die zijn ontworpen 
voor de bovenbouw in het voortgezet onderwijs 
gericht op het bevorderen van kritisch taalbewustzijn 
door het theoretische concept van het LL te leren 
begrijpen en door te vragen de rechtvaardiging voor 
de aanwezigheid van sommige talen, maar niet van 
andere. De module ‘taaldetectives’ is hier het meest 
geschikt voor (in het Nederlands, Engels, Frans, Fries, 
Duits en Portugees).  
 
Leerlingen krijgen bij deze module de opdracht mee om 
foto's te maken van de talen in een straat of een buurt 

AFBEELDING 17, AFBEELDING 18 & AFBEELDING 19 
Project Sichtberens op het Zaailand in Leeuwarden; bord bij de ingang 
van een parkeergarage met een Fries lied 
(van ons LoCALL Blog, door S. Veenstra)  

https://videopress.com/v/lTy20rcS
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-os-autocolantes-no-meio-envolvente.-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/02/locall-activity-paisagens-linguisticas-multimodais-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xIC-mb0cXZE&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-CNNNBxeqQw&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-CNNNBxeqQw&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=3
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/05/locall-activity-vamos-abrir-uma-loja-multilingue-portugues.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/06/locall-activity-memes.frysk_.-pdf.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/io2.-locall-activity-template_exemples-france_4-enquete-sur-les-langues-dans-toute-l-ecole.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/06/locall-activity-poems.frysk_.-pdf.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/07/locall-activity-template_creation-dune-carte-pop-up-de-pl_francais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q-5er814Npo
https://videopress.com/v/p0QJaXqm
https://locallproject.files.wordpress.com/2022/03/io2.-locall-activity-template_exemples-france_4-enquete-sur-les-langues-dans-toute-l-ecole.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/05/locall-activity-taaldetektive-frysk.pdf
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/11/locall-activity-detetive_das_linguas_portugues.pdf
https://locallproject.eu/2021/04/12/the-linguistic-landscape-of-ljouwert-leeuwarden-the-netherlands/
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"Over het algemeen vinden wij dat het Fries 
meer gebruikt moet worden in de stad, omdat 

Ljouwert uiteindelijk de hoofdstad van Fryslân is 
en daardoor veel toeristen verwelkomt. Daarom 

is het belangrijk om te laten zien dat we trots zijn 
op onze taal en willen dat deze overleeft."

Feedback van een leerling 

Module "Taaldetectives", vertaald uit het Fries. 

https://locallproject.files.wordpress.com/2021/05/locall-activity-taaldetektive-english.pdf
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3.4 Curriculaire vereisten en 
vakoverstijgende activiteiten

LL's kunnen (en moeten) creatief worden gekoppeld 
aan de eisen van het curriculum. Dit kan extra 
voorbereiding vergen, waar docenten maar al te 
goed bekend mee zijn, maar het zal leerlingen 
dichter bij veeltaligheid brengen als ze werken met 
interdisciplinaire benaderingen. Tegelijkertijd stelt 
de leerkracht het op prijs dat alle leerlingen hun 
individuele veeltaligheid naar de klas brengen en 
dat de leerlingen de activiteit waarderen: "Door over 
andere talen te leren, leerden we over andere culturen 
en landen, waar we echt van genoten" (zie zelfstudie 
1).  
 
Cruciaal voor de integratie van LL’s in het 
vreemdetalenonderwijs is het bestaande curriculum, 
dat kan worden uitgebreid door middel van LL-
activiteiten (zie zelfstudie 8). Het is daarnaast van 
belang om samen te werken met andere docenten 
(zowel taaldocenten als andere vakdocenten) en om 
gezinnen te betrekken die hun talen presenteren en 
delen en daarmee meertaligheid in de samenleving 
belichamen (zie zelfstudie 5).  De inzet van het LL 
in leeromgevingen kan in principe in alle leerstadia 
plaatsvinden. Het is noodzakelijk om vooraf te 
beslissen over een (fysieke) route langs interessante 
plaatsen en, indien nodig, een plan op te stellen om de 
leerlingen te begeleiden. De omgeving wordt samen 
met de leerlingen verkend, maar de leerkracht mag 
geen 'antwoorden' voorschrijven (zie zelfstudie 4). Zo 
kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de 

module 'sensorische kaarten', waarin soundscapes 
samen met het visuele LL worden opgenomen om 
een multimodale kaart te maken. Deze tour zal naar 
verwachting met gezinnen worden uitgevoerd (zie 
module in het Duits, Portugees en Spaans). Een ander 
hulpmiddel voor het bevorderen van taalbewustzijn, 
digitale competenties, kennis van de wereld, en 
organisatie- en oriëntatievaardigheden, is de LoCALL-
app (download deze van de App Store™ of Google 
Play™).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De app omvat games die gericht zijn op verschillende 
leeftijdsgroepen en schoolniveaus. Er zijn games die 

zich richten op een enkele doeltaal (bijv. Spaans in 
"Vamos a aprender el español"), op meertaligheid 
(bijv. "Caribbean Adventure"), of op een specifieke 
vorm van het LL (bijv. schoollandschappen in 
"Welcome to Molsheim"). Omdat games door de 
leerlingen en docenten zelf kunnen worden gemaakt, 
zijn er oneindig veel mogelijkheden om de app te 
gebruiken voor het lesgeven in vreemde talen, voor 
het bevorderen van kennis van andere schoolvakken 
(geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde), 
evenals kennis van de wereld. Hierbij kan alleen 
van meerkeuzevragen gebruikgemaakt worden, en 
feedback op de antwoorden op deze vragen helpt 
leerlingen bij hun taalverwervingsproces en bij het 
ontwikkelen van taalbewustzijn. De meeste games 
zijn ontworpen om 'in het veld' te worden gebruikt; 
leerlingen gaan met de app van bezienswaardigheid 
naar bezienswaardigheid en beantwoorden de vragen 
die van toepassing zijn (uitzonderingen hierop zijn de 
games die zijn gemaakt tijdens de Trainingsweken in 
2021 en 2022). 
 
 
Gezegd moet worden dat er mogelijkheden zijn die 
verder gaan dan de aanbevelingen die in dit bestek 
worden gegeven, maar een en ander kan op zijn 
minst ter inspiratie dienen om LL's in het klaslokaal 
in te krijgen. De hier geschetste benaderingen bieden 
ruimte voor creativiteit, bij het op verschillende 
manieren integreren van buitenactiviteiten, meertalige 
pedagogiek en authentiek taalmateriaal in de les.

App Store

Google Play

https://www.youtube.com/watch?v=HKTTjOSInKg&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga
https://www.youtube.com/watch?v=HKTTjOSInKg&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga
https://videopress.com/v/bimxqtgb
https://www.youtube.com/watch?v=icPqRTS3BZk&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Yi6Fd1uVV7Y&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=4
https://locallproject.files.wordpress.com/2021/06/locall-activity-mapas-sensoriais-portugues.pdf
https://apps.apple.com/en/app/locall-app/id1570123880
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criamagin.LoCALL&hl=pt_PT&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criamagin.LoCALL&hl=pt_PT&gl=US


01

02

03

04

05

06

07

08

TA
AL

LA
ND

SC
HA

PP
EN

 E
N 

VA
KB

EK
W

AA
M

HE
ID

 V
AN

 D
OC

EN
TE

N

04 
TAALLANDSCHAPPEN  

EN VAKBEKWAAMHEID  
VAN DOCENTEN:  

EEN FOCUS OP 
TAALDOCENTEN04



03

04

TA
AL

LA
ND

SC
HA

PP
EN

 E
N 

VA
KB

EK
W

AA
M

HE
ID

 V
AN

 D
OC

EN
TE

N

02

01

05

06

07

08

4. Taallandschappen en 
vakbekwaamheid van 
docenten: een focus op 
taaldocenten

4.1 Taallandschappen  
in lerarenopleidingen  
(vreemde talen)

Expertleerkrachten ontwikkelen attitudes en 
beschikken over kennis en vaardigheden die hen in 
staat stellen te handelen, reageren, reflecteren en 
onderhandelen in dynamische en onvoorspelbare 
onderwijscontexten en leerscenario's, die onder 
meer worden gekenmerkt door hun talige en 
culturele diversiteit. LL's kunnen een hulpmiddel zijn 
om de kennis en vaardigheden van leerkrachten 
te ontwikkelen bij het omgaan met dergelijke 
contexten. In dit hoofdstuk doen we er verlag van 
hoe LL's kunnen worden ingezet om de professionele 
ontwikkeling van taalleerkrachten te bevorderen, door 
gebruik te maken van de middelen die zijn ontwikkeld 
in het kader van het LoCALL-project. 
 
 

In het hoger onderwijs kan er, bij het werken met 
studenten en leraren in opleiding van vreemde talen, 
op twee gebieden worden gefocust bij het kijken 
naar het LL, te weten: 1) het kritisch taalbewustzijn; 
2) de transformatie van het LL naar pedagogisch 
materiaal met specifieke doeleinden. Docenten in 
opleiding krijgen eerst theoretische input over het 
concept van het LL, gebaseerd op verschillende 
oriëntaties, bijv. de verscheidenheid aan vormen 
van LL's (semiotisch landschap, Jaworski & Thurlow, 
2010; 'sensescapes', Prada, 2021; soundscapes en 
multimodale LL, Malinowski, 2009), of door te focussen 
op doeltaal versus meertaligheid, of de locaties van 
LL's (homescapes, schoolscapes, stadsgezichten, 
foodscapes). Het concept van het LL moet discussies 
tussen studenten en docenten aanmoedigen. 
 

AFBEELDING 20 
van Pexels, door Karolina Grabowska 
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Wat versta je onder LL's? Hoe zou 
je dit concept in verband brengen 
met het vreemdetalenonderwijs? 
 
Wat is jouw mening over het 
pedagogische en didactische 
potentieel van LL’s? Denk je dat 
deze aanpak nuttig kan zijn bij 
het lesgeven in vreemde talen? 
Waarom? 
 
Upload/laat foto’s zien van 
meertalige borden, landschappen, 
buurten, enz. Hoe zou je deze 
foto’s gebruiken als bron voor het 
vreemdetalenonderwijs? 

Het LL-concept moet discussies tussen 
studenten en docenten aanmoedigen, die de 
volgende mogelijke gespreksonderwerpen 
moeten bevatten:  
 
— Het concept van het LL en/of concrete 
voorbeelden van het LL. Leidende vragen 
daarbij kunnen zijn kunnen zijn: 

— De voordelen en uitdagingen van het LL 
voor het onderwijzen van vreemde talen. De 
docent moet zich ervan bewust zijn dat er 
sprake van weerstand kan zijn bij sommige 
studenten als het gaat om het opnemen van 
dergelijk materiaal, om onderwijs buiten 
de school of om het gebruikmaken van een 
veeltalige pedagogiek. Net zo goed worden 
juist deze punten door andere studenten 
vaak benadrukt als onderdelen met een veel 
potentieel; 

— Ideeën voor het ontwikkelen van een 
didactiek: Uitwisseling tussen docenten/
studenten kan een database van ideeën voor 
het ontwikkelen van een didactiek opleveren. 
In diverse groepen kan uitwisseling leiden 
tot de deconstructie van koloniale of 
uitsluitende praktijken, door rekening te 
houden met inheemse, minderheids- en 
multimodale talen. Uit de evaluatie van 
een workshop over de integratie van het 
LL in het vreemdetalenonderwijs bleek dat 
studenten zich bewust worden van sociale 
kwesties en machtskwesties, die verband 
houden met het LL: "Taallandschappen 
worden vaak geassocieerd met stereotypen" 
(studentenevaluatie van een workshop over 
LL, Jena, Duitsland). 

Deze discussies kunnen plaatsvinden op online fora, 
in podcastaflevering (met als stimulus de stelling: “Het 
beste van LL is dat…” zie podcastaflevering 11) of als 
discussie in werkcolleges (met behulp van methoden 
zoals de vissenkom of denken-delen-uitwisselen) 
 
Dergelijke discussies hebben het potentieel om van 
nature veeltalig te worden, bijvoorbeeld wanneer 
studenten of docenten voorbeelden gebruiken of 
verwijzen naar de doeltaal. We kunnen deze veeltalige 
strategieën waarnemen in online discussies en in 
podcasts (zie podcastaflevering 10).  
 
 Ideeën voor didactiekontwikkeling kunnen worden 
verrijkt met behulp van gerichte taken bij het gebruiken 
van het LoCALL App-platform. Leerlingen kunnen 
specifieke foto's van het LL uitkiezen (gemaakt van 
een eerdere etnografische wandeling in het LL (Pink, 
2009), Google Street View of geselecteerde foto's van 
de instructeur), vragen bedenken en daar eventueel 
feedback op vragen, en een en ander vervolgens 
toevoegen aan het LoCALL App-platform. Uiteindelijk 
maken ze daarmee een spel dat door anderen kan 
worden gebruikt en gespeeld (zie instructies voor 
toegang en registratie en een spel maken).

https://www.youtube.com/watch?v=9Kq0daFOHZY
https://www.youtube.com/watch?v=O16JBbQ0Hl8
https://www.youtube.com/watch?v=U5-eVnyvG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=U5-eVnyvG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=RWy6BApOP0w&feature=youtu.be
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4.2 Winst op het gebied van 
de professionele ontwikkeling 
van docenten

Drie kennisdomeinen worden algemeen erkend als 
onderdeel van de professionele competenties van 
leerkrachten (Baumert & Kunter, 2013): vakspecifieke 
kennis, vakspecifieke didactische kennis en algemene 
pedagogisch-psychologische kennis. Het eerste 
domein betreft de beheersing van vakinhoud (zoals 
vreemde talen of wiskunde); het tweede heeft 
betrekking op de methodes voor en kennis over 
onderwijs- en leerprocessen, in relatie tot specifieke 
onderwerpen (bijv. pluralistische benaderingen van 
talen en culturen); en het derde focust op kennis over 
leermotivaties, evaluatieprocessen of het managen 
van klasactiviteiten.  
 
Al deze dimensies van professionele kennis worden 
gecombineerd met waarden en overtuigingen, 
motivatieregulatie en zelfregulatie (Baumert 
& Kunter, 2013), evenals kennis van de micro-, 
meso- en macrocontexten (in casu de klas, de 
school, het onderwijssysteem). We concentreren 
onze bevindingen in deze paragraaf alleen op 
kennisontwikkeling, aangezien kennis, ofwel 
declaratief, ofwel procedureel, wordt beschouwd 
als "een belangrijk onderdeel van de professionele 
competentie van leerkrachten" (Baumert & Kunter, 
2013, p. 28). 
 
 
 

AFBEELDING 21 
Implementatie van LL in Nederland.  
(van ons LoCALL Blog, door Joana Duarte)  

https://locallproject.eu/2021/04/12/the-linguistic-landscape-of-ljouwert-leeuwarden-the-netherlands/
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4.2.1 Vakspecifieke kennis

Taaldocenten (in opleiding), die hebben deelgenomen 
aan LoCALL-activiteiten, hebben niet alleen kennis 
verworven in de doeltalen die ze (zullen) onderwijzen, 
maar ook over de relaties die deze talen hebben met 
andere talen, de context waarin ze worden gebruikt 
en de individuen die ze gebruiken. Dat betekent dat 
leerkrachten zich naast taalkundige kennis verbonden 
aan specifieke talen, ook bewust worden van 
sociolinguïstische en politieke kwesties, verbonden met 
sociale meertaligheid (zie podcast 4). Dergelijke kennis 
stelt leerkrachten in staat om bewust op te treden als 
micro-beleidsactoren in de klas. 
 
Een beoordeling van LL's en van het gebruik van 
LoCALL-materiaal in het bijzonder, bleek de reflectie 
van leerkrachten op het functioneren van verschillende 
talen te verbeteren. Wat op zijn beurt hun declaratieve 
kennis over talen en hun vermogen om deze te 
analyseren bevorderde. Deelnemers aan LoCALL-
activiteiten reflecteerden ook op de noties van taal en 
inclusie door taal, en erkenden derhalve de noodzaak 
om ruimte te geven aan talen die minder aanwezig zijn 
in het curriculum en minder aanwezig zijn in studies 
over LL's (zoals braille en gebarentalen) (zie zelfstudie 
10).

4.2.2 Vakspecifieke  
didactische kennis

Door het LL in de klas te gebruiken of de LoCALL-
materialen te observeren, werden sommige deelnemers 
aangemoedigd hun lesmethoden en klaspraktijken 
te heroverwegen. Hierdoor kwam de eentalige 
mentaliteit in het taalonderwijs op de helling te staan, 
en werd de neiging om de onderwijscontext en het 
klaslokaal als fundamenteel eentalig te beschouwen 
minder vanzelfsprekend. Taaldocenten (in opleiding) 
verklaarden dat het LL de introductie van pluralistische 
benaderingen in de taalles kan bevorderen (Candelier 
et al., 2012), waarbij ze zich voornamelijk richten op 
begrip van talen van dezelfde familie en op integratieve 
didactiek als een manier om dwarsverbanden in het 
taalcurriculum bevorderen. 
 
Deelnemers toonden interesse in het gebruik van LL's, 
om hun leerlingen te motiveren om doeltalen en over 
talen in het algemeen te leren. Om die reden gingen ze 
LL's inzetten als een hulpmiddel om vreemde talen op 
een meer authentieke manier in de klas te introduceren. 
Vervolgens dachten ze er over na welke aspecten van 
het LL ze in hun lessen in de praktijk wilden brengen. 
De deelnemers vonden manieren om deze authentieke 
materialen in te zetten als pedagogische bronnen 
en legden uit hoe studenten bij deze twee processen 
konden worden betrokken. Docenten dachten er daarbij 
over na hoe formele en informele taalleersituaties 

kunnen worden gecombineerd om meer holistische 
onderwijs- en leersituaties te bevorderen (zie zelfstudie 
11).  Ze erkenden ook dat door het ontcijferen van 
betekenissen in het LL met andere sociale actoren, 
ze zich bewust werden van de vele lenzen waardoor 
de wereld kan worden bekeken (Clemente, Andrade, 
& Martins, 2012), ver buiten de microkosmos van de 
taalklas.

Deelnemers stelden ook hun eigen taalbewustzijn 
verder te hebben ontwikkeld tijdens de uitvoering van 
LL-activiteiten en in samenwerking met studenten. Ze 
toonden begrip voor de noodzaak en de waarde om 
expliciet kennis te nemen van de talen om hen heen om 
hun vaardigheden op het gebied van taalonderwijs te 
vergroten.

Docenten zeiden dat 
LL's de introductie 

van meer holistische 
benaderingen 

mogelijk maken

Deelnemers beweren 
ook hun eigen 

taalkundige notie te 
hebben ontwikkeld

https://www.youtube.com/watch?v=5rdKVUiMCVA&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aHpUCS0Kq04&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=aHpUCS0Kq04&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qU71yEj93IY&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=qU71yEj93IY&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=11
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4.2.3 Algemene pedagogisch-
psychologische kennis

Taaldocenten (in opleiding en in nascholing) onthulden 
dat het werken met LL's hen deed nadenken over de 
heterogeniteit van de leerlingenpopulatie, aangezien 
ze de waargenomen sociale meertaligheid in verband 
brachten met het veeltalige repertoire van studenten. 
Dergelijke inzichten zijn belangrijk om pedagogische 
methoden te implementeren, die inspelen op de 
achtergrond en de bestaande (taal)kennis van de 
leerlingen, waardoor er leermogelijkheden worden 
gecreëerd die meertalige levens en meertalige 
repertoires erkennen, in plaats ervan uit te gaan dat 
iedereen dezelfde levenswijze heeft (zie podcast 5). 

We kunnen dus concluderen dat het gebruik van LL's 
leerkrachten bewust heeft gemaakt van de noodzaak 
om een gedifferentieerde pedagogiek in de klas te 
implementeren en om het repertoire van leerlingen te 
integreren op een manier die hen niet onderscheidt 
van hun leeftijdsgenoten, maar eerder als individuen 
die passen bij de sociolinguïstische structuur van 

de samenlevingen waarin ze leven. Vanuit dit 
perspectief stelt het gebruik van LL's leerkrachten in 
staat om de beweging te maken "van het erkennen 
naar het kapitaliseren van meertaligheid" (Kirsch & 
Duarte, 2020). Door die beweging te maken, kregen 
de deelnemers oog voor het (taal)repertoire van de 
leerlingen. Niet alleen om daarmee hun motivatie 
te bevorderen en hen het gevoel te geven gezien te 
worden als veeltalige, maar ook om dat repertoire 
in te zetten als middel, om zo het leren van taal (en 
inhoud) voor iedereen te verbeteren. Dat gaat veel 
verder dan het herkennen van taalrepertoires enkel 
in het kader van remediëren, om zo het leren van een 
curriculaire doeltaal door leerlingen, behorend tot 
een minderheid, te vergemakkelijken. De deelnemers 
toonden een grotere bereidheid om zich bezig te 
houden met meertalige pedagogiek in de klas en om 
onderwijsmethoden toe te passen die het taalrepertoire 
van de leerlingen erkennen en activeren. 

Daarnaast reflecteerden taaldocenten (in opleiding 
en nascholing) op de inhoud, theorieën, methoden 
van lesgeven, leerstrategieën en curriculaire 
ontwikkeling. Belangrijk is dat ze de samenwerking 
tussen taaldocenten en docenten van andere 
vakken benoemden als een wijze om leerplan- en 
schoolontwikkeling te bevorderen (zie zelfstudie 5). 

AFBEELDING 22 
van the pagina Parents Guide, door Unknown 

https://www.youtube.com/watch?v=dIPgHfwkJ68&list=PLQr6fAO8AbiazFqNABO-GMF7f0qHKIoDU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=icPqRTS3BZk&list=PLQr6fAO8AbiZKyCgnE0GNYdNjx9VNPQga&index=5
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5.1 Camilla Badstübner-Kizik legt uit hoe zij 
taallandschappen integreert in lerarenopleidingen 

Mijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ten aanzien 
van het didactisch potentieel van het taallandschap, 
hebben betrekking op het hoger (wetenschappelijk) 
onderwijs. De meeste van mijn studenten in Polen, 
Duitsland en daarbuiten zijn ingeschreven voor 
BA- en MA-cursussen die hen voorbereiden om 
taalleerkracht te worden (van Duits en/of Engels als 
vreemde of tweede taal), vertalers of tolken. Ik kan 
dus veronderstellen dat er een zekere hoeveelheid 
linguïstische en didactische instrumenten tot hun 
beschikking staan, waaronder sociolinguïstische 
basisprincipes, evenals een idee van buitenschoolse 
plekken om te leren, inclusief de publieke ruimte.

Veel van deze studenten zijn zich echter in het 
algemeen niet bewust van het enorme didactische 
potentieel van het taal- en/of semiotische landschap 
voor aan taal- en cultuur gerelateerde leerprocessen. 
Ze zijn vaak niet in staat om de borden en 
aanduidingen die ze in de publieke ruimte tegenkomen 
te classificeren volgens bepaalde criteria, of om de 
verscheidenheid aan verschillende talen, vormen 
en functies te interpreteren. Laat staan   om zich een 
voorstelling te maken van de creatieve en motiverende 
manieren waarop ze deze zouden kunnen gebruiken 
in hun eigen voordeel, of dat van hun toekomstige 
leerlingen, over de grenzen van gescheiden 
academische of schoolvakken heen. Dit kan een zekere 
aarzeling teweeg brengen bij het volledig omarmen 
van de relaties tussen de vreemde taal of talen die ze 
studeren, en in de toekomst zouden moeten doceren, 

en hun moedertaal, evenals de algemene functies en 
regels die kenmerkend zijn voor het gebruik van taal 
in de publieke ruimte. Bovendien wordt dit gebrek 
aan bewustzijn versterkt door een curriculum, dat 
zich met name richt op de standaard geschreven en 
gesproken taal. Mijn belangrijkste doel is daarom om 
de middelen en instrumenten te behandelen waarmee 
je het taallandschap kunt ontdekken als een plek waar 
motiverende en duurzame levenslange leerprocessen 
met betrekking tot taal, cultuur, samenleving, 
geschiedenis en economie met succes kunnen 
worden gestart en uitgevoerd. Studenten worden 
hier aangesproken op hun dubbele rol als lerende en 
aanstaande leerkracht. 
 
Deze leerkrachten in opleiding worden aangemoedigd 
om het taallandschap te ontdekken ten behoeve 
van hun eigen leervoordelen en om hun ervaring te 
valoriseren als basis voor toekomstige professionele 
activiteiten. Om dit te bereiken, volg ik meestal een 
scenario in drie stappen, dat bewezen heeft dat het 
past bij de gebruikelijke semestervakken: 
 

—  De voorbereiding en actieve ondersteuning van 
de persoonlijke ervaring die studenten opdoen met 
‘landscaping’ in hun eigen omgeving, zie ik als cruciale 
eerste stap. Als meest veelbelovende methode maak 
ik gebruik van het 'scannen' van bepaalde delen 
van de publieke ruimte (bijvoorbeeld de markt, of 
een bushalte) en een verscheidenheid aan 'spot'-
activiteiten (bijvoorbeeld: spot taaldiversiteit, spot 

vormen van herdenking), met een speciale focus op 
vergelijkingen (bijvoorbeeld borden van restaurants 
in het stadscentrum versus in een buitenwijk). De 
studenten maken foto's, bespreken deze in kleine 
groepjes en maken keuzes op basis van hun eigen 
criteria. De introductie van platforms zoals LINGSCAPE, 
LINGUASNAPP MANCHESTER of de Hamburgse versie 
LINGUASNAPP HAMBURG is altijd een optie, hoewel 
meer ter illustratie, omdat het ons gaat om de vraag 
wat we met onze bevindingen kunnen doen (in plaats 
van alleen maar te vragen wat we in het taallandschap 
kunnen vinden).  
 

— Vervolgens behandelen we de geselecteerde 
bevindingen uitgebreid in de klas. Het is mijn taak om 
ervoor te zorgen dat verschillende soorten borden, 
vormgevingselementen, functies, doelgroepen en 
natuurlijk talen of taalcombinaties aanwezig zijn. 
De selectie kan variëren van typische 'top-down'-
aanduidingen (bijv. straat- en institutionele borden) 
tot tijdelijke (bijv. protestposters) tot 'transgressieve' 
tekens (bijv. stickers, graffiti). Dergelijke discussies 
moeten worden onderbouwd met geselecteerde 
passages uit relevante literatuur. Academische 
teksten laten studenten kennismaken met relevante 
taalkundige benaderingen en voorzien hen van de 
nodige terminologie. Het nauwkeurig lezen van zelfs 
korte academische teksten, en hun toepassing in 
andere contexten, kan echter een uitdaging zijn voor 
studenten (zelfs in hun eerste taal/talen). Daarom 
vind ik het vaak nodig om mijn cursusplanning aan 

https://lingscape.uni.lu/
http://www.linguasnapp.manchester.ac.uk/
https://www.linguasnapp.uni-hamburg.de/
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te passen, vaak door het vereenvoudigen, 
verminderen en plannen van discussies op kleinere 
schaal. 

— Tegen deze achtergrond werken studenten 
vervolgens in kleine groepen aan didactische 
scenario's voor verschillende doelgroepen, 
variërend van kinderen tot volwassenen, van 
beginners tot halfgevorderde of gevorderde 
taalleerders, op basis van de besproken 
bevindingen. Studenten hebben de neiging om 
activiteiten te plannen die gericht zijn op het leren 
van talen (bijv. woordenschat, grammaticaregels), 
dus hun aandacht moet mogelijk worden 
gevestigd op cultureel leren in de breedste zin van 
het woord (bijvoorbeeld over onderwerpen als 
migratie, reclame, klimaatverandering en politieke 
debatten). Daarnaast kunnen kwesties van 
glokalisatie, translanguaging of metrotaligheid 
worden belicht. Het kan een hele uitdaging zijn 
om overtuigend te beargumenteren dat aan 
taal- en cultuur gerelateerde leerprocessen nauw 
met elkaar verweven zijn. Sommige scenario's 
worden vervolgens geïntroduceerd in echte 
onderwijssituaties, hoewel studenten in opleiding 
daar zelden de mogelijkheid toe hebben. 

 

— Vreemde en/of tweede talen die op school zijn 
geleerd of op de universiteit zijn gestudeerd, krijgen 
een zekere authenticiteit door hun aanwezigheid 
in het taallandschap. Taalleerders kunnen de vaak 
gezuiverde taalkundige 'realiteit', die formeel aan hen 
wordt gepresenteerd, verifiëren en vergroten. Door 
leerboek en collegezaal achter zich te laten, kunnen 
deze leerders hun onderwerp in hun eigen omgeving 
ontdekken en leren er gebruik van te maken. Dat 
stelt hen in staat om hun leerproces in eigen hand 
te nemen en een stap te zetten in de richting van 
leerdersautonomie. 
 

— Er moet rekening worden gehouden met de relatie 
tussen de plaats van leren en de doeltaal. Hoe 
groter de (fysieke en emotionele) afstand van de 
taalleerders tot het gebied waar de doeltaal(talen) 
typisch aanwezig is/zijn in de publieke ruimte, en 
hoe schaarser de vondsten van een bepaalde taal 
in de directe omgeving van de taalleerders zijn, hoe 
groter de noodzaak om de taal in kwestie middels 
virtuele of analoge middelen in de klas te introduceren, 
bijvoorbeeld door middel van foto's die zijn gemaakt 
in landen van de doeltaal, originele folders, posters 
of ansichtkaarten van steden. Dat betekent ook dat 
leeromgevingen voor een tweede taal (bijvoorbeeld 
Duits leren in een Duitstalig gebied) bijzonder 
rijke en stimulerende mogelijkheden bieden voor 
taalstimulansen en leeractiviteiten. 

— Desalniettemin hebben studenten ondersteuning 
nodig om te begrijpen dat alle talen die in de 
publieke ruimte worden weergegeven, of het nu 
om een   vreemde, tweede of moedertaal/talen 
gaat, en met inbegrip van taalvariëteiten, moeten 
worden beschouwd als middelen voor het voeren 
van sociale gesprekken. Kwesties zoals taalkundige 
invloed uitoefenen zijn cruciaal voor fundamenteel 
sociolinguïstisch inzicht dat onmisbaar lijkt voor 
toekomstige taaldocenten, vertalers en tolken. 

— Een breed scala aan onderwerpen met betrekking 
tot economie, milieu en klimaat(verandering), sociaal 
beleid, politiek en geschiedenis zijn dominant in 
elk taallandschap. Juist zulke onderwerpen lenen 
zich bijzonder goed voor aan cultuur gerelateerde 
leerprocessen en openen veel mogelijkheden voor 
interdisciplinair werk, vooral in de schoolcontext. 
 
 
Ik beschouw mijn bevindingen als werk in uitvoering 
en probeer me voortdurend aan te passen aan het 
veranderende taallandschap, de veranderende 
interesses en behoeften van mijn studenten en het 
zich snel ontwikkelende onderzoek op dit gebied. Een 
overzicht van ervaringen vergelijkbaar met de mijne, 
dat een goede illustratie vormt van mijn benadering 
van het didactische potentieel van het taallandschap, 
is te vinden in Badstübner-Kizik en Janíková (2019). 

Samenvattend, op basis van zo'n tien jaar ervaring op dit gebied, 
acht ik de volgende aspecten belangrijk en daarom de moeite 
waard om verder over na te denken: 
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5.2 Nadja Kerschhofer-Puhalo stelt een model voor om te werken 
met betekenissen van borden in het taallandschap

Alhoewel alledaagse teksten in de publieke 
ruimte, zoals opschriften, reclameposters, logo's 
of bedrijfsborden, eindeloze mogelijkheden bieden 
om taalvaardigheid te bevorderen, ook om de 
taal in de samenleving kritisch te onderzoeken, 
worden ze in de klas veel te weinig gebruikt als 
mogelijkheden voor communicatie- en leermiddelen. 
In deze sectie laten we het potentieel van het 
taallandschap zien aan de hand van een project 
met basisschoolkinderen.

De diversiteit aan teksten in het taallandschap 
stond centraal in My Literacies, een meerjarig 
onderzoeksproject waarin basisschoolkinderen 
de geschreven teksten in hun dagelijks leven 
onder de loep nemen. Die teksten omvatten 
schrift in de publieke ruimte (cityscape), in de 
klas/school (schoolscape) of thuis (homescape). 
Borden in verschillende talen werden door de 
kinderen gefotografeerd met digitale camera's. 
Uit gesprekken met de leerlingen over hun foto's, 
bleek hoe ze deze borden zien en begrijpen (of 
soms slechts gedeeltelijk). Naar aanleiding van het 
gezamenlijke werk hebben we ook veel ideeën voor 
de klas ontwikkeld.
 
Om te kunnen werken met borden als leermateriaal 
in het taallandschap, hebben we het MODIPLAC-
model ontwikkeld (afbeelding 7).  
 

Het model beschrijft vier dimensies van betekenis in teksten: modes (semitische bronnen zoals schrijven, beeld, 
kleur, lay-out), discoursen (discoursen, onderwerpen, meningen),  plaats (plaatsing in fysieke en sociale ruimte), 
actoren (acteurs, auteurs, ontwerpers, opdrachtgevers, maar ook doelgroepen of lezers). 
 
 

DISCOURSEN toespraken, onderwerpen, meningen

ACTOREN acteurs, auteurs, ontwerpers, klanten maar 
ook ontvangers of lezers

MODES semiotische bronnen zoals schrijven, 
afbeelding, kleur, lay-out

PLAATS
plaatsing in de fysieke en sociale ruimte

DI

AC

MO

PL

TABEL 1 
Model MODIPLAC. 1 Het acroniem MODIPLAC is samengesteld uit de eerste twee 

letters (vetgedrukt) van de volgende Engelse woorden: Modes, 
Discourse, Place en Actors.
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AFBEELDING 23 
Het MODIPLAC-analyseschema: 
Boven: betekenisdimensies in een teken of een tekst. 
Onder: MODIPLAC voor het onderwijzen van kritische geletterdheid 

Voor didactische doeleinden ontwikkelden we een 
vereenvoudigde versie met eenvoudige vragen over de 
tekst of het teken (tabel 1). Richtvragen - geleid door 
hoe, wat, waarom, wie en waar - ondersteunen het 
zoeken naar complexe betekenissen in borden. 

Afmetingen Vragen
de betekenis van een tekst of een teken

Place & Space

Discourses

Actors

Hoe?

Waar?

Wat? Waarom?

Wie? Voor wat?

Dimensies van betekenis op  
een bord of in een tekst

Modes
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Leidende 
vragen

Voorbeelden
Dimensies van  
betekenis

Hoe?

Welke elementen dragen bij aan de betekenis van het bord?

Welke taal(talen), dialecten, stijlen, lettertypen, lettertypen etc. worden gebruikt?

Hoe worden linguïstische en niet-linguïstische middelen (bijv. afbeeldingen, kleuren, 

symbolen enz.) gecombineerd?

Modes & codes

Wat? Waarom?

Waar wordt over geschreven of gesproken?

Welke onderwerpen, meningen, perspectieven, wereldbeelden, enz. hebben de 

auteurs of lezers?

Discoursen

Waar?

Waar is het bord te vinden? 

Geeft deze plaats het bord een specifieke betekenis die op een andere plaats niet 

logisch zou zijn?

 Plaats & ruimte

Wie? Voor Wat?

Wie heeft het bord gemaakt/ ontworpen/opgehangen/opdracht gegeven? 

Wie zit er achter het bord? Namens wie wordt het weergegeven?

Wat wil de tekst bereiken? Wat moeten de lezers doen/geloven/denken?

Actoren, acties, 
intenties

TABEL 2 
Vragen over de dimensies van betekenis in een bord of tekst.  
 

Het model is geschikt voor veel 
verschillende soorten tekst (bijvoorbeeld 
krantenartikelen, literaire teksten, 
boekomslagen, reclameposters, 
waarschuwingsborden, protestborden). 
Het is ook geschikt voor teksten die 
zijn geschreven in een taal die men 
misschien niet begrijpt, maar waarvan 
de betekenis misschien gedeeltelijk kan 
worden begrepen door andere elementen 
(bijvoorbeeld afbeeldingen, symbolen, 
logo's) (Kerschhofer-Puhalo, 2021, p. 288).
Het model is bewust heel duidelijk en 
rechttoe rechtaan, zodat het de leerlingen 
kan stimuleren om vragen te stellen en 
hun eigen reflecties en interpretaties te 
uiten in antwoord op eenvoudige vragen. 
Deze opdracht kan dus heel open worden 
vormgegeven en aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen.
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Zelfs als ze het taalkundige materiaal niet begrepen, 
konden ze de betekenis van het reclamebord 
begrijpen, omdat ze andere tekenmodaliteiten, 
zoals afbeeldingen, logo's, kleurontwerp enz., als 
semiotische middelen gebruikten om de inhoud van de 
boodschap en de doelen van de relevante actoren te 
identificeren. Al met al wekte ons project over reclame 
in het taallandschap de interesse van de leerlingen 
op verschillende niveaus. Vooral de mogelijkheid 
om met behulp van digitale camera's zelfstandig 
op zoek te gaan naar zoveel mogelijk verschillende 
reclamevoorbeelden uit hun dagelijks leven, bleek 
zeer motiverend. Uit onze reflectie op het project en 
gesprekken met de deelnemende docenten trekken we 
twee belangrijke conclusies: 
 
— De kwestie van de grenzen tussen reclame en 
informatie moet in de klas worden behandeld, vooral 
met jongere kinderen, die de (niet nader genoemde) 
doelgroep zijn voor veel producten. 

— Onderzoek naar reclame bevordert ook kritische 
geletterdheid: met de leidende vragen van het 
MODIPLAC-model kan reclame (bijvoorbeeld politieke 
reclame) nader geanalyseerd worden. Mogelijke vragen 
zijn: Wiens belangen/meningen/stemmen zitten achter 
deze poster, deze tekst, dit bord? Wat moeten de lezers 
denken, geloven of doen als reactie op het teken? 
Welke middelen (afbeeldingen, slogans, logo's) worden 
er gebruikt om in dit effect te sorteren? 
 

Dergelijke en soortgelijke vragen zijn ook geschikt 
voor kritische geletterdheid en het leren van talen met 
betrekking tot andere actuele onderwerpen, zoals 
duurzaamheid en klimaatrechtvaardigheid, of voor 
het onderzoeken van nepnieuws en complottheorieën 
(zie project CoMMITTEd: Covid, Migrants and Minorities 
in Teacher Education: A Fake News Observatory to 
promote Critical Thinking and Digital Literacy in Times 
of Crisis). 
 
Nog een belangrijke opmerking over het gebruik van 
het MODIPLAC-model: werk in de klas moet niet de 
traditionele patronen volgen van de leerkracht die 
altijd alles het beste weet en leerlingen die de ‘juiste’ 
antwoorden moeten geven op de vragen van de 
leerkrachten.  
 
Werken met materiaal uit het taallandschap laat veel 
verschillende perspectieven en interpretaties toe, 
zodat er niet maar één ‘juist’ antwoord mogelijk is. Het 
perspectief van kinderen is vaak anders dan dat van 
volwassenen. Om die reden gingen we samen met de 
kinderen op zoek naar verschillende betekenissen en 
interpretaties van tekens in het taallandschap,, waarbij 
er niet alleen gekeken werd naar de aangetroffen talen, 
maar ook naar beelden, plaatsen, ruimtes en andere 
elementen.
 
 

In één onderwijsproject hebben we het model 
getest met basisschoolkinderen tussen 7 en 
11 jaar, die foto's maakten van reclame in het 
taallandschap. De eerste leeropdracht kwam 
voort uit de volgende opdracht: "Maak foto's 
van verschillende vormen van reclame!" Al snel 
ontstond er in de klas een discussie over wat 
reclame eigenlijk wel of niet is, hoe en aan welke 
middelen men reclame kan herkennen. Vanuit het 
perspectief van de docenten was dit op zich al een 
belangrijk leereffect van het project. 
 
De kinderen werden zich er door het projectwerk 
snel van bewust dat reclame overal is en dat de 
grenzen tussen reclame en informatie flexibel 
zijn. Klassendiscussies en de projectfoto's riepen 
vragen op als: Is een bedrijfsbord reclame? Is 
het handelsmerk op een elektrisch apparaat of 
het logo van een sportmerk op een jas reclame? 
Uit uitspraken als "Als ik dat [logo op de jas] 
zie, wil ik het dragen/kopen", blijkt dat kinderen 
tijdens het werken aan dit project zich bewust 
werden van het overtuigende karakter van logo's 
en merknamen. Ook de alomtegenwoordigheid 
van het Engels was een belangrijk onderwerp. 
Reclame is echter vaak niet alleen met taal te 
begrijpen. Uit onze gesprekken met de kinderen 
bleek dat ze reclame inderdaad multimodaal lazen 
en afbeeldingen, symbolen, kleuren, maar ook 
plaatsen en ruimtes voor interpretatie gebruikten. 
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"Concluderend kan worden gesteld dat het 
omgaan met taallandschapsteksten een enorm 
potentieel heeft om actief betrokken te zijn bij 
de leefwereld van kinderen en jongeren. Deze 

opdrachten zijn vooral motiverend als leerlingen 
hun eigen lesmateriaal kunnen verzamelen 

en hun eigen voorbeelden kunnen kiezen voor 
discussie en interpretatie."

Nadja Kerschhofer-Puhalo 
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6. Aanbevelingen

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. 

Naar paragraaf 6.1

Voor beleidsmakers

Naar paragraaf 6.3

Voor leerkrachten

Naar paragraaf 6.2

Voor lerarenopleiders
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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. 
 

AFBEELDING 23 
van Pexels, door Mikhail Nilov 

https://www.pexels.com/pt-br/foto/acordo-negocio-empresa-contrato-7735699/


05

06

AA
NB

EV
EL

IN
GE

N

04

03

02

01

07

08

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. 
 

AFBEELDING 24 
van Pexels, door Fauxels  

https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-de-blazer-bege-segurando-computador-tablet-3184328/
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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.

AFBEELDING 25 
ons Pexels, door mentatdgt  

https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-de-paleto-em-pe-ao-lado-da-tela-do-projetor-2173508/
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7. Conclusie

Door de complexiteit van schoolculturen, de diversiteit 
van lerarenopleidingen en de heterogeniteit van 
lerarenprofielen zien we ervan af al te generaliserende 
beweringen te doen, waartoe we ons zouden kunnen 
laten verleiden. We zijn er ons terdege van bewust dat 
LoCALL is ontwikkeld in een West-Europese context, 
met maar weinig dialoog met het Global South (behalve 
tijdens de trainingsevenementen) en met verschillende 
culturen van lesgeven, leren en educatie. 
 
Evenzeer liet de introductie van LL's in het 
vreemdetalenonderwijs in verschillende Europese 
landen ons weinig ruimte om de integratie van LL's in 
minderheidstalen, zoals tijdens lessen in de thuistaal, 

te onderzoeken. Zelfs als dergelijke talen onder LoCALL 
vallen, kan er altijd meer onderzoek worden gedaan om 
een   meer geïntegreerd perspectief van talen binnen en 
buiten de school te bevorderen. 
 
De verkenning van LL's moet niet alleen beperkt blijven 
tot het (vreemde)talenonderwijs. LL's kunnen in veel 
vakgebieden als uitgangspunt dienen: 
 
— Om geografische vraagstukken te verkennen, 
bijvoorbeeld door geografische coördinaten te 
interpreteren of de migratieroutes te traceren; 
 
— Historische personen en gebeurtenissen tot leven 
te brengen, die vaak verborgen liggen in straatnamen, 
om wiskunde te oefenen, aangezien studenten 
talen tellen en percentages en afstanden tussen 
bezienswaardigheden berekenen, om uitingen van 
stadskunst te analyseren, of om scènes uit het verleden 
na te spelen; 
 
— Om uitingen van stadskunst te analyseren, of om 
scènes uit het verleden na te spelen. In het kader van 
de biologieles kunnen leerlingen, door hen mee te 
nemen naar het park of de dierentuin, de naamplaatjes 
van planten en dieren in verschillende talen (inclusief 
het Latijn) vergelijken, waardoor taaldiversiteit wordt 
gekoppeld aan biodiversiteit. Zelfs de lessen lichamelijke 
opvoerding bieden mogelijkheden in dezen (zie 
Zelfstudie 9).  
 

De mogelijkheden zijn eindeloos, net 
zoals de pedagogische voordelen. 
Zoals we hebben gezien bij de 
projecten die door de LoCALL-
leerkrachten zijn ontwikkeld, 
heeft interdisciplinair werk dat 
samenwerking tussen leerkrachten 
mogelijk maakt, bij het uitvoeren 
van een LL-project voor dezelfde 
klas een positief effect op het leren 
van leerlingen. Daardoor leren 
ze verbanden te leggen tussen 
leerplaninhoud op school en tussen 
school en hun dagelijks leven. Voor 
leerkrachten bevorderen dergelijke 
interdisciplinaire projecten niet 
alleen hun vermogen om met elkaar 
samen te werken, maar leiden zulke 
projecten ook tot meer onderling 
begrip. Bovendien ontdekken 
leerkrachtenverbanden tussen 
de vakken die ze onderwijzen en 
helpt een en ander hen beperkende 
overtuigingen van hun eigen 
disciplines te overwinnen.

Dit document volgt de ontwikkeling 
van het pedagogisch en didactisch 
onderzoek in het kader van het LoCALL-
project en documenteert de resultaten 
en uitkomsten ervan. De presentatie van 
de projectresultaten dient als basis voor 
de aanbevelingen met betrekking tot 
het implementeren van LL's in taal- en 
lerarenopleidingen. Dit is zeker niet de enige 
manier om met LL's te werken en we zijn niet 
van plan om het onderzoeksveld of wat er in 
verschillende schoolcontexten kan worden 
uitgevoerd, te beperken. 

https://videopress.com/v/p0QJaXqm
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