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Vraag 

Wat zijn effectieve methoden om (immigrante) kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal 

aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daaraan bijdragen? 

 

Kort antwoord 

Wanneer leerlingen Nederlands als tweede taal leren (NT2) is het belangrijk dat leerkrachten en ouders 

de opbouw van woordenschat in zowel de eerste als in de tweede taal maximaal ondersteunen. 

Geanimeerde prentenboeken en digitale taalspelletjes zijn vormen van multimedia waarvan onderzoekers 

effecten hebben gevonden op de ontwikkeling van lees- en taalvaardigheden van NT2 leerlingen. 

Belangrijke criteria bij het kiezen van een digitaal leermiddel voor een NT2 leerling zijn de motiverende 

werking en de kwaliteit van het programma en de inhoudelijke aansluiting tussen verschillende 

informatiebronnen (verbale en non-verbale elementen). Digitale leermiddelen hebben het meest effect 

als leerlingen er meerdere keren mee werken en het gebruik ervan door de leerkracht of door een andere 

volwassene wordt gemonitord. Aan leerkrachten wordt geadviseerd het gebruik van programma’s met 

veel interactieve opties voor NT2 leerlingen zoveel mogelijk te beperken. 

 

Toelichting antwoord 

 

Ondersteuning van woordenschatopbouw 

Het aantal allochtone kinderen (0-5 jaar) in Nederland is in de periode van 1996 tot 2016 met ongeveer 

30.000 kinderen gegroeid (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016). Voor een groot deel van deze 

kinderen geldt dat ouders mogelijk onvoldoende ondersteuning kunnen bieden bij het leren van de 

Nederlandse taal. Wanneer geïmmigreerde kinderen voor het eerst op school komen lopen ze vaak 

achter in woordenschat (e.g., Leseman, 2000; Scheele, 2010), waardoor ze lesinstructies niet of slechts 

gedeeltelijk begrijpen. Om te voorkomen dat achterstanden groter worden is het belangrijk dat kinderen 

zo snel mogelijk Nederlands leren.  

Kinderen leren taal in veilige en interactieve contexten waarin veel gepraat wordt, bijvoorbeeld thuis en 

op school. Voorlezen is één van de belangrijkste manieren om taalinteractie te stimuleren. Het frequent 

lezen met kinderen heeft al vanaf jonge leeftijd een positief effect op het ontwikkelen van woordenschat, 

leesvaardigheid en academische vaardigheden (Mol & Bus, 2011; Van den Berg & Bus, 2014). Het 

stimuleren van woordenschat in de eigen taal (L1) kan de taalontwikkeling in een tweede taal (L2) 

bevorderen (e.g., Scheele, Leseman, & Mayo, 2010). Aan leerkrachten wordt daarom geadviseerd 

aandacht te hebben voor de eigen taal en cultuur van het kind, en zowel talige interactie in de eerste als 

in de tweede taal te stimuleren (Cummins, 2003). Op leesplein.nl is een overzicht te vinden van 

bibliotheekboeken die in verschillende talen beschikbaar zijn. Door samen met het kind boeken in zowel 

L1 als L2 te lezen kunnen leerkrachten en ouders een effectieve bijdrage leveren aan de opbouw van 



 
 

 

woordenschat van het kind in de eerste en tweede taal (Roberts, 2008). Ouderparticipatie is dan ook een 

belangrijke factor in het leerproces van NT2 leerlingen (Emmelot, van Schooten, & Timman, 2000). 

Digitale leermiddelen 

Leerkrachten hebben vaak niet genoeg middelen of tijd om af te stemmen op individuele 

taalachterstanden. In het onderwijs wordt er daarom steeds vaker gebruik gemaakt van digitale 

leermiddelen voor leerlingbegeleiding (Wentink & van den Berg, 2012). Diverse onderzoeken laten zien 

dat multimedia een positieve bijdrage kunnen leveren aan de taalontwikkeling van kinderen (e.g., 

Takacs, Swart, & Bus, 2015; Zucker, Moody, & McKenna, 2009). De taalontwikkeling van NT2 leerlingen 

kan bijvoorbeeld effectief worden bevorderd aan de hand van geanimeerde boeken. In geanimeerde 

boeken worden videoanimaties, geluiden en muziek toegevoegd aan beeldmateriaal (zie voor een 

voorbeeld: www.bereslim.nl). Geanimeerde boeken hebben, wanneer multimediaeffecten inhoudelijk 

aansluiten op het verhaal, zelfs meer effect op verhaalbegrip en taalvaardigheid van NT2 leerlingen dan 

statische boeken (zonder extra multimedia) (e.g., Takacs et al., 2015). NT2 leerlingen profiteren tijdens 

het lezen van geanimeerde boeken van de manier waarop nonverbale elementen aansluiten op verbale 

elementen in het verhaal (Mayer, 2005). Terwijl het verhaal wordt gelezen door de computerstem 

vestigen nonverbale elementen in geanimeerde boeken de aandacht van het kind op bijpassende details 

in de illustraties (Bus, Takacs, & Kegel, 2014). Het herhaaldelijk lezen van de geanimeerde 

prentenboeken (vier á vijf keer) is het meest effectief, kinderen hebben zo meer aandacht voor details 

en leren woordbetekenissen in de context van het verhaal (Verhallen, Bus, & de Jong, 2006; Korat, 

2009). Naast geanimeerde boekverhalen kunnen ook digitale taalspelletjes die inhoudelijk aansluiten op 

het verhaal de taalontwikkeling van NT2 leerlingen effectief ondersteunen (Segers & Verhoeven, 

2002,2005). Digitale leermiddelen met veel interactieve opties (ontdekspelletjes, hotspots, digitale 

woordenboeken) werken, zelfs wanneer deze opties inhoudelijk aansluiten op het verhaal, afleidend voor 

NT2 kinderen. Aan leerkrachten wordt daarom geadviseerd het gebruik van programma’s met veel 

interactieve opties zoveel mogelijk te beperken en programma’s te kiezen waarin multimedia aansluit op 

het verhaal of het leerdoel (Takacs et al., 2015).  

Naast geanimeerde boeken en bijpassende digitale taalspelletjes bestaan er verschillende adaptieve 

digitale leerprogramma’s die door de leerkracht kunnen worden ingezet als een leerling extra hulp nodig 

heeft binnen een specifiek kennisdomein. Wentink en van den Berg (2012) hebben digitale leermethoden 

waarvan in Nederland wetenschappelijk is onderzocht of deze effect hebben op kennisverwerving van 

leerlingen op een rij gezet; zie bijlage. Naast ‘evidence based’ interventies zijn er in Nederland 

verschillende digitale leermethoden waarvan nauwelijks is onderzocht of deze remediërend effect hebben 

op cognitieve vaardigheden van kinderen (bijvoorbeeld Taalzee). Vaak is een leerkracht genoodzaakt om 

te kiezen voor een programma waarvan effectiviteit alleen in de praktijk is aangetoond. Waar kan een 

leerkracht bij het kiezen van digitale leermiddelen voor NT2 leerlingen dan specifiek op letten?  

 

Belangrijkste kwaliteitscriteria digitale leermethoden NT2 leerlingen: 

 Multimedia in programma’s hebben het sterkst effect op de taalontwikkeling wanneer meerdere 

vormen van input (verbaal en nonverbaal) inhoudelijk op elkaar aansluiten (Mayer, 2005). 

 De kwaliteit van een digitale leermethode is belangrijk. Multimedia leveren bijvoorbeeld alleen 

een nuttige bijdrage aan verhaal-/taalbegrip als er nauwe aansluiting is tussen de inhoud van 

het verhaal en de toegevoegde multimedia elementen (e.g., Takacs et al., 2015). Programma’s 

met veel interactieve elementen werken vooral afleidend voor NT2 leerlingen (e.g., Takacs et al., 

2015). 

 Herhaaldelijk lezen is het meest effectief voor NT2 leerlingen (e.g., Verhallen et al., 2006), 

daarom is het belangrijk dat het programma een motiverende werking heeft, zodat leerlingen 

worden uitgelokt er meerdere keren gebruik van te maken (van Gorp, Segers, & Verhoeven, 

2016). Feedbackelementen kunnen een kind helpen om gemotiveerd te blijven werken (e.g.; 

van Gorp et al., 2016; Van Daal & Reitsma, 2000). 

http://www.bereslim.nl/


 
 

 

 De bijdrage van digitale leermiddelen aan de cognitieve ontwikkeling is het grootst wanneer een 

leerkracht of andere volwassene het gebruik van de middelen ondersteunt en monitort (e.g., 

McKenney & Voogt, 2009).  
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