
De meerwaarde van regionale 
talen voor het taalonderwijs 



agenda
Sessie: 10:00-10:50

• Introductie
– Dialecten in Nederland
– Dialectgebruik
– Waarom regionale talen in het onderwijs inzetten?
– Casus: het ies-gebied  

• Verkennen beschikbare lesmaterialen en lesideeën
• Discussie inzet regionale talen in PO
• Afsluiting







Waarom regionale talen in de klas? 

• Identiteit en eigenheid
– Thuisidentiteit een plaats geven op school komt het leren 

ten goede
– Verbondenheid met de eigen regio wortelt leerlingen 

• Europese afspraken
– drietaligheidsformule UNESCO
– Erkenning als regionale taal

• Meerwaarde voor de taalontwikkeling
– Diverser taalaanbod 
– Actief taal(beschouwings)strategieen inzetten



Casus – lange ij of korte ei?
Etymologisch spellingprincipe
Leerwoorden/Weetwoorden
Strategie: inprenten

Dominante didactiek in taalmethodes: 
- inprenten ei-woorden
Andere, aanvullende didactieken: 
- Gebonden morfemen herkennen: –heid, -teit, -lijk
- Regel: in sterke werkwoorden met –ee- in tt, -ij- in vt



Casus – lange ij of korte ei?



Casus 
ij of ei?

bl.. w..n kon..n gl..den

t..d pr..s boerder.. sch..nen

bl.. w..n kon..n gl..den

r..den ..s vr.. r..k

Met welk 
letterteken 
spel je de 
woorden 
hiernaast? 



Het ies-gebied



Lesmaterialen

Thema’s
• Fonologie
• Orthografie
• Pragmatiek
• Morfologie 
• Semantiek
• Liedjes en gedichtjes 
• Verhaalbegrip



Werkvorm
• In deze ruimte zijn zes stations ingericht. Op 

elk station staat lesmateriaal dat aansluit bij 
één thema centraal. 

• De komende 15 minuten rouleer je in je eigen 
tempo langs de zes stations. 

• Klaar bij een station? Zoek een vrije plaats bij 
een van de andere stations. 



Discussie
• Eerste reacties? 



Discussie
• Eerste reacties? 
• Wat zijn positieve aspecten van het 

materiaal?
• Wat ontbreekt er nog?
• Aan welke leerdoelen kun je werken m.b.v. 

dit materiaal?
• Hoe kun je streektalig materiaal ook in 

andere regio’s inzetten? 



Online lesmateriaal

• Wiesneus.nl (Drenthe) 
• Educatie.mijnstadmijndorp.nl (Overijssel)
• Afuk.nl (Friesland)
• Klunderloa.nl (Groningen)
• Veldeke.net (Limburg)
• Dialectloket.be/educatief (Vlaanderen) 



Workshops en nascholingen 

• Aanbod:
– Workshop (duur 2,5 uur; 5 RU)
– Studiedag (duur 7,5 uur; 15 RU)
– Korte cursus (4 bijeenkomsten van 2,5 uur; 20 RU)

• Voor basisscholen en IKC’s
• Verzorgd door vakdidactici en dialectspecialisten
• Erkend door registerleraar.nl
• 40% korting voor scholen in provincie Overijssel



Meer weten?
• Punte & Zwart (2017). ‘De meerwaarde van streektaal 

voor het spellingonderwijs’ in Levende Talen Magazine. 
(http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/download/1702/1310)

• Studiegids nascholingen 2017-2018 (verzorgd door Kom 
voor Taal) 

https://www.mijnstadmijndorp.nl/files/events/attachments/kom_voor_taal_studiegid
s_streektaal_2017-2018.pdf

• Zwart (2017). ‘De ie-ij-regel als didactisch hulpmiddel in 
het ies-gebied’. 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/350199/Zwart%2c%20W.S.%2032
13684%20Ma-Scriptie%20Igitur.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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