Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan naar de implementatie
en evaluatie van de toolbox en e3M. Daarnaast vindt
er attitudeonderzoek plaats naar de houdingen van
leerlingen en leerkrachten tegenover het gebruik
van meertaligheid. Verder wordt de interactie in de
klas onderzocht en wordt er voor leerkrachten een
begeleidingsprogramma ontwikkeld, gericht op reflectie
en coaching van de meertalige didactiek.

Eindproducten

•	3M-website: informatie, achtergrond en publicaties
van het 3M-project (3mproject.nl)
•	
3M-toolbox en videobox: activiteiten en didactische
video’s (3mproject.nl/toolbox)
• e3M: zestalige online leeromgeving rondom het
thema Natuur & Techniek (3m.edufrysk.nl)

“To reject a child’s language in the
school is to reject the child.”
Jim Cummins (2001, p. 19)

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.3mproject.nl
en neem contact met ons op via
3mproject@nhlstenden.com
Joana Duarte
(projectleider / lector Meertaligheid en Geletterheid)

3m.edufrysk.nl
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Mirjam Günther
(projectleider / associate lector | algemene zaken en
toolbox- en e3M-onderzoek)
Frans Hiddink
(docentonderzoeker | begeleidingsprogramma)
Suzanne Dekker
(promovenda | attitudeonderzoek)
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Het 3M-project is een project van NHL Stenden hogeschool
en wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan
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Aanleiding

Meertaligheid is een realiteit en een doelstelling in elk
onderwijssysteem. Maar het is niet altijd voor de hand
liggend hoe scholen het beste met meertalige leerlingen
kunnen omgaan. Basisschoolleerkrachten zijn momenteel op zoek naar effectieve strategieën om meertaligheid beter te onderkennen en om er beter gebruik van
te maken. Ook in Fryslân, waar meertaligheid zich tot
nu toe beperkte tot twee- en drietalig onderwijs (Fries,
Nederlands en Engels), hebben leerkrachten vandaag de
dag in toenemende mate te maken met een instroom
van anderstalige leerlingen.

Doelstelling

Het RAAK-PRO project “Meer kansen Met Meertaligheid” (3M), is een project van het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool,
gericht op het verbeteren van de positie van thuistalen
van de leerlingen (Fries en andere minderheids- en
migrantentalen) in het basisonderwijs. Binnen het 3Mproject wordt een interventie ontwikkeld en geïmplementeerd voor:
•	Minder taalscheiding tussen de officiële voertalen;
•	Waardering van migrantentalen;
•	Meer gebruik van het Engels en Fries naast het
Nederlands.

Werkwijze

Het 3M-project biedt leerkrachten handvatten voor het
omgaan met meertaligheid in de klas. Daarnaast beoogt
het project de attitudes van leerlingen en docenten ten
aanzien van het leren van minderheids- en migrantentalen en meertaligheid positief te beïnvloeden. In het
project werken basisschoolleerkrachten, onderzoekers,
docenten en studenten van het Lectoraat Meertaligheid
& Geletterdheid en de Academie Primair Onderwijs van
de NHL Stenden Hogeschool bottom-up samen. In fase
1 van het project (2017-2019) zijn in samenwerking
met 8 projectscholen activiteiten ontwikkeld gericht
op de meertalige vraagstukken van de deelnemende
scholen. Daarnaast is de zestalige online leeromgeving
e3M rondom het thema Natuur & Techniek ontwikkeld - in het Nederlands, Engels, Fries, Pools, Arabisch
en Tigrinya. In fase 2 van het project (2019-2021) gaan
4 nieuwe projectscholen de activiteiten en e3M implementeren en evalueren. Daarnaast nemen projectscholen deel aan een begeleidingsprogramma (Meertaligheid
in dialogische interactie in de klas) waarin ze gecoacht en
geprofessionaliseerd worden op het gebruik van meerdere talen in de klas.
Fase 1: 2017 - 2019

Fase 2: 2019 - 2021

Ontwikkelingsonderzoek

Interventieonderzoek

Workshops

Nascholing

(16 leerkrachten, 8 scholen)

Studiedag

6x

Experimenten

(8 leerkrachten, 4 scholen)

Studiedag

Implementeren

3x

Toolbox

Alle ontwikkelde activiteiten worden openbaar en
gratis aangeboden in een online toolbox (3mproject.
nl/toolbox). Ook de online leeromgeving e3M wordt,
na registratie, gratis aangeboden (3m.edufrysk.nl). Alle
activiteiten sluiten aan bij één of meerdere benaderingen uit het ontwikkelde holistisch model voor meertaligheid in het onderwijs (Duarte, 2017). In dit model
heeft waardering van taal tot onderdompeling in de taal
een plek.
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Projectscholen

Deelnemende scholen zijn onderverdeeld in vier verschillende schooltypen:
• Drietalige Fries/Nederlands/Engels basisscholen
•	Vluchtelingen/Nieuwkomer basisscholen
•	Basisscholen met een hoog percentage
migrantentaalsprekers
•	Basisscholen met een hoog percentage
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