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Tweetalige digitale prentenboeken voor Nederlands-
Arabischtalige leerlingen

Achtergrond onderzoek
o Steeds meer onderzoek naar en aandacht voor acceptatie en

inclusie van thuistalen in het onderwijs: indicaties van sociaal-
emotionele en cognitieve opbrengsten (Hurwitz & Kambel, 
2020).

o Studies naar (voor)lezen van meertalige boeken laten 
positieve uitkomsten zien, maar in klassen met een grote 
verscheidenheid aan thuistalen is het praktisch lastig 
uitvoerbaar (Naqvi et al., 2013; Zaidi, 2020).

o Digitale prentenboeken blijken effectief voor de 
taalontwikkeling van jonge kinderen, NT2-leerlingen 
profiteren extra (Takacks et al., 2014; Verhallen & Bus, 2010).

o Digitale cues ondersteunen kinderen om 
betekenissen af te leiden.

o Meerkeuzevragen tussendoor stimuleren de 
ontwikkeling van woordenschat en verhaalbegrip.

o Met digitale tweetalige prentenboeken kunnen leerlingen 
zelfstandig aan de slag en bepalen ze zelf of ze gebruik willen 
maken van hun thuistaal.

Onderzoeksvragen
o (Hoe vaak) gebruiken meertalige Nederlands-

Arabischtalige leerlingen de Arabische hulpknop?
o Hoe ervaren de leerlingen gebruik van de Arabische 

hulpknop?
o Verbetert de woordenschat van de leerlingen?
o Hangt gebruik van de Arabische hulpknop samen met 

taalachtergrond van leerlingen?

Onderzoeksmethode
o Meertalige Nederlands-Arabischtalige leerlingen (4 t/m 7 jaar)
o 4-weken interventie op school: 1 boek per week
o Elk boek wordt 3 keer bekeken voor optimale leerresultaten
o Pre-test en post-test om te meten of woordenschat verbetert
o Video-opnames om mate van plezier en taakgericht gedrag te analyseren
o Kort semigestructureerd interview na afloop: wat vonden ze van de Arabische hulpknop?

Op de hoogte blijven 
van het onderzoek 
en/of interesse in 

deelname?

Laat dan uw gegevens 
achter via: 

https://bit.ly/2N7t8rp

Hanneke Leeuwestein, dr. Elisa Kupers & prof. dr. Marijn van Dijk

Klik hier voor een demonstratie van de Arabische hulpknop!

https://bit.ly/2N7t8rp
https://youtu.be/J_rOsqnIDTc
https://youtu.be/J_rOsqnIDTc

