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Vluchtelingenleerlingen in het primair 

onderwijs: taalverwerving en welbevinden 

Achtergrond 

- In Nederland sinds 2013 > 25.000 asielverzoeken 

van leerplichtige vluchtelingenkinderen 5-12 jaar. 

- Ervaren moeilijkheden leerkrachten: Nederlands als 

tweede taal (NT2) en laag welbevinden of 

traumasymptomen lijken het leren in de weg te staan. 

- Nog weinig kennis over de relatie tussen enerzijds 

sociaal-emotioneel welbevinden en eventuele 

trauma’s en anderzijds taalverwerving. 

- Doel: ontwikkelen geïntegreerde lesmethode voor 

Nederlands als tweede taal en het bevorderen van 

sociaal-emotioneel welbevinden. 

 

Onderzoeksvragen 

1. In hoeverre is het taalpakket effectief bij jonge vluchtelingenleerlingen (4-7 jaar)? 

            a) Leiden de Bereslim-boekjes tot toegenomen taalvaardigheden (woordenschat, verhaalbegrip)? 

            b) Profiteren Arabischtalige leerlingen van cues in het Arabisch in de Bereslim-boekjes? 

            c) Leidt Praten met Pim tot rijke talige interactie in de klas? 

            d) Leidt Praten met Pim tot verbeterde taalvaardigheid (woordenschat, grammatica) van de jonge vluchtelingenleerlingen? 

2.  Hoe beoordelen leerkrachten het welbevinden van jonge vluchtelingenleerlingen?  

3.  Wat is de relatie tussen taalverwerving en welbevinden bij jonge vluchtelingenleerlingen?  

 

Beoogde opbrengsten 

- Geïntegreerd evidence-based NT2 lespakket voor jonge vluchtelingenleerlingen 

- Instrument voor monitoren en versterken welbevinden en trauma 

- Fundamentele kennis over de relatie tussen welbevinden en taalverwerving 
 

Methode 

Zoals altijd 

10 weken 

Bereslim (10 boekjes) 
 

n = 55 NL boekjes 
n = 25 met Arabische 
vertaalknop 
 
 

Interventiegroep 
Enschede  
n = 80 

Controlegroep 
Groningen e.o. 
n = 80 

Praten met Pim 
 
 
 

Observaties in de klas 

T2 
 
- Taal 
- Welbevinden 
- Interviews 
 

T0 
 
- Taal 
- Welbevinden 
- Interviews 
 

T1 
 
- Taal 
- Welbevinden 
- Interviews 
 

T0 

T0 

Praten met Pim 
 
 

+ 
Bereslim (10 boekjes) 

n = 55 NL boekjes 
n = 25 met Arabische 
vertaalknop 
 
 

T1 

T1 

T2 

T2 

10 weken 

Instrument en 
richtlijnen 

Sociaal-emotioneel 
welbevinden en trauma 

Praten met Pim 

 
 

+ 
Bereslim 
(10 digitale 

prentenboekjes) 
Met én zonder Arabische 

vertaalknop 

 

Nederlandse taal leren 

Effectstudie geïntegreerd lespakket voor 

vluchtelingenleerlingen (4-7 jaar) 

Waar staan we nu? 

- Ontwikkeling 

welbevindeninstrument 

- Ontwikkeling Bereslim 

boekjes 

- Voorbereiding 

dataverzameling 
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