Wat je als pedagogisch medewerker
moet weten over meertaligheid
Andere talen horen erbij
Meer talen is mooi en maakt je rijker
Een kind groeit in een meertalige omgeving op als het
thuis een of meerdere talen leert, die anders zijn dan
het Nederlands. Zolang dit kind de taal of talen die
de ouders spreken goed leert, zorgt dit niet voor een
taalachterstand. De thuistaal vormt geen drempel, maar
juist een basis waarop de nieuwe taal gebouwd wordt.
Wel zal het meertalige kind in vergelijking met eentalige
leeftijdsgenoten waarschijnlijk minder woorden kennen
in het Nederlands. Opgeteld zal het juist veel meer
woorden kennen dan een eentalig kind.

Voordelen van meertaligheid
Meertaligheid heeft een groot aantal voordelen. Meertalige
kinderen leren sneller andere talen, kunnen zich gemiddeld
beter concentreren en vinden het makkelijker om letters
om te zetten naar klanken. Ook leren meertalige kinderen
meer van verschillende culturen, wat bijdraagt aan een
rijke ontwikkeling en een positievere houding ten opzichte
van andere talen en culturen.

Omdat Nederlands de taal is die het kind later ook op
school moet kennen, is Nederlands de eerste taal op de
kinderopvang. Als een kind het Nederlands nog niet goed
spreekt, is het voor het kind erg fijn wanneer het wel de
eigen taal mag gebruiken. Ook als de ouders erbij zijn, is
het voor hen en het kind belangrijk dat ze met elkaar in
hun eigen taal kunnen en mogen praten. Het erkennen
van andere talen en culturen is een belangrijk onderdeel
van het welbevinden van het kind.

Tips en adviezen voor ouders
•	Laat ouders veel met hun kind praten en laat ze dit

doen in de taal die ze zelf het beste kennen, begrijpen
en spreken: de taal van hun hart.
•	Laat ouders liever geen Nederlands met hun kind
spreken als ze deze taal niet goed spreken. Dat draagt
niet bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse
woordenschat van kinderen.
•	Lees voor in je eigen taal (mag ook in het Nederlands
als de ouder dit voldoende beheerst).
•	Laat ouders eventueel Nederlands aanbieden door
Nederlandstalige filmpjes of televisie te kijken en
(luister)boeken te lezen/luisteren.

Taalontwikkeling bij meertaligheid

Taal in de kinderopvang: belangrijke
rol voor pedagogisch medewerker
Omdat meertalige kinderen thuis minder Nederlands
horen, is het erg belangrijk dat ze op de kinderopvang
veel, gevarieerd en goed aanbod in het Nederlands krijgen.
Kinderen leren taal vooral door te doen en te praten.
Op de kinderopvang kan dit door gesprekjes te voeren,
te spelen met (Nederlandstalige) leeftijdsgenootjes, elke
dag voor te lezen, begeleid spel en het benoemen van
handelingen (van jezelf en van het kind).

Bronnen: Informatie over meertalig opvoeden, taaltips en ondersteuning
voor ouders en professionals www.meertalig.nl
Kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan meertaligheid in het onderwijs

In principe zijn er geen nadelen voor de ontwikkeling
kinderen die met meerdere talen opgroeien. Ze raken niet
in de war van meertaligheid en doen het niet slechter op
school. Wel kan het zijn dat ze wat achterlopen en talen
met elkaar vermengen. Dit is geen teken van een ernstige
taalachterstand of reden tot zorg. Alleen wanneer een
probleem of achterstand ook in de andere taal voorkomt
is er reden tot zorg. Adviseer in dat geval de ouders om
contact op te nemen met het consultatiebureau.
Wil je meer weten over meertaligheid, lees dan:
Hoeveel talen spreek jij? : Wat je altijd al wilde weten over
meertaligheid / Marinella Orioni. Uitgeverij SWP, 2019
Kwestie van Lezen Deel 6 - Voorlezen stimuleren in meertalige
gezinnen, Stichting Lezen.

