
Wat je als ouder moet 
weten over meertaligheid

 Hoe leert je kind 
 dan Nederlands? 

Naast de eigen taal kun je je 
kind Nederlands aanbieden door 
bijvoorbeeld Nederlandstalige 
filmpjes of televisie te kijken, 
(luister)boeken te gebruiken en 
te zorgen voor Nederlandstalige 
kinderopvang.
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 Jouw rol bij taalontwikkeling

Jij speelt de belangrijkste rol bij de taalontwikkeling 
van je kind en bent het belangrijkste voorbeeld, want 
in alles doet je kind je na. Geef het goede voorbeeld 
door veel te praten en dagelijks te lezen. Zo leert je 
kind spelenderwijs steeds meer woorden.
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 De taal van je hart

Praat veel met je kind in de taal die je zelf het beste 
kent, begrijpt en spreekt, ook als dit geen Nederlands 
is. Door vaak te praten leert je kind veel woorden. Hoe 
groter de woordenschat, hoe makkelijker jouw kind 
ook een andere taal leert. Lees voor in de taal die je het 
beste kent. Het praten, vertellen en voorlezen gaat dan 
veel beter en je kind leert er meer van. Ook het leren 
van Nederlands wordt dan makkelijker. 
Tips om met je kind aan de slag te gaan met taal, 
vind je op de site www.taalbegintthuis.nl 
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http://www.taalbegintthuis.nl/


  Misverstanden 
over meertaligheid

Meer talen spreken met je kind 
heeft geen nadelen voor de 
taalontwikkeling van je kind.  
Maar dat weet niet iedereen.
Om leerkrachten en mensen in je 
omgeving hierover te informeren  
kun je wijzen op de site 
www.meertalig.nl

 Meertaligheid is een verrijking

•  Je hersenen blijven lenig door het wisselen tussen 
verschillende talen.

•  Meertalige kinderen kunnen zich gemiddeld beter 
concentreren en kunnen sneller schakelen.

•  Meertalige kinderen leren sneller technisch lezen: ze 
kunnen gemakkelijker letters omzetten naar klanken.

•  Meertalige kinderen leren sneller nog meer talen.
•  Meertalige kinderen leren vaak meer van  

verschillende culturen.
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 Meer weten over meertalig opvoeden?

‘Meertalig opvoeden. Uw kind zal u dankbaar zijn’
Marinella Orioni. Uitgeverij Van Gennep, 2015

Kletsheads - De podcast over meertalige kinderen voor ouders, 
leerkrachten en logopedisten: www.kletsheadspodcast.nl
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