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Introductie:



Wat heeft meertaligheid voor mij 
betekend?

• Confrontatie met een andere cultuur
• Meer affiniteit met talen
• Maar ook nog andere zaken:

– Creativiteit
– Een grote portie omdenken
– 4 jaar langer tegen dementie beschermd 

Presentator
Presentatienotities
Op jonge leeftijd confrontatie met een andere cultuurMeer affiniteit met talenMaar ook nog andere zaken:CreativiteitEen grote portie omdenken4 jaar langer tegen dementie beschermd 



Meertaligheid steeds populairder

• Meer dan 3,5 miljoen 
Nederlanders en Vlamingen 
spreken thuis meer dan één 
taal 

• 1.150 basisscholen in NL 
bieden VVTO aan (vroeg 
vreemdetalenonderwijs)



Meertaligheid vaak onterecht negatief 
in het nieuws...

FEIT: ca. de helft van de 
kinderen die in Nederland 
een taalachterstand heeft is 
eentalig. Het gaat vaak om 
kinderen van laagopgeleide 
ouders, die hun kinderen 
niet zo’n rijk en divers 
taalaanbod kunnen geven.

Presentator
Presentatienotities
NEE, het gaat in die nieuwsberichten vooral om kinderen die niet direct vanaf hun geboorte in aanraking zijn gekomen met een tweede taal, bijvoorbeeld kinderen in Nederland met een andere thuistaal.Het is logisch dat deze kinderen als ze op de basisschool komen, weinig Nederlands kennen. Maar dat betekent niet dat ze een algehele taalachterstand hebben. Er is dus niets mis met het taalvermogen zelf.Sterker nog: er zijn vele internationale wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat het goed beheersen van de thuistaal juist een positief effect heeft op het aanleren van de tweede taal.



De visie van aantal experts



“Wij zijn geboren met het vermogen om vanzelf talen te leren –
niet één bepaalde taal, maar gewoon de taal of talen die we 
toevallig in onze omgeving horen. Ik noem dat ‘het aangeboren 
taalvermogen’ van de mens.” 

Noam Chomsky
(beroemde taalkundige) 



Ellen Bialystok (Canadese 
onderzoekster):

“Het vermogen om twee talen te 
gebruiken en om van tevoren niet te 
weten welke van de twee je gaat 
gebruiken, verandert de werking van 
je brein”.



Mark Mieras
(wetenschapsjournalist): 

“We onderschatten de hersenen van jonge 
kinderen. We zijn bang dat we kinderen 
overbelasten, maar ze kunnen veel meer 
aan dan we denken. In hun hersenen is 

veel meer capaciteit dan we ons 
realiseren. Wij denken al snel dat een taal 
leren heel ingewikkeld voor hen is. Maar 

daar heeft het kinderbrein nu juist het 
grootste plezier in.

Uit hersenonderzoek weten we dat het 
vermogen om een taal te verwerven voor 
je tiende jaar optimaal is. Tussen 11 en 15 

jaar is het al minder. Het vermogen om 
een taal van binnenuit te leren, daalt 

daarna nog verder.”

Presentator
Presentatienotities
Wetenschapsjournalist – gespecialiseerd in hersenonderzoekGek dat we pas vanaf de middelbare school talen gaan leren



Cognitieve voordelen

Beter 
abstract 
denken

Beter 
probleem-
oplossend 
vermogen

Betere 
concentratie

Flexibelere 
hersens 

later dement

Presentator
Presentatienotities
Meertalige kinderen leren eerder abstract denken.Meertalige kinderen hebben een betere concentratie. Dat komt ook omdat  hun hersens zo vaak moeten switchen. Ze zijn gewend om informatie die even niet belangrijk is, “uit” te zetten.Beter probleemoplossend vermogen. Door een tweede taal te leren, moet het brein zich organiseren. De hersenen moeten efficiënt leren omgaan met middelen en problemen leren oplossen. Dat is geen taalspecifieke vaardigheid, maar een systeem van algemeen nut. Zo krijgen kinderen die meerdere talen leren op jonge leeftijd al een routine van efficiënt denken en een algemeen probleemoplossend vermogen. De hersens van meertalige mensen moeten vaker switchen. Daarom blijven hun hersens flexibeler. Meertalige mensen worden daarom (gemiddeld) later dement.



Indrukwekkende resultaten eentaligen
die meertalig onderwijs kregen...

https://www.youtube.com/watch?v=xRA9t5P1GLc&feature=youtu.be#t=2m39s


Waarom is nog niet bekend...maar dat 
het zo is is een feit!!

Uit vele onderzoeken 
blijkt dat kinderen 

niet alleen hun 
moedertaal, maar 

ook andere talen veel 
sneller oppakken dan 

volwassenen. 

Presentator
Presentatienotities
Uit vele onderzoeken blijkt dat een bepaalde periode in onze kindertijd goed is voor het leren van talen en dat het daarna steeds moeilijker wordt. Bepaalde gebieden in onze hersenen die verantwoordelijk zijn voor taalbeheersing worden minder actief naarmate we ouder worden. Hoe dat komt is echter nog niet duidelijk. 



Jungle the Bungle boeken – FUN en 
giving back staat voorop!

• Kartonnen prentenboek
• Spelenderwijs leren: tellen 1-

10, kleuren, dieren en eten.
• In 3 talen (NL-EN-SP)

• Hardcover boek
• Spelenderwijs leren over het 

concept zwaartekracht
• In 2 talen (NL-EN)



Ter naslag

• Onlangs gepubliceerde artikel Mark Mieras
https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/we-
onderschatten-de-hersenen-van-jonge-kinderen

• Volledige filmpje meertaligheid 
https://www.youtube.com/watch?v=xRA9t5P1GLc
&feature=youtu.be

https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/we-onderschatten-de-hersenen-van-jonge-kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=xRA9t5P1GLc&feature=youtu.be


Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen/opmerkingen?
carolina@risoliso.com
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