
1
IEDEREEN IS MEERTALIG. 
Sprekers gebruiken en ontwikkelen talen 
volgens de contexten waarin ze terecht-
komen, de kansen die ze krijgen of  de 
situaties die ze meemaken. Dat betekent 
dat iedereen eigenlijk meertalig is, want 
iedereen komt in diverse contexten terecht 
en heeft dus nood aan verschillende talen 
of  taalvariëteiten om zich te kunnen 
uitdrukken. Meertaligheid gaat dan niet 
alleen over talen als Nederlands, Ara-
bisch of  Engels, maar ook over dialecten, 
chattaal, lichaamstaal of  gebarentaal. 
Zo ontwikkelt elk individu een persoonlijk 
taalrepertoire.

2
TALEN ZIJN INTRINSIEK 
EVENWAARDIG. 
Nochtans zien we vaak dat niet alle talen 
dezelfde status krijgen. Zo wordt de heel 
specifieke schooltaal die op school aan 
bod komt vaak hoger gewaardeerd dan het 
alledaagse taalgebruik thuis. Ook krijgen 
West-Europese talen zoals Frans, Engels 
of  Duits vaak een hogere status toegekend 
dan talen als Arabisch, Turks of  Farsi. On-
terecht, want taalkundigen zijn het erover 
eens dat alle variëteiten van een taal en 
alle talen gelijkwaardig zijn. Geen enkele 
variëteit of  taal is intrinsiek rijker, beter of  
mooier dan de andere.
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10 CRUCIALE 
INZICHTEN
OVER MEERTALIGHEID 
EN TAALVERWERVING
Jaarlijks vindt op 21 februari de Dag van de Thuistaal plaats, die de 
voordelen van meertaligheid extra in de kijker zet. Ter gelegenheid daar-
van werd dit jaar op die dag de vernieuwde portaalsite www.meertalig-
heid.be gelanceerd. Leerkrachten en andere geïnteresseerden vinden 
er nuttige achtergrondinformatie, handige materialen en concrete tips 
terug, gebaseerd op recente wetenschappelijke studies en inzichten. 
Omgaan met meertaligheid blijft immers, ook in deze superdiverse sa-
menleving, vaak nog voor onzekerheid en vragen zorgen. In deze editie 
van ‘De 10’ willen we alvast 10 belangrijke inzichten delen over meer-
taligheid en taalverwerving. Wil je nog meer weten? Ga dan zeker eens 
een kijkje nemen op de website en laat je informeren én inspireren!

Steven Delarue
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3
HET AANTAL KINDEREN 
DAT NIET HET NEDER-
LANDS ALS MOEDERTAAL 
HEEFT, NEEMT TOE. 
Van alle kinderen die in 2016 in Vlaan-
deren geboren werden, heeft ongeveer 
een kwart niet het Nederlands als 
moedertaal. Het valt te verwachten dat 
dat cijfer de komende jaren alleen maar 
verder zal stijgen. Dat kinderen thuis niet 
het Nederlands als moedertaal hebben, 
betekent overigens niet dat ze thuis nooit 
Nederlands gebruiken of  te horen krijgen: 
uit recent onderzoek blijkt dat kinderen 
vaak wél Nederlands spreken met hun 
broers of  zussen en ook via televisiepro-
gramma’s, boeken of  vriendjes komt het 
Nederlands de huiskamer binnen.

4
EEN STERKE MOEDER-
TAAL IS CRUCIAAL. 
Als kinderen tweetalig opgroeien, zit de 
moedertaal het leren van het Neder-
lands dan niet in de weg? Vaak wordt 
gedacht van wel, zodat veel meertalige 
ouders de goedbedoelde raad krijgen 
om zoveel mogelijk het Nederlands te 
gebruiken, zelfs al kennen ze maar een 
aantal woorden. Het ijsbergmodel van 
Jim Cummins laat echter het tegen-
deel zien: wie meertalig is, slaat alle 
kennis over die talen op in een centraal 
kennisreservoir, dat de basis is van elke 
taal die je kent en spreekt. Dat gemeen-
schappelijke reservoir zorgt ervoor dat 
je bij het aanleren van een tweede taal 
verder bouwt op de fundamenten van 
de eerste taal. Met andere woorden: 
een sterke thuistaal zorgt ook voor een 
sterk(er) Nederlands, en hoeft zeker 
niet gebannen te worden uit de klas of  
de huiskamer. 

5
TAALVERWERVING IS 
EEN GRILLIG EN 
INDIVIDUEEL PROCES. 
De ene taalleerder is de andere niet 
en taalverwerving volgt allerminst een 
vast parcours. Simultane taalverwer-
ving, waarbij je meerdere talen tegelijk 
verwerft, loopt anders dan successieve 
taalverwerving, waarbij de ene taal 
verworven wordt na de andere. Het ene 
kind gaat door een lange ‘stille periode’, 
waarbij het een hele tijd niets zegt en 
enkel taal opneemt, terwijl het andere 
kind erg snel zelf  taal begint te produ-
ceren. Sowieso vereist taalverwerving 
veel interactie en kwaliteitsvolle input, 
maar kinderen mogen niet geforceerd 
worden om taal te produceren. 

6
SCHOOLSE TAALVAARDIG-
HEID VERWERVEN KAN 5 
TOT 8 JAAR DUREN. 

Tijd en ruimte geven is van cruciaal 
belang bij het verwerven van een taal, 
of  het nu een eerste, een tweede of  
een derde is. Vaak wordt van kinderen 
verwacht dat ze zo snel mogelijk taal 
beginnen te produceren, maar zeker 
voor de abstracte, wetenschappelijke 
schooltaal kan dat wel even duren. Wis-
kundige begrippen staan bijvoorbeeld 
immers wel érg ver af  van de huis-, 
tuin- en keukenwoordenschat die thuis 
gehanteerd wordt, waardoor er niet 
enkel een nieuwe taal verworven moet 
worden, maar ook een volledig nieuw 
begrippenarsenaal – en dat kan maar 
liefst 5 tot 8 jaar duren.

7
TALEN VERMENGEN IS 
PERFECT NORMAAL BIJ 
MEERTALIGE SPREKERS. 
Wie meertalig is, mengt vaak talen door 
elkaar, tot wanhoop van leerkrachten 
en begeleiders. Dat mengen van talen 
wordt immers vaak beschouwd als een 
gebrek aan controle. Nochtans gaat het 
om zeer logische en normale processen 
van transfer en codewisseling, die zeker 
niet tot frustratie of  onzekerheid hoeven 
te leiden. Maar hoe komt het eigenlijk 
dat talen zo vermengd worden? De 
redenen zijn divers: omdat je sommige 
zaken gewoon beter kunt onthouden in 
de ene dan in de andere taal, omdat 
je een woord niet (meer) weet in de 
ene taal, om na te vertellen wat een 
vriend of  juf  zei, om nadruk te leggen 
op je meertalige identiteit, enzovoort. 
Als leerkracht of  begeleider is het van 
belang om er zelf  op te letten de talen 
goed van elkaar te onderscheiden: zo 
ondersteun je het kind om dat ook te 
gaan doen.

8
DE THUISTAAL EEN 
PLAATS GEVEN OP 
SCHOOL VERHOOGT HET 
WELBEVINDEN (EN KAN 
OOK FUNCTIONEEL ZIJN 
IN DE KLAS). 
Tussen 2008 en 2012 liep in Gent het 
zogenaamde Thuistaalproject. Daarbij 
werden in een aantal Gentse scholen 
proeftuinen opgezet, waar de thuistaal 
van meertalige kinderen een formele 
plaats kreeg. En wat bleek? Bij de leer-
lingen die hun thuistaal konden gebrui-
ken op school, nam het zelfvertrouwen 
toe, zonder dat hun taalniveau in het 
Nederlands eronder leed. Bovendien 
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kan de thuistaal ook een steiger zijn tot 
leren in de klas: dat alle talige con-
cepten en kennis verzameld worden in 
een centraal kennisreservoir, zoals het 
eerder vermelde ijsbergmodel liet zien, 
betekent dat het een voordeel is als je 
concepten en kennis al verworven hebt 
in de taal die je het beste beheerst, je 
thuistaal dus. Je hoeft dan in je tweede 
of  derde taal immers alleen nog maar 
de juiste etiketten op die concepten 
te leren plakken. Zo win je dus tijd. In 
het Thuistaalproject werd bij kinderen 
die het Turks als moedertaal hebben 
bijvoorbeeld een positief  verband vast-
gesteld tussen de taalvaardigheid in het 
Turks en die in het Nederlands. 

9
JE HOEFT ALS LEER-
KRACHT NIET ALLE TALEN 
VAN JE LEERLINGEN TE 
SPREKEN OM DE THUIS-
TAAL ACTIEF TE BENUT-
TEN IN DE KLAS. 
Als je voor een groep leerlingen staat 
en ze spreken onderling talen die je niet 
kent, dan kun je het gevoel krijgen dat 
je niet langer controle hebt over wat er 
in de klas gebeurt. Dat gevoel is perfect 
normaal, maar mag geen reden zijn om 
de thuistaal te bannen uit je klas. Er zijn 
immers manieren om aan dat gevoel 
van controleverlies tegemoet te komen: 
door in te pikken op de conversatie en 
te vragen waar het gesprek over gaat, 
neem je zelf  opnieuw de controle over 
wat er gebeurt en toon je als leerkracht 
meteen ook interesse. De terugkoppe-
ling kan dan in het Nederlands, waar-

door deze momenten meteen ook leer-
kansen worden. Duidelijke taalafspraken 
ondersteunen deze manier van werken. 
Zo krijgen kinderen zelf  controle over 
hun taalgedrag.

10
MEER NEDERLANDS  
BETEKENT NIET PER SE 
BETER NEDERLANDS. 
Leerkrachten gaan er vaak van uit 
dat de school de enige plaats is waar 
leerlingen in contact komen met het 
Nederlands. Ze willen de tijd op school 
dan ook ten volle benutten om de 
kinderen onder te dompelen in het 
Nederlands, waarbij alle tijd die besteed 
wordt aan andere talen als ‘verspilde’ 
tijd wordt beschouwd. Dat tijdsargu-
ment wordt echter niet ondersteund 
door onderzoek, waar de nadruk veeleer 
ligt op kwaliteitsvolle interactie en talige 

input, in plaats van op de hoeveelheid 
taal die wordt aangeboden. Kwaliteit 
boven kwantiteit dus. Bovendien gaat de 
‘meer-is-beter’-argumentatie voorbij aan 
het ijsbergmodel dat hierboven al aan 
bod kwam, waaruit blijkt dat ook de (ta-
lige) kennis uit je thuistaal kan helpen 
om je vaardigheden in het Nederlands 
te versterken.
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Over meertaligheid.be
De website www.meertaligheid.be werd in oorspronkelijk ontwikkeld door 
het Steunpunt Diversiteit en Leren, verbonden aan de Universiteit Gent. Die 
eerste versie ging in 2011 online. In het najaar van 2017 kreeg de website 
een grondige opfrisbeurt door Onderwijscentrum Gent, in nauwe samen-
spraak met een aantal toonaangevende partners op het vlak van onderzoek 
en ondersteuning rond meertaligheid in Vlaanderen: Steunpunt Diversiteit 
en Leren (UGent), Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), Agentschap 
Integratie en Inburgering, Atlas en Foyer.


