
gemene ontwikkeling van je kind is het be-
langrijkominjeeigenmoedertaalmet jekind
te spreken. In die taal voel jij je het best thuis
en heb je de grootste woordenschat. Anders
neemt je kind jouw foutieve uitspraak of ge-
brekkigegrammaticaover.»
Carmen: «Spaans is mijn moedertaal. Ik heb
hier Frans geleerd en toen ik Tom leerde ken-
nen ook Nederlands. Sinds hun geboorte
spreekikSpaansenTomNederlandsmetonze
zoons. Enerzijdsuitnoodzaak: Tomtrekt zich
uit de slag inhet Spaans, ik inhetNederlands,
maarperfectbeheersenwedie talenniet.»
Tom: «Dankzij de OPOL-methode vermijden
wedatonzekinderenopgroeienmetmaaréén
taal die een van ons niet perfect spreekt. Dat
leek ons niet oké voor hun taalontwikkeling.
Natuurlijk wilden we ook graag dat ze in het
Spaans zoudenkunnenbellenen skypenmet
Carmens thuisbasis. EndatzeSpaanskunnen
sprekenalswenaarColombiagaan.»

2Begin er vroeg
genoeg aan

Orioni: «Aan tweetalig opvoedenkan je al tij-

dens je zwangerschap beginnen. Uit scans
blijktdat jebabyalop25wekenstemmenkan
horenenklankenonderscheiden.Registreren
zijnhersentjesvoordegeboortealklankenuit
twéétalen,danzitdekanserdik indathijbei-
de talenevengoedzal leren.Vaakgebeurthet
dat ‘meertalige’baby’snogvóórhuneerste le-
vensjaarklankenuitdetweetalenbrabbelen.»
Tom en Carmen: «We hadden op voorhand
geen ‘grootplan’ omonzekinderen tweetalig
optevoeden.Hetginggewoonnatuurlijktoen
Daniel werd geboren, en nog eens na de ge-
boortevanJacob.Allebeipiktenzebeidetalen
even makkelijk als vroeg op. Dus misschien
haddenzeons indebuikalgehoord.» (lachen)

3Wees
consequent

Orioni: «Pas de taalverdeling van de OPOL-
methode consequent toe, zodat je kind goed
leert omhet onderscheid temaken tussen de
twee talen. Consequent je moedertaal spre-
kenendietelkensterugverlangenvanjekind,
heeft talvanvoordelen.Hetschepteenduide-
lijk communicatiepatroon: hij of zij weet dat

de ene taal bij papa hoort en de andere bij
mama. Verder toont onderzoek aan dat hoe
meer je als ouders talenmengt, des temeer
jekinderendatookdoen.»
Carmen: «Van meet af aan was het voor de
kinderen duidelijk welke taal ze met wie
moesten spreken. Met Tom zullen ze nooit
Spaans spreken, met mij nooit Nederlands.
Dat leidtweleenstotgrappigesituaties:dan
beginnenze tegenmij eenzin inhet Spaans,
richten ze zich naar Tom, en gaan ze verder
inhetNederlands.»

4 Spreek, zing
en vertel

Orioni: «Kinderen zijn sponsen, zeker als ze
nogkleinzijn.Taalverwervinggaatdanvan-
zelf, zonderdroge taallesjes.Hoevaker jeuk
je taal hoort, hoemeerwoordjeshij zal ken-
nen en hoe plezieriger het zal worden om
ookdietaal tespreken.Praatdusovervanal-
les en nogwat, opnieuwen opnieuwen op-
nieuw. Lees boekjes, zing liedjes, vertel ver-
haaltjes, download apps, zet films op. Bied
opeennatuurlijkeenaantrekkelijkemanier
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«Jacob (7) en Daniel (9) tweetalig opvoeden is geen opdracht», vinden Tom Delanoy en zijn Colombiaanse vrouw Carmen Acosta.
Foto Steven Richardson

In onze internationale wereld stijgt het aantal

gemengde gezinnen en groeien steeds meer kinderen

op met een tweede taal. «Het mooiste cadeau dat je je

kind kan geven», vindt de Nederlands-Italiaanse taal-

kundige Mariella Orioni, die er net een nieuw boek

over uit heeft. Ook Vlaamse experts zijn het erover

eens: je kinderen meertalig opvoeden, kan hen een

voorsprong opleveren.

Vlot overweg kunnen met meerdere talen is
een zegen, dat staat vast.Wie ‘zijn talen’ kent,
steekt veel interessants op van andere cultu-
renentradities,heeftprofessioneeleenvoetje
voor én kan zich op reis beter uit de slag trek-
ken. Maar meertaligheid verruimt meer dan
alleenmaar je horizon, je communicatiemo-
gelijkhedenen jekansenopdearbeidsmarkt.
Kinderen die van jongsaf aan consequent
tweetaligwordenopgevoed,zoudendaarook
op andere domeinen baat bij hebben (zie ka-
der). Die aspecten hebben echter weinig tot
geen invloed op de beslissing van ouders om
hunkinderentweetaliggroottebrengen,zegt
deNederlands-ItaliaanseMarinellaOrioni.«In
demeestegevallendoenzehetgewoonomdat
een van hen een andere moedertaal spreekt
enhet belangrijk vindt dat de volgendegene-

ratiedie taal leert.»
Voor haar praktische gids ‘Meertalig opvoe-
den.Uwkindzaludankbaarzijn’baseerdeOri-
onizichopervaringenvanouders,hunkinde-
ren, taalwetenschappers, neurologen en an-
dere experts. «Vrijwel alle geïnterviewde ou-
dersvoedenhunkinderentweetaligopomdat
ze eendeel vanhun eigen taal en cultuur, een
deelvanhunpersoonlijkegeschiedenis,willen
doorgeven», zegt Orioni. «Sommigen vinden
zelfs dat eenkindeen stukje vanzichzelfmist
alsdatnietgebeurt.»
Nog een argument dat doorweegt: voor een
kind is het niet leuk om nauwelijks met zijn
anderstalige opa, oma, neefjes en nichtjes te
kunnenpraten. «Énvooromaenopaalszedat
niet communicerenmetdekleinkinderen .»
Orioniweetwaaroverzehetheeft:zewerdop-
gevoed in het Nederlands en het Italiaans,
heefteenItaliaansemanenwoontnuinParijs.
Haar twee dochters zijn drietalig: ze spreken
NederlandsmetOrioni, Italiaansmet hunva-
derenFransmetalleFranseninhunomgeving
énelkaar.«Datgingnietautomatisch,zoalsve-
lenlijkentedenken.Hetwasvaakhardlabeur,
ookvooronsalsouders.»
Omdat ze merkte dat meertalige gezinnen
vaakopdezelfdeproblemenenvragenstuiten,
zette Orioni alle do’s en don’ts op een rij. Wij
toetsen ze aande praktijk bij TomDelanoy en
Carmen Acosta uit Erpe-Mere. Hij is Vlaams,
zijColombiaanse.Samenvoedenzehunzoon-
tjesDaniel(9)enJacob(7)opinhetNederlands
énhetSpaans.

1Kies voor je
moedertaal

Orioni: «De ‘One Parent One Language’ (‘één
persoon, één taal’)- of OPOL-methode is niet
alleen de meest natuurlijke methode voor
meertalig opvoeden, ze biedt ook het meest
garantieopsucces.Zowelvoordetaligealsal-

Via YouTube verslinden
Daniel en Jacob alle

episodes van ‘MasterChef
Junior’ in het Spaans

Dag papa!

¡Hola mamá!

Leer hen
spreken met
twee talen


