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Een groot maatschappelijk knelpunt vandaag de dag is de beperkte taalvaardigheid van meertalige 

kleuters. In de provincie Antwerpen spreekt 1 op 5 leerlingen in het gewoon kleuteronderwijs thuis een 

andere taal dan het Nederlands (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2014).  

Te veel kansarme en allochtone kinderen worden onterecht doorverwezen naar het buitengewoon 

onderwijs (Vandenbroucke, Opening Zuidschool - Diversiteit: buitengewoon onderwijs d.d. 08.10.2007). De 

taalachterstand wordt hierbij als een van de hoofdredenen aangehaald (Zarhoni, 2008).  

 

Een goede taalontwikkeling heeft niet alleen een positieve invloed op de cognitieve groei van het kind, 

maar bevordert ook sterk de sensomotorische en sociaal-emotionele ontwikkeling (Zink & Smessaert, 

2009). Het is dus essentieel om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.  

 

Het ontbreekt ouders en leerkrachten echter vaak aan kennis over meertaligheid en vaardigheden om de 

taalontwikkeling bij meertalige kinderen te stimuleren. Bovendien leven er in onze maatschappij nog veel 

misvattingen over een meertalige opvoeding (Clycq, Timmerman, Van Avermaet, Wets, Hermans, 2012). 

Hierdoor kunnen zowel leerkrachten als ouders een negatieve houding en te weinig openheid ontwikkelen 

ten opzichte van andere talen en culturen. Belangrijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling in een 

taal zijn een positieve houding ten opzichte van deze taal van jongs af aan en motivatie om deze taal te 

leren (o.a. Bultynck, Sierens, Slembrouck, Van Avermaet, & Verhelst, 2008; Clycq et al., 2012). Daarnaast 

is het cruciaal dat de kinderen zowel in hun moedertaal als in het Nederlands een rijk en gevarieerd 

taalaanbod krijgen. 

 

Heel wat meertalige kleuters missen een stevige basiskennis van hun thuistaal. Het belang hiervan wordt 

vaak onderschat. Nochtans is deze basis cruciaal voor een goede taalontwikkeling, zowel in die thuistaal 

als in andere talen. Veel ouders stellen zich vragen bij de meertalige opvoeding. Ze weten vaak niet in 

welke taal ze het best tegen hun kind praten en hoe ze de taal van hun kind moeten stimuleren. Wanneer 

hun kind een tweede taal leert, wordt deze tweede taal soms dominant ten nadele van de thuistaal. Een 

blijvend rijk taalaanbod in de thuistaal is dan ook belangrijk om andere talen vlot te leren. 

 

Meertalige taalontwikkeling 

Er bestaan verschillende vormen van meertalige taalontwikkeling. Men spreekt van simultane 

taalontwikkeling wanneer een kind vanaf de geboorte of kort daarna meerdere talen tegelijk krijgt 

aangeboden. Successieve of sequentiële taalontwikkeling is dan de verwerving van meerdere talen waarbij 

                                         

 
 

 
1 Een deel van dit artikel verscheen in het Impulsboek 2015 ‘Verslagboek: Zevende Vlaamse Impulsdag voor basis- en 

secundair onderwijs: Hoever gaat onze zorg?’, BNBZorg Thomas More Mechelen. 
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de tweede taal pas aangeleerd wordt nadat een basis in de eerste taal is gelegd. Tot slot kan een 

combinatie van beiden ook voorkomen, bijvoorbeeld als een kind thuis zowel Frans als Arabisch leert en 

later Nederlands op de kleuterschool. 

 

Bij simultane meertaligheid worden bij de ontwikkeling van alle talen dezelfde universele fasen op 

ongeveer hetzelfde moment doorlopen als bij eentalige kinderen. Brabbelen, eenwoorduitingen en 

meerwoorduitingen komen in beide talen voor, maar codewisseling kan optreden. Dit wil zeggen dat het 

kind beide talen door elkaar gebruikt (bijvoorbeeld ‘een mooie dress’). In het geval van successieve 

meertaligheid zal de eerste taal zich ook op dezelfde manier ontwikkelen als bij eentaligen. De tweede 

taal, vaak het Nederlands op school, doorloopt echter andere stadia. Anderstalige kinderen zullen bij het 

leren van het Nederlands in het begin vaak een stille periode doormaken wanneer ze merken dat hun 

thuistaal niet begrepen wordt. Tijdens deze fase breiden de kinderen hun begrip van de tweede taal uit. 

Na verloop van tijd zullen ze de tweede taal ook actief gebruiken, eerst imitatief en in telegramstijl, later 

in correcte uitingen. Wel kunnen codewisselingen en interferentiefouten nog optreden. 

Interferentiefouten zijn taalfouten die worden veroorzaakt door de invloed van de ene taal (meestal de 

thuistaal) op de andere taal (meestal de schooltaal). Net zoals codewisselingen zijn ze inherent aan de 

meertalige taalontwikkeling, dergelijke fenomenen wijzen dus niet op een taalprobleem. 

 

Talenrijk @ home 

Met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid startte Code Thomas More het project 

Talenrijk @ home. De doelstelling van het project was de ontwikkeling van een begeleidingsprogramma 

voor kleuterleerkrachten en ouders van meertalige kleuters. De begeleiding richtte zich op het vergroten 

van de kennis, vaardigheden en positieve attitude over meertaligheid bij zowel ouders als leerkrachten. 

Ouders en leerkrachten leerden hoe ze de taalontwikkeling van hun meertalige kleuters thuis en op school 

succesvol konden stimuleren. Talenrijk @ home wou zo de taalvaardigheid van meertalige kleuters in het 

Nederlands én in de thuistaal verbeteren om op die manier hun onderwijspositie en opleidingskansen te 

versterken. 

 

Ouderbegeleiding: meertalig opvoeden 

Talenrijk @ home stelde het belang van de thuistaal voor de taalontwikkeling centraal. Het 

ouderbegeleidingsprogramma bestond uit vijf sessies van één tot anderhalf uur. De inhoud werd 

ontwikkeld op basis van inzichten in wetenschappelijk onderzoek en integratie van uitgangspunten uit de 

programma’s TaalGezind (Foyer, 2012) en Tolk (Verheijden-Lels, 2008; Verheijden-Lels & Schepper, 2011). 

Volgende thema’s werden behandeld: belang van de moedertaal, inzicht in de meertalige 

taalontwikkeling, taalstimulering binnen het gezin en tips en adviezen voor een meertalige 

taalontwikkeling. Het programma wou de ouders helpen om hun meertalige kleuters een rijk taalaanbod in 

de thuistaal te geven en een positieve houding ten opzichte van de thuistaal en het Nederlands uit te 

stralen. Elke sessie werd afgesloten met een opdracht zodat de ouders de vaardigheden thuis in de 

praktijk konden brengen. Naast het uitwisselen van ervaringen over deze thuisopdrachten werden 

discussiemomenten voorzien, concrete voorbeelden gegeven en videofragmenten bekeken. Tijdens de 

laatste sessie was er tijd voor feedback en evaluatie.  

 

Hieronder geven we de voornaamste tips over meertalige opvoeding en taalstimulering voor ouders. 

 Het is belangrijk om goed na te denken over welke taal of talen je als ouder tegen je kind 

spreekt. In het ideale geval bespreken beide ouders dit vóór de geboorte van het kind. Ouders 

voeden hun kind best op in hun moedertaal of in de taal die ze het beste beheersen. Belangrijk is 

ook dat ze zich goed voelen bij deze keuze.  

 Ouders gebruiken best geen talen door elkaar. Voor meertalige kinderen is het normaal om in één 

uiting of in een gesprek verschillende talen te mengen (codewisseling). Als volwassene is het beter 

om een begonnen zin of gesprek in dezelfde taal af te maken.  
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 Kinderen die meertalig worden opgevoed zijn gebaat bij structuur in het talig aanbod. Dit kan op 

verschillende manieren verwezenlijkt worden, bijvoorbeeld een persoon spreekt steeds een 

bepaalde taal (OPOL, one parent one language) of in één situatie wordt steeds dezelfde taal 

gesproken (OSOL, one situation one language).  

 Het is goed om open te staan voor andere talen en culturen en er positief over te zijn. Door 

kinderen positieve en leuke ervaringen te laten opdoen en hen niet te verplichten een bepaalde 

taal te spreken als ze dat niet willen, wordt een veilige taalleeromgeving gecreëerd. Kinderen 

nemen de positieve houding over en zullen gemotiveerder zijn om de verschillende talen te leren.  

 Ouders kunnen zelf Nederlands leren en Nederlands regelmatig buitenshuis spreken, bijvoorbeeld 

op school tegen leerkrachten. Dit toont het kind dat ze belang hechten aan die taal en positief 

staan ten opzichte van het spreken van deze taal, wat opnieuw het kind zal stimuleren om 

Nederlands te leren. Als ouders slechts weinig Nederlands kennen, spreken ze het beter nog niet 

met hun kind. Het kind zou de fouten die zij maken kunnen overnemen. Ouders die nauwelijks 

Nederlands spreken, kunnen de Nederlandse taalontwikkeling van hun kind toch stimuleren door 

hen met Nederlands sprekende vriendjes te laten spelen of door samen met hen naar Nederlandse 

tv-programma’s te kijken. 

 Het taalaanbod moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, er moet ook voldoende taal worden 

aangeboden om de taalontwikkeling te stimuleren. Veel tegen kinderen spreken in de thuistaal is 

dus cruciaal voor de taalverwerving. Ouders kunnen dit op verschillende manieren doen, 

bijvoorbeeld door te vertellen wat ze zien en doen, door liedjes te zingen, samen met hun kind te 

spelen of samen televisie te kijken. Voorlezen is eveneens een belangrijke manier om de 

taalontwikkeling te bevorderen. Door voor te lezen wordt de fantasie van kinderen geprikkeld en 

wordt hun vermogen tot begrijpend luisteren gestimuleerd. Het heeft een positief effect op de 

passieve woordenschatontwikkeling en vergroot het inzicht in zinsconstructie. Kinderen leren hoe 

een verhaal opgebouwd is en verwerven kennis over de wereld buiten het hier en nu. Bij 

interactief voorlezen is er communicatie tussen de ouder en het kind over het boek. De 

volwassene stelt vragen, laat het kind het verhaal navertellen, denkt hardop of doet 

voorspellingen zodat het kind actief bij het verhaal betrokken wordt. Door kinderen uit te nodigen 

om te reageren, wordt ook hun taalproductie gestimuleerd. 

 

Leerkrachtbegeleiding: talensensibilisering 

De begeleidingssessies van Talenrijk @ home voor kleuterleerkrachten hadden als doel de leerkrachten te 

helpen bij het creëren van een rijk en gevarieerd taalaanbod in het Nederlands en een positief klimaat 

ten opzichte van de talige en culturele diversiteit op school. De inhoud van het programma was gebaseerd 

op publicaties zoals Talen op een kier (Jonckheere, De Doncker & De Smedt, 2009), Zin voor talen (De 

Smedt & Top, 2005) en Talensensibilisering in het kleuter- en lager onderwijs (Gielen, Padmos, Philips & 

Truyts, 2012). 

De sessies bestonden uit twee of drie vormingen van in totaal zes uur. Tijdens deze sessies kregen de 

kleuterleerkrachten informatie over meertalige taalontwikkeling en talensensibilisering. Ze bekeken 

voorbeeldmateriaal en moesten zelf aan de slag gaan om talensensibiliserende activiteiten uit te werken. 

Het ontwikkelen van de klasactiviteiten gebeurde onder begeleiding van een projectmedewerker en zowel 

na de voorbereiding als na de eigenlijke uitvoering kregen de leerkrachten feedback. 

 

De leerkrachten werden aangespoord om talensensibiliserend te werken in de klas. Onder 

talensensibilisering verstaat men kinderen op een positieve, speelse en gestructureerde manier in contact 

brengen met taaldiversiteit zonder de andere talen ook effectief aan te leren (o.a. Frijns & Sierens, 2011; 

Jonckheere, 2011). Een goede talensensibiliserende activiteit voldoet aan de principes van een krachtige 

leeromgeving. Ten eerste moet een positief en veilig klasklimaat gecreëerd worden waarin leerlingen zich 

veilig, competent, leergierig en gewaardeerd voelen met respect voor de heterogeniteit. Daarnaast 

moeten de taken functioneel en betekenisvol zijn, ze moeten aansluiten bij de leefwereld van de 
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kinderen, aanleiding geven tot een rijk taalaanbod en aanzetten tot interactie. Als laatste moeten 

leerlingen bij het uitvoeren van de taak ondersteuning krijgen van de leerkracht en van klasgenoten, 

bijvoorbeeld in hun thuistaal. 

 

Talensensibilisering kan in alle klasactiviteiten aan bod komen, bijvoorbeeld een spel met een winkeltje 

met producten uit diverse landen en de benamingen van deze voedingswaren in de verschillende talen, 

rijmspelletjes, liedjes, tellen, begroetingen, dierengeluiden in verschillende talen, etc. Het constructief 

en preventief omgaan met taaldiversiteit creëert meer openheid en leermotivatie voor andere talen bij 

álle leerlingen (Castilla, Pérez-Leroux, & Restrepo, 2009), het versterkt het taalbewustzijn en zorgt voor 

een betere interculturele verstandhouding in de klas. Europese projecten (o.a. Bernaus, Furlong, 

Jonckheere & Kervran, 2011) toonden reeds het succes hiervan aan. Het omgaan met thuistalen in de 

kleuterklas werd dan ook in de talennota van de minister van onderwijs (Smet, 22-07-2011) geïntegreerd. 

Het is belangrijk om op jonge leeftijd preventief een positief en stimulerend klimaat ten aanzien van het 

Nederlands en andere talen bij de kleuters over te brengen. Hierbij spelen ook de ouders een essentiële 

rol, vandaar dat er voldoende aandacht moet zijn voor ouderbetrokkenheid op school. De leerkrachten 

krijgen tijdens de sessies dan ook de tips over meertalig opvoeden uit de ouderbegeleiding mee. 

 

Onderzoek 

De uitwerking van dit project liep in samenwerking met De Schoolbrug Antwerpen, de lerarenopleiding 

kleuteronderwijs van Thomas More Mechelen, het Stedelijk Onderwijsnet, de Opvoedingswinkel 

Antwerpen, GO!Ouders en het Regionaal Integratiecentrum Foyer.  

Na overleg met deze partners en een grondige literatuurstudie werden de specifieke begeleidingssessies 

uitgewerkt in het voorjaar van 2014. Het begeleidingsprogramma voor kleuterleerkrachten werd van 

oktober 2014 tot december 2014 geïmplementeerd bij 55 kleuterleerkrachten, zorgleerkrachten en 

zorgcoördinatoren in vijf Antwerpse scholen. Het begeleidingsprogramma voor ouders vond in dezelfde 

periode plaats bij 35 ouders op vier van deze vijf scholen. Na afloop werden de kennis, vaardigheden en 

attitudes van zowel kleuterleerkrachten als ouders ten opzichte van meertaligheid geëvalueerd aan de 

hand van een vragenlijstonderzoek en interviews bij de ouders. De vragenlijsten van de leerkrachten die 

het begeleidingsprogramma volgden werden per school vergeleken met vragenlijsten die op twee 

momenten met een tussentijd van ongeveer zes weken ingevuld werden door leerkrachten uit 5 

vergelijkbare controlescholen die geen begeleidingsprogramma kregen.  

 

Uit de vragenlijsten van de leerkrachten die het begeleidingsprogramma volgden, bleek er een gemiddelde 

toename in kennis over meertaligheid bij de leerkrachten in 4 van de 5 deelnemende scholen (in 

tegenstelling tot een licht negatieve evolutie in de controlescholen). De leerkrachten voelden zich na 

afloop van het begeleidingsprogramma gemiddeld gezien in de 5 scholen bekwamer om in de klas 

talensensibiliserend te werken. Ze hadden ook een duidelijk een positievere attitude ten opzichte van 

meertaligheid en talensensibilisering na afloop van het programma (in tegenstelling tot de leerkrachten in 

de controlescholen). Ze gaven  de inhoud van het begeleidingsprogramma een gemiddelde score van 3,5 

op een schaal van 0 tot 5 en gaven in het algemeen positieve feedback. Er blijkt wel nog nood aan meer 

talensensibiliserende voorbeelden voor kleuters.  

 

De ouderbegeleidingssessies kenden een wisselende deelname van ouders. De resultaten werden enkel 

kwalitatief geëvalueerd omwille van het beperkte aantal volledig ingevulde exemplaren bij de voor- en 

nameting en de moeilijkheid bij de ouders om de vragenlijsten in te vullen. Ouders gaven positieve 

feedback over de inhoud van de sessies en de interactie. Het wisselend aantal deelnemers en het invullen 

van de vragenlijst werden als negatieve aspecten ervaren door zowel de deelnemers als de begeleider. 

 

We kunnen besluiten dat het programma voor leerkrachten een positief effect had op de kennis over 

meertaligheid, de attitude over meertaligheid en talensensibilisering en het bekwaamheidsgevoel van 
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leerkrachten om talensensibiliserend te werken. Er blijft een nood aan concreet materiaal om in de 

kleuterschool talensensibiliserend te werken. We zijn er van overtuigd dat deze nood opgevangen kan 

worden via het trainen van de vaardigheden bij de leerkrachten om talensensibiliserend te werken. 

Talensensibilisering kan in alledaagse klasactiviteiten de nodige aandacht krijgen en moet niet steeds via 

bijkomende activiteiten aan bod komen. Wanneer leerkrachten vaardiger worden in het 

talensensibiliserend werken, zullen ze zelf regelmatig ‘talensensibiliserende’ kansen zien tijdens andere 

activiteiten. We hopen via vormingen en overleg tussen leerkrachten het talensensibiliserend werken te 

verspreiden naar steeds meer leerkrachten. Op deze manier kan talensensibilisering ingebed worden in de 

bestaande werking en een volgehouden gewoonte worden. Het is belangrijk dat scholen hun taalbeleid 

afstemmen op de meertalige context. Om ouders te bereiken kan vermoedelijk beter gewerkt worden met 

bestaande oudergroepen en indirect via leerkrachten. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in contact 

komt met ouders de juiste tips in verband met het stimuleren van de meertalige taalontwikkeling kan 

geven.  

 

Meer weten? 

Heb je vragen over het project? Contacteer Ellen Vandewalle via ellen.vandewalle@thomasmore.be of via 

03 241 08 09. 

 

Meer informatie en tips over meertalig opvoeden vind je ook op onze website www.code.thomasmore.be 

in de informatiebrochure voor ouders en in het artikel ‘Leer hen spreken met twee talen’ in het Laatste 

Nieuws Weekend (18-19/04/2015).    

 

  

mailto:ellen.vandewalle@thomasmore.be
http://www.code.thomasmore.be/


6  
 

 

 

Referenties 

Bernaus, M., Furlong, A., Jonckheere, S., & Kervran M. (Eds.) (2011). Plurilingualism and 

pluriculturalism in content-based teaching. A training kit. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

Bultynck, K., Sierens, S., Slembrouck, S., Van Avermaet, P., & Verhelst, M. (2008). Vooronderzoek 

m.b.t. de plaats van de thuistalen van de allochtone kinderen binnen onderwijs en opvang in vier scholen 

van het project ‘Thuistaal op school’. Gent: Steunpunt Diversiteit en Leren & Leuven: Centrum voor Taal 

& Onderwijs. 

Castilla, A.P., Restrepo, M.A., & Pérez-Leroux, A.T. (2009). Individual differences and language 

interdependence: a study of sequential bilingual development in Spanish-English preschool children. 

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 12(5), 565-580. 

Clycq, N., Timmerman, C., Van Avermaet, P., Wets, J., & Hermans, P. (2012). Oprit 14: naar een 

schooltraject zonder snelheidsbeperkingen. Gent: Academia Press. Geraadpleegd via 

http://www.oprit14.be/sites/oprit14.drupalgardens.com/files/Persnota%20Oprit%2014.pdf. 

De Smedt, H., & Top, L. (2005). Zin voor talen. Talensensibilisering en de taalportfolio in een meer 

talig onderwijs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  

Foyer (2012). TaalGEZINd. Handleiding ter ondersteuning van oudersessies rond meertalig opvoeden. 

Regionaal Integratiecentrum Foyer. Brussel. 

Frijns, C., & Sierens, S. (2011). ’t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over 

talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext. Leuven & Gent: CTO, KU Leuven; School of 

Education, Associatie KU Leuven; SDL, UGent. 

Gielen, S., Padmos, T., Philips, I., & Truyts, I. (2012). Talensensibilisering in het kleuter- en lager 

onderwijs. Tips voor de klas- en schoolpraktijk. Leuven & Gent: CTO KU Leuven, SDL UGent. 

Jonckheere, S. (2011). Talensensibilisering in het basisonderwijs: Op een positieve manier omgaan met 

talen in de klas. Tijdschrift Taal, 2(3), 34-41. 

Jonckheere, S., De Doncker, H., & De Smedt, H. (2009). Talen op een kier. Talensensibilisering voor 

het basisonderwijs. Mechelen: Plantyn . 

Smet, P. (22-07-2011). Talennota: Samen taalgrenzen verleggen. Geraadpleegd via 

www.ond.vlaanderen.be. 

Turck, T., & Willaert, E. (2008). Kijkwijzer: Thuistaal in een krachtige leeromgeving: Kleuterklas. 

Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent. Naar: Bultynck et al. (2008). Gebaseerd op: Verhelst, M. & 

Van den Branden, K. (1999). Observeren in kleuterklassen. Indicatoren voor krachtige leeromgevingen 

voor taalvaardigheidsonderwijs. Leuven: Steunpunt NT2. Geraadpleegd via 

http://taalbeleid.org/www_cteno/assets/downloads/ko_instrumenten_meertaligheid_kijkwijzer_thuistaal

_in_krachtige_leeromgeving.pdf 

Vandenbroucke, F. (08.10.2007). Opening Zuidschool - Diversiteit: buitengewoon onderwijs. 

Verheijden-Lels, D.C. (2008). TOLK 1: Praten met je kind! Breda: KLIK-Onderwijsondersteuning. 

Verheijden-Lels, D. C., & Schepper, A. R. (2011). TOLK 2: Vertel het aan je kind! Breda: KLIK-

Onderwijsondersteuning. 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2014). Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs – 

schooljaar 2012-2013. Geraadpleegd via 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/publicaties-ned.htm. 

Zarhoni, A. (2008). Buitengewoon allochtone leerlingen. Kinderrechtenforum, 5. 

Zink, I. & Smessaert, H. (2009). Taalontwikkeling stap voor stap. Herentals: VVL. 

 

http://www.oprit14.be/sites/oprit14.drupalgardens.com/files/Persnota%20Oprit%2014.pdf
http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/Rapport_Wegwijzer_Talensensibilisering_DEF20111107_0.pdf
http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/Rapport_Wegwijzer_Talensensibilisering_DEF20111107_0.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/publicaties-ned.htm

