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Vraag & antwoord – september 2014 

 
 

"Wat is het belang van buitenschoolse activiteiten voor de taalontwikkeling bij 
anderstalige kinderen? En welke rol spelen de ouders hierin? (Stef, 
leerlingenbegeleider)” 
 
Taal leer je in interactie met anderen en in verschillende contexten. Zo is het belangrijk om 
Nederlands niet alleen op school te leren, maar ook daarbuiten. Buitenschoolse activiteiten kunnen 
de schoolse taalontwikkeling ondersteunen.  
 
Voor kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, is het een hele uitdaging om 
de schooltaal te verwerven. Uit onderzoek weten we dat het minstens vijf jaar duurt vooraleer een 
anderstalig kind eenzelfde talige niveau bereikt als zijn eentalige klasgenoten. Uiteraard zal hij al 
sneller kunnen communiceren met zijn Nederlandstalige vrienden. Het taalgebruik in de klas is 
immers een stuk moeilijker dan de taal die bijvoorbeeld op de speelplaats of tijdens buitenschoolse 
activiteiten gebruikt wordt. Schooltaal is doorgaans abstracter, minder contextrijk en vergt meer 
cognitieve inspanningen. Het sociaal taalgebruik is daarentegen contextrijk en wordt gebruikt in 
betekenisvolle situaties. Het duurt doorgaans twee jaar vooraleer een anderstalig kind dit dagelijks 
algemeen taalgebruik beheerst. Hoe vaardiger een kind wordt in het sociaal taalgebruik, hoe 
vlotter hij de schooltaal zal opnemen. Buitenschoolse activiteiten verhogen de oefenkansen en het 
aanbod in het Nederlands en dragen op die manier bij aan het ontwikkelen van de schooltaal.  
 
Een voldoende en rijk taalaanbod in elke taal die een kind moet leren, is een cruciale sleutel tot 
succes. Ouders die hun kinderen meertalig willen opvoeden, moeten er dan ook voor zorgen dat 
elke taal voldoende aan bod komt. Dit impliceert echter niet dat zij met hun kind een taal moeten 
spreken die ze zelf niet (goed) beheersen. Wel kunnen ze anderen inschakelen om het taalaanbod 
te optimaliseren. Buitenschoolse activiteiten kunnen een kans zijn om het Nederlandstalig aanbod 
uit te breiden. Wanneer ouders daarenboven een positieve houding uitstralen ten opzichte van het 
Nederlands - bijvoorbeeld door de taal zelf te gebruiken in de winkel, op school, bij de dokter - 
werkt dit erg motiverend voor een kind. Daarnaast is het onderhouden van de moedertaal ook 
essentieel. Een goede basis in de moedertaal vergemakkelijkt immers het aanleren van een 
tweede taal. Meer zelfs, wanneer de moedertaal niet blijvend gestimuleerd wordt, is het moeilijker 
voor een kind om de schooltaal snel te verwerven.  
 
 
Meer weten? 
 
van der Linden, E., & Kuiken, F. (2012). Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor ouders en 
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