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Vraag & antwoord – april 2015 

 
 
“Wij hebben niet veel ervaring met anderstalige ouders op onze school. Sinds kort hebben we twee 
Arabische kleutertjes. De ouders willen het beste voor hun kinderen en spreken daarom Nederlands 
met hen. Omdat ze het Nederlands niet goed beheersen, vragen we ons af of dit een goede keuze is?”  
(Lies, zorgcoördinator) 
 
 
Welke taal spreek je het beste met je kind? 
Als basisregel geldt dat ouders best hun eigen moedertaal spreken met hun kinderen. Dat is de taal die ze 
zelf het beste beheersen. Ouders die het moeilijk hebben om hun eigen moedertaal te detecteren, kan je 
helpen met volgende vragen: In welke taal sprak je je kind aan toen het geboren werd? Welke taal gebruik 
je om je kind te troosten? In welke taal denk je? In welke taal word je kwaad?  
 
De ouders kiezen er wellicht voor om Nederlands te spreken met hun kinderen om zo hun schoolse 
ontwikkeling ten volle te kunnen ondersteunen. Door een taal te spreken die de ouders zelf niet goed 
beheersen, kunnen ze echter geen goed rolmodel zijn voor hun kinderen. Wanneer zij gebrekkig 
Nederlands aanbieden, zullen de kinderen gebrekkig Nederlands leren.  
 
De rol van de moedertaal 
Om de taalontwikkeling in het Nederlands goed te laten verlopen, is het cruciaal dat de moedertaal van 
het kind goed ontwikkelt. Een blijvend en rijk taalaanbod in de eerste taal, het Arabisch, is dus nodig. 
Wanneer het Arabisch goed ontwikkelt, zal het voor het kind veel gemakkelijker zijn om het Nederlands te 
verwerven.  
 
Moedig de ouders dus aan om verhaaltjes te vertellen in het Arabisch, liedjes te zingen en te vertellen bij 
alles wat ze doen (bv. samen koken). Om het Arabisch en het Nederlands samen te laten groeien naar een 
hoger niveau, is het goed dat de ouders de themawoorden uit de klas ook thuis in het Arabisch aanbieden, 
net als de kleuren, de vormen, het tellen, enzovoort. Ter inspiratie kan je de toolkit meertaligheid in het 
onderwijs raadplegen of ideeën opdoen op www.meertaligheid.be. 
 
Door thuis (gebrekkig) Nederlands te spreken lopen de kinderen bovendien het risico om hun 
taalvaardigheden in het Arabisch te ‘verliezen’. Dit noemen we taalverlies. Dit is niet alleen nefast voor 
de verdere taalontwikkeling in het Nederlands (de moedertaal versterkt namelijk het leren van het 
Nederlands), maar dit belemmert mogelijk ook het contact met de familie. Geef duidelijk de boodschap 
aan de ouders dat als zij altijd Nederlands spreken met hun kinderen, hun kinderen niet meer zullen 
kunnen communiceren met familieleden die geen Nederlands kunnen. 
 
Moeten anderstalige ouders dan geen Nederlands leren? 
De ouders proberen momenteel Nederlands te spreken. Dat toont aan dat zij een positieve houding 
hebben ten opzichte van die taal. Die positieve houding is een troef om de meertalige opvoeding te laten 
slagen. Voor kinderen is het immers stimulerend als zij horen dat hun ouders ook hun best doen om de 
nieuwe taal, het Nederlands, te leren. Moedig hen dus zeker aan om het Nederlands te blijven gebruiken 
(bv. op straat, in de winkel, op school), maar raad hen af om dat te doen in rechtstreeks contact met hun 
kinderen. 
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over meertalig opvoeden? Neem dan contact op met Charlotte Mostaert via 
charlotte.mostaert@thomasmore.be of 03/241 08 09.  
 

http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/LUCIDE-Toolkit-Meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/LUCIDE-Toolkit-Meertaligheid-in-het-onderwijs.pdf
http://www.meertaligheid.be/
mailto:charlotte.mostaert@thomasmore.be
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Heb je ook een vraag voor Code?  
Laat het ons weten via code@thomasmore.be en mis onze laatste nieuwsbrief in juni niet! 
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