Van

brabbelen
naar

babbelen

Taal en taalstimulering bij jonge kinderen (0 – 6 jaar)

t
a
a
l

CAMPUSO3.BE

Inhoud
04

05

INLEIDING

06

WAT IS TAAL?

FASEN IN DE
TAALONTWIKKELING

Taal in je brein

5

Taal in zijn verschillende vormen

5

Wat is een normale
taalontwikkeling?

8

Voorwaarden voor een

10

8

Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind vlot kan spreken,
taalvaardig is en goed begrepen wordt. De ontwikkeling van
taal is een natuurlijk proces, maar toch kan je dit als ouder extra
stimuleren.
De taalontwikkeling kent verschillende fases. Het tempo waarin
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Taal is onmisbaar, dat staat als een paal boven water.
“Taal weerspiegelt de ziel”, zei de Romeinse filosoof Seneca. Het
is de sleutel naar ons innerlijk en kleurt onze levenservaringen.
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Deze brochure geeft een duidelijk antwoord op deze en andere
vragen en is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten
in taalontwikkeling en -verwerving bij kinderen. Ze gaat ruim
in op meertalig opvoeden in onze steeds meer ‘superdivers’
wordende samenleving. Met deze brochure ondersteunen we
ouders, professionals en leerkrachten in hun eigen taalaanbod
en taalkeuzes.

REFERENTIES
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Wat is taal?
Ouders zijn doorgaans niet echt fier als hun pasgeboren
baby door hard te huilen te kennen geeft dat hij honger
heeft. Maar o wee als hun kindje plots en ondubbelzinnig “mama” zegt, dan wordt dit als een mijlpaal gezien! Waarom is dat?
Huilen is communiceren, maar leren praten is een veel
belangrijke stap in onze ontwikkeling.
Leren praten is een belangrijke stap in onze ontwikkeling. ‘Taal is het voertuig van de geest’! Wanneer een
kind begint te praten, kan het beter uitdrukken wat het
wil en voelt en wordt het contact met de omgeving
versterkt. De taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel in de algemene ontwikkeling van het kind. Taal is
het communicatiemiddel bij uitstek: door te spreken,
denken, fantaseren, … komt een kind in contact met
zijn omgeving en kan het ons met gebaren, klanken en
woorden laten weten hoe het de dingen om zich heen
beleeft. Als een kind deze gevoelens (ook via lichaamstaal) niet kan overbrengen, heeft dat impact op het
welbevinden. Daarnaast is taal ook sterk verbonden
met de ontwikkeling van het denken. Het is een soort
filter voor de werkelijkheid. Het helpt je kind om indrukken te verwerken, interpreteren, logisch te redeneren en
problemen op te lossen. Taal helpt ook om het zelfbesef
en de identiteit te doen groeien. Het woord ‘ik’ krijgt stap
voor stap betekenis.

Ieder kind ontwikkelt zich motorisch, cognitief en socioemotioneel. De taalontwikkeling valt zowel onder het
cognitieve als het socio-emotionele luik. Gedurende de
ontwikkeling staat er altijd een van de drie luiken op de
voorgrond. Dit laatste verklaart dat een kind dat met de
motorische ontwikkeling bezig is (bouwen, puzzelen, …)
zich op dat moment minder richt op het opnemen en
produceren van taal. Dit komt later wel, dus maak je als
ouder niet te snel ongerust.
Taalbeheersing omvat verschillende groepen:
 Passieve taalbeheersing
• begrijpen, verstaan
• lezen
 Actieve taalbeheersing
• spreken
• schrijven
In deze brochure gaan we vooral in op de evolutie van
het begrijpen en spreken, niet op de geschreven taal.
Wist je dat een kind dat met de motorische
ontwikkeling bezig is (bouwen, puzzelen, …)
zich op dat moment minder richt op het opnemen en produceren van taal? Maak je als ouder
niet te snel ongerust, dat komt later wel.

TAAL IN ZIJN VERSCHILLENDE VORMEN
Taal is een communicatiemiddel dat we terugvinden
bij alle zoogdieren. Bij de mens verloopt het proces als
volgt:

TAAL IN JE BREIN
Onze hersenen zijn het meest complexe orgaan in ons lichaam. Dankzij onze hersenen kunnen we denken, voelen
en spreken. Verschillende hersengebieden spelen een rol
in het taalproces.
De overgrote meerderheid van de hersenstructuren die
met taal verbonden zijn, bevinden zich in de linkerhersenhelft. Grappen maken en doelgericht denken ontstaan
bijvoorbeeld vanuit de rechterhersenhelft.
De taalproductie gebeurt in het centrum van Broca. Dit is
een gebied in de linker frontale kwab in de grote hersenen
en vormt het motorisch spraakcentrum.
Het begrijpen van taal vindt plaats in het centrum van
Wernicke (Carl Wernicke) en is het tegenovergestelde; dit
is het sensorisch spraakcentrum. Bij kinderen met dyslexie
situeert zich hier een probleem.*

Non-verbale taal
al vanaf de geboorte zijn er vormen van niet-gesproken
taal. Je kind gebruikt lichaamstaal, mimiek en gebaren
om uit te drukken wat het voelt.
Verbale taal
je baby gebruikt taal met klanken, daarna brabbeltaal
en korte woorden en vervolgens zinnen. Later gaan
kinderen vragen stellen, steeds meer vertellen en korte
gesprekjes voeren.
Geschreven taal
rond 6-7 jaar start het lees- en schrijfproces in de vorm
van boeken, kranten, brieven, verkeersborden en multimedia.
De eerst geschreven taal was het spijkerschrift in het laatste millenium v.C. in
Mesopotamië. Later ontstonden er andere
schriftelijke systemen, zoals alfabet, ideografisch
en Syllabisch schrift.

*Meer weten over taal in je brein? www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/heeft-iedereen-een-dominante-hersenhelft
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Fasen in de
taalontwikkeling
Veel ouders maken zich zorgen omdat hun kind nog
niet (voldoende) praat. Dit is vaak een onterechte zorg,
want het kind zal eerst innerlijk taal opnemen en verwerken en pas daarna taal produceren.
Je kind leert een taal best al doende, op natuurlijke en
ongedwongen wijze. De eigen leefwereld is de beste
oefenplek! De eerste klanken of woordjes zullen dan
ook gaan over dingen die je kind leuk of interessant
vindt: prrr, dada, choco, auto, mama, papa, pop, …
Onderstaande afbeelding geeft het proces weer. De fases zijn niet strikt leeftijdsgeboden en kunnen bij ieder
kind anders zijn. Het is daarom belangrijk om je kind
niet te vergelijken met andere kinderen binnen of buiten
het gezin. Realiseer je dat ieder kind anders, uniek is!

Voortalige fase
van comfortgeluidjes naar brabbelen
(0 - 12 maanden)
De eerste communicatie van een baby is het huilen. Het
zijn de eerste klanken, die gevolgd worden door comfortgeluidjes. Nadien komen er almaar nieuwe klanken
bij zoals ‘rrrrr’ en ‘gggg’. De baby gaat ook verschillende
toonhoogtes gebruiken in het roepen, grommen, kirren.
Daarna breekt de brabbelfase aan, die bestaat uit een
opeenvolging van dezelfde lettergrepen ‘dadadadada’,
‘mamamama’.
Vroegtalige fase
van brabbelen naar beginnend babbelen
(1 - 2,5 jaar)
Rond 1 jaar gaat je kind al korte verhaaltjes vertellen.
Die zitten vol onbegrijpelijke woorden, maar hebben
wel de juiste zinsmelodie. Dit noemen we het sociaal
brabbelen, die wordt gevolgd door de ‘éénwoordfase’.
Nu leert je kind woorden als ‘beer’, ‘pak’, ‘koek’, ‘die’, …
Opvallend daarbij is dat het kind meer woordjes begrijpt

dan dat het zelf spreekt. Op een gemiddelde leeftijd
van 18 maanden volgen de eerste tweewoordzinnen.
Net zoals we spreken van een groeispurt, gaat dit
gepaard met een woordenschatexplosie (van 50 naar
600 woorden in twee jaar!). Je kind wordt zich ervan
bewust dat alles een naam heeft.

Voltooiingsfase (5 - 9 jaar)
Je zal erover verwonderd zijn hoe snel je kind nu nieuwe
begrippen leert. Je kan in deze fase samen leuke gesprekjes gaan voeren en je kind krijgt meer inzicht in
taal. Het gaat meer nadenken over taal en kan al ‘taalgrapjes’ maken.

Differentiatiefase
langere en complexere zinnen (2,5 - 5 jaar)
Alles wat je kind tot nu toe heeft geleerd, gaat het verder uitbreiden. Zinnen worden steeds langer en de zinsbouw wordt beter. Hou er wel rekening mee dat je kind
op deze leeftijd nog heel wat taalfouten maakt en experimenteert met gekende en nieuwe begrippen. De woordenschat blijft groeien en je kind vraagt en vertelt veel.

De combinatie tussen taalinhoud, taalvorm en taalgebruik lukt steeds beter. Je zal horen dat je kind een
complexere en meer verfijnde zinsbouw gaat gebruiken. Werkwoorden vervoegen gaat zeker nog niet
foutloos.

“Kobe is lief. Kobe gevallen op grond.
Ik Kobe handje gegeven.” (3j)

“Papa, ik kan niet meer wachten! Morgen gaan
we met de hele klas naar het toneel! Joepie!” (
8-9 j)

“Mama, vandaag is ik
zonder zwembandjes gezwemd.” (5 j)

“Vandaag leerden we in de klas over circus!
Amai, dat was leuk!” ( 5j)

Tijdens deze periode luisteren kinderen vooral,
we spreken van de stille periode

VOORTALIGE FASE

VROEGTALIGE FASE

DIFFERENTIATIEFASE

VOLTOOIINGSFASE

1 JAAR

1 - 2,5 JAAR

2,5 – 5 JAAR

5 JAAR EN OUDER

Brabbelen
Eenvoudige woorden
en zinnen begrijpen

Losse woorden
Begrip neemt toe

Korte woorden
samenvoegen

Langere
zinnen

Neh

Prrr
Dada
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Koek
Kijk
mama!

Mama mag ik
een koek?

Mama ik heb
honger. Mag ik
een koek?
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WAT IS EEN NORMALE
TAALONTWIKKELING?

VOORWAARDEN VOOR
EEN GOEDE TAALONTWIKKELING

Zoals we al aangaven, ontwikkelt elk kind zich anders
en op zijn eigen tempo. Bovenstaande fasen zijn de
gemiddelden. Deze kan je zien als doorsnee. Je kind
heeft voldoende tijd nodig om te leren: het moet veel
taal horen, opnemen, verwerken en zal pas na veel
herhaling zelf woordenschat in verschillende contexten
produceren!

De eerste voorwaarde voor een goede taalontwikkeling
is een goed gehoor. Als je kind een fysiek of medisch
probleem heeft, door bijvoorbeeld slechthorend te zijn,
is het logisch dat de taalopname anders verloopt. In het
Consultatiebureau van Kind & Gezin kan je het gehoor
van je kind laten testen.

Een algemene richtlijn is dat je bij een kind van twee
jaar ongeveer de helft van wat het zegt, zou moeten
begrijpen. Bij driejarigen is dat 50-75% en bij vierjarigen
geldt dat 75-100% van wat het kind zegt verstaanbaar
zou moeten zijn. Een tweejarig kind maakt zinnen van
2 of 3 woorden, een driejarig kind zinnen van 3 à 4
woorden en vierjarigen zinnen van 5 à 8 woorden.
Kijk zeker ook naar het totaalbeeld van de drie ontwikkelingsdomeinen: motorisch, cognitief en sociaalemotioneel. Veel ouders maken zich vaak onnodig
ongerust, omdat ze het taalniveau vergelijken met
leeftijdsgenoten. Daarnaast bekijken ze het te eng: enkel gericht op de taalontwikkeling. Onderzoek toont aan
dat het taalproces bij meisjes iets sneller op gang komt.
Op latere leeftijd (7 tot 10 jaar) loopt het proces bij meisjes en jongens weer gelijk.
Bij een meertalige opvoeding is er tijdelijk wat vertraging,
maar dat komt op latere leeftijd (6 tot 10 jaar) weer goed.
Taalachterstand is niet hetzelfde als een taalstoornis.
Misschien was het taalaanbod thuis onvoldoende of
was er een tijdelijk gehoorprobleem? Dat kan dan met
de nodige ondersteuning worden ingehaald. Een taalstoornis is iets wat zich in het kind zelf afpeelt en om
een meer gerichte aanpak vraagt. In veel gevallen zal
de school of kinderarts het kind doorverwijzen naar een
logopedist.

Een andere voorwaarde is een goede uitspraak. De
uitspraak van een kind ontwikkelt zich op natuurlijke
wijze doorheen het taalontwikkelingsproces.
Als ouder kan je zelf al veel doen. Voor advies ben je
altijd welkom bij een Opvoedingswinkel in je buurt.*
Bij het vermoeden van een taalstoornis wordt er vaak
doorverwezen naar en samengewerkt met logopedisten en expertisecentra (zie achteraan brochure). Op
school volgt het CLB kinderen vanaf drie jaar op, zowel
medisch als op vlak van taalvaardigheid.
Een derde voorwaarde is de kwaliteit van het contact
met jou als ouder en de omgeving. Kinderen imiteren
taal, bootsen na wat ze horen en dat doen ze helemaal
vanuit zichzelf. Je kind hierin stimuleren, is een grote troef
voor zijn ontwikkeling.

TUTJES, DUIMZUIGEN EN PRATEN
Baby’s hebben een aangeboren behoefte om te zuigen, de ‘zuigreflex’. Omdat het even kan duren voor die
zuigbehoefte bij een baby over is, wordt er vaak gehoor
aan gegeven door het geven van een fopspeen of tut.
Sommige baby’s houden het bij hun tut en zullen nooit
of slechts af en toe duimzuigen. Ontdekt de baby zijn
duimpje wel, dan zal het er meestal op blijven zuigen.

Er zijn helaas nadelen...
Zuigen op een speen of tut, een vinger of een duim
geeft je kind een prettig gevoel. Het kan echter nadelige
gevolgen hebben als dit lang blijft duren:
• Je kind kan gaan slissen, waardoor er spraakproblemen kunnen ontstaan.
• Je baby kan verkeerd gaan slikken.
• De ondertanden kunnen door de druk van de duim
of tut naar achteren worden gedrukt, de voortanden
worden naar voren gedrukt en de bovenkaak raakt
vervormd.
• Als de boventanden erg naar voren staan, sluiten de
boven- en ondertanden niet meer goed op elkaar
aan.
• Er bestaat een grotere kans op infecties en tandbederf. Dit komt doordat er verkeerde ademhalingsgewoonten kunnen ontstaan. Het kind gaat dan voornamelijk ademhalen door de mond in plaats van door
de neus.

Het stoppen met de tut is niet leeftijdsgebonden. Zeker jonge kinderen beschouwen de tut dikwijls als een
middel van troost, geborgenheid en veiligheid. Neem
de tut daarom niet van de ene dag op de andere dag
weg, overdag noch ’s nachts! Doe het ook niet gelijktijdig met een andere grote verandering in het leven van
je kind (zindelijkheidstraining, pas naar school, verhuis,
scheiding, …).
Op zoek naar een leuke manier om afscheid
te nemen van de tut? Neem eens een kijkje
op www.tuttenboom.be
Een van de voornaamste redenen voor kinderen om
geen fopspeen te gebruiken, zou zijn dat ze er spraakproblemen door kunnen krijgen. Kinderen die net leren
praten, hebben sowieso grote moeite met het uitspreken van alle klanken die ze nodig hebben. De combinatie van twee medeklinkers, zoals de SP in “speen” is
niet voor de hand liggend. Als een kind dus “peen” zegt
in plaats van “speen”, is dat niet het gevolg van het gebruik van een tut.
Een kind kan alle klanken alleen goed leren uitspreken
als het tijdens het praten de tut uit de mond haalt. Let
daar dus goed op: vermijd de tut zoveel mogelijk overdag. Doe alsof je je kind niet verstaat als het met een
fopspeen in de mond praat. Dat is goed voor zowel jou
als je kind, want anders moet er later van alles worden
afgeleerd bij de logopedist.
Probeer eerst of de baby de tut kan missen
en leer aan om de tut enkel te gebruiken
om in te slapen of als troost.

*https://www.vlaanderen.be/ondersteuning-via-opvoedingswinkels
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Taalstimulering:
niet welke, maar een rijke taal!

In haar studie ‘Bilingual Language Learning’ omschrijft
Patricia Kuhl het als volgt: “Alle pasgeboren baby’s zijn
wereldburgers”. Hiermee bedoelt ze dat een kind alle
mogelijke talen kan leren. Volgens de Universele Grammatica (UG) theorie heeft de mens een aangeboren
taalvermogen. Tot zes maanden staat het brein van een
baby volledig open voor het absorberen van klanken
en het in kaart brengen van die klanken. Al heel snel,
ergens tussen zes en acht maanden, neemt deze capaciteit af . Als er dus geen aanbod van klanken is, zeker
ook uit andere talen, verandert het brein en zal de kleine
wereldburger zich transformeren in een cultuurgebonden burger.
Als kinderen de taalontwikkeling niet goed hebben
doorlopen, heeft dat gevolgen voor de rest van hun
persoonlijke ontwikkeling. Het meest belangrijke is
de kwaliteit van het taalaanbod! Is (zijn) de taal (talen)
waarin je opvoedt rijk, uitgebreid, op niveau en ook
uitdagend genoeg? Als je als anderstalige ouder het
Nederlands onvoldoende beheerst, is het beter om je
kind enkel op te voeden in je moedertaal. Je kind kan in
contact komen met het Nederlands tijdens vrijetijdsactiviteiten, zoals voorleesuurtjes, bibliotheek, educatieve
tv-programma’s en kindertekenfilms, interactieve computerspelletjes, liedjes, …

WAT BEPAALT EEN
GOEDE TAALBEHEERSING?

HOE ONDERSTEUN JE DE
TAALONTWIKKELING VAN JE KIND?

Verscheidene factoren hebben invloed
op de taalontwikkeling:
• Kwantiteit van taalaanbod: voldoende en rijk taalaanbod thuis en in de opvangplaatsen (crèche, familie,…)
• Kwaliteit van het taalaanbod: goed kunnen meepraten in een vertrouwde omgeving.
• Belang van noodzaak: een kind heeft taal nodig om te
communiceren over wat het nodig heeft
• Kwaliteit van de interactie: 1-op-1 contacten, inspelend
op de interesses van het kind, mate van feedback,
geen expliciete correctie
• Positieve houding tegenover thuistaal en cultuur
• Motivatie: stimulansen in de omgeving, belang en
status van de moedertaal
• De appel valt niet ver van de boom (genetische bepaling)

Je kan nooit te veel praten met je baby
Taalontwikkeling heeft alles te maken met het horen
van andere stemmen. Het maakt niet uit wat je zegt,
zolang je maar tegen je baby praat. Vertel wat je doet
als je naar de keuken gaat, vertel over je lievelingsfilms, over het weer, …. Kortom, vertel alles wat je doet
en denkt. Je kind zal in woorden lang niet begrijpen
wat je bedoelt, maar het begrijpt de dingen door de
manier waarop je ze zegt. Let dus op je lichaamstaal, je
gezichtsuitdrukking en intonatie. Ben je boos, lach dan
niet, maar laat ook verbaal merken dat je boos bent.
Dit is goed voor de taalontwikkeling, omdat het kind je
zal proberen te imiteren met het gezicht en door het uitbrengen van klanken.

Zorg voor een gevarieerd taalaanbod:
van baby tot kleuter
Praten met je kind is goed, al vanaf de geboorte. Maar
ook praten tegen anderen is enorm belangrijk: zolang
je kind je maar mensen hoort spreken! Dat stimuleert
de taalontwikkeling enorm. De eerste zes levensjaren
zijn cruciaal in het opnemen, verwerken en produceren
van taal.
Als je praat tegen je baby, geef dan de mogelijkheid
om te reageren. Je baby zal lachen, giechelen of misschien wel zuchten. Maar al deze vormen van reactie
zijn goed, want er vindt interactie plaats. Praat iedere dag zoveel mogelijk tegen je kind, zeker tussen de
leeftijd van 0 tot 6 jaar: spreek in korte zinnen, maar
met een rijke, uitgebreide taal. Zeg niet gewoon tijdens
het koken: “Ik maak het eten klaar”, maar: “Mama gaat
koken, eerst gaan we aardappelen schillen, dan gaan
we groenten wassen, daarna gaan we ...”.
Het is daarbij ook belangrijk om rustig te praten en goed
te articuleren. Je kan je taal ondersteunen door veel
aan te wijzen en gebaren te maken. Jonge kinderen
worden immers erg geprikkeld door mimiek en intonatie en blijven dan aandachtig. We zien dikwijls dat
ouders het goed bedoelen, maar hun kind overdonderen, bombarderen met taal en vraagjes. Je kind haalt
meer uit taal als deze vanuit een spontane, aangename
sfeer wordt aangereikt en tijdens leuke activiteiten
(tv kijken, voorlezen, spelletjes spelen, aankleden, liedjes zingen, samen opruimen, wandeling, boodschappen doen, …).
Onderzoek toont aan dat er tijdens doe-momenten
meer taal wordt opgenomen omdat je kind zich dan
goed voelt, meer geconcentreerd is.
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Krijgt je kind zelf ook voldoende spreekkansen? Maak je voldoende oogcontact?
Wist je dat waarom-vragen ontzettend
belangrijk zijn om je 5-jarige kleuter te laten nadenken?
Moet ik de taalfouten van mijn kind verbeteren?
Bij de taalontwikkeling van peuters en kleuters is het
goed uitspreken van zijn of haar eigen woorden niet
het belangrijkste. De eerste woorden zullen niet perfect
gevormd zijn, maar het voornaamste is dat je kind veel
praat. Praten moet voor je kind leuk blijven, daarom is
het van belang dat je oplet hoe je fouten verbetert. Je
kind zegt bijvoorbeeld “oen” maar bedoelt “schoen”. Een
positieve reactie hierop werkt beter dan een negatieve.
Zeg niet “Nee dat is geen oen, het is een schoen.”, maar
herhaal op een goede manier “Ja, dat is een schoen.”.
Zo leren kinderen hoe het moet, maar zonder hen het
gevoel te geven dat ze fout zijn. Zo blijft praten leuk.

VOORLEZEN, HET LEUKSTE
KWARTIERTJE VAN DE DAG!
Hoe vroeger je begint met voorlezen, hoe beter. Interesse voor boeken is voor een deel genetisch bepaald,
maar ook je eigen relatie met boeken en voorleesgedrag zijn cruciaal. Leesplezier kan je pas doorgeven als je zelf als ouder ook geniet van boeken. Dit kan
om verschillende redenen: even vluchten, wegdromen
uit de realiteit, welverdiende ‘me-time’, om iets bij te
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leren, om jezelf te informeren over iets. Het in de woning
zichtbaar maken van boeken, tijdschriften, kranten …
heeft ook een niet te onderschatten invloed. Zelfs bij ouders kan het leesvuur nog aangewakkerd worden.
Wat als je als ouder(s) zelf niet graag leest?
Heb je in je omgeving iemand die graag voorleest? Een
leuke voorleestante, een grappige opa die dol is op verhaaltjes? Schakel hen zeker in! Je kind kan ook deelnemen aan voorleesuurtjes in de plaatselijke bib of andere
initiatieven. Wist je dat het veel impact kan hebben op
je kind als er al gewoon boekjes in huis zijn? Misschien
lees je niet graag een boek, maar wel de krant? Blijf dit
zeker doen en liefst nog in het zicht van je kind.
Waarom zijn boekjes en vertellen goed
voor je kind?
• Voor knusse momenten die de emotionele band
versterken
• Om via gevoelens van de personages de eigen
gevoelens te vergelijken en te herkennen
• Om de fantasie te stimuleren
• Om te kunnen ontspannen in een droomwereld
• Om spelenderwijs het gevoel voor taal te ontwikkelen
• Om spelenderwijs taal uit te lokken
• Om de (leef)wereld en kennis van de wereld uit te
breiden
• Om gerichter te kijken en zich geleidelijk aan beter te
concentreren
• Om beter probleemoplossend te leren denken.

Stap voor stap boekjes leren kennen!
Al het leren begint door te kijken, voelen en aanraken.
Vaak willen ouders iets te snel gaan. Boekjes voorlezen, blad per blad vergt veel te lange concentratie.
Ook kiezen ouders vaak te moeilijke boekjes. Zo wordt
het voorlezen eerder een taalles in plaats van een knus
boekenmoment!
Het leren omgaan met boeken vraagt tijd
en geduld van jou als ouder!
Je kan bij je kind verschillende chronologische gedragingen herkennen van baby tot kleuter.
Je kind gaat:
• Boekjes ontdekken via de mond
• Boekjes al voelend ontdekken
• Boekjes leren vasthouden (eerst ondersteboven)
• Boekje leren opendoen (erg moeilijk)
• Leren bladeren in een boekje
• Gericht kijken naar een eenvoudige prent
(uit de leefwereld van het jonge kind)
• Beseffen dat prenten verwijzen naar dingen en
gebeurtenissen uit de echte wereld
• Pas rond 3 tot 3,5 jaar interesse en voldoende concentratie hebben voor een eenvoudig, kort verhaal.

Mijn kind vindt boeken en/of als ik voorlees
niet leuk? Waarom?
Heel belangrijk om te weten is of het kind als baby al in
contact kwam met boeken. Er kunnen meerdere en heel
uiteenlopende redenen zijn. Ook wij hebben niet altijd
zin in iets. Dus ‘soms geen zin, geen interesse hebben’
is goed, je hoeft er niets anders achter te zoeken. Ook
moet je rekening houden met de emotionele bui van je
kind (koppigheidsfase, neen-fase, alles zelf willen doen,
regelmatige driftbuien, minder goed geslapen, een
beetje ziek, ...). Er is een groot verschil als je voorleest aan
een baby, peuter of kleuter. Het soort boek moet aangepast zijn aan de leeftijd. Als je kind het niet gewoon is, is het
iets nieuws en alle nieuwe dingen vragen tijd. Volhouden
en structuur is de boodschap! Lees dus liefst zoveel mogelijk voor, maar zonder dwang of verplichting.
Pak voorlezen spelenderwijs aan. Maak er
een dagelijkse gewoonte van om 5 minuten
alleen dat te doen: bijvoorbeeld op een rustig
moment, zonder radio of tv, zelf met een leuk boek in
de zetel gaan zitten, hardop tegen jezelf vertellen of
naar de prenten te kijken. Laat je kind zien dat je er
zelf van geniet (verbaasde gelaatsuitdrukking,
lachen, aanwijzen, geluiden erbij maken).

Wanneer vertellen?
Altijd en overal!
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Hoe een boekje kiezen?
Laat je kind zeker ook zelf boekjes kiezen!
• Kies thema’s die aansluiten bij de interesse van jouw
kind (dieren, knuffels, mama helpen, speelgoed, in de
dierentuin, naar de speeltuin, enz.)
• Let vooral op het soort boek: doe-boekje, geluiden,
knisper, flapjesboek, badboek, verschillende soorten
materialen: stof, plastiek, dik karton, aantal prenten,
de tekstlengte en zeker ook wat jou interesseert.
Soorten boeken
Peuterboekjes: badvoel (stoffen)- telwoordenboekjes,
geluiden- of knisperboekjes
Kleuterboekjes: liedjesboeken, flapjesboeken, speelboekjes, fotoboeken, pop-upboeken, verhalenbundels,
prentenboeken: voor 4-5 jarigen.

INTERACTIEF VOORLEZEN…
HOE DOE JE DAT?
• Zet tv, radio en rinkelende gsm uit.
• Je kan je kind dicht naast jou laten zitten of op je
schoot. Peuters hebben veel nood aan emotionele
zorg en affectie! Maak het gezellig.
• Zorg voortdurend voor oogcontact, reageer op wat je
kind wil en zelf vertelt. Ook in zijn eigen taaltje hoor je
wat hij wil vertellen!
• Geef je kind dus voldoende tijd om te vertellen en te
tonen wat het wil vertellen. Reageer daarna pas met
”Amai, Is dat waar?”, “Ja, ik zie het.”
• Jouw kind is baas over het boek. Meestal wil je kind
zelf het boekje vastnemen = experimenteerfase. Laat
dat zeker toe!
• Lees de tekst niet letterlijk voor bij peuters, doe dat pas
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later vanaf 3 tot 3,5 jaar. De belangrijkste stap is dat
je bij iedere prent de interesse van je kind volgt: wat
boeit hem/haar? Sluit daar voortdurend op aan door
geluiden erbij te maken, heel veel mimiek te gebruiken, je eigen fantasie te gebruiken over wat je op de
prenten ziet en over de leefwereld van jouw kind (zijn
speelgoed, dingen die hij eerder met jou deed,…).
Stel zoveel mogelijk open vragen: niet enkel ja/
neen-vragen: “Waar zie je de bloemen?”, “Wat is Dribbel aan het doen?”
Geef tussendoor leuke opdrachten: bijvoorbeeld:
“Zwaai eens naar de poes”, “Gaan we samen de appels, bloemen tellen”.
Gebruik veel verschillende stemmen: stem omhoog/
omlaag, iets fluisteren, dat vinden jonge kinderen
heel leuk!
Maak tussendoor gebaren zoals met je vingers een
weggetje volgen in het boek, er iets in aanwijzen, omdat dit de interesse bij je kind verhoogt.
Gebruik correcte taal: geen verkorte peutertaal en
praat in korte zinnen.
Overdonder je kind ook niet met zinnen en vragen.
Maak er dus geen vragenuurtje van!
Zelf moet je rust uitstralen: kinderen voelen heel goed
aan als jij onrustig bent. Dus als je zelf te weinig tijd
hebt, doe het dan later!
Je moet zeker nooit denken dat je iedere bladzijde
moet bekijken! Een peuter kan ongeveer een 10-tal
minuten geconcentreerd bezig zijn met een boek.
Verwacht niet te veel van je kind! Verplicht het niet.

Samen genieten is het belangrijkste!
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Meertalig
opvoeden
Je eerste taal is
• De taal die je spontaan spreekt
• De taal die je het beste begrijpt en spreekt
• De taal waarin je denkt
• De taal waarin je droomt
• Meestal je moedertaal
Belangrijke criteria
• Spreek erover met je partner vóór je kind geboren is.
• Kies voor een systeem dat je kan volhouden.
• Zorg ervoor dat iemand altijd dezelfde taal spreekt.
Bijvoorbeeld: papa spreekt Nederlands, mama Frans.
• Je kan in sommige situaties een specifieke taal
spreken; op weg naar school en op school bijvoorbeeld Nederlands, thuis of met de familie spreken we
de thuistaal.
• Spreek altijd één taal in een gesprek.
Basisvoorwaarden
Meertaligheid of meertaligheid in wording is een meerwaarde, mits er voldoende taalaanbod is in alle talen.
Er zijn dus zeker enkele basisvoorwaarden aan verbonden zoals: rijk (divers, uitgebreid) taalaanbod dat is
aangepast aan het niveau van het kind, liefst één-opéén- contact, actief taalgebruik waarbij het kind wordt
uitgedaagd tot het spreken van de verschillende talen.
Ouders, leerkrachten en de omgeving moeten positief
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omgaan met alle talen! We moeten hierbij een duidelijk
onderscheid maken tussen twee soorten van opvoeding: simultaan (twee talen gelijktijdig) en successief
(eerst de moeder- of thuistaal, later pas de schooltaal).
Het simultaan talig opgevoede kind heeft rond 4 jaar
helemaal geen achterstand; het zit net als bij eentalige
kinderen in de voltooiingsfase. Deze kinderen kennen
zelfs twee keer zoveel woorden als een eentalig kind,
hebben een beter inzicht in taal en de opbouw en onderdelen ervan. Daarna breiden ze net als eentalige
kinderen hun schooltaal verder uit en doorlopen ze hun
schoolloopbaan ook zonder problemen.
Het is pas sinds kort dat men (op basis van wetenschappelijk onderzoek) zegt dat meertaligheid cognitieve
voordelen heeft. Verschillende talen in het brein van een
kind leiden niet tot het door elkaar gebruiken van die
talen. Eerder dacht men dat het spreken van meerdere
talen voor taalverwarring zou zorgen, maar dat is niet
zo. Je kan het vergelijken met het gebruik van meerdere
taalregisters (verschillend taalgebruik in verschillende
situaties) door een eentalig kind. Dat leidt evenmin tot
verwarring. Een kind dat tegen mama spreekt, gebruikt
een ander taalregister dan wanneer het spreekt met de
juf, dokter of voetbaltrainer. Deze keuze van taalregisters is niet vermoeiend, zelfs vanzelfsprekend en werkt
voor meertaligen op dezelfde manier.

Een meertalige persoon (kind of volwassene) beheerst
niet al zijn talen op alle vlakken even goed. En dat is ook
helemaal niet erg. Hoe dat komt? Omdat een meertalig
persoon zijn talen voor verschillende doelen, in verschillende situaties en met verschillende mensen gebruikt.
Dat proces getuigt net van een rijk taalinzicht, is zelfs
vaak rijker dan bij een eentalige persoon! De gradaties
in de vaardigheid per taal hangen af van de persoon,
het taalaanbod, hoeveel spreekkansen er zijn (liefst
zoveel mogelijk één-op-één contacten), de positieve
omgeving en de leercontext. Bij sommige kinderen zijn

SIMULTANE TAALVERVERWERVING
• Meerdere talen worden gelijktijdig
aangeleerd
• Taalfasen verlopen hetzelfde als bij
eentalige kinderen
• Het metalinguïstische bewustzijn
(het denkvermogen over eigenschappen
en gebruik van taal) ontwikkelt zich op
jongere leeftijd bij meertalige kinderen
(voorbeeld: de twee betekenissen van
het woord bank)

beide of verschillende talen even sterk ontwikkeld, bij
andere niet. Ook verandert dit vaak in de loop der jaren, wanneer de situaties rondom het kind veranderen
(school, verhuizing, ...)!

VERSCHIL TUSSEN SIMULTANE
EN SUCCESSIEVE MEERTALIGHEID
De taalverwerving van kinderen die vanaf hun geboorte
met meerdere talen opgroeien, verloopt anders dan dat
van kinderen die op iets latere leeftijd een tweede taal
leren. Hieronder zie je de twee taalverwervingsprocessen:

SUCCESSIEVE TAALVERWERVING
• Eerst wordt de moedertaal aangeleerd,
pas daarna volgt een bijkomende taal
(bijvoorbeeld bij de schoolstart)
• Het kind doorloopt ook taalfasen, slaat
er wel enkele over omdat het zich
baseert op de kennis van de eerste taal
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Simultane taalverwerving
Bij simultane meertaligheid groeien kinderen vanaf hun
geboorte met meerdere moedertalen op. Hierbij verloopt het kind de vier taalontwikkelingsfasen in elke taal
afzonderlijk. In het meertalige brein worden er meerdere taalsystemen naast elkaar opgebouwd en apart
aangestuurd. Het aantal taalsystemen hangt af van het
aantal talen waarmee het kind opgroeit. Deze taalsystemen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden
elkaar. De talen ontwikkelen zich los van elkaar maar
niet even snel en op hetzelfde niveau.
Een kind van ongeveer twee en een half jaar is in staat
de twee talen van elkaar te onderscheiden. Dat betekent niet dat je kind de talen niet meer door elkaar
zal gebruiken. Een kind op deze leeftijd heeft nog niet
alle competenties in de taalsystemen ontwikkeld. In het
begin weet je kind nog niet altijd tegen wie het welke
taal moet spreken, dus zal het ook niet altijd de juiste
taal tegen de juiste persoon spreken. Hoe ouder je kind
wordt, hoe sterker de sociale kennis. Zo leert het geleidelijk aan de juiste taal tegenover de juiste persoon te
gebruiken. Bij sommige kinderen gaat dat erg snel, bij
andere duurt het wat langer.
Hoe kan je simultaan talig opvoeden?
Misschien kies je als ouders voor de OPOL ( One Parent,
One Language) methode? Dan spreekt iedere ouder
zijn eigen taal tegen het kind. Een kind weet al vrij
snel precies welke taal hij tegen wie moet spreken. In
de praktijk is deze methode niet altijd gemakkelijk om
consequent uit te voeren, maar hoe meer ouders de
richtlijnen respecteren, hoe gemakkelijker het tweetalig
proces verloopt.
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De thuistaalschooltaalmethode is een andere optie.
Als beide ouders uit hetzelfde land en/of dezelfde taal
spreken, kiezen ze bewust voor een taal al naargelang
de situatie (bijvoorbeeld binnenshuis de ene taal, buitenshuis de andere taal). Er zijn ook ouders die de ene
dag de thuistaal, de andere dag de schooltaal spreken.
Zo wordt in vele gezinnen de moedertaal binnenshuis
gesproken, de schooltaal buitenshuis (in de crèche, op
school of met vrienden).
Successieve taalverwerving
Bij successieve meertaligheid leert het kind eerst de
moedertaal en pas later leert hij de tweede taal. Het
kind doorloopt de taalontwikkelingsfasen in één taal.
Het taalsysteem is dan al grotendeels gevormd en
de tweede taal wordt vanuit het perspectief van die
moedertaal aangeleerd. De ontwikkeling van die tweede taal verloopt anders dan die van de moedertaal.
Vanuit het eerste taalsysteem zal het kind de klanken,
woorden, concepten en zinnen toepassen in de tweede aangeleerde taal. Deze transfer is meestal positief,
zeker in het begin. Later gebeurt het ook andersom, dan
gebruikt je kind dingen die hij in de tweede taal kent,
ook in zijn moedertaal. De transfer leidt uiteraard ook
tot fouten, omdat talen op het vlak van grammatica erg
verschillen. In veel gezinnen merken we dat als de moedertaal matig is gekend, het aanleren van de tweede
taal erg moeizaam verloopt.
Tijdens het aanleren van de tweede taal slaat het kind
de eerste twee (voor-en vroegtalige) fasen over. Er wordt
dus verder gebouwd op de gemeenschappelijke kenmerken van taal die je kind uit de moedertaal leerde.
Het goed beheersen en blijven beheersen van de moedertaal is ontzettend belangrijk in dit proces!
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HOELANG DUURT HET AANLEREN
VAN EEN (TWEEDE) TAAL?
Hoe goed je kind de moedertaal, eerste taal beheerst,
is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid ervan.
Was het een dagelijks, uitgebreid en rijk taalaanbod?
Kreeg je kind veel spreekkansen? Was het op niveau
van je kind? Hoe ondersteunde je de taal? Als deze
factoren aanwezig waren, kan je kind op ongeveer 2
tot 3 jaar de basis van de moedertaal goed beheersen.
Het duurt ongeveer twee jaar om een tweede of
volgende taal mondeling in dagelijkse situaties te
beheersen. Het gaat om de concrete taal ( bv. de taal
die je gebruikt om naar de winkel te gaan).
Voor kinderen van wie de schooltaal de tweede taal is,
duurt het gemiddeld 5 à 7 jaar om de schooltaal onder
de knie te krijgen. Dat kan evengoed tien jaar zijn, omdat het hier gaat om een meer abstracte taal. Ook is het
afhankelijk van het soort taal. Hoe kleiner het verschil
tussen de moedertaal en de schooltaal, hoe gemakkelijker het gaat.

TAALMIXEN, CODESWITCHEN
EN TAALSWITCHEN
“Mammie kijk, il pleut”, zegt ze.
“Ah ja lieveke, ge hebt gelijk”.
Taalmixen komt steeds voor bij jonge kinderen die in
verschillende talen worden opgevoed. Wil je ervoor
zorgen dat dit een rijkdom wordt en geen handicap,
dan is het belangrijk dat de volwassenen zich van één
taal bedienen in één context. Het maakt bijvoorbeeld niet
uit dat oma Nederlands spreekt en dat de ouders
Franstalig zijn, zolang ze dit maar consequent volhouden.
Kinderen zijn erg creatief als ze talen mixen. Het bewijst
dat ze taalgevoeliger zijn dan kinderen die dat niet doen.
Het is een manier waarbij je kind zelf een oplossing
zoekt door zijn of haar kennis van de ene taal in te zetten
in de andere taal. Het geeft ook aan dat je kind beide
talen goed beheerst! Het duidt dus net op een goede
taalbeheersing, niet op een gebrek aan taalbeheersing. Bijvoorbeeld: “Ik heb geoublieerd” of “Waar is mijn

bicyclette?”. Soms worden er in een zin in dezelfde taal
ook werkwoorden vanuit een andere taal vervoegd,
bijvoorbeeld: “Ik ben gedeconcentreerd.” Ook lenen ze
vaak een woord uit de taal waarin ze het kennen en zetten het dan in het meervoud; “tutti kranti”. Dit fenomeen
noemen ze codeswitchen.
Eenmaal je kind meerdere talen goed beheerst, kan het
naargelang de context moeiteloos ‘switchen’ van taal
in één gesprek. Zo kan het in dezelfde conversatie met
oma Frans spreken en met mama Nederlands.

VELE VOORDELEN VAN
MEERTALIGHEID
Meertaligheid is het gezinserfgoed. Zo kunnen
ouders hun eigen taal, cultuur en persoonlijke geschiedenis doorgeven. Meerdere, andere culturen dragen bij
tot een flexibele en kritische geest, dus tot flexibele en
kritische kinderen.
Meertaligheid is een extra communicatiemiddel
met emotionele waarde. Het kan ervoor zorgen dat
je kind met familieleden of vrienden met een andere
moedertaal kan communiceren. Het versterkt dus ook
de emotionele binding. Het beheersen van de moedertaal is dan ook erg belangrijk!
Meertaligheid is een ‘eyeopener’. Volgens Frederico
Fellini (filmregisseur) is “een andere taal, een andere kijk op het leven”. Een kind dat meerdere taal- en
cultuursystemen beheerst en zich daar soepel tussen beweegt, heeft een bredere kijk op de zaken. Het
ervaart van jongs af aan dat er nooit maar één waarheid bestaat, zoals er niet maar één woord bestaat voor
ieder voorwerp. Het geeft je kind een dus een ruimer
referentiekader!
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Meertaligheid is goed voor de hersenen. Tijdens
het leerproces switchen kinderen reeds van jongs af
aan tussen hun talen en taalregisters. Dit stimuleert
denkfuncties en oefent het brein. Hierdoor kan je kind
gemakkelijker ‘multitasken’ en kunnen ze beter omgaan
met onverwachte gebeurtenissen. Het maakt hen dus
flexibeler en open in dagelijkse contacten en omgang.
Meertaligheid is een troef op de arbeidsmarkt.
Als je kind later als meertalige gaat solliciteren, is dat
een voordeel ten opzichte van eentaligen. We leven nu
eenmaal in een meertalige maatschappij, dus elke extra taal is een voordeel! Welke talen extra goed scoren,
hangt natuurlijk af van de vereisten van de jobinhoud
en de landstalen. Zelfs al heeft de job niet direct iets te
maken met talen, dan nog is het een voordeel!
Meertaligheid is een springplank naar andere talen.
Als je kind of jij zelf meertalig bent, is het gemakkelijker om andere, nieuwe talen bij te leren, rekening
houdend met de nodige voorwaarden. Kinderen kennen door hun meertaligheid meer woorden dan een
eentalig kind. Deze ruimere totaalwoordenschat kan je
kind inzetten om een woord te herkennen in een taal
die het nog niet kent. Ook heeft een meertalig kind
meerdere verschillende grammaticaconstructies. Deze
helpen om grammatica van een nieuwe taal gemakkelijker te leren. Wist je dat een meertalig kind meer klanken in zijn hoofd heeft? Bij het leren van een nieuwe taal
zal je meertalig kind een juiste klank in zijn repertoire
vinden.
Een meertalige opvoeding is een grote
meerwaarde en loont de moeite! Wel vereist het meer energie, inspanning, doorzetting en consequent handelen van ouders en opvoeders.
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Feiten en fabels
over taal
“Als het Nederlands niet
je thuistaal is, heb je
altijd taalachterstand.”

EERDER
NIET
WAAR
NIET
WAAR

EERDER
WEL
WAAR
WAAR

De thuistaal en cultuur maken deel uit van het erfgoed
van een gezin! Het vormt de persoonlijke geschiedenis
van de ouders, is een belangrijk deel van hun identiteit.
Deze willen ouders graag doorgeven aan hun kinderen.
Is dat een probleem?
De kinderen die pas met de schooltaal in aanraking
komen bij de instap van de kleuterklas, zijn nog niet
meertalig. Zij leren de schooltaal dus als tweede taal.
Zij starten uiteraard met een vaak erg beperkte woordenschat van de schooltaal, maar mits een rijke talige
opvoeding, kennen ze de woorden in de moedertaal.
Er moet eerst actief gewerkt worden aan het leren van
de schooltaal, die toch een andere aanpak vereist. De
moedertaal speelt hier een cruciale rol, omdat ze de
schooltaal leren vanuit de transfer: van woorden en
betekenissen in de moedertaal naar de schooltaal.
Als het kind een normale taalontwikkeling heeft, leert
het de schooltaal op eigen tempo maar toch behoorlijk vlot omdat talen elkaar wederzijds beïnvloeden. Dat
gebeurt in positieve en negatieve zin: d.w.z. dat een
goed taalniveau in de ene taal garant staat voor een
goed taalniveau in de andere taal. Blijven oefenen in
de thuistaal, doorzetten en de thuistaal positief waarderen, bevorderen de verwerving van de schooltaal.
De goedbedoelde tip om de moedertaal of thuistaal te
laten vallen ten behoeve van de schooltaal is dan ook
zeer onverstandig en risicovol.
Trouwens, achterstand duidt op een probleem, en dat is
het hier niet. Als de moedertaal niet rijk genoeg is, is er
wel een risico op taalachterstand.
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“Mijn jongste kind heeft
nooit interesse in boeken
gehad. Wat er niet inzit,
ga je er ook niet uitkrijgen.”

EERDER
NIET
WAAR
NIET
WAAR

EERDER
WEL
WAAR
WAAR

De interesse in boekjes, voorgelezen willen worden en
zelf voorlezen is iets wat tijdens de ontwikkeling van je
kind echt kan veranderen: zowel in positieve als negatieve zin. We kunnen echt met zekerheid zeggen dat de
omgeving van je kind een grote rol speelt in het versterken van voorlees- en leesplezier! Indien je kind weinig of
zelfs geen interesse heeft, kan je dit zeker aanwakkeren.
Maar verwacht niet het onmogelijke. Er zijn kinderen die
ondanks stimulering nooit fervente boekenliefhebbers
of lezers zullen worden. Wel kan je het ze gemakkelijker maken door een blijvende positieve erkenning en
stimulans te geven, zeker in de jaren waarin ze zelf al
lezen.
De belangrijkste tip is om je de vraag te stellen: “Verwacht ik geen onmogelijke dingen?”. Als je van je kind
van twee jaar verwacht dat je het een prentenboek van
10 pagina’s kan voorlezen, terwijl je kind flink en geconcentreerd blijft meekijken en luisteren, dan verwacht je
te veel. Hoe je boeken aanbrengt, het soort boek en de
manier van vertellen of voorlezen, spelen een grote rol
in het creëren van leesplezier en interesse bij je kind.
Boeken en lezen versterken de ontwikkeling van je kind,
zowel cognitief als emotioneel. Het zorgt voor veiligheid,
rust, ontspanning en een onderlinge band. Je kind leert
creatief en oplossingsgericht te denken en verrijkt zijn of
haar woordenschat.

EERDER EERDER
“Ik spreek thuis mijn
NIET
WEL
WAAR
WAAR
moedertaal (Frans)
NIET
WAAR
WAAR
met mijn 3-jarige zoon,
maar voorlezen doe ik
in het Nederlands. Zo heeft hij toch tenminste
dat half uurtje extra gehad en dit is ook reeds
een voorbereiding op het leren van Nederlands.”

Elk aanbod is zinvol. Wel is het erg belangrijk om dit
altijd volgens een vaste structuur te doen (binnenshuis, buitenshuis of tijdens bepaalde activiteiten zoals
het voorleesmoment). Je zou het kunnen uitbreiden
naar Nederlandstalige liedjes, luister-cd’s met mooie
verhalen, gesprekken tijdens jullie speelmomenten of bewust afstemmen op Nederlandstalige tv-programma’s
(volwassenen en/of kinderprogramma’s). Zeker programma’s als een kinderjeugdjournaal, bieden je kind
een rijkdom aan correcte, uitgebreide taal en cultuur!
Het is belangrijk dat beide talen voldoende en in gelijke
mate aan bod komen. Een taal die meer aan bod komt
zal logischerwijze sneller begrepen en aangeleerd worden.

“Mijn zoon van twee
praat bijna niet en
NIET
WAAR
begrijpt mij dus ook
helemaal niet. Er is iets
mis met zijn taalontwikkeling.“

EERDER
NIET
WAAR

EERDER
WEL
WAAR
WAAR

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen tempo, dus ook in
de taalontwikkeling. Voordat je kind taal gaat gebruiken, heeft het eerst voldoende taalprikkels nodig. Een
peuter van ongeveer twee jaar is op allerlei domeinen
in volle ontwikkeling. Het kan zijn dat de taalproductie
trager op gang komt omdat je kind zich meer ontwikkelt
op motorisch vlak (ruimtelijk lichaamsbesef). Rond de
leeftijd van twee kan je verwachten dat je kind uiteraard
iets van taal produceert. Bijvoorbeeld “beer weg, Lore
koek, papa dada, …”, maar het verschilt van kind tot
kind. Aanleg, motivatie en omgeving spelen ook een rol.
Als je kind helemaal niets zegt, wat zelden voorkomt,
kan je het gehoor laten testen.
Het taalproces verloopt anders bij kinderen die meertalig worden opgevoed. Tijdens de eerste twee taalontwikkelingsfasen kan er een ‘stille periode’ optreden.

Houd weliswaar altijd rekening met de fase en leefwereld van je kind, want leesplezier komt op de eerste
plaats, niet wat je kind kan leren. Je kind kan dus veranderen, maar let erop het niet te forceren en zeker niet te
dwingen. Dat heeft het omgekeerde effect!
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“Door te tutten gaat
de taal van mijn dochter
achteruit.”

EERDER
NIET
WAAR
NIET
WAAR

Hoe meer talen mijn kind
spreekt, hoe slimmer het is.

EERDER
WEL
WAAR
WAAR

EERDER
NIET
WAAR
NIET
WAAR

EERDER
WEL
WAAR
WAAR

In de eerste plaats is tutten voor je kind een manier om
tot zichzelf te komen. Het werkt kalmerend en pijnstillend op stressmomenten. Ook biedt het je kind troost
en veiligheid tijdens emotionele gebeurtenissen. Hou
er wel rekening mee dat er een mogelijkheid is tot
gebitafwijkingen en soms daarop aansluitende spraakontwikkeling. Bij het zuigen aan een tut ligt de tong
onderin de mondbodem, in plaats van aangezogen tegen het gehemelte. Als dit heel vaak gebeurt, kan een
foute mondgewoonte ontstaan. Dit kan evolueren naar
een ‘luie tong’. Het ontbreken van een correcte druk
tegen het gehemelte kan soms ook resulteren in een
hoog gehemelte, een open beet, articulatieproblemen
of ander afwijkend mondgedrag.

Slim is een heel ruim en vaag (subjectief) begrip. De
vraag die je je eerst moet stellen is wat intelligentie voor
jou als ouder betekent. Specifieke vakkennis, een ruime
algemene kennis, sterk ontwikkeld inzicht in logisch
denken of probleemoplossend denken? Er zijn ook veel
niveaus, gradaties in het beheersen van meerdere talen. We spreken pas van meertaligheid als je kind alle
talen zowel begrijpt, spreekt én kan toepassen in een
taalrijke omgeving.

“Wij voedden onze 4-jarige
EERDER EERDER
NIET
WEL
dochter tweetalig op!
WAAR
WAAR
NIET
Ze spreekt nu vaak de
WAAR
WAAR
beide talen door elkaar.
We hadden haar beter eentalig opgevoed, want
later kent ze geen van beide talen goed.”

Meertaligheid (mits voldoende basisniveau) geeft een
extra voordeel in de hersenen, waardoor het brein sneller in staat is om te switchen, nieuwe regels op te pikken, dus het geeft je kind een cognitieve fitness of mentale gymnastiek.

Je kind kan talen gelijktijdig of na elkaar aangereikt krijgen. Bij beide processen doorloopt het kind dezelfde fases,
maar slaat het enkele stappen over. Bij een meertalige
opvoeding treedt er codewisseling op. Dat betekent dat
je kind beide talen door elkaar spreekt (dit noemen we
taalverwarring). Het is een logisch verschijnsel dat vanzelf
verdwijnt. Als het kind de talen achtereenvolgens krijgt
aangeleerd, treedt het taalmixen of codemixen later op.
Bij taalmixen worden begrippen uit twee talen door elkaar
gebruikt, bij codemixen de werkwoorden (vervoegingen).
Bij een meertalig kind is een van beide talen altijd iets
sterker ontwikkeld. In vergelijking met een meertalig
kind heeft het eentalig kind misschien een lichte voorsprong op de schooltaal. Het meertalig kind heeft globaal wel een ruimere woordenschat.
Er is dus geen reden voor ongerustheid bij meertalige
opvoeding. Een klein verschil tussen taalkennis mag er
zijn en betekent niet dat beide talen onvoldoende ontwikkeld zijn. De evenredigheid waarin een taal wordt
aangeboden bepaalt het basisniveau dat het kind zal
hebben in beide talen. We raden daarom aan om beide
talen zoveel mogelijk evenredig verdeeld aan te bieden.
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Er bestaan veel verschillende meningen op basis van
verschillend onderzoek. Maar in het algemeen stellen
de onderzoeken toch enkele gemeenschappelijkheden
vast.

Door voortdurend te switchen, ontwikkelen meertalige
kinderen in hun linkerhersenhelft een specifieke vorm van
flexibiliteit waardoor ze juist snel en behendig kunnen
multitasken. Het meertalige brein kan zelfs effectiever
focussen en daardoor hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. Het ‘attentioneel systeem’ in de hersenen, dat
is het gedeelte dat we dagelijks gebruiken om onze aandacht te richten en impulsen te verdelen, vast te houden en
te onderdrukken, werkt bij meertaligen efficiënter.
Als je kind meertalig is, dan scoort het beter bij verschillende aandachtstaken. Dit betekent dat je kind de
aandacht beter kan vasthouden, afleiding negeren en
het een sterker reactievermogen heeft dan eentalige
kinderen.
Maakt dat je kind slimmer? Als je kijkt naar de cognitieve
voordelen wel. Als je denkt dat het IQ van je kind rechtstreeks verhoogt, misschien niet onmiddellijk. Indien je
kind vlot meertalig is, dan heeft dit duidelijke voordelen
op sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Deze dragen
zeker bij aan een sterkere algemene ontwikkeling en
kennisopname door een ruimere woordenschat, meer
grammaticaconstructies, ruimere woordenschat, beter
inzicht in talen.

“Jongens ontwikkelen
zich iets trager
dan meisjes.”

EERDER
NIET
WAAR
NIET
WAAR
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Er bestaan veel verschillende en uiteenlopende onderzoeken naar het jongens- en meisjesbrein. Van nature
hebben jongens actie nodig en is het voor meisjes makkelijker alert te blijven. Meisjes houden meer rekening
met hun opvoeders: alleen voor jou doen ze al meer
hun best. Ze vinden aardig zijn en aardig gevonden
worden belangrijk.
Jongens zijn niet of minder bezig met lief zijn of lief gevonden worden. Dit komt door het hormoon testosteron.
Dat maakt jongens agressiever, impulsiever, competitiever en actiever.
Hieronder een aantal manieren waarop de meeste
meisjes en jongens het liefst leren. Ongeveer 20% van
de jongens leert op een meisjesachtige manier en 20%
van de meisjes op een jongensachtige manier. Omdat
ieder kind uniek is en op zijn eigen manier ontwikkelt, is
onderstaande tabel niet sluitend.

MEISJES

JONGENS

Talig

Ruimtelijk-Mathematisch

Stap voor stap

Door middel van ‘trial and error’

Risicomijdend

Risico-zoekend

Uiten en duiden van emoties

Gericht op beweging

Reproductiegericht

Verbanden leggen en synthetiseren

(voorbeelden) en bronnen natuurgetrouw, realistisch

(voor)beelden en bronnen abstract,
in codetaal, symbolen en/of schema’s

Samenwerken

Alleen werken

Coöperatief

Competitief

Lange taken (geen rustmomenten)

Korte taken (rustmomenten)

Personen, voorbeelden, tekst, beelden zijn vrouwelijk

Personen, voorbeelden, tekst, beelden zijn mannelijk
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KOM NAAR ONZE WEKELIJKSE
VOORLEESMOMENTEN
Voor meer taalplezier, -ontwikkeling en -beleving!
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