Hoe leert je kind meertalig spreken
1. Hoe gaat taalontwikkeling?
Het praten van een kind ontwikkelt zich stap voor stap. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo.
De ontwikkeling van communicatie en taal begint al vlak na de geboorte. Eerst communiceert
het kind nog zonder woorden. Het maakt dan duidelijk wat het wil door te huilen of door
gebaren. Daarna gaat het kind steeds meer woorden gebruiken. Eerst losse woordjes en als het
wat ouder is (ongeveer 2 jaar) gaat het ook kleine zinnetjes gebruiken. Het kind leert de taal die
het thuis hoort. Dat noem je thuistaal of moedertaal.
Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk dat een kind veel woorden hoort en ook veel
kan spreken. Dit kan bijvoorbeeld door voor te lezen, maar dit kan ook door samen met uw kind
te spelen en te praten of te praten over waar u of uw kind mee bezig is.
Het is belangrijk dat een kind taal leert om te kunnen vertellen wat hij wil, maar ook om straks op
school te kunnen leren.
Taal kun je leren als je nog jong bent. Hoe ouder je wordt hoe moeilijker het is om een nieuwe
taal te leren.

2. Twee talen leren
Soms heeft een kind niet genoeg aan één taal, maar is het nodig dat hij meer talen leert.
Een kind die al vanaf de geboorte twee talen leert, leert die net zo goed als kinderen die één taal
leren. Het is dan wel belangrijk dat mensen in zijn omgeving die talen goed kunnen spreken.
Als de ouders hun eigen taal en ook het Nederlands goed kunnen spreken, is het belangrijk dat ze
thuis beide talen aanleren aan het kind.
Voor een kind, dat de tweede taal pas leert als hij naar school gaat, is het veel moeilijker om de
tweede taal te leren.
Als ouders hiervoor niet goed genoeg Nederlands spreken, is het goed ervoor te zorgen dat het
kind ergens anders Nederlands hoort, bijvoorbeeld bij opstapje, op de peuterspeelzaal of
bijvoorbeeld door Nederlandse tv-programma’s te kijken.
Ouders moeten het belangrijk vinden dat hun kind beide talen goed leert.
Het kind leert de twee talen alleen, als het beide talen vaak hoort.
Dit kan op verschillende manieren.
- In de ene situatie gebruikt u de ene taal en in de andere situatie de andere.
Bijvoorbeeld: iedere keer als u aan tafel zit, spreekt u Nederlands met elkaar en iedere keer
als u uw kind naar bed brengt, spreekt u uw moedertaal.
- Deze situaties kunt u regelmatig afwisselen, zodat een kind alle woorden in 2 verschillende
talen leert.
- De ene ouder spreekt de moedertaal met het kind en de andere ouder Nederlands.

3. Tips en adviezen:
-

Praat regelmatig met uw kind
Speel iedere dag even met uw kind en praat daarbij in goede zinnen die uw kind kan
begrijpen
Lees iedere dag voor, in het Nederlands en ook in uw moedertaal.

-

Kijk samen naar kinderprogramma’s in uw moedertaal en in het Nederlands en praat over
wat u ziet op de televisie
Praat met uw kind over wat uw kind doet of wat u zelf aan het doen bent.
Zorg ervoor dat het kind alle talen leert die het nodig heeft, de thuistaal en ook de
landstaal/schooltaal.
Laat uw kind merken dat u beide talen belangrijk vindt.
Als u zelf de landstaal niet goed spreekt, zorg er dan voor dat uw kind dat zo jong mogelijk
ergens anders leert
Als u vragen heeft over de taalontwikkeling van uw kind, praat er dan over op het
consultatiebureau of met de huisarts of vraag advies bij een logopedist.
Ook als uw kind ouder is, blijft het belangrijk beide talen thuis te gebruiken. Anders is er het
risico dat hij de moedertaal na verloop van tijd niet meer goed kent

Meer informatie kunt u vinden op de website www.kindentaal.nl

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de onderstaande
logopedisten werkzaam in uw woongebied
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