M

eer dan één taal spreken. Het levert
kinderen die Nederlands onderwijs
in het buitenland volgen veel voordelen op.
Dankzij hun meertaligheid hebben ze minder moeite met de abstractie van woorden
en doordat ze gewend zijn om van de ene
naar de andere taal om te schakelen, zijn
ze in staat een derde of zelfs vierde vreemde
taal die ze op school leren, sneller op te
pikken. Meertalige kinderen blijken ook
flexibeler en ze leggen sneller contact.
Toch wordt het Nederlands door de andere
taal ook nadelig beïnvloed. Ouders kunnen
ervoor zorgen dat de moedertaal niet
ondergesneeuwd raakt.

Meertaligheid van kinderen
Meerderetalenkunnenspreken.Hetiseen
rijkdomwaarmenigeenjaloersopis.Kinderen
dieinhetbuitenlandopgroeien,bevindenzich
danookineenbenijdenswaardigetaalsituatie.
Meertaligheid,hetsprekenvanmeerderetalen

‘Ikbenopzoek
voormijnsleutels’

inverschillendesituatiesopverschillendemanieren,maakthetvoorhensimpeleromcontactte
leggenmetanderemensen.Ookishetvoorhen
makkelijkertebegrijpendattaalbestaatuit
willekeurige,abstracteklankendieverwijzen
naarechtedingen.Alseenmeertaligkindwordt
gevraagdofhetwoord‘reus’ofhetwoord
‘kabouter’langeris,geefthijvrijwelzekerhet
goedeantwoord,terwijleenkinddatalleen

Meerdere talen spreken maakt
contact makkelijker
Nederlandsspreekthiermeermeemoeiteheeft,
wantdiereusismisschientochwellangerdan
diekabouter.

deanderetaaldanhetNederlands.Kinderendie

Aandeanderekantmakenmeertaligekinderen

Engelsalsanderetaalhebben,spellenbijvoor-

regelmatigtaalfoutendiezijnterugteleidentot

beeldhetwoord‘klok’meteen‘c’erbij:‘klock’.
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Meertaligekinderenhebbensomsookmoeite

metdeNederlandsetaal.“Hetorganiserenvan

ompuurNederlandseklankenalsde‘ui’en

speelgroepjesmetNederlandstaligekinderenis

de‘eu’tebeheersen.Datgeldtookvoorde

eenlaagdrempeligemanieromtochmetdetaal

zogenoemdedrietekenklanken,zoals‘eeuw’

bezigtezijn.”

en‘ieuw’inbijvoorbeeldhetwoord‘nieuws’.
InNederlandzienwedatkinderenmeteenTurkse

Meer voordelen

achtergrondhetvoorzetselachterhetwoordzet-

HetNederlandsconsequentonderdeaandacht

teninplaatsvanervoor.

vanmeertaligekinderenblijvenbrengen,levert
alleenmaarmeervoordelenop.“Zezullen

Thuissituatie

daardoorbijvoorbeeldgeenontwikkelingsfouten

Natuurlijkiseenbelangrijketaakweggelegd

meermaken”,steltNadia.Datzijnfoutendie

voordeleerkrachtopdeNederlandseschool,

eentaligekinderenoverigensookmaken,

maarjuistookdeouderskunnenveeldoenom

bijvoorbeeldmetwerkwoordvervoegingen.

ervoortezorgendathetNederlandsnietwordt
bedreigddoordeanderetaal.“Hetbelangrijkste
isdaterindethuissituatiezoveelmogelijk
Nederlandsvoorkomt,alsgesprokentaal,maar
ookindevormvanboekenofhetsturenvan
kaartjesnaarfamilieledeninNederland”,zegt
NadiaEversteijndieverbondenisaanBabylon,
hetexpertisecentrumvoorstudiesvandemulti-

‘Ikzagdatzeliggen
opdetafel’

culturelesamenlevingaandeUniversiteitvan
Tilburg.Contactmomentenmetdemoedertaal
inhetNTC-onderwijszijnvolgenshaarniet
voldoende,wantjuistouderszijndegenendie
deNederlandsetaallevendigkunnenhouden.
AlszijregelmatigNederlandsoefenenenspre-

Eerstzegthetkindcorrect‘ikloop’en‘ikliep’,

kenenbijvoorbeeldmethunkinderenNeder-

vervolgensontdekthetonbewustdealgemene
regelvoorhetvormenvandeverledentijden

Het Nederlands moet thuis
consequent onder de
aandacht worden gebracht

gaathet‘ikloopte’zeggen.
Ookzogenoemdetransferfoutengaandankzij
deextraaandachtvoorhetNederlandstothet
verledenbehoren.Bijditsoortfoutenkopieert
hetkinddeelementenvandesterkstetaal
letterlijknaarhetNederlands.Hetvertaalt
bijvoorbeeld‘Iamlookingformykeys’naar

landseboekenlezenentelevisieprogramma’sen

‘Ikbenopzoek‘voor’mijnsleutels’.Ookde

dvd’skijken,danheeftdatnietalleenvoordeel

verkeerdevolgordevanlidwoordenbijvoeglijk

voorhetsprekenvandeNederlandsetaal,maar

naamwoordvaltindezecategorietaalfouten.

uiteindelijkookvoordeanderetaal.Eengoede

Erisnogmeerwinsttebehalen:doorhetNeder-

basisindethuistaalisnamelijkbelangrijkvoor

landsteblijvenstimulerenwordtookdederde

hetaanlerenvandevreemdetaal.

soortfoutenvoorkomendieontstaatdooreen

OokzonderdeaanwezigheidvandeNederlands

tegeringtaalaanbod.“Ditzijnmeestalkleine

sprekendeouder(s)zijnermogelijkhedenwaar-

‘de-’en‘het’-foutjes”,legtNadiauit.“Kinderen

meehetkindregelmatigincontactkankomen

moetenhetwoordgeslachtuithethoofdkennen.
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DatwordtlastigalsjeweinigNederlandshoort,
spreektofleest.”

Talen scheiden
Consequentgebruikvandetaalinverschillende
situatiesbevordertdusdetaalbeheersingvan
uwkind.“WanneerjealsmoederthuisNederlandsspreekt,moetjedatblijvenvolhouden,
óókalshetkindindeanderetaalantwoordt.
Gajealsoudermeeindekeuzevoordevreemdetaal,danisdatlatermoeilijkterugtedraaien”,
aldusNadia.Erzijnverschillendestrategieën
omtalentescheiden.“Zokunjealsvaderen
moederaltijdjemoedertaalblijvenspreken.
Ditisdeéén-persoon-één-taalstrategie.Een
anderemethodeisdeéén-situatie-één-taalstrategie.Jespreektalsoudersbijvoorbeeldtijdens
hetavondetenaltijddeeneentijdenshetvoor-

Tips om Nederlandse taal te stimuleren

lezenenhetnaarbedbrengendeanderetaal.”

• Stimuleerkinderenomcontactteonderhoudenmetfamilieleden

HoebelangrijkhetookisomhetNederlands

 inNederland.Laatzee-mailenofeenansichtkaartjestureninhet

voortdurendaandachtteblijvengeven,hetis

 Nederlands.Wanneerzeantwoordkrijgen,ervarenzedatermeer

zaakniettedwangmatigmetdemoedertaal

 mensenNederlandssprekeneneenNederlandsecultuurhebben.

omtegaan.“Kinderenverbiedeneenandere

• DuikmetkinderenregelmatiginNederlandsemedia.Leesbijvoor-

taaltespreken,werktniet”,zegtNadia.

 beeldboekenoftijdschriftenmetze,maarlaatzeookzelfnaar

“Bovendienzijnerookaanwijzingendathet

 Nederlandsetelevisieprogramma’skijken(www.uitzendinggemist.nl)

nietstriktnalevenvandespelregels,dezelfde

 enNederlandsewebsitesbezoeken(www.wereldkids.nl).

resultatenkangeven.Nietoverdrijvendus,

• OrganiseerspecialemiddagenvoordeNederlandsekinderenuit

engewoonspontaanennatuurlijkmetelkaar

 deregio.LaatzesameneentypischNederlandseactiviteit

blijvencommuniceren.”

 ondernemen,bijvoorbeeldappeltaartbakkenmethetreceptinhet
 Nederlandsnatuurlijk.
• MaakvandeNederlandsetaaleenvastonderdeelbinnenhetgezin.
 LeesbijvoorbeeldelkeavondvooruiteenNederlandsboekof 
 spreektijdenshetetenaltijdindemoedertaal.

DezeinformatiebriefisspeciaalvoorNederlandsescholeninhet
buitenlandgemaaktdoorStichtingNOB.Informatiebrievenzijn
bedoeldomscholenteondersteuneninhuncommunicatienaar
oudersenomdelinktussenschoolenthuisteversterken.
Wiltumeerwetenoveronderwerpenalsmeertaligopvoeden,
kinderboeken,thuisNederlandssprekenenhetvoorbereidenop
terugkeernaarNederland?Gadannaarwww.stichtingnob.nlenzoek
op‘informatiebrief’,ofvraaghetaandeNederlandseschool.

Colofon DitiseenuitgavevanStichtingNederlandsOnderwijsinhetBuitenland,
info@stichtingnob.nl,www.stichtingnob.nlFotografie:MedewerkersStichtingNOBenscholen.
Vormgeving:KEPCOMCreatieveCommunicatie,Delft.Oktober2010.
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