
Hoe begin je binnen een organisatie allemaal 
met dezelfde visie en adviezen te werken? 

Tip: Ga samenwerkingen aan.

Het is van belang om als professionals vanuit 
dezelfde voorkennis ouders van meertalige kin-
deren te adviseren. Organisaties die met jonge 
kinderen en hun ouders werken zijn gebaat bij 
het aangaan van samenwerkingen.Tezamen kun 
je een visie vorm en inhoud geven en deze in de 
praktijk implementeren. Zo krijgen ouders vanuit 
verschillende organisaties (bibliotheken, onder-
wijs- en zorgorganisaties, etc.) eenduidige ad-
viezen over hoe zij de taalontwikkeling van hun 
kind kunnen stimuleren en ondersteunen. 

Hoe zorg je als docent dat er een goede ba-
lans bestaat tussen een kind zijn ‘beste taal’ 
en de ‘onderwijstaal’? 

Tip: Koppel de adviezen uit het handboek niet 
los van elkaar.   

Het is een belangrijk aandachtspunt dat de ad-
viezen uit het handboek niet van elkaar worden 
losgekoppeld. Hoewel we ouders adviseren om 
met hun kind in hun beste taal te spreken, bete-
kent dit niet dat het aanleren van de Nederland-
se taal minder prioriteit heeft. Erkenning van de 
‘beste taal’ is van belang, evenzeer als dat het 
van belang is om meertalige kinderen in contact 
te brengen met de Nederlandse taal. Hoe eerder 
je daarmee begint, hoe beter.

Een vierjarig Turks meisje komt op school met 
weinig kennis van de Nederlandse taal. Haar 
ouders spreken Turks met haar. Zij zien dit 
als hun ‘beste taal’ ook al zijn ze in Nederland 
opgevoed en spreken ze de Nederlandse taal 
vloeiend. Het meisje heeft in het Nederlands 
een taalachterstand. Nu gaat haar broertje 

binnenkort ook naar school. Hij spreekt nog 
geen Nederlands. Wat is het beste advies om 
aan de ouders te geven?  

Tip: Omarm het aanleren van meerdere talen.

Ook hier geldt; de adviezen bestaan in samen-
hang met elkaar en dat is de meest krachtige 
vorm om de visie te implementeren. Het is be-
grijpelijk dat ouders wiens beste taal Turks is, in 
die taal het beste contact maken met hun kind. 
Dit is goed voor de hechting. Echter moeten kin-
deren ook zo vroeg mogelijk in aanraking komen 
met de Nederlandse taal. Er zijn allerlei manie-
ren om de keuze van de ouders te respecteren, 
maar er toch voor te zorgen dat het kind in aan-
raking komt met de Nederlandse taal. Denk bij-
voorbeeld aan luisterboeken of deelname aan 
de peuterspeelzaal.

Ouders van kinderen met een andere thuis-
taal dan het Engels of Nederlands lenen vaak 
Engelstalige boeken i.p.v. boeken in hun 
‘beste taal’ of in het Nederlands. Moeten we 
dit aanmoedigen of terughoudend zijn?  

Tip: Wees terughoudend in het aanraden van 
Engelstalige boeken wanneer dit niet de taal 
is waarin kinderen de meeste taalontwikkeling 
hebben. 

Engelstalige literatuur is onder jongeren popu-
lair. Op wetenschappelijk niveau weten we nog 
weinig over wat dit betekent voor de taalontwik-
keling van kinderen. Hoewel het geen negatieve 
trend is, raden we aan om terughoudend te zijn 
in het aanraden van Engelstalige boeken, wan-
neer dit niet de taal is waarin kinderen de meeste 
taalontwikkeling hebben. 

Hand-out: Advisering meertalig opgroeien, wat en hoe!
Op donderdag 15 september 2022 vond het evenement ‘Advisering meertalig opgroeien, wat en 
hoe!’ plaats. Naar aanleiding van de gelijknamige online e-learning module, gaven coördinator 
logopedie GGD Zaanstreek Waterland Astrid Roest, logopedist en orthopedagoog bij Stichting 
Agora Karlijn D’Haens en beleidsadviseur Jeugd & Preventie bij Gemeente Zaanstad Najat 
Benayad tijdens een live Zoom Q&A antwoord op vragen met betrekking tot de e-learning en het 
handboek ‘Kinderen die meertalig opgroeien’. In deze hand-out hebben we de gestelde vragen 
en antwoorden op een rijtje gezet.  



Tips van de deelnemers

• Taalontwikkelingsstoornissen worden min-
der vaak gesignaleerd bij meertalige kinde-
ren. Om vast te stellen of een meertalig kind 
een taalstooornis heeft, is het van belang 
om alle talen van het kind te onderzoeken. 

• Attendeer ouders op het belang van de Ne-
derlandse taal voor de sociale ontwikkeling 
van hun kind(eren). Voor professionals zijn 
de adviezen begrijpelijk, maar er zijn ook 
veel ouders met een laag taalniveau. Voor 
hen is het belangrijk om extra geattendeerd 
te worden op het belang van de Nederland-
se taal voor hun kind(eren).

• Google Lens app: De Google Lens app kan 
helpen om tijdens het voorlezen boeken via 
de telefoon te laten vertalen naar het Neder-
lands of (sommige) andere talen. De tech-
nologie is nog niet perfect en ook niet even 
goed in alle verschillende talen.

Informatie

• Het handboek is een levend document. 
Tips en opmerkingen die tijdens de live 
Zoom Q&A aan de orde kwamen, worden 
meegenomen bij een eventuele revisie van 
het handboek.

• De opname van de e-learning is te bekijken 
op de website van Drongo - platform voor 
meertaligheid en de website van PACT 
Poelenburg/Peldersveld. 

• Wil je meer informatie over het handboek 
of meertaligheid in het algemeen? We zijn 
niet terughoudend in het delen van kennis 
en/of materialen. Klik hier voor meer infor-
matie. Voor vragen neem contact op via het 
contactformulier. 

https://www.drongo.nl
https://www.drongo.nl
https://pactpp.nl
https://pactpp.nl
https://pactpp.nl/meertaligheid
https://pactpp.nl/contact

