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Inleiding

Een ‘kernteam’ dat bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen voor primair onderwijs, de
kinderopvangorganisaties die actief zijn in de wijken Poelenburg en Peldersveld, de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD, de sociaal wijkteamorganisatie DOCK en de gemeente, heeft in
het kader van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld het ‘Uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en
Onderwijs, - 9 maanden tot 12 jaar’ opgesteld. Het uitvoeringsplan is geaccordeerd door alle
betrokken organisaties en door het College van B&W vastgesteld op 12 maart 2019.
In het Uitvoeringsplan wordt geconstateerd:
‘Verschillende organisaties hebben verschillende opvattingen over het belang van de kennis van de
eigen taal, bij NT2. Discussies hierover spelen al lang en worden niet beslecht.’ 1
Daarom stelde het kernteam zich ten doel om een heldere visie te formuleren met betrekking tot de
taalontwikkeling van kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien, gebaseerd op de meest
recente wetenschappelijke literatuur. De inzet is om te komen tot een visie die door alle
ketenpartners wordt gedeeld. Vervolgens moet de visie worden vertaald in een boodschap voor
zowel ouders als professionals. Eenieder die werkt met gezinnen met jonge kinderen, die in een
meertalige omgeving opgroeien, moet die boodschap kunnen verwoorden. Op die manier krijgen
ouders een éénduidig advies over hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en
ondersteunen en ontvangen zij tegelijkertijd advies over hoe zij zelf de Nederlandse taal machtiger
kunnen worden. Dat is belangrijk voor het vergroten van hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en
schoolloopbaan van hun kind en voor hun mogelijkheden om in de samenleving mee te kunnen
doen. Om dat te bewerkstelligen is een implementatieplan nodig waar alle relevante organisaties aan
deelnemen. Het kernteam gaf aan Astrid Roest (GGD) en Najat Benayad (gemeente Zaanstad de
opdracht om de ‘Visie op een optimale taalontwikkeling van het meertalige kind’ te formuleren en
een implementatieplan op te stellen.
Dit document is de eerste stap. Het bevat de geformuleerde visie en de onderbouwing daarvan
vanuit de meest recente wetenschappelijke literatuur: het kennisfundament. De visie en het
kennisfundament zijn opgesteld door taalspecialisten Astrid Roest (logopedist en coördinator
logopedie bij de GGD Zaanstreek Waterland) en Karlijn d’Haens (orthopedagoog, logopedist en
dyslexiespecialist bij Agora).
Inmiddels is de visie door alle betrokken partners besproken en geaccordeerd. De volgende stap is
het ontwerpen van een implementatieplan. Daarbij worden zowel de partners die deelnemen van
het kernteam betrokken, als ook andere partijen in de gemeente die zich met taalontwikkeling en
inburgering bezig houden.

Zie: Uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld, vastgesteld door het College
van B&W van Zaanstad (2019/4043), pp.17 en 18
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Gemeenschappelijke visie op een optimale taalontwikkeling van
het meertalige kind

Bij het opstellen van een gemeenschappelijke visie is er gedurende het proces samen gewerkt met
een klankbordgroep van medewerkers van organisaties die het ‘Uitvoeringsplan Taal Opvoeden en
Onderwijs’ hebben opgesteld en medewerkers van andere relevante ketenpartners. Daarbij is het
volgende doel uit het uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs voor ogen gehouden:
‘Ouders zijn zich bewust van het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal voor de
toekomstmogelijkheden van hun kinderen en zijn gemotiveerd en in staat hen daarin te
ondersteunen. ‘We zorgen voor goede informatie en ondersteuning bij opvoeding en taalontwikkeling
van hun kind, op een manier die hen vooral zelf in staat stelt om een stimulerende rol te vervullen.’
De visie die is opgesteld werd gedeeld met de organisaties die het ‘Uitvoeringsplan’ hebben
opgesteld. Allen zijn akkoord gegaan. De visie luidt:
Wij erkennen de meertalige identiteit van het meertalige kind en verwelkomen elk kind in zijn
totaliteit. De basistaal en cultuur van het kind erkennen en waarderen wij hiermee. De functie van
communicatie staat hierbij voor ons voorop. Wij stimuleren ouders om de meertalige identiteit van
hun kind mede te erkennen en hieraan bij te dragen door ook zelf de onderwijstaal (het
Nederlands) van hun kind te leren, ter ondersteuning van de schoolloopbaan van hun kind en ook
om hun eigen ontwikkelkansen te vergroten. Hiermee zetten wij ons gezamenlijk in, zodat een kind
zich zo optimaal mogelijk in zijn totaliteit kan ontwikkelen, zowel op cognitief als op sociaalemotioneel vlak. Wij zien kansen en voordelen voor kinderen die meertalig opgroeien.
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Kennisfundament: stand van de wetenschap ten aanzien van de
(taal) ontwikkeling van het meertalige kind

Dit kennisfundament is aan de hand van literatuurstudie tot stand gekomen. Het kennisfundament is
gebaseerd op de huidige stand van zaken van de wetenschap, opgesteld in 2019 en zal aangevuld of
herzien worden bij nieuwe inzichten of wetenschappelijke ontwikkelingen rondom meertalige
ontwikkeling.
‘Taal is meer dan regels en woorden. Taal is denken, taal is emotie, taal is identiteit, taal is macht’ [1].
Taal is daarom cruciaal in elke levensfase. De taalontwikkeling begint al in de baarmoeder. Taal
bevordert het eerste contact en de hechting tussen ouder en kind. Het maken van contact met de
omgeving, je kunnen uiten, je gedachten kunnen verwoorden, is belangrijk voor het welbevinden van
een kind en is bepalend voor ontwikkelkansen van het kind zowel binnen het onderwijs als voor
latere carrièremogelijkheden [2,3,4]. De functie communicatie staat voorop. Wij hebben de intentie
elkaar te begrijpen en benutten de middelen die hiervoor nodig zijn [5]. Alle talen kunnen hierbij
helpend zijn en zijn daarom welkom [1]. Meertalige ontwikkeling kan succes in het werkende leven
vergroten [4].
Een meertalige ontwikkeling is een normale taalontwikkeling met voordelen voor het kind
[4,8,9,10,12]. Daarom is het van belang om alle talen een plek te geven in de omgeving van het kind
[1,11,12]. Professionals, ouders en kinderen sluiten hierbij geen talen of personen buiten [11,12].
Iedereen heeft de intentie om gesprekken zo te voeren dat elke deelnemer de conversatie kan
volgen [5].
Voor een goede taalontwikkeling heeft een kind een groot en gevarieerd taalaanbod nodig in elke
taal [4,6,7,14,25]. Zeker in het begin is één-op-één volwassene-kind contact belangrijk en moet het
taalaanbod aansluiten op de leeftijd en leefwereld van het kind.
Goede ontwikkeling van de basistaal (veelal de thuistaal, moeder-, vadertaal) is het fundament voor
de ontwikkeling van een tweede of derde taal. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het
belangrijk dat de ouders vanaf het prille begin de taal/talen met het kind spreken die ze het beste
beheersen, de harttaal (de taal/talen waarin zij hun emoties uiten) [15,16]. Dit is tevens essentieel
voor de band tussen ouder en kind en hiermee voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
[2,3,12]. Als de basistaal voldoende wordt gestimuleerd, dan leert het kind een volgende taal
makkelijker en beter. Goede beheersing van de basistaal is daarom van belang voor een goede
ontwikkeling van de volgende taal, meestal het Nederlands, de onderwijstaal [15]. Daarnaast is het
belangrijk dat ouders op hun beurt erkenning en waardering laten zien voor de onderwijstaal. Door
een positieve houding ten opzichte van de onderwijstaal en het ook zelf leren van deze taal kunnen
ouders hieraan bijdragen [17]. Niet door hun kind zelf Nederlands te leren spreken maar om de
(school)wereld van hun kind beter te kunnen begrijpen en ondersteunen. De erkenning van de
meertalige identiteit van het kind is zowel thuis als daar buiten nodig. Door zelf de Nederlandse taal
te leren, laten ze hun kind zien dat de meertaligheid van hun kind er mag zijn, dat ze hun kind in zijn
totaliteit erkennen [11]. Dit is ook essentieel voor de band tussen ouder en kind [2].
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Gedurende de eerste zeven levensjaren van het kind wordt het basissysteem voor taal aangelegd .
Dit is dan ook de beste periode voor het leren van een basis- en volgende taal [18,19]. Het is daarom
van belang dat een volgende taal, veelal de onderwijstaal, zo vroeg mogelijk wordt aangeboden door
volwassenen die de taal zelf goed beheersen [20]. Dit kan in de thuissituatie of in een voorschoolse
setting plaats vinden. Binnen gesprekken komt het voor dat verschillende talen door elkaar gebruikt
worden in een zin. Dit is een natuurlijk proces en vormt geen belemmering voor de talige
ontwikkeling van het kind. Het strikt gescheiden houden van de talen kan zelfs een voorspoedige en
rijke interactie tussen ouder en kind belemmeren [21]. De basistaal ondersteunt het leren van een
volgende taal [12,15]. Een goede beheersing van de onderwijstaal is van belang voor het volgen van
onderwijs en biedt optimale ontwikkelkansen voor het kind [13,22]. Om een goede taalontwikkeling
mogelijk te maken is een rijke taalomgeving belangrijk [6,7,25], waarin de professional een
responsieve en sensitieve basishouding heeft [23]. Dit vraagt van de professional om de
communicatie voorop te zetten en het kind in zijn totaliteit te erkennen [1,5,2]. Hierbij is een plaats
voor alle talen noodzakelijk voor het creëren van een veilige en uitnodigende leeromgeving voor het
kind [1,11,12].
De mate en kwaliteit van het taalaanbod zijn bepalend voor de ontwikkelkansen van het kind en van
grote invloed op het schoolsucces en de verdere loopbaan van het kind [13]. Het brein van jonge
kinderen is namelijk nog volop in ontwikkeling, hierdoor pikken zij taal gemakkelijker op [18,19].
Het meertalige kind heeft een meertalige identiteit. Het is van belang dat een kind zich in zijn
totaliteit kan ontwikkelen zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Hiervoor dient de
basistaal en cultuur erkend en gewaardeerd te worden ongeacht welke taal het is, dit bevordert het
welbevinden en de motivatie van het kind om de verschillende talen te leren [1,12,24]. Dit vraagt van
professionals een meertalige blik op de ontwikkeling van het kind, die zij ook in het onderwijs een
plek geven. Hierbij hoort het functioneel gebruik van de basistaal als ondersteuning van het schoolse
leren en verdere optimale ontwikkeling van alle talen [1,12].
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Begrippenlijst:

Basistaal:
de eerste taal/talen die een kind aangeboden krijgt door ouder(s)/verzorger(s) en verwerft
Harttaal:
je sterkste taal, de taal waarin je emoties het beste kan uiten
Meertalig kind:
een kind dat één/meer basistalen verwerft op jonge leeftijd naast de nationale taal (hier het
Nederlands)
Moedertaal:
de harttaal van de moeder van het kind
Onderwijstaal:
de taal waarin het onderwijs wordt aangeboden
Thuistaal:
de taal/talen die in de thuissituatie door ouder(s)/verzorger(s) en brusjes met het kind gesproken
wordt/worden
Vadertaal:
de harttaal van de vader van het kind
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