
Almelo, juni 2016 

Advies meertalig opvoeden 

 

 

Het advies voor meertalig opvoeden bestaat uit drie delen: 

 

 Advies tweetalig opvoeden voor ouders die beiden voldoende goed Nederlands spreken. 

 Advies tweetalig opvoeden voor ouders waarvan één van beide ouders voldoende goed 

Nederlands spreekt. 

 Advies tweetalig opvoeden voor ouders die beide niet of onvoldoende goed Nederlands 

spreken. 

Aandachtspunten zijn: 

 Het is belangrijk om te realiseren dat het om een algemeen advies gaat. Iedere situatie is 

specifiek en vraagt om een advies op maat. 

 Het is van belang te weten wie de primaire opvoeder is. Het maakt verschil of een kind 

meestal thuis is bij goed Nederlands sprekende ouders of bijvoorbeeld bij een ander 

familielid, die het Nederlands minder goed beheerst en in de moedertaal met het kind 

spreekt. 

 VVE Thuis is voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen vaak te moeilijk. 

Informeer bij de VVE Thuis begeleidster naar de mogelijkheden. 

 

Hopelijk draagt dit advies eraan bij dat de verschillende organisaties en instellingen ‘een zelfde 

taal’ gaan spreken. 
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Algemeen  

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 
 
Eén ouder – één taal; de ene 
ouder spreekt Nederlands en 
de andere ouder de 
moedertaal. 
 
 
Voor een één oudergezin 
geldt; één taal per situatie 
(zie aanvullend advies). 
 
Vanaf de geboorte kan 
begonnen worden met het 
aanbieden van twee talen. 
 

 
Een mogelijk alternatief is één 
taal per situatie. 
Bijvoorbeeld ’s morgens 
Nederlands en ’s middags de 
moedertaal, buitenshuis altijd 
Nederlands, maar op bezoek 
bij ‘vaste’ familieleden (zoals 
slecht Nederlands sprekende 
grootouders) altijd de 
moedertaal. 
 
Draag zorg voor een rijk 
taalaanbod door voor te lezen, 
veel met het kind in gesprek te 
gaan, liedjes te zingen  en zorg 
te dragen voor het aanbieden 
van een grote woordenschat. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
goede, educatieve Tv -
programma’s.  
Goede, educatieve, 
Nederlands talige Tv-
programma’s zorgen er ook 
voor dat uw kind (indien nodig) 
in aanraking komt met een 
goede uitspraak van de 
Nederlandse taal. 
 
 
 

 
Voldoende goed Nederlands 
wil zeggen: goede uitspraak en 
woordbouw. De zinsbouw 
moet redelijk voldoende zijn. 
 
De gekozen aanpak moet 
consequent doorgevoerd 
worden, zodat voor uw kind 
duidelijk en voorspelbaar is 
wanneer welke taal gesproken 
wordt. 
 
Het is belangrijk dat er gezorgd 
wordt voor balans in het 
aanbieden van de moedertaal 
en de Nederlandse taal 
(probeer beide talen evenveel  
te stimuleren). 
 
Doordat een kind de klanken 
goed aanleert kunnen 
eventueel toekomstige 
spellingsproblemen 
voorkomen worden. kind dat 
‘joef’ zegt in plaats van ‘juf’, 
schrijft waarschijnlijk ook ‘joef’. 
 
Wanneer de Nederlandse 
uitspraak  van een kind 
onvoldoende is, is logopedie 
raadzaam. 
 

 

 

 

 

 

 

Advies tweetalig opvoeden voor ouders die beide voldoende goed 
Nederlands spreken 



Almelo, juni 2016 

Extra ondersteuning kinderen 2-6 jaar  

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent 
volhouden. 
 
 
Houd regelmatig contact met 
de pedagogisch medewerker/ 
leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 

 
Deelnemen aan  VVE Thuis. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
TV programma’s als: 
‘Zandkasteel’  (Zappelin) en 
‘Sesamstraat’. 
 

 
VVE Thuis is een aanvulling op 
het aanbod dat een kind op de 
peuterspeelzaal/kinderopvang 
en in groep 1 en 2 van de 
basisschool krijgt. 

 

Extra ondersteuning kinderen groep 3-4 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent volhouden. 
 
Houd regelmatig contact met 
de leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 

 
Stimuleren leesproces 
Laat uw kind dagelijks (samen 
met u) een stukje lezen om het 
leesproces te bevorderen.  
De school en de bibliotheek 
kunnen adviseren welke 
boeken geschikt zijn. 
 
Heeft u een kind in groep 3 
dan kunt u deelnemen aan 
’Overstap’. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv- programma’s als: 
  ‘Sesamstraat’ en 
programma’s van ‘Zappelin’. 
 

 
‘Overstap’ is een aanvulling op 
het aanbod dat een kind in 
groep 3 van de basisschool 
krijgt. 
 
Kinderen kunnen gratis lid 
worden van de bibliotheek. 
 

 

Extra ondersteuning kinderen groep 5-6-7-8 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent volhouden. 
 
Houd regelmatig contact met 
de leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 
Blijf alert dat zowel de 
moedertaal als het 
Nederlands  

 
Stimuleer uw kind om dagelijks 
zelf of samen met u te lezen. 
De school en de bibliotheek 
kunnen adviseren welke 
boeken geschikt zijn. 
 
Wereldoriëntatie 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’s als: 

 
Veel lezen ondersteunt de 
woordenschatontwikkeling. 
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voldoende aandacht krijgen. 
 

Jeugdjournaal, Klokhuis en 
School TV. 

 

Algemeen 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
De ouder die voldoende goed 
Nederlands spreekt zorgt voor 
het aanbod van de 
Nederlandse taal, de andere 
ouder spreekt de moedertaal. 
 
Begin vanaf de geboorte met 
het aanbieden van de twee 
talen.  
 

 
Wanneer u als gezin bij elkaar 
bent kan de moedertaal 
worden gesproken, 
bijvoorbeeld aan tafel. 
 
Draag zorg voor een rijk 
taalaanbod door voor te lezen, 
veel met uw kind in gesprek te 
gaan, liedjes te zingen  en zorg 
te dragen voor het aanbieden 
van een grote woordenschat. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
goede, educatieve Tv -
programma’s. 
Goede, educatieve, 
Nederlands talige Tv-
programma’s zorgen er ook 
voor dat uw kind (indien nodig) 
in aanraking komt met een 
goede uitspraak van het 
Nederlands. 
 
 
 
 

 
Voldoende goed Nederlands 
wil zeggen: goede uitspraak en 
woordbouw. De zinsbouw 
moet redelijk voldoende zijn. 
 
De gekozen aanpak moet 
consequent doorgevoerd 
worden, zodat voor het kind 
duidelijk en voorspelbaar is 
wanneer welke taal gesproken 
wordt. 
 
Het is belangrijk dat er gezorgd 
wordt voor balans in het 
aanbieden van de moedertaal 
en de Nederlandse taal 
(probeer beide talen evenveel  
te stimuleren). 
 
Doordat een kind de klanken 
goed aanleert kunnen 
eventueel toekomstige 
spellingsproblemen 
voorkomen worden. Een kind 
dat ‘joef’ zegt in plaats van 
‘juf’, schrijft waarschijnlijk ook 
‘joef’. 
 
Wanneer de Nederlandse 
uitspraak  van een kind 
onvoldoende is, is logopedie 
raadzaam. 
 
 
 

 

 

  

Advies tweetalig opvoeden voor ouders waarvan één van beide 
ouders voldoende goed Nederlands spreekt 
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Extra ondersteuning kinderen 2-6 jaar  

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent 
volhouden. 
 
Houd regelmatig contact met 
de Pedagogisch medewerker/ 
leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 

 
U kunt deelnemen aan 
 VVE  Thuis. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’ als: 
‘Sesamstraat’ en programma’s 
van Zappelin 
(bijv.Zandkasteel’)  

 
VVE  Thuis is een aanvulling op 
het aanbod dat een kind op de 
peuterspeelzaal/kinderopvang 
en in groep 1 en 2 van de 
basisschool krijgt. 
 
 

 

Extra ondersteuning kinderen groep  3 en 4 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent volhouden. 
 
 
Houd regelmatig contact met 
de leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 

 
Stimuleren leesproces 
Laat uw kind dagelijks (samen 
met de voldoende goed 
Nederlands sprekende ouder) 
een stukje lezen om het 
leesproces te bevorderen.  
De school en de bibliotheek 
kunnen adviseren welke 
boeken geschikt zijn. 
 
Heeft u een kind in groep 3, 
dan kunt u deelnemen aan 
 ‘Overstap’. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’s als: 
 ‘Sesamstraat’ en programma’s 
van ‘Zappelin’. 

 
‘Overstap’ is een aanvulling op 
het aanbod dat een kind in 
groep 3 van de basisschool 
krijgt. 
 
Kinderen kunnen gratis lid 
worden van de bibliotheek. 
 

 

Extra ondersteuning kinderen groep 5-6-7 -8 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent volhouden. 
 
Houd regelmatig contact met 
de leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 
Blijf alert dat zowel de 
moedertaal als het 
Nederlands  

 
Stimuleer uw kind om dagelijks 
zelf of samen met u te lezen. 
De school en de bibliotheek 
kunnen adviseren welke 
boeken geschikt zijn. 
 
Wereldoriëntatie 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’s als: 

 
Veel lezen ondersteunt de 
woordenschatontwikkeling. 
 
Kinderen kunnen gratis lid 
worden van de bibliotheek. 
 



Almelo, juni 2016 

voldoende aandacht krijgen. 
 

Jeugdjournaal, Klokhuis en 
School TV. 

 

Algemeen 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Beide ouders spreken alleen 
de moedertaal met hun kind 
om te zorgen voor een 
stabiele taalbasis.  
Belangrijk is dat ouders zorgen  
voor een rijk taalaanbod in de 
moedertaal door voor te 
lezen, veel met het kind in 
gesprek te gaan, te zingen  en 
zorg te dragen voor het 
aanbieden van een grote 
woordenschat. 
 
Het kind komt dan later, vaak 
vanaf de peuterspeelzaal, in 
aanraking met de Nederlands 
taal. 

 
Om te zorgen dat uw kind  
thuis toch iets met de 
Nederlandse taal in aanraking 
komt, kunt u samen met uw 
kind kijken naar Nederlands 
talige, educatieve Tv-
programma’s en/ of apps.  
 
Goede, educatieve, 
Nederlands talige Tv-
programma’s zorgen er ook 
voor dat uw kind in aanraking 
komt met een goede uitspraak 
van de Nederlandse taal. 
 
Maak gebruik van een 
(voldoende goed Nederlands 
sprekend) netwerk: oudere 
broers/zussen, familieleden, 
vrienden, buren, etc. 

 
 
 
 

 
Voldoende goed Nederlands 
wil zeggen: goede uitspraak en 
woordbouw. De zinsbouw 
moet redelijk voldoende zijn. 
  
Een rijk aanbod in de 
moedertaal zorgt ervoor dat 
een kind de Nederlandse taal 
makkelijker leert. 
 
Een aanbod van onvoldoende 
goed Nederlands of meerdere 
talen door elkaar gebruiken, 
kan leiden tot een 
taalachterstand in beide talen. 
De zins- en woordbouw van de 
afzonderlijke talen kan heel 
verschillend zijn, waardoor 
fouten ontstaan die later 
moeilijk te herstellen zijn, zoals 
‘die meisje’. 
 
Doordat een kind de uitspraak 
van de Nederlandse taal goed 
aanleert kunnen eventueel 
toekomstige 
spellingsproblemen 
voorkomen worden. Een kind 
dat ‘joef’ zegt in plaats van 
‘juf’, schrijft waarschijnlijk ook 
‘joef’.  
 
Wanneer de Nederlandse 
uitspraak  van een kind 
onvoldoende is, is logopedie 
raadzaam. 
 
 
 

 

Advies tweetalig opvoeden voor ouders die beiden onvoldoende 
goed Nederlands spreken 



Almelo, juni 2016 
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Extra ondersteuning kinderen 2-6 jaar 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent 
volhouden. 
 
Houd regelmatig contact met 
de pedagogisch medewerker/ 
leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 
 
 

 
Indien mogelijk kunt u 
deelnemen aan VVE  Thuis 
(informeer naar boekjes in de 
eigen taal). 
 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’s als: 
 ‘Sesamstraat’ en 
programma’s van Zappelin 
bijv. ‘Zandkasteel’.  
 
 

 
VVE thuis  is een aanvulling op 
het aanbod dat een kind op de 
peuterspeelzaal/kinderopvang 
en in groep 1 en 2 van de 
basisschool krijgt. 
 

 

 

Extra ondersteuning kinderen in groep  3 en 4 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent volhouden. 

 
 

 
Houd regelmatig contact met 
de leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 

 
Laat uw kind dagelijks een 
stukje lezen om het leesproces 
te bevorderen.  
Schakel hiervoor indien 
mogelijk hulp in van oudere 
broers/zussen, familieleden, 
etc. die de Nederlandse taal 
voldoende goed spreken. 
De school en de bibliotheek 
kunnen adviseren welke 
boeken geschikt zijn voor uw 
kind. 
 
Heeft u een kind in groep 3, 
dan kunt u deelnemen aan 
‘Overstap’. 
 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’s als: 
 ‘Sesamstraat’ en programma’s 
van ‘Zappelin’. 
 
 

 
‘Overstap’  is een aanvulling op 
het aanbod dat een kind in 
groep 3 van de basisschool 
krijgt. 
 
Kinderen kunnen gratis lid 
worden van de bibliotheek. 
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Extra ondersteuning kinderen in groep 5-6-7-8 

Advies Aanvullend advies Aanvullende uitleg 

 
Blijf bovenstaand algemeen 
advies consequent volhouden. 

 
 
Houd regelmatig contact met 
de leerkracht over de 
taalontwikkeling van uw kind. 
 

 

 
Stimuleer uw kind om dagelijks 
zelf te lezen. 
De school en de bibliotheek 
kunnen adviseren welke 
boeken geschikt zijn. 
 
Wereldoriëntatie 
Kijk samen met uw kind naar 
Tv-programma’s als: 
Jeugdjournaal, Klokhuis en 
School TV. 
 
Maak gebruik van een 
(voldoende goed Nederlands 
sprekend) netwerk: oudere 
broers/zussen, familieleden, 
vrienden, buren, etc. 
 

 
Veel lezen ondersteunt de 
woordenschatontwikkeling. 
 
Kinderen kunnen gratis lid 
worden van de bibliotheek. 
 

 

 


