
 

Meertalig opvoeden: dat is positief! 
 
Beste ouder, 
 
Kind en Gezin wil je ondersteunen bij de 
taalontwikkeling van je kind en bij je meertalige 
opvoeding. Ouders, grootouders, 
kinderbegeleiders, broers en zussen … zorgen 
ervoor dat je kind een of meerdere talen kan 
leren. 
Daarom vertalen we de belangrijkste informatie 
over taalontwikkeling, taalstimulering en 
meertalig opvoeden.  
De uitgebreide informatie vind je in het 
‘Kameleonboekje’ en de brochure ‘Meertalig opvoeden’.  
 
 
 
 
 

Kameleonboekje  
 
Dit boekje ondersteunt je om na te denken over hoe je je 
kind meertalig wil opvoeden. Het brengt jouw gezin en de 
omgeving in kaart, zodat je samen een keuze kan 
maken. Want meertalig opvoeden kan op verschillende 
manieren. Er is niet één goede keuze.  
Elk gezin is anders en kiest dit zelf. Maar er zijn heel 
wat dingen om af te wegen.  
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‘Meertalig opvoeden in ons gezin’ 
 
1. Onze wensen 

• Welke talen wil je graag doorgeven aan je kind? En waarom? 
• Waar moeten de talen voor dienen? 
• Zijn de verschillende talen even belangrijk? 
• Hoe goed moet je kind de talen kennen? 
• Heeft iedereen binnen het gezin dezelfde verwachtingen? 

2. Wie spreekt welke taal? 
Een kind leert de talen die je met hem spreekt.  
Die talen moeten vaak gesproken worden. 

• Ouder(s) 
• Broers en zussen 
• Grootouders 
• In de kinderopvang 
• Anderen (tantes, nonkels, buren, vrienden, …) 

3. Waar spreken we welke taal? 
Het kan zijn dat je verschillende talen spreekt met je kind op verschillende 
plaatsen. 

• Thuis 
• Onderweg 
• Op bezoek 
• In de kinderopvang 
• Op school 

4. Onze keuze  
Hoe gaan we ons kind verschillende talen leren? 

• Welke talen? 
• Met wie? 
• Hoe? 

Je kan kiezen voor ‘Eén ouder, één taal’, ‘mixen’, ‘Nederlands en mixen’, 
‘thuistaal en mixen’, ‘enkel thuistaal’, ‘drie talen’,… 

  
Meer informatie vind je op onze website.  
 



 
3 

Brochure Meertaligheid 
Je kind meertalig opvoeden: dat is positief! 
 
 
Hoe meer taal, hoe beter! 
 
Van babygeluidjes naar woordjes en zinnen: een taal 
leren is een wonder! Je kind oefent zelf heel veel met 
zijn stem, maar heeft ook anderen nodig om talen te 
leren. 
 
Ouders, grootouders, broers en zussen, 
kinderbegeleiders... die veel praten met je kind, 
helpen het hierbij. Al vanaf de geboorte kan een 
kind een of meerdere talen leren. Tegelijk of 
opeenvolgend. 
 
Als ouder heb je wellicht vragen als je meertalig wil opvoeden. 
Deze brochure wil je informeren en inspireren. Met heel veel tips die je 
onmiddellijk kan proberen! 
 

De ontwikkeling van taal tussen 0 en 3 jaar 

 
Leren praten is een wonder! Je baby maakt onbewust zijn eerste babygeluidjes. 
2,5 jaar later babbelt je peuter de hele dag door en begrijpt hij heel veel. 
 

1. Tijdens de zwangerschap 
• Week 21: je baby kan je al horen! 

2. Baby 0-15 maanden 
• De eerste geluidjes 
• Huilen 
• Tateren 
• Brabbelen: vanaf 7 maanden begint een baby te brabbelen: 'da-da-da' en 'ma-ma-

ma'. 
• Het eerste woordje: rond de leeftijd van 1 jaar komen de eerste woordjes. Niet 

perfect, maar wel te begrijpen. 
3. Peuter 15 maanden tot 3 jaar 

• Veel nieuwe woorden 
• De eerste zinnen: rond de leeftijd van 1,5 jaar maakt je kind voor het eerst zinnen 

met twee woorden. 
• Langere zinnen 

4. Kleuter 3 tot 6 jaar 
• Zinnen van 3 tot 5 woorden 
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Hoe help je je kind bij de taalontwikkeling? 
 

1. Praat veel met je baby! 
Voer gesprekjes met je baby. Geef hem tijd om te 
reageren. En reageer op zijn geluidjes, bewegingen 
… Hoe meer je praat met je kind, hoe meer kans hij 
krijgt om taal te leren. 

2. Begin vanaf de geboorte 
Praat met je baby, al vanaf de geboorte! Ook al 
praat hij zelf nog niet, hij leert volop taal. 

3. De hele dag! 
Praten met je kind kan de hele dag. Tijdens het eten en verzorgen. Of tijdens een 
wandeling. Of als je samen speelt. Het is iets spontaan en natuurlijk. 

4. Vertellen, zingen, voorlezen ... 
Je kan je kind op verschillende manieren helpen bij zijn taalontwikkeling. Je 
kind geniet als je liedjes voor hem zingt. Samen een boek lezen is gezellig. Of vertel een 
verhaal. Ook zo leert je kind nieuwe woorden 
 
 

Tips voor een meertalige opvoeding 

 
• Spreek met je kind de taal of talen waar je je goed bij voelt en die je het best kan. Als 

praten natuurlijk voelt en spontaan verloopt, is dat goed voor de taalontwikkeling van 
je kind. 

• Meertalig opvoeden? Denk al tijdens de zwangerschap na over de plaats van de 
verschillende talen in je gezin en in je omgeving. Maak afspraken over wie welke taal 
of talen zal spreken met je kind. 

• Zorg dat de verschillende talen genoeg aan bod komen. Een kind leert de taal of talen 
die je vaak met hem spreekt. 

• Ken je liedjes, verhalen of boeken in je thuistaal? Laat je kind er mee van genieten!  
Zo geef je je thuistaal door. 

• Rijke thuistaal  
Een rijke thuistaal zorgt voor een stevige basis om andere talen te leren. Spontane 
gesprekjes tussen ouder en kind in de thuistaal, zijn heel goed voor de 
taalontwikkeling. 

• Afspraken maken 
Maak duidelijke afspraken over wie welke taal spreekt, en op welke momenten. Zo kan 
elke taal voldoende aan bod komen. Als de thuistaal niet genoeg aan bod komt, is er 
kans dat je kind de thuistaal minder goed zal leren of zelfs verliest. 

• Eerste contact met het Nederlands 
Als je thuis geen Nederlands spreekt, kan het een goed idee zijn om je kind enkele 
dagen naar de kinderopvang te laten gaan. Zo is het Nederlands geen vreemde taal 
meer bij de start op school. En het is positief voor zijn welbevinden! Je kind speelt er 
met andere kinderen en ontdekt de wereld! Ook jij als ouder ontmoet er andere 
ouders. 
 
 



 
5 

• Verschillen tussen talen 
Een meertalig kind spreekt en gebruikt niet elke taal op dezelfde manier. Dat is heel 
normaal! Veel hangt af van de manier waarop ze in contact komen met de 
verschillende talen, en met de kansen die er zijn om die talen te gebruiken: lezen en 
schrijven op school, spreken op school en thuis ... 
 

 

Heb je nog vragen? Waar kan je terecht? 

Wil je hier over praten, stel dan je vraag aan Kind en Gezin. Je kan dit samen 
bespreken op het consultatiebureau of tijdens een huisbezoek. 
Of je kan je vraag stellen via de Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100. 
Kortom: je bent welkom met je vragen! 
 

Stel je vraag via de Kind en Gezin-Lijn: 
078 150 100. 
Bel met een medewerker van Kind en 
Gezin, elke werkdag van 8 tot 20 uur. Mail 
ons via het contactformulier op 
kindengezin.be. 
 
 
 


