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Samenvatting 
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die meertalig zijn opgevoed een achterstand in 

vocabulaire hebben (Bialystok E. , 1986). Dit is een negatief gevolg van de meertalige opvoeding. Wij 

hebben onderzoek gedaan om erachter te komen wat de gevolgen zijn. Daarom luidt onze 

hoofdvraag: ''Wat zijn de gevolgen van een meertalige opvoeding?” Deze hoofdvraag hebben wij 

onderzocht aan de hand van vijf deelvragen, die onderbouwd zijn door literatuur en een enquête. 

Deze enquête bestaat uit vijftien vragen, ingevuld door leerlingen uit alle klassen van het Marnix 

Gymnasium. Deze data zijn verwerkt tot tabellen en grafieken, en daaruit zijn onderstaande 

conclusies getrokken: 

 Wat is meertaligheid?  

Met meertaligheid wordt meestal bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend 

van meer dan één taal kan bedienen. Er is onderscheid tussen simultane en successieve 

meertaligheid. Er zijn verschillende taalfamilies te onderscheiden op de wereld. De 

taalfamilie van de eventuele derde taal die een tweetalige verwerft, heeft geen invloed op de 

mate van moeiteloosheid die de meertalige ervaart bij het leren.  

 Is er verschil in de hersenen van een ééntalige en van een meertalige?  

Er is zeker verschil in de hersenen van meertaligen vergeleken met ééntaligen, waarbij de 

meertaligen hoofdzakelijk voordelen ervaren. De hersenactiviteit van een meertalige is 

intenser en weidser verbreid. Hierbij is de locatie van activiteit bij taal van vroegmeertaligen 

meer verdeeld dan bij ééntaligen of laatmeertaligen. Daarnaast wordt dementie gemiddeld 

later gediagnostiseerd bij meertaligen, hebben zij meer witte stof en vervalt hersenweefsel 

minder snel. Bij meertaligen is de inhibitie beter maar ze kunnen vaker niet op een woord 

komen. 

 Wat is in theorie de beste manier om een kind meertalig op te voeden? 

Uit het interview bleek dat de één-ouder-één-taal strategie wordt gezien als de beste, 

hoewel daar nauwelijks bewijs voor is. Uit ons onderzoek bleek dat de strategie waarbij thuis 

een minderheidstaal gesproken wordt het meest succesvol is. 

 Hebben meertaligen een taalvoorkeur? 

Wij hebben vastgesteld dat de moedertaal vaak verschillend is van de voorkeurstaal 

betreffende spreken, denken en dromen. Dat duidt erop dat meertaligen vaak niet 

denken/dromen/spreken in de taal die zij zien als hun moedertaal.  

 Is meertalig opvoeden vanuit empirisch perspectief van de meertalige succesvol?  

Uit ons statistisch onderzoek bijkt dat de meertalige opvoeding door meertaligen als 

succesvol gezien wordt. Zij beweren in het verleden weinig tot geen problemen ondervonden 

te hebben, momenteel weinig tot geen achterstand te hebben en zelfs een groot deel 

beweert de eigen kinderen meertalig op te willen voeden. 

Als antwoord op de hoofdvraag: De gevolgen van meertalige opvoeding zijn omvangrijk. Onze 

belangrijkste conclusie is dat er minder negatieve dan positieve gevolgen in praktijk worden 

aangetroffen bij meertalige mensen.  Er bleek uit de resultaten van de enquête dat er weinig 

taalachterstand ondervonden wordt. Dit contrasteert echter met onderzoeken waaruit bleek dat de 

taalbeheersing wel lijdt onder de meertalige opvoeding. Neurologisch zijn de voordelen groot en 

vaak levenslang, er zijn echter ook een aantal nadelen. 
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Inleiding 
De hemel heeft altijd tot de verbeelding van de mens gesproken. Soms valt er plotseling water uit, en 

soms schieten er lichtflitsen uit voorafgegaan door flink gerommel. Het verlangen om naar de hemel 

te reiken en te onderzoeken wie daar nu eigenlijk verantwoordelijk voor is gaat al ver terug in de 

geschiedenis. Volgens Genesis 11:9 vestigden nakomelingen van Noach zich enkele jaren na de 

zondvloed in één gemeenschap in het land Sinear, vlakbij de Eufraat. Zij bouwden samen een stad en 

waren van plan een toren te bouwen die zou reiken tot de hemel. Een dergelijke onderneming was 

mogelijk dankzij de goede communicatie, iedereen sprak dezelfde taal. Deze Toren van Babel zou 

dienen als herkenningspunt zodat alle mensen bij elkaar konden blijven, ondanks dat God de mensen 

vriendelijk verzocht had zich over de aarde te verspreiden. God keek dit imposante project zo eens 

aan en concludeerde dat de werklui te ambitieus waren. Ze probeerden hem te benaderen in zijn 

grootsheid en hadden immers niet naar zijn opdracht geluisterd. Als straf hiervoor ontnam God de 

mensen de factor die hen gezamenlijk zo sterk maakte: communicatie. Hij liet hen allemaal een 

andere taal spreken, waardoor massaverwarring ontstond en de bouw niet doorgezet kon worden. 

'Babel' zou dan ook verwarring betekenen, en zo ontstond de uitspraak 'Babylonische 

spraakverwarring'. Door Gods ingrijpen verspreidden de mensen zich alsnog over de aarde en kreeg 

elk volk een eigen taal. Het is fascinerend om te zien hoe taaldifferentiatie wordt gezien als iets 

negatiefs, terwijl het eigenlijk een mooie ontwikkeling is. Wij zijn van ons oorspronkelijk gekozen 

onderwerp, sprookjes, afgestapt omdat taal ons ook betovert. Wat is mooier dan het beheersen van 

meerdere talen? Daarom luidt onze hoofdvraag: ''Wat zijn de gevolgen van een meertalige 

opvoeding?'' Daar horen de volgende deelvragen bij:  

1) Wat is meertaligheid?  

2) Is er verschil in de hersenen van een ééntalig en een meertalig persoon? 

3) Is meertalig opvoeden vanuit empirisch perspectief van de meertalige zelf succesvol? 

4) Wat is de effectiefste manier van meertalig opvoeden? 

5) Hebben meertaligen een taalvoorkeur? 

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij 130 enquêtes afgenomen. Deze hebben wij gehouden 

op het Marnix Gymnasium, in alle klassen. Alvorens het overhandigen van de enquête vroeg wij naar 

drie variabelen: leeftijd van tweedetaalverwerving, taalvaardigheid in beide talen en de manier van 

verwerving. Deze vragen hebben wij gesteld om de validiteit van de resultaten te waarborgen. De 

verkregen data zijn verwerkt tot tabellen en grafieken. Daarnaast hebben wij een telefonisch 

interview gehouden met een assistent-professor en hebben wij ons gestort in literatuuronderzoek. 

Uit de combinatie hiervan vloeide dit corpulente profielwerkstuk voort. Veel leesplezier! 
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Hypothesen 
Voordat wij aan het onderzoek begonnen, dat wij in de inleiding hebben toegelicht, hebben wij een 

aantal hypothesen gesteld. Onze hypothesen zijn te verdelen in categorieën, namelijk 

taalverwerving, taalbeheersing en neurologie. 

Taalverwerving: 

Één-ouder-één-taal politiek is de effectiefste manier van meertalig opvoeden. 

Talen leren die in dezelfde taalfamilie zijn als een taal waarmee iemand opgevoed is, is significant 

makkelijker. 

Talen leren gaat over het algemeen beter bij meertalig opgevoede mensen. 

Taalbeheersing: 

In vroege levensjaren heeft een meertalig kind juist moeite met taalbeheersing. 

Neurologie: 

Het brein van ééntalig en meertalig opgevoede mensen is hetzelfde. 
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1. Wat is meertaligheid? 
Met meertaligheid wordt meestal bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend van 

meer dan één taal kan bedienen. 

Verschillende vormen van meertaligheid 
Er zijn twee vormen van meertaligheid, simultane en successieve  meertaligheid.  

Simultane meertaligheid is als een kind meerdere moedertalen leert in de eerste zeven jaar van 

zijn/haar leven. Dit is bijvoorbeeld het geval als het kind opgroeit met ouders met verschillende 

moedertalen. Dit is vergelijkbaar met als een kind opgroeit met één taal. Een logisch verschil is dat 

het langer duurt om beiden talen onder de knie te krijgen dan bij het opgroeien met één taal. Ook 

kan het kind thuis opgevoed worden met een moedertaal die afwijkt van de taal die in de omgeving 

gesproken wordt. Op deze vorm van meertaligheid zullen wij ons focussen tijdens het onderzoek.  

Successieve meertaligheid is als een iemand boven de zeven jaar een tweede taal bijleert.  Dit is dus 

niet zijn/haar moedertaal. De tweede taal (en mogelijk derde) wordt geleerd met de moedertaal als 

basis. Dit wil zeggen dat de het wordt vertaald vanuit de moedertaal.  (Goorhuis, sd) 

Taalfamilies in Europa 
Om een tweede taal te leren kan het van belang zij of deze taal lijkt op de taal die je als moedertaal 

kent. Zo zijn er talen die meer op elkaar lijken dan andere talen. Deze kunnen tot dezelfde taalfamilie 

behoren. Over de wereld zijn er veel verschillende taalfamilies. De meeste talen die gesproken 

worden in Europa behoren tot de Indo-Europese taalfamilies. 3000 jaar voor Christus werd er Indo-

Europees gesproken en hieruit zijn Indo-Europese taalfamilies ontstaan.  

Germaanse talen zijn ongeveer 1000 jaar voor Christus ontstaan. Hierbij horen Deens, Duits, Engels, 

IJslands, Nederlands, Afrikaans, Zweeds, Faeröers, Fries en Jiddisch . Voordat deze talen uit het 

Germaans ontstonden was er slecht West-Germaans, Noord-Germaans en Oost-Germaans. 

(Marynissen & Janssens, 2005) Oost-Germaans is uitgestorven. De Scandinavische talen, namelijk 

Deens, IJslands , Noors en Zweeds, behoren tot wat vroeger het Noord-Germaans was. Tot West-

Germaans horen Nederlands dus ook Afrikaans, Fries, Duits en Engels. 559 miljoen mensen spreken 

een Germaanse taal als moedertaal.  

Romaanse talen zijn oorspronkelijk onderdeel van de Italische taalfamilie. Echter zijn dit nog de 

enige levende talen.  Ze stammen af van het Latijn.   Onder Romaans valt Italiaans, Spaans, Frans, 

Portugees en Roemeens. 791 miljoen mensen spreken een Romaanse taal als moedertaal. 

Slavische talen zijn te verdelen in West-Slavisch, Oost-Slavisch en Zuid-Slavisch. Onder West-Slavisch 

vallen  Kasjoebisch, Nedersorbisch, Oppersorbisch, Pools, Silezisch, Slowaaks en Tsjechisch. Tot Oost-

Slavisch behoren  Oekraïens, Roetheens, Russisch en Wit-Russisch. En De Zuid-Slavische talen zijn de 

Servo-Kroatische talen, Bulgaars, Macedonisch en Sloveens.  315 miljoen mensen spreken een 

Slavische taal als moedertaal, waarvan 145 miljoen mensen Russisch als moedertaal spreken.  
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Er worden tegenwoordig nog maar vier 

Keltische talen gesproken, namelijk Bretons, 

Iers, Schots-Gaelisch en Welsch. 

Baltische talen zijn ook weer te verdelen in 

Oost-Baltisch en West-Baltisch. De West-

Baltische talen zijn echter uitgestorven. De 

Oost-Baltische talen, Lets en Litouws, zijn dus 

nog de enige levenden Baltische talen. Hoewel 

talen die uit dezelfde taalfamilie ontstaan zijn 

vaak verwant zijn, is dit bij Lets en Litouws niet 

het geval (Carrafiello, Spaepen, & Vertongen, 

2003). Door ongeveer 7 miljoen mensen 

worden deze momenteel als moedertaal 

gesproken. 

Onder Griekse talen vallen momenteel alleen 

nog het Nieuwgrieks, Romeyka en Pontisch, 

die uit het Oudgrieks dat leerlingen op 

gymnasia leren is ontstaan. 13,5 miljoen 

mensen spreken een van deze talen als 

moedertaal.  

Onder Albanese talen valt er slechts één, 

namelijk Albanees. Dit wordt gesproken in 

Albanië, door 6 miljoen mensen.  

In Figuur 1 worden niet alle Indo-Europese taalfamilies getoond. Namelijk zijn er ook nog: 

Onder Indo-Iraanse talen vallen Ossetisch, Koerdisch, Hindi en Romani. 

De enige taal die onder Armeense talen valt is Armeens. Dit wordt gesproken door 6,3 miljoen 

mensen.  

Taalfamilies in het onderzoek 
In het onderzoek dat wij gedaan hebben zijn een aantal talen aan bod gekomen die niet onder de 

Indo-Europese talen vallen die zojuist genoemd zijn.  

Een taal die veel voor kwam is Berbers. Deze valt onder de Berbertalen. Een andere taal die veel 

voorgekomen is, is het Arabisch, die onder de Semitische talen valt. Verder sprak een aantal 

leerlingen Chinees, dat uiteraard bij de Chinese talen hoort. Een enkele leerling sprak Singalees, wat 

onder de Indo-Arische talen valt. Tot slot was er een respondent die Filipijns spreekt als moedertaal, 

wat tot de Austronesische talen behoort.  

Wij hebben de meertalige leerlingen gevraagd of zij nog een derde taal erbij geleerd hebben na hun 

zevende, en hoe dit is vergaan. Van de 130 leerlingen hebben er veel een derde taal bij geleerd.  

 

Figuur 1 
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Figuur 2 

In Figuur 2 staat weergegeven welke taalfamilies gecombineerd zijn door de leerlingen. Omdat de 

leerlingen op een Nederlandstalige school zitten, en altijd een van de simultane moedertalen 

Nederlands is, zijn slechts de taalfamilie van de ‘tweede’1 en derde taal weergegeven. De 

eerstgenoemde taalfamilie is van één van de moedertalen, namelijk van de taal die niet Nederlands 

is. De als tweede genoemde taalfamilie is van de taal die de leerling als derde taal verworven heeft.  

Daarom duidt  ‘Germaans en Romaans’ op iets anders dan ‘Romaans en Germaans’, namelijk dat de 

leerling opgegroeid is met twee Germaanse talen en daar vervolgens een Romaanse taal bijleert. 

‘Romaans en Germaans’ betekent dat de leerling opgevoed is met een Romaanse taal en een 

Germaanse taal en vervolgens een tweede Germaanse taal erbij leert.  

Van de 130 enquêtes zijn er niet veel verschillende taalfamilies overgebleven, omdat niet alle 

leerlingen een derde taal verworven hebben. Daarnaast waren de taalfamilies zeer uiteenlopend en 

hebben wij daarom de gecombineerde taalfamilies met te weinig resultaten niet meegenomen 

hebben in het onderzoek. De mate van succes gaan van 0 tot 4.2 

Opvallend is dat er één combinatie is van twee dezelfde taalfamilies, Germaans en Germaans. Dit os 

ook de taalfamilie van Nederlands, dus hebben de leerlingen die Germaans als tweede en derde taal 

verworven, driemaal een Germaanse taal geleerd. Te verwachten is dat het verwerven van de derde 

taal dan zeer gemakkelijk vergaat. Toch is dit niet zo. Gemiddeld heeft de leerling 2,3/4 aangegeven, 

wat aanduidt dat zij gemiddeld niet vinden dat het leren van de derde taal, in dezelfde taalfamilie, 

hun gemakkelijk verging.  

Uit onderzoek (Bialystok , Luk, Peets, & Sang, 2010) is gebleken 1,738 van de 3 kinderen met een 

meertalige opvoeding een zekere achterstand hebben in hun vocabulaire, in vergelijking met 

ééntalige kinderen. Hieruit bleek ook dat of de twee talen uit dezelfde taalfamilie komen of niet, 

geen invloed heeft hierop.   

                                                           
1
 Dit is dus niet een tweede taal. Deze taal heeft de leerlingen simultaan met het Nederlands als moedertaal 

geleerd. 
2
 Leerlingen konden de mate van succes aangeven met ‘Helemaal mee eens’ = 4, ‘mee eens’ = 3, ‘neutraal’ = 2, 

‘niet mee eens’ = 1 en ‘helemaal niet mee eens’ = 0, als antwoord op de stelling: ‘Een derde taal leren vergaat 
mij goed.’  
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Verder is opvallend dat de combinatie van Semitisch en Germaans en van Slavisch en Germaans zulke 

positieve resultaten (3,6/4) geven. Semitische en Slavische talen lijken niet op Germaans. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat het feit dat het onderzoek op een gymnasium, het hoogste 

onderwijsniveau, is uitgevoerd invloed heeft gehad op de resultaten. Zo zouden op lagere niveaus de 

meertaligen die opgevoed zijn met een Germaanse en Semitische/Slavische moedertaal mogelijk 

meer problemen ondervonden hebben bij het leren van een derde, Germaanse taal3. 

Ook is het opmerkelijk dat jongeren met een Chinese en een Germaanse moedertaal veel moeite 

hebben met het leren van een derde, Germaanse taal. Bekend is dat de Chinees een ander schrift 

heeft dan de Germaanse talen. Toch hoeft dit niet de reden te zijn, gezien Slavische en Semitische 

talen ook een ander schrift hebben.  

Ter illustratie hebben wij een overzicht gemaakt met een aantal dagelijkse woorden, vertaald naar 

andere talen in de taalfamilies: Germaans, Slavisch, Semitisch en Chinees. In Figuur 3 laten wij zien 

hoe de Germaanse taal Duits erg lijkt op het Nederlands. Wij vonden zelfs een cognaat in deze 

steekproef, namelijk bier. Russisch, Arabisch en Chinees verschillen sterk van het Nederlands.  

Nederlands 
(Germaans) 

Duits (Germaans) Russisch 
(Slavisch) 

Arabisch 
(Semitisch) 

Chinees (Chinees) 

Moeder Mutter Мать (mat') ('um ) مأ 母親 (Mǔqīn) 

Vader  Vater Отец (otets) (al'ab ) بأال 父親 (Fùqīn) 

Kat  Katze Кот (kot) (qat) طق 貓 (Māo) 

Bier Bier Пиво (pivo) (bayratan) ةريب 啤酒 (Píjiǔ) 

Water Wasser Вода (voda) (ma'an) ءام 水 (Shuǐ) 

Figuur 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 

 

                                                           
3
 Een oplossing hiervoor is in een vervolgonderzoek deze enquêtes ook uitvoeren op andere niveaus om 

resultaten te krijgen die meer betrouwbaar zijn. 

28% 

39% 

27% 

5% 1% 

Gemak bij andere talen leren 

Zeer gemakkelijk Gemakkelijk Neutraal 

Niet gemakkelijk Absoluut niet gemakkelijk 
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In Figuur 4 staat grafisch weergegeven hoe de leerlingen in het algemeen gemak ervaarden bij het 

leren van andere talen. Wederom laat het zien dat een groot deel (67%) het eenvoudig vond een 

andere taal erbij te leren. 27% heeft hierbij ‘neutraal’ aangegeven, wat inhoudt dat zij geen derde 

taal erbij geleerd hebben en er daarom niks over kunnen zeggen. Slechts 6% beweert het moeilijk te 

vinden om een derde taal erbij te leren.   
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2. Is er verschil in de hersenen van 

een ééntalige en van een meertalige? 
 
De kern van ons mens-zijn huist in een lappendeken van soms slechts 4 millimeter dikke 

botstructuren. De reden dat wij onze ouders kunnen herkennen, een schilderij kunnen maken of 

bewonderen, kunnen rouwen en lief hebben, of een ruimtesonde als de Voyager 1 ons zonnestelsel 

kunnen laten verlaten ligt in een glibberig, vaal grijs hoopje kronkels. Maar niets bezit een grootser 

schoonheid dan deze grenzeloos vernuftige uitvinding van Moeder Natuur. Het stelt ons in staat om 

om te kunnen gaan met de tsunami van taal die ons dagelijks overspoelt. Als we ervan uitgaan dat je 

per dag zo’n dertien uur direct te maken hebt met het gesproken of geschreven woord, en een lees- 

en spreeksnelheid van drie tot vier woorden per seconden machtig bent, omvat de taaltsunami dus 

al gauw 160.000 losse woorden. Dit is te vergelijken met een boek van vierhonderd pagina’s. (dr. 

Brown, 2001) 

 

Hersenduisternis 
Om te kijken wat voor effecten deze woordvloed heeft op het menselijk brein, en om het mysterie 

achter de door taal opgewekte hersenprocessen te ontrafelen, gebruiken wij de zogenaamde ‘black 

box approach’.  

 

 

 

 

 

Het systeem van de black box kan in praktijk relatief makkelijk uitgebeeld worden met een 

denkbeeldig proefje. Men neme een jeugdige hondenliefhebber en een kaartje met daarop het 

woord ’hondje’. Zet de hondenliefhebber op een stoel in een neutrale ruimte en overhandig de 

testpersoon het kaartje. Na het lezen van het woord op het kaartje verschijnt er een glimlachje om 

de mond van ons imaginaire proefkonijn. De input van het woord ’hondje’ resulteerde in de output 

van het glimlachje. Maar wat geschiedde er precies in het hoofd van de testpersoon waardoor die 

omzetting plaats kon vinden?  Om hier achter te kunnen komen dienen wij de black box te 

determineren, en een einde te maken aan diens geheimzinnige duisternis.  

 

Figuur 5: Schematisch overzicht black box approach 

Figuur 6: Black box gedetermineerd 
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Welnu, uit de determinering van de black box kunnen wij halen dat een receptor de input ontving, 

een conductor het signaal verwerkte, en een effector voor de output zorgde. (Sherrington) 

Minder cryptisch en toegepast op ons voorbeeld levert dit de volgende conclusie op: het netvlies 

ontvangt de input als onderdeel van het gezichtszintuig en zet de visuele prikkels om in elektrische 

prikkels met behulp van de staafjes en kegeltjes. De prikkels reizen vervolgens via zenuwen naar de 

hersenen, die de prikkels doorsturen naar de gezichtsspieren. Hierop volgt, na een serie chemische 

reacties in de spier, contractie en/of relaxatie. Het eindresultaat is dan het glimlachje, de output.  

 

Licht in de duisternis 
Dat middelste stapje, het doorsturen van de signalen, is echter nog tamelijk vaag. Hoe doen die 

hersenen dat dan? Een tweetal recente ontwikkelingen in het land der wetenschap heeft ervoor 

gezorgd dat we dichterbij het antwoord op deze vraag kunnen komen. Ten eerste de toepassing van 

EEG (elektro-encefalografie) in de cognitieve neurowetenschappen. Bij deze methode worden 

elektroden op het hoofd geplaatst, meestal bevestigd in een soort muts, die de elektrische 

potentiaalverschillen in de hersenen meten. Een EEG geeft in grafiekvorm de algemene 

hersenactiviteit weer. (Wetenschap.infonu, 2009) Er wordt voor hersenonderzoek vaak gebruik 

gemaakt van ERP’s, ‘event-related potentials’. Een patiënt of proefpersoon wordt dan herhaaldelijk 

blootgesteld aan één specifieke prikkel, bijvoorbeeld een pieptoon of een lichtflits. De computer 

meet het verschil tussen de algemene elektrohersenactiviteit en die van de reactie op de stimulus.  

 

Hiervan neemt hij een gemiddelde, zodat hij een reactiepatroon op kan stellen. Dit wordt tevens in 

grafiekvorm weergegeven. (dr. Curtin, 2010) 

Op deze manier kunnen we zien in welke mate de hersenen reageren op de input. Dit beantwoordt 

helaas nog steeds niet onze vraag. Hiervoor moeten we kijken naar de tweede technische revolutie, 

namelijk het wonder dat ‘brain imaging’ heet. Met de elektrodemuts kon men al min of meer de 

locatie van de neurale activiteit bepalen, namelijk ergens onder de elektrode die het 

spanningsverschil in kwestie mat. Voor het in kaart brengen van de daadwerkelijke 

hersenbedrijvigheid zijn er wat andere techniekjes vereist. Er zijn vijf vormen van brain imaging die 

frequent gebruikt worden: CT, MRI, PET, fMRI en angiografie. Zo hebben we bijvoorbeeld de CT scan, 

wat staat voor Computed Tomography. Deze techniek gebruikt röntgen om het lichaam in ‘plakjes’ te 

analyseren. De computer kan een afbeelding construeren waaruit de locatie, vorm, en dichtheid van 

een weefsel afgelezen kan worden. Bij MRI, Magnetic Resonance Imaging, wordt gebruik gemaakt 

van magneten in plaats van röntgen, waarbij de sterkte van het magnetisch veld ervoor zorgt dat het 

lichaam reageert. De energie-uitzending van het lichaam wordt vervolgens gemeten, en hiervan 

Figuur 7: EEG tegenover ERP 
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Figuur 8 

wordt een afbeelding opgesteld. Ten derde PET, Positron Emission Tomography, wat radioactieve 

positronen gebruikt om verschillen in metabolische en chemische activiteit in het lichaam te vinden. 

Kankercellen bijvoorbeeld delen ongeremd en hebben dus verhoogd metabolisme, wat op scan te 

zien zal zijn. (Dolson, 2001)  

  

 

In Figuur 8 is een CT-scan te zien. Een 

ronddraaiende röntgen-bron zendt een 

smalle, waaiervormige bundel straling uit, 

die door synchroon meedraaiende 

detectoren aan de andere kant van de 

patiënt worden opgevangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Figuur 9 is een MRI-scanner te zien. 

Door de magneten vormen bepaalde 

atoomkernen, meestal van waterstof, 

een soort mini-magneetjes en gaan 

allemaal in de richting van het externe 

magnetische veld staan. Wanneer de 

MRI scanner de radiogolven uitzendt, 

worden kernen tijdelijk uit die 

opstelling geslagen. Wanneer de 

radiogolven stoppen, vallen de 

aangeslagen kernen terug,  waarbij 

energie vrijkomt. De uitzending van die 

energie wordt gemeten en op basis daarvan wordt de afbeelding gemaakt. (Bos, sd) 

Bij fMRI wordt het onderscheid tussen zuurstofarm en zuurstofrijk bloed gemeten, op basis van de 

aantrekkingskracht tot de MRI-magneet. In zuurstofarm bloed zijn de ijzerionen uit hemoglobine niet 

meer gebonden aan zuurstof, en hebben ze grote aantrekkingskracht tot de magneet. In 

zuurstofrijkbloed zijn de ijzerionen uit hemoglobine juist wel gebonden, en hebben daardoor 

nauwelijks nog aantrekkingskracht. Je kunt in tegenstelling tot MRI ook over een periode de 

hersenactiviteit meten, in plaats van slechts een momentopname. (Department of Radiology, sd) Met 

angiografie wordt met behulp van een contrastmiddel het bloedvatenstelsel in een bepaald weefsel 

zichtbaar gemaakt. Tijdens het inspuiten hiervan worden röntgenfoto’s gemaakt, waarop normaal 

geen bloedvaten zichtbaar zijn. Dankzij deze techniek kunnen ze alsnog in kaart gebracht worden.  

(Afdeling Radiologie, 2014) 

Figuur 9 
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Figuur 11 

Wat zien we bij dit licht? 
Met behulp van EEG’s, ERP’s en brain imaging technieken is er de laatste tijd veel progressie geboekt 

in het neurologisch onderzoek naar meertaligen. Ons hele beeld van de hersenen van deze groep 

mensen is veranderd. Zo werd vroeger gedacht dat elk taalsysteem een eigen territorium in het brein 

had, en dat een meertalige een dergelijk taaldomein uit kon schakelen wanneer het niet gebruikt 

hoefde te worden. Dit is echter een verkeerde impressie. Alle taalsystemen zijn namelijk altijd actief, 

hebben overlap in de hersenen, en kunnen niet in een slaapstand of iets dergelijks geplaatst worden 

(Keijzer, 2016). Nu deze vertroebeling uit de weg geruimd is, kan gekeken worden naar de fysieke 

neurologische verschillen hiervan. Hieronder staan de fMRI’s van een ééntalige en een meertalige: 

 

 
Figuur 10: Meertalig brein vs. Ééntalig brein 

Op deze scans (Jukonyte) is te zien dat in een ééntalig brein de activiteit bij stimulering veel 

oppervlakkiger is dan bij een meertalig brein. De hersenactiviteit van de meertalige is intenser en 

weidser verbreid.  Deze specifieke gebieden lichten niet voor niets op, ze zijn belangrijk in het 

neurologisch circuit der taal. Bij de meeste mensen, voornamelijk rechtshandigen, liggen de 

gespecialiseerde corticale4 taalcentra in de linkerhersenhelft, vandaar dat in Figuur 10 die zijde is 

afgebeeld, tezamen met een bovenaanzicht. Deze ongelijkheid in ontwikkeling van de verschillende 

lichaamshelften heet lateraliteit. Uit onderzoeken (Peng & Wang, 2011) (Hull & Vaid, 2007) blijkt dat 

bij mensen die beide talen voor hun zesde levensjaar verworven hebben, ook de rechterhersenhelft 

actief is in het taalcircuit. Bij ééntaligen of laatmeertaligen blijft taal meestal gecentreerd in de 

linkerhersenhelft, en is de lateraliteit dus groter. De centra die hierbij actief zijn, zijn onder andere 

het centrum van Broca en het centrum van Wernicke.  

Broca’s centrum, gelegen in de frontale kwab, is het 

motorisch spraakcentrum en bestaat uit twee delen. De 

pars triangularis, het voorste deel, helpt bij het begrijpen 

van onder andere grammatica en zinsbouw. De 

achterkant van het centrum van Broca, de pars 

opercularis, organiseert de handeling van het praten en 

reguleert spieren en organen die dit mogelijk maken. 

Wanneer een beschadiging aan dit gebied ontstaat, 

krijgen patiënten moeite met het formuleren van 

correcte zinnen, of in het ergste geval met spreken in het 

algemeen. Een dergelijke stoornis heet Broca’s afasie 

(Bastiaanse, Afasie van Broca, 2010, pp. 43-45). 

 

                                                           
4
 Met betrekking tot de cortex. De cortex is de buitenste laag van bepaalde organen, in dit geval de 

hersenschors.  
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Wernicke’s centrum, het sensorisch spraakcentrum, ligt op de scheidslijn van de temporaalkwab en 

de parietaalkwab. Dit gebied is belangrijk bij het begrijpen van taal, en koppelt klanken aan 

betekenissen. Het werkt beide kanten op: gesproken woord wordt hier vertaald naar een beeld, en 

een beeld wordt vertaald naar spraak. Bij beschadigingen aan het centrum van Wernicke kan een 

patiënt correcte doch betekenisloze vormen, en iets goed voorlezen maar niet begrijpen wat er staat. 

Deze afwijking staat bekend als de afasie van Wernicke (Bastiaanse, Afasie van Wernicke, 2010, pp. 

45-46). 

 

Wat zijn de cognitieve effecten van vroege meertaligheid? Uit onderzoek (Olsen, et al., 2015) is 

gebleken dat bij meertaligen op latere leeftijd dementie gediagnostiseerd wordt in vergelijking met 

ééntaligen. Dit is te verklaren door een tot op hoge leeftijd betere brain health (hersengezondheid). 

De neurologische reden hiervoor is te vinden in het feit dat de regio’s in het brein die 

verantwoordelijk zijn voor taal, de regio van Broca en omringende hersendelen in de frontale kwab 

(Ceuleers, Eyckmans, & De Smet, 2015), ten minste gedeeltelijk overlappen met de gebieden die 

leeftijd gerelateerd verval vertonen. Dit zelfde onderzoek (Olsen, et al., 2015) toonde aan dat 

meertaligen meer witte stof in hun frontale kwab hebben.  Witte stof bevat de axonen van 

neuronen, oftewel de uitlopers van zenuwcellen. Dit weefsel heeft de kenmerkende witte kleur 

dankzij het laagje cellen om de axonen, dat de myelineschede heet (Redactie Natuurinformatie 

Naturalis, 2005). Daarnaast is gevonden dat bij ééntaligen een toenemende leeftijd gerelateerd is 

aan een slinkende schorsdikte van de temporaal kwab. Bij meertaligen werd dit verband niet 

gevonden, wat een positieve terugslag heeft op de eerder genoemde brain health. In een ander 

onderzoek van deels overeenkomstige wetenschappers (Luk , Bialystok, Craik, & Grady , 2011) kwam 

aan het licht dat de witte stof in de hersenen van meertaligen langer in stand blijft dan bij ééntaligen, 

en dat de betere structurele en functionele connectiviteit tussen neuronen in verhouding met 

ééntaligen blijvend is.  

Daarbij werd in onderzoek aangetoond (Martin-Rhee & Bialystok, 2008) dat meertaligen hun 

aandacht er beter bij kunnen houden, omdat ze irrelevante zaken beter kunnen onderdrukken. Deze 

excellerende inhibitie wordt door de meertalige opvoeding aangelegd, omdat ze al van jongs af aan 

telkens één heel taalsysteem moeten onderdrukken, zonder hier zelf iets van te merken. Voor die 

efficiëntie in focusmechanismen geldt: vroeg geleerd is oud gedaan. Wanneer de meertaligen 

moeten switchen tussen hun talen kost dit echter nog steeds veel energie en cognitieve capaciteit 

(Keijzer, 2016), de switching cost is dus hoog tussen de taalsystemen. Dit is wel een groot nadeel. Het 

blijkt echter wel dat de switching cost tussen andersoortige taakjes juist wel lager is dan bij 

ééntaligen(Costa, Hernández, & Sebastian Galles, 2006).   

 

Meertaligen bezitten een wendbaarder en flexibeler brein, wat de term bilingual advantage 

(meertaligheidsvoordeel) volledig eer aan doet. Er zijn echter nog meer nadelen aan meertaligheid 

verbonden. Zo hebben deze mensen vaker last van een tip-of-the tongue state, waarin ze een 

bepaald woord wel kennen en in staat zijn te gebruiken, maar er even niet op kunnen komen. Dit ligt 

dus niet aan een gebrekkig vocabulaire, het woord is immers bekend, maar aan een vertraging bij het 

‘opvragen’ van dat specifieke woord.  Er zijn twee oorzaken te vinden hiervoor. Ten eerste kan men 

een woord sneller en gemakkelijker opvragen wanneer het vaker gehoord wordt. Wanneer iemand 

meerdere talen gebruikt, hoor je elk individueel woord automatisch minder vaak, en zal het opvragen 

ervan dus minder snel gaan. Daarbij komt dat, zoals al eerder genoemd, beide taalsystemen tegelijk 

actief zijn en elkaar beconcurreren. Het opvragen van een woord kost voor een tweetalige dus twee 

keer zoveel moeite. (Kreiner, 2015) 
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3. Wat is in theorie de beste manier 

om een kind meertalig op te voeden? 
 

Er zijn meerdere manieren om een kind meertalig op te voeden. Wij zullen de meest voorkomende 

kort toelichten. 

Één ouder één taal  
De één-ouder-één-taal-strategie houdt in dat elke ouder een andere taal spreekt. Dit kan het geval 

zijn als de ouders uit verschillende landen komen en dus zelf met verschillende talen zijn opgegroeid. 

Zij voeden dan hun kind op door beiden in hun eigen taal met het kind te spreken. Het is ook 

mogelijk dat één van de ouders de moedertaal van zijn/haar partner niet machtig is. Uit het 

uitgevoerde interview hebben wij geleerd dat deze manier van meertalig opvoeden wordt gezien als 

de beste, maar daar geen evidentie voor is gevonden (Keijzer, 2016). 

Thuistaal anders dan dominante taal in maatschappij 
Dit is wanneer beide ouders het kind opvoeden in een taal die niet dominant is in de omgeving. Een 

kind groeit dan feitelijk ééntalig op totdat het geconfronteerd wordt met de omgevingstaal. Dit 

gebeurt meestal wanneer kinderen naar de peuterspeelzaal gaan. Er wordt aangeraden om het kind, 

als het een minderheidstaal wordt aangeleerd, zoveel mogelijk in situaties te brengen waarin die taal 

gesproken dient te worden. Voorbeelden hiervan zijn zondagschool, religieuze bijeenkomsten en 

jeugdopvang (Cunningham-Andersson & Andersson, 2011). Dit omdat, naar mate het kind ouder 

wordt, de omgevingstaal steeds dominanter zal worden in zijn/haar leven, en hierdoor de 

ontwikkeling van de minderheidstaal achter kan blijven.   

 

 

 

 

 

66% 

34% 

Moedertaal ouders 

Beide niet Nederlands  

Éen ouder Nederlands of allebei  

33% 

67% 

Moedertaal ouders 

Verschillend van elkaar 

Niet verschillend van elkaar 

Figuur 13 Figuur 12 
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Uit de bovenstaande figuren blijkt dat een groot deel van de leerlingen ouders heeft die dezelfde 

moedertaal spreken. Ook heeft een groot deel van de respondenten geen ouder met Nederlands als 

moedertaal.  

Er is dus een grote kans dat de ouders beiden niet Nederlands als moedertaal hebben en wel in 

Nederland wonen met hun kinderen. Thuis spreken zij dan een andere taal dan Nederlands, de 

dominante taal in onze maatschappij. Mogelijk worden zij zoals eerder genoemd(Cunningham-

Andersson & Andersson, 2011) zoveel mogelijk in situaties gebracht waarbij zij wel de minder 

dominante taal van de maatschappij dienen te spreken.  
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4. Hebben meertaligen een 

taalvoorkeur? 
Wij onderzochten taalaffectie en taalvoorkeur, zowel bewust als onbewust. Dit deden wij door te 

vragen naar wat de meertaligen zien als hun moedertaal, naar de taal waar zij zich het meest 

comfortabel bij voelen met spreken en naar de taal waarin zij dromen en denken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Figuur 14 kunnen wij afleiden dat men al snel een verhoogde taalaffectie voelt wanneer zij 

gevraagd worden naar het hebben van een specifieke moedertaal. Slechts 9% is van mening geen 

specifieke moedertaal te hebben en ziet zijn/haar talen als gelijken.  

 

Figuur 14 
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Figuur 15 

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat bij Figuur 15 tot en met Figuur 18 niet het volledige 

aantal enquêtes gebruikt is. Dit heeft te maken met Figuur 14. Namelijk niet alle geënquêteerden 

hebben aangegeven een specifieke moeder- en/of voorkeurstaal te hebben. Zij zien beiden talen als 

gelijken. In Figuur 15 is te zien dat 48 van de 108 meertaligen zich minder comfortabel voelen bij het 

spreken van hun moedertaal dan bij een andere taal. 

 

 

Figuur 16 

Om terug te komen op het neurologische aspect van meertalige opvoeding, kijken wij naar 

onderbewuste taalvoorkeur. Je hebt namelijk zelf geen invloed op de taal waarin je droomt. Het is 

dan ook interessant dat slechts 41 van de 86 dromen in de taal die zij zien als hun moedertaal. Dat is 

een lager getal dan wij verwacht hadden.  
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Figuur 17 

Figuur 17 geeft eenzelfde uitslagpatroon als Figuur 15 en Figuur 16, namelijk veel verschil tussen 

denktaal (die semi-onderbewust is) en moedertaal. Er komt uit dat mensen niet heel vaak denken in 

de taal die zij zien als hun moedertaal. 

 

 

Figuur 18 

Figuur 18 contrasteert sterk met de voorgaande figuren. De belangrijkste reden hiervoor is dat 

moedertaal niet meegenomen is in deze statistiek. Dit betekent dat moedertaal een zwaar 

meewegende factor is. Hieruit kunnen we afleiden dat de taal die gezien wordt als moedertaal 

meestal niet de dominante taal is. 

Het valt ons op in Figuur 15 tot en met Figuur 18, dat wanneer de vergeleken talen overeenkomen, 

het vaak Nederlands is, wat uiteraard de dominante taal is in onze maatschappij.  
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5. Is meertalig opvoeden vanuit 

empirisch perspectief van de 

meertalige zelf succesvol? 
Uit onderzoek (Baker, 2006) is gebleken dat het 

lastig is om een balans te vinden in de meertalige 

opvoeding, waardoor veel kinderen de 

ondergeschikte taal onvoldoende ontwikkelen. Uit 

een ander onderzoek (Bialystok E. , 1986)  blijkt dat 

kinderen een kleinere vocabulaire ontwikkelen per 

taal. Dit duidt erop dat meertalig opvoeden 

negatieve gevolgen heeft op het gebied van 

taalbeheersing. Daarom hebben wij onderzocht of 

dit gegrond is, met behulp van de enquête.  

Uit Figuur 19 kunnen we afleiden dat driekwart van 

de respondenten geen communicatieve problemen 

ondervond in beiden talen. Dit is interessant, 

omdat je zou verwachten dat in ieder geval in één 

taal van de talen een achterstand te ontdekken is. 

Dit is namelijk uit het voorgaand onderzoek 

gebleken.  

 

 

Uit Figuur 20 blijkt dat slechts 9% van de 

geënquêteerden momenteel een achterstand 

ondervindt, die te wijten is aan hun meertalige 

opvoeding. Ervan uitgaande dat de leerlingen tussen de 

11 en 19 jaar oud zijn, zou deze achterstand nog 

bijgeschaafd kunnen worden. De hersenontwikkeling is 

immers nog niet afgerond.  
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Figuur 20 
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Ook hebben wij de meertaligen gevraagd of zij 

externe hulp hebben gekregen bij het ontwikkelen 

van hun talen of het bijschaven van een eventuele 

achterstand. Ongeveer een vijfde deel heeft 

professionele hulp gehad. Hoewel dit niet per se 

verbazend is, bleek het toch meer dan wij 

verwachtten. Aangezien het meerendeel van de 

wereldbevolking meer dan één taal machtig is, en 

dit dus als de norm gezien zou kunnen worden, 

anticipeer je niet op een dergelijk omvangrijk 

vangnet voor achterstandshulp.  

 

 

 

 

 

 Als gemene deler van deze drie 

enquêtevragen vroegen wij naar 

eventuele hinder ondervonden 

aan de polylinguïstieke opvoeding. 

Zoals in Figuur 22 te zien is, heeft 

slechts 7% van de respondenten 

aangegeven hiervan last te hebben 

gehad. Dit percentage (7%) is veel 

minder dan waar wij op gerekend 

hebben. Het correspondeert dus 

niet met de conclusies van de 

onderzoeken waar wij onze 

hypothese op gebaseerd hebben.   
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Figuur 23 

In de gehouden enquête hebben wij leerlingen gevraagd naar welke voordelen zij ervaren hebben 

van hun meertalige opvoeding. In Figuur 23 is te zien in welke categorieën de opgeschreven 

voordelen ingedeeld kunnen worden. Met ‘Nieuwe talen’ doelen wij onder andere op de talen die de 

leerlingen op school erbij geleerd krijgen, en dus ook van mening waren dat het leren van deze talen 

makkelijker verging in vergelijking met gelijke ééntaligen. Onder ‘Moreel verwerpelijk’ vallen dingen 

als “Makkelijk in het geheim praten.” en “Ik kan anderen verstaan zonder dat ze het doorhebben.”  

Opvallend is dat het voordeel dat het vaakst is aangegeven (nieuwe talen, 32%) een gevolg van eigen 

ontwikkeling is. Alle andere genoemde voordelen zijn voorbeelden van zaken die direct gevolg zijn 

van de meertaligheid. Het eenvoudiger leren van nieuwe talen is echter gevolg van capaciteiten, die 

ontwikkeld zijn door de meertalige opvoeding. 
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Bij voorgaande figuren is gebleken dat weinig respondenten last gehad hebben van hun meertalige 

opvoeding, en weinig een achterstand op gebied van taal hebben. Figuur 24 is hiermee in 

overeenstemming. 74% heeft namelijk aangegeven voordeel te hebben gehad ten opzichte van 

ééntalig opgevoede leeftijdsgenoten.   

 

 

Figuur 25 

 

Figuur 25 is de ultieme test om te kijken of de meertaligen zelf hun opvoeding als succesvol5 zien. 

Slechts 6% geeft aan het zelf anders aan te pakken. Het hoge percentage (22%) dat ‘neutraal’ invulde 

werd door de mening van de mogelijk toekomstige partner beïnvloed. De partner speelt uiteraard 

een grote rol bij het opvoeden, dus ook bij het kiezen van de geschikte opvoedstrategie op 

taalgebied6. Namelijk bij de één-ouder-één-taal-strategie heeft de partner de taak om een andere 

taal met het kind te spreken dan zijn/haar partner. Bij de strategie waarbij de thuistaal afwijkt van de 

omgevingstaal heeft de partner de taak om thuis een andere taal dan in het openbaar te blijven 

spreken.  

  

                                                           
5
 Op taalgebied 

6
 Zie deelvraag “3. Wat is in theorie de beste manier om een kind meertalig op te voeden?” 
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Conclusie 
Uit ons onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken.  

1. Gezien het feit dat veel van de respondenten ouders met dezelfde moedertaal hebben, en 

gezien veel van die meertaligen geen ouder hebben die Nederlands als moedertaal spreekt, 

én gezien het feit dat bij een zeer grote meerderheid van de geënquêteerden de meertalige 

opvoeding succesvol is7, kunnen wij ervan uitgaan dat de meest effectieve manier van 

meertalig opvoeden is om het kind thuis een andere taal te laten spreken dan in de omgeving 

en op school gesproken wordt. Dit verwerpt de hypothese omtrent opvoedstrategieën.  

2. Wij hebben vastgesteld dat de moedertaal vaak verschillend is van de voorkeurstaal 

betreffende spreken, denken en dromen. Uit Figuur 12 en Figuur 13 bleek dat de 

meerderheid van de leerlingen opgevoed is met de ‘thuistaal anders dan omgevingstaal’-

strategie. Vervolgens komt uit Figuur 14 tot en met Figuur 18 dat de moedertaal meestal niet 

de dominante taal is van de geënquêteerde. Zo kunnen wij concluderen dat de 

omgevingstaal dominanter is dan de taal die het kind thuis spreekt. 

3. Uit onze enquête is gebleken dat de meertaligen weinig last hebben van taalachterstand (zie 

Figuur 19 en Figuur 20), in het heden en in het verleden. Dit is echter in strijd met de 

literatuur die wij geraadpleegd hebben. Daar kwam uit dat de meertalige opvoeding 

negatieve gevolgen heeft op de taalbeheersing (Baker, 2006)  (Bialystok E. , 1986). Om 

hierover een conclusie te trekken is vervolgonderzoek vereist.8 De hypothese omtrent 

taalbeheersing kan hierdoor noch verworpen, noch aangenomen worden. 

4. Het brein van een meertalig persoon verschilt van dat van een ééntalige, op gebied van 

weefselkwantiteit en weefselverval. Daarnaast is er een verhoogde connectiviteit tussen 

neuronen te zien bij meertaligen. De hypothese omtrent breinstructuur is hiermee 

verworpen. 

5. De taalfamilie van de eventuele derde taal die een meertalige verwerft, heeft weinig tot geen 

invloed op de mate van moeiteloosheid die de meertalige ervaart bij het leren. Dit bleek uit 

zowel ons eigen onderzoek als literatuuronderzoek (Bialystok , Luk, Peets, & Sang, 2010). 

Daarmee verwerpen wij ook de hypothese wat betreft taalfamilies. 

6. Uit ons statisch onderzoek is gebleken dat meertalige leerlingen over het algemeen 

makkelijker talen erbij leren. Daarnaast gaven de geënquêteerden ook veelvuldig zelf aan dat 

makkelijke taalverwerving een groot voordeel is van hun meertalige opvoeding. De 

hypothese omtrent nieuwe taalverwerving is hiermee aangenomen. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dit kunnen wij stellen omdat het Nederlands van deze leerlingen in ieder geval op gymnasiumniveau beheerst 

wordt, en omdat slechts 9% aangeeft enige achterstand te hebben. Zie Figuur 20. 
8
 Een toepasselijk vervolgonderzoek is een grootschalig onderzoek naar taalachterstand bij meertaligen, ten 

opzichte van ééntaligen. Dit onderzoek zou dan uitgevoerd moeten worden op een zo verschillend mogelijke 
populatie (denk aan: leeftijd, geslacht, afkomst, talen). 
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7. Als antwoord op de hoofdvraag: De gevolgen van meertalige opvoeding zijn omvangrijk. 

Onze belangrijkste conclusie is dat er minder negatieve dan positieve gevolgen in praktijk 

worden aangetroffen bij meertalige mensen. Allereerst noemden de leerlingen zelf allerlei 

voordelen van hun meertalige opvoeding, waarvan de belangrijkste zijn: gemakkelijk nieuwe 

talen leren, voordeel bij vakantie & reizen en sociale voordelen. Ook bleek uit resultaten van 

de enquête dat er weinig taalachterstand ondervonden wordt, op jongere en latere leeftijd. 

Zoals in conclusiepunt 3 vermeld is, contrasteert dit echter met onderzoeken (Baker, 2006) 

(Bialystok E. , 1986) waaruit bleek dat de taalbeheersing wel lijdt onder de meertalige 

opvoeding. Neurologisch zijn de voordelen groot en vaak levenslang: bij meertaligen is de 

hoeveelheid witte stof in de hersenen omvangrijker dan bij ééntaligen en het verval hiervan 

als gevolg van leeftijd is beduidend kleiner. Hieruit vloeit voort dat meertaligen vaak tot op 

hoge leeftijd beter zijn in bepaalde taken, onder meer taken waarbij inhibitie noodzakelijk is. 

Hersenaandoeningen komen gemiddeld later op. Hier staat tegenover dat meertaligen vaker 

last heb van tip-of-the tongue state, en dat er veel cognitieve capaciteit vereist is voor het 

switchen tussen taalsystemen.  
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Bijlagen 

Enquête 
Naam:_____________________________________  Leeftijd:________________________ 

Met welke talen ben jij opgevoed?_______________________ & _________________________ 

Omcirkel bij de komende stellingen wat voor jou van toepassing is. 

1. Ik spreek nu meerdere talen vloeiend. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

2. Mijn ouders hebben beiden verschillende moedertalen. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

3. De moedertaal van mijn beide ouders is niet Nederlands.  

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
 

4. Één van de talen waar ik mee opgevoed ben zie ik als mijn moedertaal, namelijk ________________ . 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

5. Ik voel mij comfortabeler bij het spreken van een van de twee talen, namelijk ________________ . 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

6. Ik droom in één specifieke taal, namelijk ___________________ . 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

7. Ik denk in één specifieke taal, namelijk ______________ .  

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

8. Ik heb vroeger moeite gehad om op niveau met leeftijdsgenoten te spreken in een van mijn talen. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

9. Ik heb het idee dat nu ik een taalachterstand heb ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

10. Ik heb professionele hulp gehad met het ontwikkelen van een van de talen. (bijv. op school of bijles) 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

11. Ik heb last gehad van mijn tweetalige opvoeding. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
     

12. Ik kan makkelijk andere talen leren. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

13. Heb je op een andere manier voordeel van de tweetalige opvoeding? Zo ja: _______________________________ 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

14. Na mijn zevende heb ik nog een derde taal erbij geleerd (namelijk: __________). Dit vergaat mij goed, in 

vergelijking met de andere twee talen. 
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Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 

15. Ik zou mijn eigen kinderen ook tweetalig opvoeden. 

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens 
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Interview 
NA: Zou u iets over uzelf kunnen vertellen? 

MK: Ik werk als universitair docent bij de sectie taalwetenschap aan de RUG, en dat gaat 

voornamelijk over Europese talen en culturen. Ik geef les en doe ook zelf onderzoek. 80% 

van mijn tijd zit in onderzoek en 20% in onderwijs. Ik geef cursussen op het gebied van 

tweetaligheid, taalverlies en taalverwerving, en mijn onderzoeken zitten ook in die richting. 

Ik doe dus iets meer onderzoek dan de meesten aan de universiteit, maar ik heb wat heet 

een Rosalind Franklin Fellowship, dat is een bepaalde positie waarbij je meer onderzoek mag 

doen dan onderwijs hoeft te verzorgen.  

NA: Dan vroegen wij ons af of u zelf tweetalig bent opgevoed, en zo niet, misschien een 

naaste?  

MK: Nee, zelf niet, maar ik voed mijn kinderen wel tweetalig op. Ik heb een tweeling van nu 

5 jaar oud. We hebben een jaar in Amerika gewoond, waar ze ook naar een Amerikaanse 

school gingen , dus hebben we ze volledig Engels geleerd. Dat proberen we er nu in te 

houden. 

NA: En hoe gaat dat tweetalig opvoeden tot nu toe? 

MK: In Amerika ging dat fantastisch, maar dan zitten ze er natuurlijk middenin. Nu hebben 

mijn kinderen af en toe een weigermoment, dat ze er bijvoorbeeld gewoon geen zin in 

hebben. Dat gebeurt heel vaak als je een kind tweetalig probeert op te voeden, dat kinderen 

structureel terugpraten in hun dominante taal. In het geval van mijn tweeling is dat het 

Nederlands. Soms hebben ze het even niet door, en dan 10 minuten later realiseren ze zich 

dat ze Engels praten en gaan ze weer koppig terug naar Nederlands. Het is nu dus soms nog 

even lastig, maar dat zijn mijn persoonlijke ervaringen. 

NA: Heeft u er geen spijt van of iets dergelijks? 

MK: Nee, absoluut niet. Het enige waar ik spijt van heb is dat ik af en toe niet genoeg 

doorduw. Dat ze afslaan en dat we dat toestaan. Je wil even in het Nederlands? Geen 

probleem. Juist dan moet je eigenlijk strikt zijn.  

NA: Dus we kunnen hieruit concluderen dat u tweetalig opvoeden wel als iets succesvols 

ziet? 

MK: Ja, zeker. Ik heb hiervoor aan de Universiteit Utrecht gewerkt, en daar werkte ik veel 

samen met Sharon Unsworth. Wij hebben samen een website gemaakt, 

growingupbilingual.org, en we hebben zowel een Nederlandse als Engelse site. En dat is 

eigenlijk voornamelijk voor ouders die, of overwegen om hun kind tweetalig op te voeden, 

of voor leerkrachten die een tweetalig of meertalig kind in hun klas hebben. We proberen 

met die websites de mythes die bestaan over tweetalig opvoeden weg te nemen. We 

organiseren ook met enige regelmatigheid bijeenkomsten, een soort informatieavonden 

waarin we uitleggen wat tweetaligheid precies is en dat het niet iets schadelijks is. Heel veel 

mensen zijn bang dat de eerste taal dan heel erg achterblijft, en dat er daardoor blijvende 

problemen ontstaan met de taalvaardigheid. Er zijn wel wat dingen gevonden, namelijk dat 
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tweetalige kinderen over het algemeen een kleinere woordenschat hebben in allebei hun 

talen, maar wanneer je die woordenschat bij elkaar op telt, dan is het vaak weer veel groter 

dan wat een ééntalig kind tot zijn/haar beschikking heeft. Dat soort mythes proberen we uit 

de wereld te helpen.  

NA: Hoe vak komt u het dan tegen dat ouders een beetje terughoudendheid hebben 

tegenover tweetalig opvoeden? 

MK: De meest genoemde angst is dat ouders bang zijn hun kinderen te verwarren. Is het dan 

niet heel verwarrend voor mijn kind als ik soms de ene taal spreek en dan weer een andere?  

Soms is dat ook wel zo, je ziet vaak dat tweetalige kinderen later beginnen te praten dan 

ééntalige kinderen, maar dat is zeker niet altijd zo. Dat noemen ze ook wel een ‘’silent 

period’’, dus een stille periode, maar daarna beginnen ze en blijkt dat ze hun taalsystemen 

als heel vroeg heel goed uit elkaar weten te houden. Dus dat verwarrende valt heel erg mee.  

NA: Denkt u dat er een soort ultieme manier is om kinderen tweetalig op te voeden, zodat 

de silent period voorkomen kan worden?  

MK: Ja, die silent period valt heel erg mee, het duurt gewoon net iets langer voordat alles op 

zijn plaats valt en blijft. Het maakt op zich niet uit op wat voor manier je het doet. Al heel 

lang wordt de ‘’1 ouder 1 taal’’ politiek gezien als het beste, dus bijvoorbeeld de papa 

spreekt alleen Engels en de mama alleen Nederlands, en dan zou je het beste resultaat 

krijgen. Daar is alleen niet heel veel evidentie voor gevonden. Wat je heel vaak ziet in dat 

soort gevallen, is dat wanneer het kind uit het hiervoor genoemde voorbeeld in Nederland 

opgroeit, en de dominante taal van de omgeving dus ook Nederlands is,  maakt het niet uit 

hoeveel Engels papa praat, het kind praat dan vaak alsnog in het Nederlands terug. Zeker 

omdat de voertaal op school en onder vriendjes vaak ook Nederlands is. Ze leren de taal 

hierdoor wel gewoon goed begrijpen, maar met het Nederlands voelen ze zich dan toch het 

meest op hun gemak. Wanneer echter allebei de ouders allebei de talen spreken, dwing je 

het kind om zelf ook beide talen te gebruiken. Dus niet alleen begrijpen, maar ook echt zelf 

spreken. Een soort 50/50 verdeling is voor dat resultaat het best. Soms kan dat uiteraard 

niet, bijvoorbeeld wanneer je partner een taal spreekt die jij niet beheerst. Maar het is dan 

aan te raden om die taal te gaan leren, zodat in ieder geval met oppervlakkige gesprekken 

meegedaan kan worden. Er is nog een andere manier, namelijk dat de niet-dominante taal 

van de omgeving, dus in Nederland alles behalve Nederlands, continue gesproken wordt 

voordat het kind naar school gaat. Wanneer de omgeving het kind dwingt ook Nederlands te 

gaan spreken, pas dan nemen de ouders het Nederlands er ook bij. Wanneer je dat doet met 

bijvoorbeeld een taal als Engels vinden mensen het prima, maar zodra het Turks of Berber is 

gaan de haren van leerkrachten al heel snel overeind staan. Dat vind ik heel raar, en daar 

probeert onze vakgroep ook iets aan te doen. 

NA: Is die weerstand van docenten gegrond, door bijvoorbeeld de verschillende taalfamilies? 

MK: Nee, ze zijn vooral bang voor een taalachterstand, kinderen met een achtergrond in een 

minderheidstaal, dus bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse kinderen, zouden volgens hen een 

taalachterstand hebben. In zekere zin is dat ook zo, als je alleen naar het Nederlands kijkt, 

zeker als ze thuis alleen maar Turks of Berber hebben gesproken. Maar het punt is  dat als je 
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een eerste taal onderdrukt, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de algemene 

taalontwikkeling. Dus als je als ouder, leerkracht of politicus maar blijft roepen ‘Je moet 

Nederlands spreken!’ kan dat echt voor problemen zorgen. Je kunt prima twee talen naast 

elkaar leren, je kunt ook heel goed de ene taal na de andere leren, maar wanneer een taal 

nog in ontwikkeling is bij iemand, moet die niet onderdrukt worden. Dat heeft namelijk 

gevolgen voor allebei de talen. Dan krijg je bijvoorbeeld de situatie waarin een kind Turks 

nooit volledig onder de knie gekregen heeft omdat het onderhevig moest zijn aan 

Nederlands, maar vervolgens ook het niveau van Nederlands niet gelijk is aan dat van zijn 

klasgenoten.  

NA: En ziet u vaak voorbeelden van taalonderdrukking? 

MK: Ja, heel vaak. In Nederland eigenlijk aan de lopende band. Ik ken heel weinig 

leerkrachten die positief tegenover een thuistaal staan. We werken veel samen met zowel 

basis- als middelbare scholen, en eigenlijk willen docenten allemaal Nederlands in de klas, 

Nederlands op het schoolplein, en je mag geen thuistaal gebruiken op school, welke 

taalachtergrond een kind ook heeft. Die onderdrukking zit er dus heel dik in, veel meer als in 

bijvoorbeeld de Scandinavische landen. De Nederlandse politiek draagt er ook aan bij. Er 

wordt te veel gestreefd naar immer maar dat Nederlands, terwijl we een heel multicultureel 

land zijn. 

NA: Levert dat dan geen problemen op wanneer de leerkracht die thuistaal niet machtig is? 

MK: Ja, natuurlijk werpt dat in eerste instantie wat obstakels op, maar dat zijn dingen waar 

je je overheen moet zetten. Als kinderen onderling bijvoorbeeld Turks spreken, omdat ze net 

in groep 1 zitten en zich daar prettig bij voelen, dan zie ik het probleem niet zo. Wij leren op 

basis van analogie, dus als je Nederlandse woorden kan leren op basis van wat je al weet, 

dan gaat het over het algemeen veel sneller dan wanneer je volledig blanco moet beginnen. 

En ook al kan je het dan misschien als leerkracht zelf niet ondersteunen, als je wat toleranter 

bent naar de eerste taal toe, en het prima vindt als kinderen daar af en toe onderling gebruik 

van maken, gaat het leerproces van de tweede taal, in dit geval Nederlands, een stuk sneller. 

De problematiek die we op de Nederlandse scholen heerst, zien we veel minder in 

bijvoorbeeld Zweden of Noorwegen omdat docenten daar over het algemeen toleranter zijn.  

NA: Dus het is dan alleen nog maar een kwestie van het vinden van de juiste balans?  

MK: Ja precies, de taaltolerantie of houding naar taal toe heeft zo’n grote impact op hoe 

kinderen naar zichzelf kijken. Taal is, vind ik altijd, meer dan wat dan ook verbonden met 

identiteit. Als je je heel slecht voelt over jouw dominante taal kan dat een enorme deuk 

opleveren in je eigenwaarde. Als bijvoorbeeld een juf, die door jonge kinderen vaak gezien 

wordt als een soort idool, het prima vindt als je af en toe Turks praat en je daar niet keihard 

op afstraft, kan dat echt een boost geven. Dit kan weer resulteren in het sneller onder de 

knie hebben van het Nederlands.  

NA: Dat is wel een interessant inzicht. 

MK: Ja, heel toegepast taalkundig Nederland heeft geprobeerd een petitie te ondertekenen 

voor de Tweede Kamer. Het heet ‘’Het gebruik van thuistaal in onderwijscontext’’ waarmee 
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we om meer tolerantie vragen. Want het is gewoon echt beter voor de tweede taal 

verwerving van kinderen, en uiteindelijk levert dat dus jeugd op met veel beter ontwikkeld  

Nederlands. Je kunt makkelijk twee talen naast elkaar leren, er is geen nadelig effect of wat 

dan ook.  

NA: Is er een maximaal aantal te leren talen? Zit daar een grens aan denkt u? 

MK: Dat is moeilijk te zeggen. In India heb je bijvoorbeeld vaak de situatie dat kinderen 4 of 

5 talen of dialecten naast elkaar leren, waarvan sommige dan puur gesproken talen zijn 

waarvan ze dus ook geen schrift ontwikkelen. Dat is daar een hele normale situatie. Ik denk 

dan ook dat er geen echte max aan zal zitten. Ik denk wel dat met uitzondering van de 

situatie in India, in een gezin niet meer dan 3 talen gehanteerd zullen worden, omdat je in 

een standaard ’nucleair’ gezin meestal maar 3 talen hebt. In de meeste huishoudens zou 3 

praktisch gezien wel een soort bovengrens zijn. Ik heb bijvoorbeeld een collega in London, hij 

komt uit het Nederlandstalige gedeelte van België en zijn vrouw uit het Franstalige gedeelte, 

maar de kinderen spreken op school gewoon Engels. En dat komt best vaak voor, een 

situatie waarin de talen van de ouders afwijken van de omgevingstaal. 

NA: En denkt u dat er een kwalitatief verschil is tussen de ontwikkeling van een tweetalig 

kind en een drietalig kind? 

MK: Nee, alle stappen die je normaal ziet in taalverwerving, dus eerst beginnen met 

babbelen, en dan medeklinkers achter elkaar gaan plakken dat zie je bij zowel een-, twee-, 

en drietalige kinderen. Al die fases lopen ongeveer gelijk. Hetzelfde geldt voor wat wij 

noemen het ‘een-woord stadium’ en het ‘twee-woord stadium’, dus dat kinderen beginnen 

met ‘’bal’’ of ‘’boek’’ en vervolgens ‘’mama pakken’’ of ‘’papa doen’’, dat soort dingen. Dat 

ontwikkelt zich over het algemeen hetzelfde. Wat soms wel een beetje achterblijft is 

woordenschat. En dat lijken twee- of meertalige kinderen later in te halen, maar als je een 

vierjarige die tweetalig is opgevoed met een vierjarige die drietalig is opgevoed vergelijkt in 

een taal die ze gemeen hebben, zal het drietalige kind een kleinere woordenschat hebben. 

Dit verschil is overigens nog duidelijker tussen ééntalige kinderen en twee- of meertaligen. 

Maar of dat per se erg is weet ik niet. Voor een onderwijssituatie soms helaas wel. 

NA: En in beheersing van bijvoorbeeld grammatica, is daar verschil in te zien? 

MK: Nee eigenlijk niet. Er zijn wel eens testjes gedaan, dat heet TROG (Test for Reception Of 

Grammar) en dat is een receptieve grammatica toets met poppen, waarbij de ene pop 

grammaticaal gezien iets verkeerd zegt, en de ander pop zegt het goed en dan moeten de 

kinderen aangeven welke het goed heeft. En dat kunnen meertalig opgevoede kinderen 

prima. Dus receptief gezien gaat het sowieso goed, en productief gezien maken ze soms wel 

iets meer foutjes, maar dat is echt afhankelijk van de tijd en aandacht die erin gestoken 

wordt. Dat is overigens wel een kwestie van maanden en niet van jaren, en dan kunnen ze al 

op hetzelfde niveau als hun leeftijdsgenootjes zitten.  

NA: Denkt u dat er verschil is in de effectiviteit van een tweetalige opvoeding bij 

verschillende taal families? Dus bijvoorbeeld een Duitstalige vader en een Nederlandstalige 

moeder tegenover een Franstalige vader en een Nederlandstalige moeder? 
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MK: Fysiologisch zijn sommige talen wat nauwer verwant aan elkaar verwant, zoals 

inderdaad Nederlands en Duits wat allebei Germaanse talen zijn, dus wat dat betreft is het 

wellicht makkelijker. Veel woorden zijn cognaten, dat betekent dat een woord hetzelfde is in 

allebei de talen. Maar of de effectiviteit daardoor groter is? Niet per se. Je hoeft een 

Romaanse taal er niet ‘langzamer’ bij te leren als de dominante taal Germaans is. Er is hier 

niet veel onderzoek naar gedaan, en dat wat er hierover is, is niet significant. In den 

beginnen zal het waarschijnlijk wel iets trager gaan, maar het eindresultaat zal hetzelfde zijn. 

Het maakt niet zoveel uit welke talen het zijn. Je hebt soms bijvoorbeeld wel dat het schrift 

lastig te ontwikkelen is in een van de talen, bijvoorbeeld met Russisch of Chinees in 

combinatie met Nederlands, wat natuurlijk alfabetisch is. Daar heeft het soms nog wel 

gevolgen voor, maar voor puur gesproken taalontwikkeling maakt het in principe niet uit 

welke talen het zijn.  

NA: Is er verschil in de hersenactiviteit bij een ééntalige en een meertalige? 

MK: Ja dat zie je heel erg. Dat is de laatste jaren heel breed uitgemeten, ook in de media. Dat 

wordt de ‘bilingual advantage’ genoemd.  Dat is eigenlijk per toeval ontdekt. Mensen die 

vroeg tweetalig zijn, onder de 3 bijvoorbeeld, kunnen over het algemeen bepaalde taakjes, 

bijvoorbeeld de Simon-task, veel beter dan ééntaligen. Wanneer je tweetalig bent moet je 

namelijk continue je ene taal onderdrukken terwijl je de andere spreekt. Vroeger dachten 

we altijd dat elk taalsysteem zijn eigen ‘gebiedje’ in de hersenen heeft, maar dat is niet zo. 

Als je tweetalig bent zijn je beide talen altijd actief. Het is dus niet zo dat de een ‘slaapt’ 

terwijl je ander gebruikt. Dat betekent dus ook dat er één onderdrukt moet worden, en dat 

kost heel veel cognitieve capaciteit. En dat merk je niet als je tweetalig bent, maar dat 

kunnen we wel meten wanneer we iemand laten switchen tussen hun beide talen door een 

bepaalde taak, dan zien we dat de reactietijd heel lang is. Dit noemen we ook wel ‘switching 

cost’. We weten ook dat als je dat maar lang genoeg doet, je hersenen zich eraan aanpassen. 

Datzelfde zie je bij bijvoorbeeld een tennisspeler. De hersenen van een tennisser zijn heel 

anders ontwikkeld dan van iemand die geen bal kan slaan. Dat geldt ook voor ééntaligen 

tegenover twee- of meertaligen. Over het algemeen zijn er iets meer connecties tussen de 

neuronen in een tweetalig brein, en je ziet ook dat vooral de frontale kwab beduidend beter 

ontwikkeld is. Alles wat te maken heeft met inhibitie, dus onderdrukken, daar zijn 

meertaligen beter in. Dat is niet alleen op gebied van taal, maar ook dingen als een Stroop-

taak. Dat is als bijvoorbeeld het woord zwart in het rood gedrukt is, en je moet reageren op 

het rood. Dan moet je zwart dus onderdrukken, en dat kunnen tweetaligen over het 

algemeen veel beter. Als iemand tussen de 20 en 30 is, dan zijn ze cognitief op het 

hoogtepunt van wat ze kunnen, dus dan zie je niet bijzonder veel verschil tussen een- en 

meertaligen. Maar wanneer mensen ouder worden gaan dingen als inhibitie sterk achteruit, 

en meertaligen laten dat veel minder zien. Een 75-jarige tweetalige is dus veel beter in dat 

soort taakjes dan een 75-jarige ééntalige. Dat is dus die bilingual advantage. Het is zelfs zo 

dat meertaligen over het algemeen gemiddeld 4 jaar later dement worden dan ééntaligen, 

en dat is aangetoond in meerdere contexten. Aan de hand van fMRI onderzoek is 

uitgewezen dat wanneer je in een MRI scanner gelegd wordt en je hoeft niets te doen, een 

zogenaamde ‘resting state fMRI’ dan zie je een standaard activatiepatroon. Dit patroon ziet 
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er anders uit bij ééntaligen dan bij twee- of meertaligen. Dus meertaligheid heeft zeker ook 

cognitieve en neurale gevolgen. 

NA: Denkt u dat tweetalig of meertalig opvoeden de toekomst is? 

MK: Nee, het ligt aan de context waarin je opgroeit. Het is een mythe dat ééntaligheid de 

norm is. Een hele tijd, ook in taalkundig onderzoek, werd ééntaligheid als de norm 

gehanteerd. Echter als je puur gaat kijken naar de statistieken is tweetaligheid mondiaal de 

norm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Afrika, bijna alle kinderen in dat continent groeien 

meertalig op. Koloniale talen of net even een ander dialect zijn heel gewoon. 60 tot 70% van 

de wereldbevolking is al tweetalig. Het is niet zo zeer de toekomst, het is gewoon al realiteit. 

Nederland loopt hierop achter. Het is eigenlijk atypisch om ééntalig op te groeien. Wat je nu 

heel erg ziet zijn initiatieven van vroege invoer van Engels op de basisscholen, dus er zijn 

steeds meer beleidsmakers en scholen die het belang en de voordelen inzien van vroeg 

tweetalig zijn en daarop inspringen. Helaas is dat niet altijd een positieve ontwikkeling. Het 

ligt heel erg aan hoe je het doet. Met een van onze recente onderzoeken hebben we 

aangetoond dat die initiatieven heel weinig effect hebben. Er is niet veel verschil tussen in 

groep 1 of in groep 5 beginnen met Engels. Je ziet wel dat mensen er steeds meer in 

geïnteresseerd zijn, en kinderen vroeger met andere talen in aanraking willen laten komen.  

NA: Wij hebben bijvoorbeeld contact gehad met een basisschool die een pilot aan het 

uitvoeren was met tweetalig onderwijs vanaf de kleuters. Bent u hier dan voorstander van? 

MK: Dat verschilt heel erg. Die in Rotterdam ken ik wel, die maakt onderdeel uit van het 

Early Bird Programme. Er zijn verschillende initiatieven. Het eerste beleid was dat niet meer 

dan 15% van het curriculum in het Engels gegeven zou worden, maar dat is op een bepaald 

moment opgeschroefd naar 30% omdat er anders te weinig effect zou zijn. Er zijn nu 

inderdaad steeds meer basisschool die eerder Engels implementeren, maar vaak hooguit een 

uur per week. Dat Early Bird Programme is het allernieuwste op dit gebied, en zij doen 50% 

van het curriculum in het Engels. Dus de helft van al het onderwijs is niet in het Nederlands, 

al vanaf groep 1. Wij hebben een onderzoek gedraaid, dat heet FLIP, Foreign Languages in 

Primary Schools, en daar keken we naar groep 1 en 2 en wat het mogelijke effect zou zijn 

van vroeger beginnen met Engels. Eigenlijk zagen we hier geen enkel resultaat. Tegen de tijd 

dat die kinderen in groep 3 zitten, doen ze het niet anders dan hun leeftijdsgenootjes die 

dan nog geen les in Engels hebben gehad. Dat uurtje per week, of de percentages van 15 of 

30% van het curriculum halen dus niet zo veel uit, maar ik denk dat 50% wel een verschil kan 

maken. Ik vind de Early Bird scholen dus geen slechte ontwikkeling, maar je moet wel weten 

wat je doet. Je kunt niet zomaar zeggen ‘Oke, alles blijft hetzelfde, maar we gaan alleen een 

deel van ons onderwijs in het Engels doen’. Veel scholen verkijken zich daarop, en ik vind dat 

ronduit zonde. Het is zoveel meer dan alleen een vertaling van de lesstof. Niet iedereen kan 

lesgeven in het Engels, als je daar niet voor opgeleid bent of een ondermaats niveau hebt als 

docent is het niet zo zeer schadelijk, maar het heeft dan gewoon geen nut. Dus daar ligt het 

ook heel erg aan. 

NA: En denkt u dat er dan streng genoeg op gecontroleerd wordt, dat een docent het Engels 

wel goed genoeg machtig is om voor een tweetalige klas te staan? 
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MK: Ja, onze vakgroep van de RUG bezoekt alle tweetalige middelbare scholen in Nederland 

als een soort veiligheidscheck of alles in orde is. Als het niet goed genoeg is krijgen ze dat te 

horen en hebben ze een jaar de tijd om dat niveau op te schroeven. Als het daarna nog niet 

goed genoeg is raken ze het label TTO-school, tweetalige school, kwijt. Zeker op 

basisscholen, die vaak nog in een pilotfase verkeren, wordt daar heel streng op 

gecontroleerd. Dus die check is er wel.  

NA: Dan willen wij u tot slot vragen of er nog iets is wat u ons nog wil meegeven. 

MK: Nee, ik denk dat jullie alles wel ter sprake gebracht hebben.   
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Plan van aanpak 
 

Hoofdvraag Wat zijn de gevolgen van een meertalige opvoeding? 

Deelvragen  Wat is meertaligheid?  

 Is er verschil in de hersenen van een ééntalige en van een meertalige?  

 Wat is in theorie de beste manier om een kind tweetalig op te voeden? 

 Hebben meertaligen een taalvoorkeur? 

 Is tweetalig opvoeden vanuit empirisch perspectief succesvol?  

Hypothesen  In vroege levensjaren heeft een kind juist moeite met taalbeheersing 

 Het brein van ééntalig en meertalig opgevoede mensen is hetzelfde. 

 Één-ouder-één-taal politiek is de effectiefste manier van meertalig 
opvoeden 

 Talen leren die in dezelfde taalfamilie zijn als een taal waarmee iemand 
opgevoed is, is significant makkelijker 

 Talen leren gaat over het algemeen beter bij meertalig opgevoede 
mensen. 

Werkwijzen Enquête (op papier) uitvoeren bij leerlingen tussen de 11 en de 19 
 

 

Methode Op bezoek gaan bij meertalige scholen. 9 
 

Informatiebronnen  Onderzoeken die gedaan zijn over het onderwerp 

 Hoogleraar  

Presentatievorm Verslag met grafische weergave van resultaten 

Taakverdeling  Nienke schrijft hoogleraar aan 

 We voeren individueel onderzoek uit 

 We nemen samen de enquêtes af  

 

                                                           
9
 Deze methode is veranderd op het moment dat wij ondervonden dat er veel leerlingen op het Marnix 

Gymnasium meertalig opgevoed zijn. Zo hebben wij 130 enquêtes uitgevoerd op het Marnix Gymnasium, en 
geen andere scholen bezocht.  
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Activiteit Aantal uren Weeknummer Wie 

Hoogleraar/hoogleraren aanschrijven 0,5 44 N 

Bestaande onderzoeken over het onderwerp 
bestuderen 

15 pp 43, 44 en 46 N+A 

Onderzoeken samen analyseren 10 43 of 46 N+A 

Contact opnemen met tweetalige kinderopvangcentra 
en scholen 

2 43 of 46 N+A 

Enquête maken 5 46 N+A 

Voorproef op kennissen 4 47 A 

Enquête bijwerken voor zover het nodig is 2 47/48 N+A 

Enquête uitvoeren op de scholen 20 48, 49 en 50 N+A 

Resultaten verwerken  5 pp 49, 50 en 51 N+A 

Resultaten analyseren en vergelijken met voorgaande 
onderzoeken 

10 51 en 52 N+A 

Conclusies trekken 5 53 en 1 N+A 
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Logboek 
Datum  N/A Duur Plaats  Verrichte 

werkzaamheden 
Opmerkingen Afspraken 

25-8- 
2015 

N+A 11.00-
16.00 
 
 

-Marnix 
Gymnasium  
-Rotterdamse 
bibliotheek 

-Partner kiezen 
-onderwerp 
kiezen 
-oriëntatie op 
onderwerp  

Voorlopige 
onderwerp: 
Sprookjes.  
Opmerking: 
weinig 
literatuur over 
te vinden 

Oriënteren op 
sprookjes 

26-8-
2015 

N+A 08.30-
12.10 
 
 

Marnix 
Gymnasium 

-nieuw 
onderwerp 
kiezen  
-oriëntatie op 
nieuwe 
onderwerp 
-Contact 
opnemen met 
begeleiders en 
inlichten 

Nieuwe 
onderwerp = 
meertaligheid 

Denken over hoofd- 
en deelvragen 

4-9-
2015 

N+A - Marnix 
Gymnasium 

-Inschrijven bij 
mw. Timmerman 

  

2-10-
2015 

N 08.30-
10.10 

Marnix 
Gymnasium 

Literatuur 
zoeken 

Orvelte  

8-10-
2015 

N+A 14.15-
15.15 

Marnix 
Gymnasium 

-PvA maken   

14-10-
2015 

N+A 12.10-
12.35 

Marnix 
Gymnasium 

-Eerste pws-
gesprek met mw. 
Piters en dhr. 
Verhoef 
-PvA ter 
goedkeuring 
aangeboden 

GO Literatuuronderzoek 
doen 
Geen gebruik van 
AXM 
Mail is 
communicatie-
middel 

10-11-
2015 

N+A 11.20-
12.10 
En 
13.25-
14.15 

Marnix 
Gymnasium 

Hoogleraren 
opzoeken en 
aanschrijven en 
literatuur voor 
Adrian 

  

10-11-
2015 

N 12.35-
13.25 

Marnix 
Gymnasium 

Literatuur-
onderzoek 

  

25-11-
2015 

N+A 10.10-
10.30 

Marnix 
Gymnasium 

Tweede pws-
gesprek 
 

 Voor de 
kerstvakantie 
enquête laten 
goedkeuren 

17-12-
2015 

N+A 15.00-
18.00 
En  
19.00-
22.30 

Nienke’s huis -enquêtes 
maken en 
literatuur 
vergelijken 

Één folio is 
veel te klein. 

 

18-12- N+A 10.10- Marnix Derde pws-  Logboek beter 
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2015 10.30 Gymnasium gesprek bijhouden 

18-12-
2015 

N+A 13.00-
17.00 

Nienke’s huis 
 
 

 

-Scholen 
zoeken/bellen/ 
mailen  
-Huidige stand 
van zaken 
besproken 

Enige tijdnood -Literatuur-
onderzoek en 
deelvragen maken 

24-12-
2015 

A 11.00-
18.00 

Adrian’s huis -Literatuur- 
onderzoek  
-Deelvraag 

  

29-12-
2015 

N+A 12.15-
16.00 

Nienke’s huis Scholen zoeken, 
contacteren 

  

31-12-
2015 

N 10.00-
13.00 

Nienke’s huis Deelvraag   

31-12-
2015 

A 12.00-
18.00 
En 
19.00-
00.00 

Adrian’s huis Deelvraag   

3-1-
2016 

N 17.00-
19.00 
en  
20.30-
22.00 

Nienke’s huis Deelvraag   

4-1-
2016 

N+A 10.30-
14.15 

Marnix 
Gymnasium 

Enquêtes 
houden 

Er zijn heel 
veel meertalig 
opgevoede 
leerlingen op 
het Marnix 
Gymnasium 

 

5-1-
2015 

N 17.00-
19.00 
en 
20.00-
22.00 

Nienke’s huis Deelvraag   

6-1-
2016 

N+A 10.30- 
11.20 
En 
12.35-
13.25 
En  
15.20 
16.10 

Marnix 
Gymnasium 

Enquêtes 
houden 

  

6-1-
2016 

A 19.30-
02.00 

Adrian’s huis Werken aan 
deelvragen 

  

7-1-
2016 

N+A 14.30-
15.20 

Marnix 
Gymnasium 

Enquêtes 
houden 

  

7-1-
2016 

N+A 18.00-
20.00 

Nienke’s huis Interview met 
Merel Keijzer 

  

8-1-
2016 

N 11.20-
12.10 

Marnix 
Gymnasium 

Enquêtes 
houden 
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8-1-
2016 

N+A 13.00-
18.00 
en 
20.00-
23.00 

Nienke’s huis -Enquêtes 
verwerken 
-Interview 
verwerken 

Enquêtes: zijn 
er heel veel. 
Interview: is 
héél lang. 

Nienke: alle 
enquêtes verwerkt 
hebben voor de 
volgende afspraak. 
Adrian: interview 
volledig uitgetypt 
voor de volgende 
afspraak.  

8-1-
2016 

N 23.00-
00.00 

Nienke’s huis Data verwerken   

8-1-
2016 

A 23.30-
01.30 

Adrian’s huis Interview 
verwerken 

  

9-1-
2016 

N+A 09.30-
13.00 
en 
17.00-
19.00 
En 
20.00-
00.00 

Nienke’s huis -Data verwerken 
-Inleiding 
schrijven 
-Data analyseren 
-Nieuwe 
deelvraag in het 
leven geroepen  

Bij het 
onderzoek 
analyseren, 
troffen wij dat 
er veel 
conclusies te 
trekken zijn 
over 
taalvoorkeur. 
Vandaar de 
nieuwe 
deelvraag. 

Nienke: inleiding 
lezen 
Vraag 14 analyseren 
Kruisverwijzingen 
fixen 
Adrian: Neurologie  

10-1-
2016 

N 10.00-
13.00 

Nienke’s huis -analyses 
aanscherpen 

  

10-1-
2016 

N+A 13.00-
18.30 
En 
20.00-
00.00 

Nienke’s huis -conclusie maken 
-samenvatting 
schrijven 
-deelvragen en 
analysen 
aanscherpen 
-opmaak 
verfijnen 
-verwijzingen 

  

17-2-
2016 

N+A 12.10-
12.35 

Marnix 
Gymnasium 

Pws-gesprek met 
meneer Verhoef 

 -meer diepgang 
-precieze locatie 
taalontwikkeling in 
de hersenen 
-kritischer zijn 
-legenda’s en 
asnamen 
-p-waarde 
-anatomisch verschil 
-woordkeus 

19-2-
2016 

N+A 10.10-
10.20 

Marnix 
Gymnasium 

Pws-gesprek met 
mevrouw Piters 

 -MEER NUANCE 
-vervolgvragen 
-nadelen 
-beschouwende 
elementen 

23-2- A 20.00- Adrian’s huis Werken aan   
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2016 1.00 neurologische 
deelvraag 

24-2-
2016 

N+A 10.00-
18.00 

Nienke’s huis Aanpassingen 
maken in 
conceptversie, 
nalezen 
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Enquête schema 
Maandag 4 januari: 

Uur Klas Lokaal Docent Vak Afnemer Hoeveelheid 
enquêtes 

3 1a L16 rn fa A  6 

3 1b L18 ko tn A 9 

3 1c L3 tij gr A 6 

3 1d L11 kd wi A 7 

4 2a L16 rn fa A 3 

4 2d L22 sr ak A 8 

4 2e L24 ve bi A 7 

5 2c L28 ee lv N 14 

5 3a L11 eh du N 10 

5 3c L9 jo en N 12 

5 3d L14 ma du N 7 

6 2b L22 sr ak S 12 

6 3b L4 pi ne S 6 

 Totaal:  104 

 

Woensdag 6 januari:  

Uur Klas Lokaal Docent Vak Afnemer  Hoeveelheid enquêtes 

3 4b L11 sp en S 4 

3 5b L12 oo en S 5 

5 5c L9 fa ma N 3 

8 4a L12 oo en S 0 

8 4d L19 sp en S 1 

 Totaal:  13 

  
 

Donderdag 7 januari:  

Uur Klas Lokaal Docent Vak Afnemer  Hoeveelheid enquêtes 

7 5a L12 ks en S 12 

 

 

Vrijdag 8 januari: 

Uur Klas Lokaal Docent Vak Afnemer  Hoeveelheid enquêtes 

4 4c L28 co lv N 7 

 


