Voorlezen in
meertalige
gezinnen,
wat is het?
Wat is er fijner en gezelliger dan voorlezen? Lekker
samen in een hoekje, in een stoel, of ’s avonds op de
rand van het bed een verhaaltje (en nog eentje, en
nog eentje). Behalve dat het leuk is, is het ook om
verschillende redenen goed om dat te doen.
Voorlezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van kinderen (Bus, van IJzendoorn &
Pellegrini, 1995; Fletcher & Reese, 2005), op andere
cognitieve vaardigheden (Raikes e.a., 2006) en op
de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling
(Kwant, 2011). Voorlezen verhoogt het leesplezier
van kinderen, ze leren er meer taal door, doordat ze
allerlei nieuwe woorden en zinnen te horen krijgen.
Bovendien is het goed voor hun verhaalbegrip.
Maar hoe zit dat nu in meertalige gezinnen?
Wat gebeurt er als ouders in hun eigen taal voorlezen?
Zijn die voordelen er dan nog steeds? Het antwoord
daarop is volmondig ja.

Wetenschappelijk bewezen:
meertalig voorlezen werkt!
1) Het maakt niet uit in welke taal ouders voorlezen
Voorlezen heeft een positief effect op kinderen, en het maakt
niet uit in welke taal een ouder voorleest. Lezen in de eigen
taal staat de ontwikkeling van het Nederlands niet in de weg.
Kinderen kunnen de kennis (woorden, zinnen) die ze hebben
van hun eerste taal overdragen op hun tweede taal (Leseman
e.a., 2009). Dus voorlezen in de eigen taal is ook goed voor de
ontwikkeling van het Nederlands.
2) Meertalig voorlezen versterkt het denken over taal
Meertalige kinderen hebben meer bewuste en impliciete
kennis over taal. Dat noemen we metalinguïstisch bewustzijn.
Juist doordat meertalige kinderen opgroeien met twee (of
meer) verschillende taalsystemen, begrijpen zij al op jonge
leeftijd dat een taal eigenlijk niet veel meer is dan een verzameling afspraken, die net zo goed anders had kunnen uitpakken. Het is toevallig dat een beest dat blaft in de ene taal hond
en in de andere taal dog heet. Dit soort ontdekkingen die
kinderen doen over taal, zijn heel waardevol bij het aanleren
van andere talen. Om hier optimaal van te kunnen profiteren,
moeten kinderen een ruim en rijk taalaanbod krijgen in beide
talen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een Afghaans kind dat
in Nederland opgroeit veel Nederlands te horen krijgt, maar
ook veel eigen taal. Ouders zijn hiervan de belangrijkste ‘aanbieders’. (Jessner, 2006)
3) Meertalig voorlezen maakt kinderen flexibel
Een ander voordeel van meertalig opgroeien is dat meertalige
kinderen een grotere mate van cognitieve flexibiliteit en impulscontrole hebben. Ze kunnen gemakkelijker overschakelen
van de ene taak naar de andere, én ze kunnen beter impulsen
onderdrukken. De hersenen van kinderen die meertalig opgroeien gaan efficiënter om met taakwisselingen dan kinderen
die één taal beheersen. Maar ook hier geldt: dat kan alleen als
de talen in balans zijn. Meertalige kinderen kunnen dit doordat ze van jongs af aan voortdurend bezig zijn een afweging te
maken welke taal ze gebruiken (en welke taal ze onderdruk-

ken). Om talen in balans te krijgen moet er veel aanbod zijn
van beide talen. Met voorlezen in beide talen kun je daarvoor
zorgen. (Poarch, 2012)
4) Meertalig voorlezen brengt kinderen niet in verwarring
Ouders uit meertalige gezinnen blijken zich tijdens het voorlezen heel consequent te beperken tot één taal. Zij hebben
daarbij een voorkeur voor voorlezen in de eigen taal. Daarmee
bieden ze kinderen ook een vorm van structuur, namelijk de
zekerheid dat alle woorden en zinnen die ze horen uit dezelfde
taal komen. (Shuler, 2011)

Aan de slag in de praktijk
Belangrijk is dat ouders beseffen dat ze door voor te lezen hetzij in het Nederlands, hetzij in de eigen taal -, bijdragen aan
de taalontwikkeling van hun kinderen. Bovendien draagt het
voorlezen bij aan culturele overdracht: kinderen komen door
voorgelezen te worden op vroege leeftijd in aanraking met werelden die ze niet kennen. Dit geldt des te meer voor kinderen uit
meertalige gezinnen, die met diverse culturele achtergronden te
maken hebben. Ouders lopen vaak aan tegen vooroordelen over
minderheidstalen. Het zou niet goed zijn voor de ontwikkeling
van de Nederlandse taal als ze hun eigen taal gebruiken. Ouders
die hierover veel opmerkingen krijgen zijn vaak onzeker en
sommigen kiezen ervoor om dan maar in het Nederlands voor te
lezen. Maar daar zit een addertje onder het gras. Als ouders het
Nederlands niet zo goed beheersen, is de kans groot dat zij verkeerde klanken, woorden of zinsconstructies overbrengen. Dan
gaat het positieve effect op de taal van hun kind weer verloren.
Sommige culturen hebben niet echt een voorleestraditie. Dan is
er vaak wel een traditie van het vertellen van verhalen. Verhalen
vertellen is net zo goed voor de taalontwikkeling.

Welke voorleestips kun je als
professional aan meertalige ouders
geven?
Tip 1:

Het maakt niet uit in welke taal het
gebeurt, als ouders maar voorlezen!

Het allerbelangrijkste wat je ouders kunt meegeven is de boodschap dat ze hun kind voorlezen. Vertel ouders dat voorlezen
leuk is en belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind.
Benadruk dat de meeste kinderen het erg leuk vinden om
voorgelezen te worden. Kinderen die van jongs af aan worden
voorgelezen, leren nieuwe woorden en begrippen, leren hoe
verhalen in elkaar zitten, en maken kennis met de wereld van
het boek.
Voor het verhogen van het leesplezier maakt het niet uit in
welke taal er wordt voorgelezen. Het gaat om kennismaken met
boeken, met verhalen, met geschreven cultuur. En ja, voorlezen
verhoogt de woordenschat. Omdat woorden nu eenmaal bij
een bepaalde taal horen, maakt het wél uit in welke taal wordt
voorgelezen. Als ouders uit meertalige gezinnen voorlezen in
hun eigen taal, is dat goed voor de woordenschat in de eigen
taal. Lezen ze in het Nederlands voor, dan zullen de kinderen
meer Nederlandse woorden oppikken. Maar dat is niet het hele
verhaal. Behalve dat je woorden leert, leer je ook de achterliggende begrippen. Dan gaat het eigenlijk om de diepere kennis,
de diepere betekenis van woorden. Als er in een voorleesboek
een stoel voorkomt, kan een kind, bijvoorbeeld door goed naar
de tekeningen te kijken, concluderen dat een stoel een voorwerp
is waar je op kunt zitten, dat vier poten en een rugleuning heeft,
dat vaak van hout gemaakt is, etc. Maar diezelfde kennis doet
een kind op als het voorleesboek in het Turks is. Ook een
sandalye is een voorwerp waar je op kunt zitten, dat vier poten
en een rugleuning heeft en dat vaak van hout is gemaakt.
Diepere kennis van begrippen staat los van de taal of talen die
je spreekt. Kinderen kunnen deze kennis overdragen van de ene
naar de andere taal.

Tip 2:

Kies de taal die het beste bij je past

Vertel ouders dat ze bij het voorlezen vooral de taal moeten
kiezen die het best bij hen past. Voorlezen is een leuke, gezellige bezigheid, en moet dat ook vooral blijven. Sommige ouders
voelen zich niet zeker als ze in het Nederlands voorlezen, omdat
hun vaardigheid niet voldoende is. Andere ouders vinden het
juist belangrijk in het Nederlands voor te lezen, met de afweging
dat dat het belangrijkste is voor de toekomst van hun kind.
Maar als hun Nederlands niet helemaal in orde is, is het leereffect weg, of is er zelfs een negatief leereffect. In gezinnen waar
ouders elk een andere taal spreken, is één-ouder-één-taal een
prima strategie. Je kunt het advies “Spreek je eigen taal” ook
gebruiken als het gaat om voorlezen.

Tip 3: Volg een meertalige strategie
Als je weet dat ouders zowel de eigen taal als het Nederlands
goed beheersen, moedig hen dan aan een tweetalige strategie te
volgen: lees in beide talen voor. Niet tegelijk, maar de ene keer
een Nederlands boek, en een volgende keer een boek in de thuistaal. Kennis van zowel de thuistaal als het Nederlands is belangrijk, ook voor later als het kind niet meer naar school gaat.

Tip 4:

Geef boekentips

Geef ouders tips over welke boeken ze kunnen voorlezen. Vertel
over het thema waaraan je werkt. Vraag bijvoorbeeld of ouders
een boek dat je in de groep wilt voorlezen, eerst thuis in de
eigen taal voorlezen. Dit helpt op het moment dat het boek
in de groep wordt voorgelezen in het Nederlands. Misschien
kun je een woordenlijst met Nederlandse woorden meegeven,
zodat ouders ook die kernwoorden aan de orde kunnen laten
komen tijdens het voorlezen. Er is een beperkt aantal tweetalige
boeken op de markt, maar je kunt prentenboeken ook op je
eigen manier navertellen. Zeker met jonge kinderen is het goed
mogelijk dat een ouder de tekeningen uit een Nederlandstalig
boek in de eigen taal navertelt. Als ouders daarbij open vragen

stellen aan hun kind is dit een goed voorbeeld van interactief
voorlezen in de eigen taal.

Tip 5:

Praat met ouders over meertaligheid

Ouders zien vaak wel het belang van het Nederlands voor hun
kinderen heel goed in, maar zien niet altijd het verband met de
ontwikkeling van de eigen taal. Af en toe praten over meertaligheid kan helpen. Vertel bijvoorbeeld dat de eigen taal een basis
kan bieden voor het leren van het Nederlands.

Tip 6:

Geef de eigen taal ruimte en waardering

Het is een misverstand te denken dat opgroeien met meer talen
te belastend is voor een kind en tot een vertraagde taalontwik-

keling leidt. Dat is niet zo. Meertaligheid is nooit de oorzaak van
taalproblemen. Maar kinderen moeten wel voldoende taal om
zich heen horen. Nederlands leren ze buitenshuis (in de kinderopvang, op school), en ouders zorgen voor aanbod in de andere
taal. Behalve ‘voldoende’ moet het taalaanbod kwalitatief aan
de maat zijn. Als ouders hun kinderen van jongs af aan boeken
voorlezen, leren hun kinderen de betekenis van woorden. Niet
alleen gewone woorden, maar ook af en toe moeilijkere woorden. Als je als leerkracht of pedagogisch medewerker meertalige ouders wilt stimuleren om voor te lezen, kun je dat het beste
doen vanuit een positieve houding tegenover de eigen taal.
Laat ook kinderen merken dat je belangstelling hebt voor hun
thuistaal. Zeg niet tegen ouders dat ze het beste in het Nederlands kunnen voorlezen, maar geef ruimte aan hun eigen taal.
Daarmee voelen veel ouders zich het meest vertrouwd, dat is de
taal van hun hart, van hun emotie.

Meer informatie?
taalvorming.nl – workshops en trainingen voor ouders en beroepskrachten
voorleesexpress.nl – wekelijks een voorlezer op bezoek ten behoeve van de taalleesstimulering
drongofestival.nl – jaarlijks meertalenfestival
afuk.nl – taal-leestimulering in de Friese taal
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