
Beïnvloedende factoren

Het is een mythe dat alle kinderen (een) taal op dezelfde manier leren. Heel 
wat factoren beïnvloeden dit proces:

Het kind

Leeftijd / Karakter / Taalaanleg / Motivatie / Leerstijl / Sociaaleconomische status

De omgeving

Kwaliteitsvolle interactie
• gelinkt aan het dagelijkse leven
en persoonlijke interesses
• ruimte voor feedback

Basiskennis van de moedertaal en de status van de moedertaal

Niet elke taal heeft dezelfde status. Dat merken kinderen 
elke dag. Talen met een hoge status worden gestimuleerd. 
Kinderen die thuis deze talen spreken worden gemotiveerd om 
deze verder te ontwikkelen. Dat heet additieve meertaligheid. 
We zien echter dat kinderen die thuistalen spreken met een 
lage status, veel minder worden gestimuleerd om die talen 
te gebruiken, aangezien gedacht wordt dat die talen toch 
geen meerwaarde hebben. Dit kan leiden tot subtractieve 
taalontwikkeling, waarbij de ene taal de andere verdringt. 
Dit gaat echter voorbij aan de idee dat de moedertaal 
net heel belangrijk is bij de verwerving van een nieuwe taal.
 

Het soort taal

De verschillen in de structuur van talen spelen ook een rol bij het leren van talen.  
Hoe groter het verschil is tussen de moedertaal en de tweede (of derde, vierde,…)
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Fig.: Taal heeft twee gezichten

T a a l v e r w e r v i n g

invloedenop 
taalontwikkeling?

Veilige context
• positieve houding 
tegenover thuistaal en –cultuur
• ‘rust’ in het gezin, de buurt,…

Voldoende en rijk 
taalaanbod
• uitgebreid 
(Bv. beschrijvingen van 
gebeurtenissen/dingen)
• niet te sterk vereenvoudigd
• (voor)lezen wordt 
gestimuleerd

taal, hoe moeilijker het is om die bijkomende taal te leren. 


