Meertalig opgroeien: voordelen en voorwaarden

Begrippen
Meerderheidstaal: de taal gesproken door de meerderheidsgroep in de samenleving. In de
Vlaamse context is dit dus het Nederlands.
Thuistaal: de taal of talen die worden gesproken in de gezinscontext.

In Vlaanderen is meertaligheid geen uitzondering meer, het is de realiteit. Heel wat ouders
en (voor)schoolse begeleiders maken zich zorgen over de gevolgen van meertalig
opgroeien voor het kind, voor het gezin, voor de (voor)schoolse gemeenschap en de
samenleving in zijn geheel. Maar is die bezorgdheid wel terecht? Er is veel
wetenschappelijk onderzoek dat aantoont van niet. Kinderen meertalig opvoeden kan
zelfs allerlei voordelen met zich meebrengen, al blijft de context (thuis, de voorziening, de
samenleving) waarin kinderen meertalig opgroeien daarbij wel van belang.

Voordelen van meertalig opgroeien
Internationaal onderzoek toont dat een goede beheersing van zowel de meerderheidstaal
als de thuistaal of thuistalen geassocieerd is met een verhoogd gevoel van welzijn,
vergeleken met individuen die meertalig zijn opgevoed maar toch vooral ééntalig zijn
(ofwel in de thuistaal, ofwel in de meerderheidstaal). Kinderen die beide talen goed
beheersen, voelen zich vaker tevreden en gelukkig en hebben minder depressieve
gevoelens dan kinderen die meertalig zijn opgevoed maar één taal minder goed hebben
verworven. Volgens wetenschappers zijn er verschillende verklaringen voor dit fenomeen.

Cognitieve vaardigheden
Over het algemeen toont onderzoek aan dat meertaligen geen cognitieve (verstandelijke)
nadelen ondervinden tegenover mensen die ééntalig werden opgevoed. Vaak hebben
meertaligen zelfs een streepje voor op bepaalde cognitieve vaardigheden. Meertaligen
zijn vaak goed in mentaal veeleisende processen zoals gefocust blijven en het negeren
van afleidingen, het switchen van aandacht en het vasthouden van informatie. Deze
voordelen zijn het grootst bij kinderen die al vroeg meertalig zijn opgevoed, maar komen
in mindere mate ook voor bij mensen die pas later meertalig worden. Ook interessant is
dat deze voordelen niet enkel spelen bij taalgerelateerde taken maar ook bij taken die
niets met taal te maken hebben.

Sociale vaardigheden
Meertalige kinderen oefenen hun inlevingsvermogen doordat ze steeds moeten
overwegen welke taal ze zullen spreken tegen wie, wie welke taal begrijpt etc. Ze leren
zich inleven in anderen en zijn goed in staat om veranderingen in de sociale context te
observeren.
Actief meertalige kinderen hebben het gemakkelijker om een goede band op te bouwen
met al hun familieleden. Daarnaast hebben kinderen die meer dan één taal kunnen
gebruiken, via die talen toegang tot verschillende gemeenschappen. Het is niet onlogisch
dat meertaligen die beroep kunnen doen op contact met meerdere gemeenschappen (in
plaats van slechts één gemeenschap), zich over het algemeen beter in hun vel voelen, een
breder netwerk hebben om op te steunen en meer kansen hebben op een goede job.
Deze voordelen linken onderzoekers aan meer geluksgevoel en levenstevredenheid en
minder depressieve gevoelens bij meertaligen die vlot zijn in hun beide (of meerdere)
talen.

Taalvaardigheden
Meertalig opgroeien kan ook positieve gevolgen hebben voor de taalontwikkeling van
kinderen. Hoewel meertalige kinderen hun taalkennis in de afzonderlijke talen vaak iets
trager opbouwen, kunnen ze die achterstand op latere leeftijd inhalen. Daarvoor is wel
voldoende kwaliteit en kwantiteit in het taalaanbod van elke taal nodig. Ook blijkt uit
onderzoek dat de totale woordenschat (de woordenschat over de verschillende talen

heen) van meertalige kinderen vaak groter is dan die van ééntalige kinderen (cfr. Wat is
meertaligheid voor Pro-M?).
Daarnaast leren kinderen heel wat over taal, wat kan bijdragen aan een vlotter leerproces
in een nieuwe taal: ze leren dat eenzelfde ding op verschillende manieren kan worden
benoemd, dat verschillende talen soms dezelfde woorden gebruiken enz.
Tenslotte, tonen studies aan dat wanneer kinderen een sterke basis hebben in de
thuistaal, dit als een opstapje kan dienen voor het aanleren van een nieuwe taal. Alle talige
concepten en kennis worden immers verzameld in één groot talenreservoir. Als je dus al
concepten en kennis hebt verworven in je thuistaal, kan je een nieuwe taal sneller
oppikken omdat je dan enkel nog de nieuwe labels (of woorden) op reeds bestaande
concepten moet leren plakken .

Ook voordelen voor ééntalig opgevoede kinderen
Internationaal onderzoek toont echter ook aan dat het verwelkomen van meertaligheid
ook voor ééntalig opgevoede kinderen een meerwaarde kan hebben. Met verwelkomen,
bedoelen we het positief benaderen en actief gebruiken van meertaligheid (bv. door in te
zetten op taalstimulering in het Nederlands én de thuistaal van de kinderen). Ook
ééntalige kinderen kunnen dan baat hebben bij hun interactie met meertalige kinderen
en hun verschillende thuistalen. Wanneer de thuistalen van alle kinderen verwelkomd
worden, verhoogt dit de communicatie- en contactmogelijkheden van alle kinderen. Op
deze manier kan een leergemeenschap ontstaan waarin elk kind iets kan leren én
aanleren. Bovendien is er nog een ander belangrijk voordeel gelinkt aan het in contact
komen met talige en culturele diversiteit op een vroege leeftijd: het stimuleert kinderen
om andere talen en culturen te leren kennen wat kan bijdragen tot de ontwikkeling van
een positieve, open houding t.a.v. diversiteit die de Vlaamse samenleving kenmerkt.

Voorwaarden om de voordelen van meertaligheid te realiseren
Toch moeten de voordelen van meertaligheid ook steeds in hun specifieke context
geïnterpreteerd worden. De mate waarin de voordelen van meertaligheid kunnen
gerealiseerd worden verschilt, afhankelijk van over welke taal het gaat en de sociale
context.

Alle talen gelijkwaardig
Vlaanderen wordt gekenmerkt door een sterke talenhiërarchie waarbij sommige talen
een hoge status hebben (bv. Nederlands, Frans en Engels) en andere talen een lagere
status toegekend wordt (bv. ‘zwarte’ thuistalen zoals Berbers, Russisch, Twi, enz.). Deze
talenhiërarchie zorgt ervoor dat het leren van hoge statustalen sterk wordt gestimuleerd
terwijl lage statustalen worden ondergewaardeerd.
Bovendien kan de negatieve waardering van thuistalen ook de schoolloopbaan van
meertalige kinderen beïnvloeden. Het hebben van een andere thuistaal wordt vaak
beschouwd als een deficit of een achterstand. Studies tonen aan dat zo’n deficit-denken
er voor kan zorgen dat meertalige kinderen vaker het advies krijgen om naar een Brichting door te stromen na het lager onderwijs, zelfs wanneer ze even goed scoren als
hun Nederlandstalige klasgenoot.
Ten slotte zijn kinderen zich al op vroege leeftijd bewust van verschillen in status tussen
talen, wat zich kan vertalen in een negatief zelfbeeld of defensieve reacties (bv. weigeren
om een taal te leren).
Met andere woorden, het gelijk waarderen van alle talen is belangrijk voor de
schoolloopbaan en de eigenwaarde van meertalige kinderen, maar ook voor de
meertalige taalontwikkeling zelf. In de voorzieningen voor jonge kinderen is hier dus zeker
ook een rol weggelegd voor de professionals.

En-en-verhaal
Onderzoek toont aan dat instituties in Vlaanderen (bv. scholen) vaak de nadruk leggen op
het belang van het Nederlands, zonder daarbij het belang van een sterke thuistaal te
erkennen of het leren ervan te stimuleren. Dat kan leiden tot het verdringen van de
thuistaal door het Nederlands. Dit is zorgwekkend omdat een sterke basis in de eerste
taal net cruciaal is voor het leren van het Nederlands als nieuwe taal. Zowel het
Nederlands als de thuistaal van kinderen zijn gebaat bij een en-en-verhaal.
Ook op dit vlak kunnen professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders een
bijdrage leveren: door het positief benaderen en stimuleren van meertaligheid bij jonge
kinderen ondersteunen zij de ontwikkeling van de thuistaal.
Doordacht beleid ondersteunt kind, ouder en professional

Voorzieningen voor jonge kinderen doen er goed aan duidelijke afspraken te maken over
hun talenbeleid. Een eenduidig beleid zorgt ervoor dat kinderen en hun ouders weten
waar ze aan toe zijn en de heldere boodschap krijgen dat al hun talen welkom zijn en het
verdienen gestimuleerd te worden. Een goed talenbeleid ondersteunt zowel de
meertalige ontwikkeling van kinderen, versterkt het partnerschap en vertrouwen met
ouders van meertalige gezinnen en ondersteunt professionals om hun rol daarin
zelfverzekerd op te nemen.
Hoe een voorziening voor jonge kinderen een talenbeleid kan voeren dat ondersteunend
en stimulerend werkt voor de meertalige ontwikkeling van kinderen, lees je uitgebreid in
deze tekst.

Conclusie
Alle kinderen in de opvang kunnen baat hebben bij het verwelkomen van meertaligheid.
Daarnaast zijn er specifieke voordelen voor de meertalige kinderen. Zo zijn kinderen die
zich goed voelen bij hun talen, meer gemotiveerd om die talen te leren en te gebruiken.
Bovendien draagt het waarderen van de thuistaal van kinderen bij tot een positief
zelfbeeld en identiteitsconstructie. Het voeren van een talenbeleid dat meertaligheid
ondersteunt, behandelt alle talen als gelijkwaardig en geeft zowel het Nederlands als
andere talen de ruimte om te groeien. Ten slotte kan vlotte meertaligheid ook het
partnerschap en vertrouwen met ouders versterken.
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