
 Meer talen 
leren, is goed! 

Informatie voor ouders

Kinderen leren makkelijk 
meer talen naast elkaar. 
Spreek je thuis een andere 
taal? Meer talen leren, is goed 
en waardevol voor je kind! 



 

Tips om je kind taal (aan) 
te leren
• Praat veel met je kind en zing liedjes met 

je kind.
• Zeg wat je ziet of doet; aankleden, eten, 

wassen, boodschappen doen.
• Laat het kind veel praten, stel vragen.
• Maakt je kind een foutje? Herhaal de

zin correct, dan leert je kind sneller de
juiste zin.

• Spreekt je kind soms talen door elkaar? 
Dat is normaal, maar geef zelf het goede 
voorbeeld. 

• Speel met je kind, dan leert je kind sneller 
spreken.

• Bezoek de bibliotheek. 
• Lees veel voor. Boekentaal is anders dan 

spreektaal. Dit vergroot de woordenschat.
• Vraag naar boeken in je eigen taal en 

wissel af met boekjes in het Nederlands.
• Kijk samen televisieprogramma’s in je 

eigen taal en de Nederlandse taal.
• Laat je kind veel spelen met andere 

kinderen bijvoorbeeld op de 
kinderopvang.

• www.bibliotheek.nl
• www.boekstart.nl
• www.bereslim.nl 

• www.kindentaal.nl
• www.nik-nak.eu
• www.taalbegintthuis.nl

Interessante
websites:

Hoe kun je je kind met meer 
talen opvoeden?
• Spreek met je kind de taal die je het beste 

kent en waar je je prettig bij voelt. Dit is 
meestal je moedertaal.

• Leg uit waarom je het belangrijk vindt dat 
je kind de thuistaal (moedertaal) spreekt.

• Begrijpt en spreekt je kind de thuistaal 
goed? Dan leert het makkelijker 
Nederlands.

• Spreekt één van de ouders goed 
Nederlands? Dan is het goed als die 
ouder met het kind ook Nederlands 
spreekt. Dat maakt de start op de opvang 
en de basisschool makkelijker.

• Zorg dat je kind al veel Nederlands hoort, 
voordat het naar de basisschool gaat. 
Dat kan ook op de kinderopvang of bij het 
peuterwerk zijn.




