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Voorwoord 
Voor u ligt het wetenschapswinkelrapport Meertaligheid, wel of geen onderwerp? Onderzoek naar 
communicatieve behoeften van de ouders van meertalige kinderen. Dit rapport is het eindresultaat van 
een afstudeertraject van de opleiding HEAO Communicatie van de Hogeschool van 
Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Wetenschapswinkel Taal, 
Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek uitgevoerd onder de ouders van 
meertalige leerlingen van de basisscholen in de stad Alkmaar en omgeving en vormt een 
onderdeel van het project “Communicatie over omgaan met meertalige kinderen”. De 
Wetenschapswinkel startte het project naar aanleiding van de signalen van anderstalige 
ouders. Met de onderzoeksresultaten hopen wij te kunnen bijdragen aan de optimalisering 
van de communicatie rondom het onderwerp meertaligheid. Naast dit onderzoek zijn er 
binnen dit project nog twee onderzoeken uitgevoerd: Van misverstand tot meertaligheid 
(augustus 2005), een onderzoek naar de kennis en houding van leerkrachten groep1/2 over 
meertaligheid en Meer talen, beter communiceren, een onderzoek naar informatieverspreiding 
over meertaligheid.(juli 2006). 
   
In het rapport dat voor u ligt zijn niet alleen de ouders maar ook de scholen aan het woord 
geweest - communicatie vergt immers tenminste 2 partijen. Zonder de medewerking van 
beide was dit onderzoek ook niet mogelijk geweest. Bijzondere dank daarom aan alle 
basisscholen die hebben meegewerkt aan het project; aan de OBD Noordwest en de 
Europese School in Bergen die zorgden voor extra dimensie in het onderzoek; aan de ouders 
van meertalige kinderen die de tijd namen voor het invullen van de vragenlijsten; aan Saskia 
Visser en Roland Wessel voor geweldige begeleiding; aan Irek sr. en Irek jr. voor geduld, 
hulp en begrip. Dankzij jullie is dit rapport tot stand gekomen. 
 
Ten slotte nog kort iets over mijn houding ten opzichte van meertaligheid. Het beheersen 
van meerdere talen is een handig communicatiegereedschap. Het betekent ook een verrijking 
van onze kennis en het open kunnen staan te midden van verschillende culturen en het beste 
van hen leren. Wij hopen met de resultaten van dit rapport te kunnen bijdragen aan de goede 
en constructieve communicatie tussen de scholen en de ouders over het onderwerp 
meertaligheid. En, als gevolg, aan de succesvolle opvoeding van vele meertalige kinderen. 
Veel leesplezier. 
 
 
Alkmaar, juni 2006 
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Samenvatting 
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de communicatieve behoeften van ouders 
van meertalige kinderen. Er is daarbij vooral de nadruk gelegd op de communicatie met de 
basisschool over het onderwerp meertaligheid. De doelstellingen van het onderzoek zijn: 

• het schetsen van een beeld van de bestaande communicatieve situatie rond 
meertaligheid;  

• het in kaart brengen van communicatieve behoeften en verwachtingen van de ouders 
en de rol die de school daarin kan spelen; 

• het formuleren van voorstellen om de communicatie rond meertaligheid tussen 
ouders en school te verbeteren. 

 
Meertaligheid en communicatie 
Alle kinderen kunnen in principe twee of meer talen leren spreken. Er zijn wel factoren aan 
te wijzen, die van invloed zijn op het al dan niet succesvol verlopen van deze meertalige 
ontwikkeling. Naast persoonlijke eigenschappen, speelt de omgeving daarin een belangrijke 
rol. Wanneer het kind zich veilig voelt, gemotiveerd wordt om beide (of meer) talen te 
gebruiken, wanneer de talen een gelijke status hebben en wanneer er voldoende interactie is 
in alle talen, zullen de talen zich goed ontwikkelen. De talen kunnen elkaar daarbij ook 
versterken. Voor al deze factoren is een goede communicatie tussen ouders, leerkrachten en 
kinderen essentieel. Bij de communicatie tussen anderstalige ouders en Nederlandstalige 
leerkrachten kunnen culturele verschillen en de beheersing van het Nederlands barrières 
vormen in de contacten. 
 
Methode van onderzoek 
Om inzicht te krijgen in de situatie rond het onderwerp meertaligheid vanuit het 
onderwijsperspectief zijn in het vooronderzoek interviews afgenomen met: 11 
schoolhoofden van basisscholen in Alkmaar, medewerkers van de onderwijsbegeleidings-
dienst OBD Noordwest en vertegenwoordigers van de Europese School in Bergen.  
 
De ouders van meertalige kinderen zijn via 12 basisscholen in Alkmaar benaderd om een 
vragenlijst in te vullen. Daarin werd gevraagd naar de kennis en ervaringen van de ouders 
wat betreft het onderwerp meertaligheid, hoe de communicatie tussen de ouders en de 
scholen verloopt rondom meertaligheid en wat de communicatieve behoeften en 
verwachtingen zijn van deze groep ten opzichte van de scholen. 191 ouders leverden de 
ingevulde vragenlijst weer in (respons van 32%). De groep respondenten is wat betreft 
geslacht, afkomst en opleidingsniveau redelijk representatief te noemen.  
 
Bestaande communicatieve situatie rondom meertaligheid 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat meertaligheid buiten het reguliere onderwijsproces 
staat en daar niet bij betrokken wordt. Meertaligheid vormt zelden een gespreksonderwerp in 
de contacten tussen de ouders en de scholen. De scholen geven aan dat ouders zelden 
vragen stellen over meertaligheid, maar wel buiten de school naar oplossingen en informatie 
zoeken. 36% van de ouders geeft aan wel met school over meertaligheid gesproken te 
hebben, maar de reacties van de school daarop lopen erg uiteen. Van de ouders die het 
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onderwerp nooit ter sprake heeft gebracht, geeft 40% als reden “ik heb er niet aan gedacht 
dat de school kan helpen”. 
 
Meertaligheid wordt ook vaak gezien als een bron van problemen bij het leren van de 
Nederlandse taal. In de eerste fase, waarin alle basisscholen in Alkmaar zijn benaderd, wordt 
regelmatig de term “probleem” in combinatie met meertaligheid gebruikt. De houding van 
de scholen die meewerken aan het onderzoek ten opzichte van meertaligheid is in principe 
wel open en positief, maar de kennis over het onderwerp is doorgaans bescheiden en wordt 
nauwelijks vertaald naar de onderwijspraktijk. Opvallend is dat ook 36% van de ouders van 
meertalige kinderen ten onrechte denkt dat de andere taal van het kind leidt tot meer 
problemen met het Nederlands.  
    
Uit tal van antwoorden blijkt dat het Nederlands een dominante status heeft, zowel bij 
ouders als bij scholen. Op de meeste scholen mogen de ouders en hun kinderen  alleen 
Nederlands gebruiken en ouders krijgen twee maal zo vaak adviezen en oefenmaterialen om 
het Nederlands van hun kind te verbeteren dan adviezen over de andere taal.  Daarnaast 
geven de schooldirecteuren aan dat het uitgangspunt is dat de kinderen goed Nederlands 
leren en ook 100% van de ouders wil graag dat het kind goed Nederlands spreekt. Met de 
motivatie en de status van het Nederlands is dus niets mis, maar veel scholen en ook een 
deel van de ouders beseffen niet dat de status van de andere taal en de motivatie om deze 
taal te leren net zo belangrijk is. Een betere ontwikkeling van de andere taal is namelijk ook 
gunstig voor het Nederlands. De meeste scholen geven wel aan dat de OALT-leerkrachten 
worden gemist. 
 
In het algemeen kan worden vastgesteld dat de scholen heel bewust investeren in de 
communicatie met ouders. De scholen zijn echter niet altijd zeker wat de effecten zijn van de 
communicatie op de anderstalige ouders. 
 
Communicatieve behoeften van ouders en de rol van de school 
De keuze van anderstalige ouders om hun kinderen niet meertalig op te voeden is natuurlijk 
een vrije keuze. Uit dit onderzoek blijkt echter wel dat een groep ouders deze keuze niet 
bewust of op onjuiste gronden heeft gemaakt. Een betere informatievoorziening kan helpen 
deze keuze bewuster te maken. Ouders die wel voor een meertalige opvoeding hebben 
gekozen zijn ervaringsdeskundigen, waarvan de meerderheid de nodige praktische kennis 
bezit, maar ook hun kennis blijkt niet altijd optimaal te zijn. Ook voor deze groep is een 
betere informatievoorziening nodig.  
 
De ouders noemen als belangrijke informatiebronnen over meertaligheid de school (30%), 
vrienden/kennissen (30%) en familie (23%). In de informatie die ze dan vaak krijgen speelt 
de ontwikkeling van het Nederlands een dominante rol. Een derde van de ouders zoekt zelf 
actief naar informatie, daarbij speelt Internet een belangrijke rol. 
 
De ouders vinden de goede contacten met de school heel belangrijk en zijn over het 
algemeen tevreden over de communicatie met de school. Zoals eerder genoemd beschouwen 
ze de school echter niet als eerste aanspreekpunt wat betreft meertaligheid. Ze zijn zeer 
geïnteresseerd in de school, de vorderingen van hun kind en het onderwijs in het algemeen, 
maar spelen vaak liever niet direct een al te actieve rol .  De persoonlijke communicatie 
scoort het hoogst bij de ouders, evenals activiteiten voor ouders en kinderen, een 
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ontmoetingsruimte of informatiebijeenkomst over meertaligheid. Een ruime meerderheid 
vindt het ook belangrijk dat de leerkrachten belangstellingen hebben voor andere culturen. 

 
En punt waar we nog even de aandacht op willen vestigen is: Een relatief grote groep ouders 
(25%) gebruikt de eigen taal niet zo graag met het kind, al is dat kind meertalig. Een nog 
grotere groep (56%) leest niet graag voor. Dit deels culturele verschil kan een ongunstig 
effect hebben op de taalontwikkeling en het schoolsucces van de kinderen. Ouders en 
leerkrachten zouden bewust gemaakt moeten worden van dit cultuurverschil en de gevolgen 
daarvan. 
 
Voorstellen tot verbetering 
Geadviseerd wordt de communicatie tussen de ouders en de scholen rond het onderwerp 
meertaligheid te activeren. Meertaligheid zal een gewoon gespreksonderwerp moeten worden 
in contacten tussen beide groepen. Hoewel een koersverandering in het onderwijsbeleid op 
den duur noodzakelijk is, kunnen de scholen nu al proberen te investeren in het scheppen 
van een positieve en open sfeer rond meertaligheid. Op sommige scholen is dat ook gelukt 
en ook de Europese school in Bergen is een mooi voorbeeld van hoe meertaligheid een  
positieve rol kan spelen in het onderwijs en de communicatie. Scholen kunnen gebruik 
maken van al beschikbare communicatiemiddelen, alternatieve kennisbronnen en de 
deskundigheid van de ouders zelf.  
  
Door het starten van een dialoog en bespreekbaar maken van het onderwerp zullen: 

• Betere omstandigheden gecreëerd kunnen worden voor de optimale ontwikkeling 
van de meertalige kinderen en misverstanden kunnen worden voorkomen 

• De voordelen van meertaligheid benut kunnen worden in de reguliere 
onderwijstrajecten  

• De mogelijke leerproblemen en onderwijsachterstanden in vele gevallen juist 
voorkomen kunnen worden. 

 
Om de communicatie op gang te brengen kunnen de volgende stappen genomen worden: 

1. De kennis over het onderwerp meertaligheid op scholen optimaliseren door middel 
van trainingen, voorlichting, informatie uitwisseling met ouders, ervaren collega’s, 
succesvoorbeelden en onderwijsdiensten 

2. Een vrijblijvende dialoog aangaan met de ouders, met gebruik van de aanwezige, 
populaire communicatiemiddelen zoals persoonlijke contacten, schriftelijke 
informatie en “brede ontmoetingsmomenten” (ontmoetingsruimte, 
informatiebijeenkomsten, etc.). Ook kan aandacht voor andere talen en culturen een 
belangrijkere plaats krijgen in bijvoorbeeld projectweken. 

 
Deze stappen kunnen parallel aan elkaar plaatsvinden. 
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1. Inleiding 
De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen 
heeft in opdracht van het ABCG (Advies en Begeleidingscentrum voor het onderwijs in 
Groningen) onderzoek uitgevoerd onder kleuterleerkrachten in de stad Groningen. Doel van 
het onderzoek was het vaststellen van de kennis die leerkrachten hebben over het omgaan 
met meertalige kleuters. De wetenschapswinkel startte dit onderzoek vanwege signalen van 
hoogopgeleide anderstalige ouders, die constateerden dat er veel onbegrip en onkunde onder 
leerkrachten was op het gebied van meertaligheid. In augustus 2005 verscheen een 
wetenschapswinkelrapport “Van misverstand tot meertaligheid, een onderzoek in het 
kleuteronderwijs van de stad Groningen”.  
 
Op basis van de resultaten van het genoemde project zijn een tweetal vervolgonderzoek 
trajecten gestart met als doel respectievelijk: 

• Analyse van de communicatiemiddelen en –kanalen die ingezet zijn en mogelijk nog 
ingezet zouden kunnen worden (Groningen en landelijk). 

• Onderzoek onder de ouders van meertalige kinderen in de provincie Noord-Holland 
en een plan maken om de ouders te bereiken en beter te informeren over hoe ze de 
taalontwikkeling van hun kinderen zo succesvol mogelijk kunnen laten verlopen. 

 
Het geheel van de analyses en onderzoeksactiviteiten zal resulteren in een representatief 
beeld van de verschillende facetten van de communicatie over het onderwerp meertaligheid. 
Op basis van beide onderzoeken worden tevens concrete aanbevelingen geformuleerd ter 
optimalisatie van de bestaande communicatieve situatie. De projectresultaten zullen, waar 
mogelijk, ingezet worden in de praktijk. 
 
Dit adviesrapport beschrijft de uitvoering en resultaten van het tweede van de 
bovengenoemde vervolgtrajecten. Het onderzoek is in twee fases uitgevoerd. In het kader 
van vooronderzoek zijn interviews gehouden met de schoolhoofden, de 
Onderwijsbegeleidingdienst en de Europese School in Bergen. Op basis daarvan is de 
huidige communicatieve situatie geschetst vanuit de optiek van de scholen. Een aanvullend 
kader is gevormd door de praktijkervaringen van de Europese School en de 
Onderwijsbegeleidingdienst. In de hoofdfase zijn de ouders van meertalige kinderen 
benaderd met de vraag naar hun ervaringen en verwachtingen ten opzichte van de school. 
Het naast elkaar leggen van beide perspectieven heeft als doel gehad de uiteindelijke 
aanbevelingen en voorstellen realistisch en uitvoerbaar te kunnen formuleren. 
 
De verschillende onderdelen van het rapport zijn een weerspiegeling van de 
onderzoeksvolgorde. Het volgende hoofdstuk gaat over de relatie tussen meertaligheid en de 
communicatie tussen ouders en scholen. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk gekeken 
naar de communicatietheorie en de vertaling daarvan naar de (school) praktijk. Daarmee zijn 
de uitgangspunten geformuleerd voor het scheppen van de optimale communicatieve situatie 
rondom het onderwerp meertaligheid. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt respectievelijk de 
methodiek van het onderzoek toegelicht, en de resultaten van het voor- en hoofdonderzoek. 
Ten slotte, in hoofdstuk 7, worden de conclusies en communicatieve aanbevelingen 
behandeld. 
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2. Relatie tussen meertaligheid en communicatie 
In dit hoofdstuk wordt van dichterbij gekeken naar het onderwerp meertaligheid en de 
verschillende factoren die van invloed zijn op een meertalig ontwikkelingsproces. Het begrip 
meertaligheid kent meerdere definities, er wordt dan ook eerst uitgelegd voor welke 
omschrijving gekozen is ten behoeve van dit onderzoek. Verder wordt ingegaan op 
verschillende factoren die van invloed zijn op het al dan niet succesvol verlopen van de 
meertalige ontwikkeling. Ten slotte wordt bijzondere aandacht gegeven aan de communicatie 
– deze speelt namelijk bij alle factoren een belangrijke rol.  

2.1. Wat is meertaligheid? 
Meertaligheid is een breed begrip dat meerdere omschrijvingen kent. Het woord 
meertaligheid wordt gebruikt in verschillende contexten, met betrekking tot onder andere 
landen, documenten, maatschappijen. Misschien het vaakst wordt het begrip echter gebruikt 
voor personen. De nadruk in de definities ligt of op het beheersingsniveau van de meerdere 
talen of op simpelweg de capaciteit om deze talen te gebruiken.  
 
Ten behoeve van dit onderzoek is er gekozen voor de volgende definitie: 
 
“Onder meertaligheid wordt een situatie begrepen waarin iemand afwisselend meer dan één 
taal gebruikt om te communiceren met zijn/ haar omgeving” (naar R. Penninx) 
 
Deze definitie sluit aan op de definitie die in Van misverstand tot meertaligheid gebruikt is, en 
legt nadruk op het gebruik van de taal. Het onderzoek richt zich op de kinderen in de 
basisschoolleeftijd. In deze fase, zeker bij kleine kinderen, staat niet het beheersingsniveau 
maar het gebruik van de taal centraal. Alle kinderen zijn dan immers nog bezig één of meer 
talen te verwerven. Daarnaast is er getracht de definitie toegankelijk te formuleren, zodat 
deze goed de praktijk weergeeft en het begrip omschrijft zoals dit leeft bij de onderzochte 
groepen. 
 
Meer inhoudelijke informatie over het begrip meertaligheid treft u in het rapport “ Van 
misverstand tot meertaligheid”, een publicatie van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en 
Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

2.2. Wanneer is meertaligheid succesvol? 
Alle kinderen zijn in staat meerdere talen te verwerven. De taalontwikkeling van meertalige 
kinderen verloopt over het algemeen vergelijkbaar met de ontwikkeling van eentalige 
kinderen. Echter, afhankelijk van de vorm van meertaligheid, simultaan of successief, kan het 
proces op een aantal punten verschillen.  
 
Wanneer het kind met twee of meer talen tegelijk opgroeit is er sprake van simultane 
meertaligheid. In dit geval zijn er in principe geen verschillen te merken in vergelijking met 
de eentalige opvoeding. De kinderen doorlopen alle ontwikkelingsfasen van de taal – alleen 
in meerdere talen tegelijk. Er worden twee of meer taalsystemen ontworpen die deels apart 
van elkaar in de hersenen worden opgeslagen. De talen zijn dan in feite allemaal moedertalen 
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en ze kunnen elkaar positief beïnvloeden en versterken. Wanneer het kind bijvoorbeeld een 
woord in de ene taal al kent, leert hij/ zij het sneller in de andere taal. De talen dienen dan 
ook allemaal goed onderhouden te worden en het kind kan met behulp van verschillende 
strategieën geholpen worden om de talen te leren scheiden. 
 
Wanneer het kind eerst een basis legt in één taal en vervolgens (vroeg) een tweede taal gaat 
verwerven, spreekt men van successieve meertaligheid. In het geval van successieve 
meertaligheid zijn er enkele verschillen te merken. Bij het verwerven van de eerste taal 
worden alle gebruikelijke ontwikkelingsfasen doorlopen. Bij het verwerven van de tweede 
taal wordt echter een aantal fasen overgeslagen. De kinderen hebben dan namelijk al ervaring 
met het opbouwen van een taalsysteem vanuit de eerste taal. De eerste taal blijft dan ook een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de tweede taal. Door de eerste taal goed te 
onderhouden vergroot men de kans op een optimale verwerving van de tweede taal. 
 
Daarnaast, onafhankelijk van de vorm van meertaligheid, kan vastgesteld worden dat er een 
aantal factoren van invloed is op de taalontwikkeling van zowel eentalige als meertalige 
kinderen. Deze factoren kunnen verdeeld worden in twee categorieën, te weten persoonlijke 
en omgevingsgebonden elementen. Onder de eerste categorie vallen onder andere het 
karakter, de leeftijd en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Onder de categorie 
omgevingsgebonden factoren vallen de volgende elementen: 

• Veiligheid: voor een goede ontwikkeling in het algemeen, en dus ook voor de 
taalontwikkeling, is het van belang dat het kind zich veilig voelt in zijn/haar 
omgeving (thuis, op school) 

• Motivatie: wanneer het kind zich veilig voelt en weet dat de andere talen die hij/zij 
spreekt geaccepteerd worden door de omgeving, zal ook de motivatie om deze talen 
te leren groter zijn 

• Status: de talen die het kind spreekt kunnen beter een gelijke status hebben. Wanneer 
een van de talen meer status heeft, belangrijker gevonden wordt, zal de motivatie van 
het kind om de andere taal te verwerven kunnen teruglopen.  

• Interactie: een voldoende interactie in alle talen die het kind spreekt is essentieel voor 
een optimale ontwikkeling; deze interactie bestaat uit taalaanbod, taalproductie en 
feedback. Het kind krijgt de taal aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld voorlezen 
of gesprek. Het kind zal ook de ruimte moeten krijgen om zelf de taal te kunnen 
‘produceren’. Op deze taalproductie kan men reageren met positieve feedback: 
goedkeuring, herhaling, belangstelling. Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke 
rol in het verzorgen van de goede interactie. 

 
Wanneer alle genoemde factoren in een voldoende mate aanwezig zijn in de omgeving, zal 
de taalontwikkeling van het kind positief gestimuleerd worden. De meertalige kinderen 
kunnen soms extra aandacht nodig hebben. Door rekening te houden met de  
aandachtspunten als het gevoel van veiligheid, goede contacten tussen verschillende 
betrokkenen, aandacht voor en interactie in verschillende talen, kan men bijdragen aan de 
succesvolle meertalige ontwikkeling van het kind. De verwerving van de taal wordt 
bevorderd, zij het simultaan of successief. In de eerste situatie kan het kind dan succesvol 
ontwikkelen in meerdere talen tegelijk, in de tweede wordt een stevige basis gelegd in de 
eerste taal wat vervolgens bijdraagt aan de goede ontwikkeling van de tweede taal. 
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2.3. De rol van communicatie  
Gezamenlijk voor alle bovengenoemde, omgevingsgebonden factoren is het communicatieve 
element. In een omgeving waar goede contacten aanwezig zijn tussen verschillende 
betrokkenen (het kind, de ouders, de leerkrachten) kan voldaan worden aan de verschillende 
voorwaarden nodig voor de succesvolle taalontwikkeling. Het kind dat goed communiceert 
met zijn/haar omgeving voelt zich ook veilig. Wanneer de meertaligheid van het kind 
positief wordt ontvangen door de omgeving, die ook open over het onderwerp 
communiceert, zal de motivatie van het kind groter zijn om de talen te leren. De ouders en 
leerkrachten die constructief kunnen communiceren en informatie uitwisselen over het 
onderwerp meertaligheid zullen naar alle waarschijnlijkheid elkaar ook kunnen helpen in het 
aanbieden van de goede (taal) interactie aan het kind. 
 
Goede communicatie is om alle genoemde redenen cruciaal. De communicatie is 
noodzakelijk voor de realisatie van alle eerder genoemde factoren en dus voor het scheppen 
van optimale voorwaarden voor de succesvolle meertalige ontwikkeling van het kind. 
Zonder goede communicatie kunnen de betrokkenen in het proces elkaar niet ondersteunen 
en versterken. Het kind krijgt onvoldoende hulp in zijn of haar taalontwikkelingsproces 
waardoor uiteindelijk ook problemen kunnen optreden bij taalverwerving en het latere 
leerproces. 
 
Ten slotte valt hier op te merken dat de onderwerpen taal en communicatie nauw verbonden 
zijn met elkaar. Door te investeren in beide talen wordt de communicatie tussen het kind en 
de omgeving bevorderd. Voor een anderstalige ouder kan het immers om een aantal redenen 
lastig zijn om te communiceren in een andere dan eigen taal. Dat is weer nadelig voor de 
taalontwikkeling van het kind. Wanneer de communicatie echter soepel verloopt (bij gebruik 
van moedertaal) draagt deze bij aan de goede algemene ontwikkeling en, in het bijzonder, 
aan de succesvolle taalontwikkeling.  
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3. De optimale communicatieve situatie 
Zoals al gezegd speelt de communicatie een belangrijke rol in een meertalig 
ontwikkelingsproces. In dit hoofdstuk zal daarom het basiscommunicatiemodel toegelicht 
worden en de verschillende vormen die de communicatie kan aannemen. Verder wordt er 
ingezoomd op de praktische inrichting van de communicatie tussen de school en de ouders. 
Vaak zijn de ouders van meertalige kinderen zelf ook anderstalig, daarom wordt er aandacht 
besteed aan het interculturele aspect van de communicatie. 

3.1. Het communicatieproces 
Communicatie is een proces zo vanzelfsprekend dat wij er vaak niet eens bij stilstaan 
wanneer het plaatsvindt. Alleen maar kijkend naar de meertalige ontwikkeling hebben wij het 
al gehad over verschillende communicatie momenten: die tussen de ouders en de kinderen, 
de leerkrachten en de kinderen, de ouders en de school. 
 
Communicatieproces kan weergegeven worden met de hulp van onderstaand model, naar  
W. J. Michels. De gehanteerde definitie van communicatie, naar dezelfde auteur, luidt dan:  
 
“Het proces waarbij de zender de intentie heeft via een medium een boodschap over te 
brengen naar één of meer ontvangers.” 
 

 
 
 
Figuur 1: Communicatiemodel 
 
In het basismodel worden de volgende elementen herkend: 

• zender, boodschap, medium en ontvanger 
• feedback (door de ontvanger) en terugkoppeling (door de zender) 
• ruis, maatschappelijke context en situatie. 

 
Kenmerkend voor de communicatie is de overdracht van informatie. Ongeacht of deze 
overdracht succesvol is of niet spreken wij altijd van de communicatie. Aanvullend op het 
model kan opgemerkt worden dat ook de rol van ontvanger actief is, door de komst van 
bijvoorbeeld internet heeft de ontvanger tegenwoordig steeds meer macht en kan zelf de 
informatie selecteren. Het communicatieproces is niet incidenteel maar vindt meestal plaats 
in een reeks van interacties. Het proces kan ook verstoord worden door interne of externe 
factoren, denk hier aan bijvoorbeeld lawaai of iemand die de boodschap moeilijk onder 
woorden kan brengen. De informatie kan beïnvloed worden door onder andere plaatsing in 
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een bepaalde maatschappelijke of sociaal-culturele context of door vergelijking met andere 
informatie. 
In het kader van dit onderzoek zal aandacht gegeven worden aan het communicatieproces 
tussen de ouders van meertalige kinderen en de scholen.  

3.2. De vormen van communicatie 
Communicatie kent verschillende vormen. Voor de bepaling van deze vormen is van belang 
welke communicatiekanalen er gebruikt worden, in welke richting de communicatie 
plaatsvindt en op welk niveau. Afhankelijk van de gebruikte communicatiekanalen spreken 
wij over de persoonlijke, schriftelijke, audiovisuele en digitale communicatie. Afhankelijk van 
de richting hebben wij het over de verticale (top-down en bottom-up), horizontale en 
diagonale communicatie. Daarnaast kan de communicatie plaatsvinden op verschillende 
niveaus, bijvoorbeeld individueel, in een groep of in de maatschappij. Naast het overdragen 
van de informatie kan de communicatie ook als doel hebben het beïnvloeden van een 
mening of het bevorderen van wederzijds begrip. Afhankelijk van de situatie en de beoogde 
doelen worden de communicatieinstrumenten gekozen en de -richting bepaald – en dus 
krijgt de communicatie een bepaalde vorm. Dat geldt ook voor het communicatieproces 
tussen de ouders en de scholen.  

3.3. Communicatie op school 
De basisschool is een plaats waar de kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. De 
rol van de basisschool is bijzonder. In eerste instantie heeft de school als taak het 
onderwijzen van de kinderen maar daarnaast vervult het ook vaak een opvoedkundige en 
maatschappelijke rol. De school realiseert haar doelstellingen in nauwe samenwerking met de 
ouders van de leerlingen. Het is wettelijk bepaald dat de ouders recht hebben op de 
informatie van de school, maar ook voor het slagen van het onderwijsproces is het essentieel 
dat de ouders en de school met elkaar praten: over onderwijs, over opvoeden en over 
wederzijdse verwachtingen. 
 
Communicatievormen Persoonlijke Schriftelijke Audiovisuele en 

digitale 
Schoolgids  X  
Schoolkalender  X  
Nieuwsbrief  X  
Brieven   X  
Informatieavonden X   
Ouderavonden X   
Rapportgesprekken X   
Gesprekken na  
schooltijd 

X   

Internet/ website   X 
E-mail   X 
Telefoon   X 
 
Figuur 2: Voorbeelden van communicatievormen op school 
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De basisscholen maken over het algemeen gebruik van een gevarieerd palet van de 
communicatiemiddelen om de ouders zo goed mogelijk te kunnen bereiken, informeren en 
betrekken. Kenmerkend voor de contacten tussen de ouders en de school is de individuele, 
persoonlijke en vaak informele vorm van communicatie. Op de vorige pagina treft u een 
overzicht van de vaak voorkomende communicatievormen tussen de ouders en de school.  
 
Naast de communicatieuitingen van de school is er ook ruimte voor feedback en 
medezeggenschap van de ouders. De meest bekende vormen daarvan zijn de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad. De meningen van de ouders worden ook vaak 
verzameld met de hulp van een tevredenheidsenquête. Ten slotte kunnen de ouders zelf 
initiatief nemen en zich aanmelden als vaste of incidentele hulpouder ten behoeve van 
verschillende projecten en activiteiten. 
 
In dit onderzoek is gekeken naar de bruikbaarheid en effectiviteit van de aanwezige 
communicatievormen voor  de communicatie tussen ouders en scholen over meertaligheid. 
Door het kiezen van de juiste communicatievormen kunnen de contacten tussen de ouders 
en de school over het onderwerp meertaligheid gestimuleerd worden. En, zoals al eerder 
gezegd, zal dit proces de meertalige ontwikkeling van de kinderen bevorderen.  
 
De inzetbaarheid van bepaalde communicatievormen is onder andere afhankelijk van de 
populariteit daarvan onder de ouders, de effectiviteit en de mate waarin de school in staat is 
deze vormen te realiseren. 
 
Naast de keuze voor bepaalde communicatievormen is de boodschap minstens even 
belangrijk. Wat de school als zender kan en wil overbrengen naar haar ontvangers over het 
onderwerp meertaligheid is een kwestie die buiten de scope van dit onderzoek valt. 
Niettemin is het verstandig om met deze kwestie rekening te houden. Meer informatie 
daarover is te vinden in het rapport Meer talen, beter communiceren van Lilian Bücking, dat 
binnenkort bij de Wetenschapswinkel uit zal komen. Andere bronnen die dieper ingaan op 
dit thema zijn bijvoorbeeld de publicaties van Burkhardt Montanari (2004) en Hoogsteder 
(1999). De details betreffende deze publicaties treft u aan in het hoofdstuk Referenties. 
  

3.4. Het interculturele aspect van communicatie 
In het basiscommunicatiemodel spreekt men over de maatschappelijke context en de situatie 
waarin het communicatieproces plaats vindt. Daaronder vallen ook de mogelijke culturele 
verschillen tussen de communicerende partijen. Deze culturele verschillen zijn van invloed 
op de manier waarop wij communiceren en de ontvangen informatie interpreteren. 
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 Figuur 3: Drie niveaus van mentale programmering (naar G. Hofstede en G.J. Hofstede) 
 
De interculturele factoren spelen een belangrijke rol in de communicatie. Wanneer de 
communicerende partijen de culturele achtergronden van elkaar kennen en op deze inspelen, 
is de kans op effectieve communicatie veel groter. Het volgende citaat illustreert misschien 
het beste de kern van de interculturele contacten: 
 
“Het gaat in interculturele contacten niet zozeer om aanpassen als wel om begrijpen waarom 
mensen uit een andere cultuur dingen zo doen en niet anders. Door op dat cultuurverschil in 
te spelen, maken mensen zich voor elkaar verstaanbaar. Ze tonen hun wederzijdse 
belangstelling en laten zien dat ze de moeite hebben genomen om elkaars cultuur en 
geschiedenis te leren kennen.” (naar Eleonore Breukel en Inez van Eijk) 
  
In het geval van meertaligheid heeft de communicatie niet zelden een intercultureel karakter. 
De ouders van meertalige kinderen zijn zelf vaak anderstalig en hebben andere dan 
Nederlandse culturele achtergronden. Als gevolg daarvan kunnen de ouders onder andere: 

• Andere verwachtingen ten opzichte van het onderwijssysteem hebben (bijvoorbeeld 
meer gericht op klassikaal leren, discipline, scheiding van de taken, etc.) 

• Andere manier van communiceren met de school en leerkrachten hanteren 
(bijvoorbeeld minder expliciete en meer impliciete communicatie) 

• Andere verhoudingen gewend zijn in contacten met de school (machtsafstand kan 
groter zijn, leerkracht wordt beschouwd als autoriteit). 

 
Ten slotte kan ook de mate van de beheersing van de Nederlandse taal een barrière vormen 
in de contacten. Door aandacht te schenken aan deze interculturele aspecten van de 
communicatie kunnen de contacten verbeterd worden. Dat zal vervolgens bijdragen aan 
openheid en vertrouwen en dus ook aan de optimale communicatie over meertaligheid.  
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4. Methodiek van het onderzoek 
In de voorgaande hoofdstukken is de cruciale rol van communicatie in het meertalige 
ontwikkelingsproces toegelicht. Het onderzoek naar communicatiebehoeften van de ouders 
van meertalige kinderen heeft als doel: bijdragen aan de optimalisatie van de communicatie 
over  meertaligheid tussen de genoemde ouders en de scholen. Het streven is geweest om 
niet alleen naar de behoeften te kijken maar ook een breder beeld te schetsen, waarin de 
eigen kennis over en ervaringen met meertaligheid aan bod komen, de motivaties bij keuze 
voor meertaligheid, de informatiebehoefte en de huidige communicatie met de school.  
 
In de afgelopen jaren is er een aantal onderzoeken uitgevoerd over het onderwerp, onder 
andere door het Ministerie van Onderwijs, de gemeente Rotterdam en de Universiteit van 
Tilburg. De onderzoeken betreffen zowel wat kleinere (kwalitatieve) als kwantitatieve 
groepen van ouders van meertalige kinderen, en zoomen in op verschillende aspecten van 
het thema (taalkundige, onderwijskundige, maatschappelijke en communicatieve). In het hier 
gerapporteerde onderzoek is gekozen voor een brede benadering van de scholen en ouders 
om een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen. De nadruk ligt op praktische aspecten 
van de kennis (praktijkervaring) en communicatie. 
 
De reeds in Groningen uitgevoerde deelonderzoeken hebben ingezoomd op tweetal 
onderwerpen: 

• de kennis en houding van leerkrachten primair onderwijs ten opzichte van 
meertaligheid  

• de bestaande communicatievormen rondom het onderwerp meertaligheid. 
 
Het deelonderzoek naar de communicatiebehoeften van de ouders van meertalige kinderen 
is gehouden in Alkmaar en omgeving. Het beeld dat de totale projectresultaten leveren wordt 
daarmee vollediger, het weerspiegelt namelijk de situatie in verschillende delen van het land. 
De complete onderzoeksresultaten kunnen dan ook beschouwd worden als een schets van 
het landelijke gemiddelde. Daarnaast is het een schets waarin verschillende facetten van het 
onderwerp meertaligheid afgebeeld zijn en de stem van verschillende betrokkenen 
meegenomen is. 
 
Bijzondere aandacht is gegeven aan de samenstelling van de onderzochte groep. Om een zo 
betrouwbaar beeld te geven, zijn scholen met verschillende vormen onderwijs in de groep 
opgenomen (christelijk, openbaar, bijzondere onderwijsprojecten) en scholen met 
verschillende percentages allochtone leerlingen. Daarnaast hebben de ouders die de 
vragenlijst hebben ingevuld uiteenlopende achtergronden qua afkomst, opleiding en 
maatschappelijke positie. Er is geprobeerd om groepen die moeilijk te bereiken zijn 
(vanwege bijvoorbeeld taalbarrière of zwakke maatschappelijke positie) in dit onderzoek 
voldoende vertegenwoordigd te laten zijn.    
 
Het onderzoek is in twee fases uitgevoerd. Fase 1 heeft het karakter van een kwalitatief 
vooronderzoek. In het kader van deze fase zijn interviews gehouden met de schoolhoofden 
van de basisscholen in Alkmaar, met de Onderwijsbegeleidingdienst OBD Noordwest en de 
Europese School in Bergen. Op basis daarvan wordt de huidige communicatieve situatie 
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geschetst vanuit de optiek van de scholen. Een aanvullend kader wordt gevormd door de 
praktijkervaringen van de Europese School en de Onderwijsbegeleidingdienst. Fase 2 heeft 
het karakter van een breder, kwantitatief onderzoek. In deze hoofdfase zijn de ouders van 
meertalige kinderen benaderd met de vraag naar hun ervaringen en verwachtingen ten 
opzichte van de school. Het naast elkaar leggen van beide perspectieven heeft als doel de 
uiteindelijke aanbevelingen en voorstellen realistisch en uitvoerbaar te kunnen formuleren. 

4.1. Onderwerpen 
De onderzoeksopdracht heeft het volgende hoofdonderwerp: 
 
“Hoe kunnen de ouders van meertalige kinderen beter bereikt, geïnformeerd en geholpen 
worden bij de taalontwikkeling van hun kinderen om deze zo succesvol mogelijk te laten 
verlopen?” 
 
De daaruit voortvloeiende centrale vraag van dit onderzoek luidt: 
 
“Welke bijdrage van de basisschool verwachten de ouders bij de taalontwikkeling van hun 
meertalige kinderen om deze zo succesvol mogelijk te laten verlopen?” 
 
Deze centrale vraag laat zich vertalen naar de volgende deelonderwerpen en vragen: 

• Waarom de communicatie optimaliseren, nut & noodzaak? 
• Wat zijn de resultaten van het vooronderzoek in Noord Holland, verschillen en 

overeenkomsten met Groningen? 
• Wat zijn de ervaringen en communicatieve behoeften van de ouders van meertalige 

kinderen? 
• Hoe zal, op basis van de onderzoeksresultaten, de communicatie optimaal ingericht 

kunnen worden? 
• Welke communicatiemiddelen kunnen ingezet worden in de praktijk, rekening 

houdend met het onderwijsbeleid en de mogelijkheden van de scholen? 
 
Meertaligheid wordt meestal in een bredere context behandeld. De onderwijskundige en 
maatschappelijke kwesties beïnvloeden namelijk vaak de houding van communicerende 
partijen ten opzichte van dit onderwerp. Ook in dit onderzoek is daarom gekozen voor een 
brede benadering. Op die manier worden niet alleen de communicatiebehoeften van de 
ouders in kaart gebracht maar ook hun praktijkervaring en kennis over meertaligheid. 
Bovendien is er getracht de communicatieve mogelijkheden van de scholen te beschouwen 
in het perspectief van de onderwijspraktijk – met andere woorden, binnen de grenzen van 
wat te realiseren is.  
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5. Resultaten vooronderzoek scholen 
In deze eerste onderzoeksfase zijn alle basisscholen in Alkmaar telefonisch benaderd met het 
verzoek om deel te nemen aan het project. Naar aanleiding van deze benadering heeft 33% 
(12 van 36) van de scholen besloten mee te werken aan het onderzoek. Op al deze scholen 
zijn in de tweede onderzoeksfase de ouders benaderd door middel van vragenlijsten. In de 
vooronderzoeksfase zijn interviews gehouden met 11 van de 12 schoolhoofden en/of 
adjunct-directeuren. De interviews hadden een open vorm waarbij uitgegaan is van een 
aantal kernvragen: 

• Wat zijn de ervaringen met meertaligheid (algemeen)? 
• Zijn er meertalige leerlingen op school? 
• Wat is de kennis van en houding t.o.v. het onderwerp meertaligheid (school/ 

leerkrachten)? 
• Zoekt de school naar ondersteuning/informatie en waar? 
• Is deze informatie voldoende beschikbaar (zo niet, wat ontbreekt)? 
• Hoe verloopt de communicatie met de ouders? 
• Vragen de ouders naar informatie en ondersteuning? 
• Wat doet de school voor hen? 

Verder zijn de geïnterviewden zo veel mogelijk zelf aan het woord gelaten. 
 
Naast de interviews met de schoolhoofden is een gesprek gehouden met de regionale 
Onderwijsbegeleidingsdienst, OBD Noordwest, en de Europese School in Bergen. De eerste 
organisatie heeft een ondersteunende, begeleidende en adviserende rol in het 
onderwijsproces en draagt bij aan de professionalisering van het onderwijs in de regio. OBD 
Noordwest is toegankelijk voor zowel scholen als ouders. In dit gesprek is getracht te 
onderzoeken in hoeverre de kwestie van meertaligheid leeft in de regio en wat het belang 
daarvan is. 
 
De Europese School in Bergen is benaderd vanwege haar unieke karakter. Deze school 
opereert vanuit het principe van meertalig onderwijs en heeft dus specifieke ervaring met het 
onderwerp. Dit voegt een extra dimensie toe aan het onderzoek vanwege het 
onderwijsmodel dat structureel uitgaat van meertaligheid, praktische ervaringen daarmee en 
communicatie met ouders over het onderwerp. 
 

5.1. De eerste contacten met de scholen 
De eerste, telefonische benadering van de basisscholen laat zien dat het onderwerp 
“communicatie over meertaligheid” voor meerdere interpretaties vatbaar is. Meertaligheid 
wordt over het algemeen geassocieerd met problemen met de Nederlandse taal en 
onderwijsachterstanden. Regelmatig wordt de term “probleem” gebruikt. Tevens wordt er 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde witte en zwarte scholen. De witte 
scholen zijn globaal gezien minder bereid om mee te werken aan het onderzoek.  
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De scholen die besluiten niet mee te werken aan het onderzoek geven de volgende redenen 
op: 

• het aantal meertalige kinderen is heel klein (onder 10%) 
• de aanwezige kinderen spreken goed (zonder problemen) Nederlands 
• meertaligheid is geen onderwerp op school 
• “onderzoeksmoeheid”, er zijn recent veel onderzoeksprojecten uitgevoerd en de 

scholen willen niet te veel van de ouders 
vragen. 

 
De witte scholen zijn behulpzaam bij het 
aanwijzen van de scholen waar (volgens hen) de 
meertalige leerlingen goed vertegenwoordigd zijn 
en waar het onderwerp van meertaligheid een rol 
speelt. De directeuren die aangeven ervaring met 
meertaligheid te hebben vanuit de andere scholen/ 
functies, benadrukken echter dat het op de huidige 
school geen onderwerp is. Sommige van de door 
collega’s aangewezen scholen geven op hun beurt 
aan geen of weinig meertalige leerlingen te 
hebben. 
De zwarte en gemengde scholen zijn over het algemeen positief en willen mee werken aan 
het onderzoek. Een aantal scholen is zeer geïnteresseerd en geeft aan bezig te zijn met 
projecten over bijvoorbeeld invulling van taalonderwijs, communicatie, ouderbetrokkenheid, 
etc. Een aantal scholen is ten slotte neutraal. 

5.2. De interviews 
Met de elf schoolhoofden en adjunct-directeuren zijn persoonlijke interviews gehouden. Op 
basis van deze gesprekken komen de volgende observaties naar voren: 

• De meertalige leerlingen zijn in de meeste gevallen actief bezig met de andere talen 
naast het Nederlands maar dit ontwikkelingsproces vindt vaak plaats buiten de 
schoolhekken en vormt doorgaans geen onderdeel van de reguliere 
onderwijstrajecten. 

• De op scholen aanwezige kennis over meertaligheid is bescheiden en “onbewust”. 
Zo geeft men bijvoorbeeld aan het belang van de moedertaal in het algemeen te 
kennen, maar verder is er weinig tot geen inhoudelijke kennis of vertaling daarvan 
naar de onderwijspraktijk. Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat uit het 
onderzoek onder de leerkrachten in 
Groningen bleek, dat in praktijksituaties 
het belang van moedertaal door tweederde 
van de leerkrachten niet onderkend werd. 

• De houding ten opzichte van 
meertaligheid is in principe open en 
positief, maar de praktische 
uitgangspunten zijn: het Nederlands leren 
zodat het kind probleemloos kan 
deelnemen aan het onderwijs. Dit is ook in 

‘Wij zijn gewone witte school’; 
 

‘Wij hebben dat probleem niet’; 
 

‘Twee van mijn leerlingen gebruiken 
een andere taal met hun ouders maar 

alleen omdat de ouders de Nederlandse 
taal matig beheersen’ 

 
Schooldirecteuren over meertaligheid 

‘De ouders willen dat hun kinderen zo 
snel mogelijk de Nederlandse taal 

leren, naar de gewone scholen kunnen 
gaan en artsen, advocaten en ingenieurs 

worden’ 
 

Schooldirecteur 
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overeenstemming met de eerdere resultaten uit Van misverstand tot meertaligheid. 
• Een aantal scholen beschikt wel over een ruime praktijkervaring. Wanneer deze 

ervaring gecombineerd wordt met een open houding, resulteert het in een positieve, 
functionele benadering van meertaligheid. 

• Op alle scholen is het Nederlands de voertaal. Het wordt soms expliciet 
gecommuniceerd naar de ouders en kinderen dat het gebruik van deze taal de 
voorkeur geniet binnen de school; de redenen hiervoor zijn niet alleen 
onderwijsgebonden, maar ook bijvoorbeeld sociaal van aard (het voorkómen van 
afzondering of het vormen van groepen, een gevoel van saamhorigheid creëren). 

• De scholen gebruiken verschillende (ondersteunende) taal/leermethoden, onder 
andere Schatkist, Taal Actief, Overstap, Piramide, Caleidoscoop, Ik&Ko en Puk&Ko 

• Een aantal van de scholen heeft in het verleden gebruik gemaakt van een OALT 
(Onderwijs Allochtone Levende Talen)-leerkracht, de ervaringen daarmee zijn over 

het algemeen heel positief. 
Hoewel soms gezegd 
wordt dat de toegevoegde 
waarde moeilijk vast te 
stellen is, geven de meeste 
scholen aan dat de 
afwezigheid van OALT- 
krachten als een gemis 

ervaren wordt. 
• De scholen gebruiken alle reguliere communicatiekanalen, hierbij valt te denken aan 

schoolgids, nieuwsbrieven, rapportgesprekken, informatie-avonden, etc. 
• De scholen zijn niet altijd zeker van de communicatie-effecten wat betreft de 

anderstalige ouders; de vraag blijft of 
de boodschap overkomt, of de ouders 
voldoende geïnformeerd en betrokken 
zijn. De indruk is dat de Nederlandse 
ouders wat mondiger en actiever zijn 
en dat de afstand tussen de school en 
de anderstalige ouders wat groter is. 

• Sommige van de scholen investeren 
bewust in aanvullende communicatie-
middelen, hier valt te denken aan de 
ontmoetingsruimte, vertaling van de 
rapporten, anderstalige nieuwsbrief, 
maar ook trainingen voor de 
leerkrachten of specifiek onderzoek naar communicatie tussen de ouders en de 
school. 

• De ouders van de meertalige kinderen stellen in 
principe geen vragen over de meertalige 
opvoeding van hun kinderen aan de leerkrachten. 
Het is wel bekend dat de ouders buiten de school 
naar oplossingen zoeken (denk hier bijvoorbeeld 

‘Het is meer een sociaal probleem dan een 
taalprobleem’ 

 
Schooldirecteur 

‘Als leraar kijk je met lede ogen toe 
wanneer de leerlingen het vaak niet zo ver 
schoppen als ze zouden kunnen juist door 

de taalproblemen. Je wilt ze heel graag 
gelijke kansen geven en het beste uit hen 

halen - en in praktijk betekent dat: ze de 
taal goed moeten beheersen’ 

 
Schooldirecteur 

‘Meertaligheid wordt niet 
gezien als een onderdeel van 

het leerproces’ 
 

Schooldirecteur 
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aan de moskeescholen, taallessen, weekendscholen, etc.) 
• De informatie over meertaligheid van het kind wordt vaak opgeslagen tijdens het 

intakegesprek. Daarnaast is de meertaligheid zichtbaar tijdens de gesprekken met de 
ouders (wanneer deze bijvoorbeeld een tolk gebruiken), of wanneer de kinderen 
eenmaal de Nederlandse taal beheersen en als doorgeefluik fungeren bij alledaagse 
zaken.  

• De adviezen die de scholen geven variëren van geen, tot neutraal en/of positief ten 
opzichte van meertaligheid, en aanbevelingen betreffende het leren en gebruiken van 
de Nederlandse taal. 

 

‘De NT2cursussen zijn 
vaak ook cultuur 2 

cursussen’ 
 

‘Het is moeilijk om een andere taal te gebruiken als 
hulpmiddel bij het leren van Nederlands wanneer je 

die andere taal niet kent’ 
 ‘De allochtone ouders stonden altijd achter de schoolhekken, de 

Nederlandse ouders op het schoolplein. Ik heb op een bepaald 
moment persoonlijk gevraagd waarom ze niet “binnen” komen en 
sindsdien gaat het steeds beter, beide groepen zijn gewoon te vinden 
op het plein’ 

 
‘Waren er maar geen verschillen, gewoon één school 

voor iedereen’ 
 

Schooldirecteuren 
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5.3. OBD Noordwest 
De onderwijsbegeleidingdienst OBD 
Noordwest opereert in de provincie 
Noord-Holland en werkt op dit moment 
voor ruim 400 basisscholen. De 
organisatie is in de afgelopen jaren zeer 
actief geweest op het gebied van 
“meertaligheid”. Zo is er een netwerk van 
OALT-leerkrachten opgezet (40 leer-
krachten in de provincie Noord- 
Holland). Twee keer per jaar zijn er 
OALT bijeenkomsten gehouden, vaak in 
aanwezigheid van de vertegenwoordigers 
van de geïnteresseerde scholen. OBD 
Noordwest heeft eigen methoden en modellen ontworpen en verschillende projecten 
georganiseerd, zoals TRIAS, brede school- of voorleesprojecten Turks-Nederlands. In de 
bibliotheek van OBD Noordwest zijn nog altijd verschillende materialen te vinden: van leer- 
en woordenboeken tot syllabi en wetenschappelijke publicaties. Al het werk is gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en een taalkundige en onderwijskundige theorie.  
 
Sinds de veranderingen in het beleid zijn de activiteiten stopgezet. Dat kwam zelfs niet zo 
zeer door het ontbreken van middelen (veel projecten werden uit eigen budget gefinancierd) 
maar meer omdat deze niet passen in het huidige onderwijsbeleid. 
 
Vanuit hun eigen kennis en ervaring staat de onderwijsbegeleidingsdienst op het standpunt 
“meertaligheid is verrijkend”, goed in eigen taal is gelijk aan goed in het Nederlands. In de 
projecten zie je wel vaak dat je sterk afhankelijk bent van de situatie rondom de andere taal 
en van de ouders, voorbeelden: 

• Bij Marokkaanse ouders heb je te maken met verschillende talen en dialecten, het is 
moeilijk om didactische materialen te ontwikkelen die voor alle leerlingen 
toegankelijk zijn. 

• De ouders zijn soms zwak in eigen taal of zelfs analfabeet, ze zijn dan zelf ook een 
leergroep binnen het project. 

• Bij een zwakke eigen taal wordt het Nederlands al snel dominerend. 
• Wanneer er verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn in de klas, sta je voor 

een realistisch probleem: hoe kun je iedereen bereiken en al die talen betrekken? 
 
De activiteiten van OBD Noordwest zijn niet zo breed bekend, het blijft beperkt tot het 
netwerk van OALT-leerkrachten en de scholen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. 
Hierbij zijn de houding en de opvattingen van de schoolleiding vaak doorslaggevend; wie 
hart heeft voor het onderwerp, gaat zich daar ook in verdiepen. Opvallend is bijvoorbeeld 
dat de 6 basisscholen uit Alkmaar die eerder hebben meegedaan aan de “meertaligheid” 
projecten van OBD Noordwest ook nu meewerken aan het onderzoek. 
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5.4. Europese School 
De Europese Scholen bestaan sinds de jaren ‘50. De uitgangspunten voor deze scholen zijn 
meertaligheid en flexibiliteit. De Europese scholen waren oorspronkelijk bedoeld voor de 
kinderen van EU-medewerkers in het buitenland. Deze kinderen moesten kwalitatief 
onderwijs aangeboden krijgen, hun eigen taal/talen en achtergronden behouden en in 
aanraking komen met andere culturen om zonder problemen terug te kunnen naar de 
scholen in het land van herkomst. De school in Bergen is relatief klein voor de begrippen 
van de Europese School en telt in totaal 5 taalsecties: Nederlands, Engels, Frans, Duits en 
Italiaans. De hele school bestaat uit een kleuter, laag en middelbaar gedeelte. Aan het einde 
van de middelbare school kennen de leerlingen op zijn minst 3 talen, vaak 4 of 5. Op het 
moment zijn er 60 nationaliteiten aanwezig binnen de school.  
 
De communicatie met ouders is een 
levendig onderdeel van het schoolbeleid 
en loopt zowel top-down als bottom-up. 
Ouders hebben hun aandeel in alle 
beleidsorganen van de school 
(Administratie- en Educatieraad, 
Directieraad), daarnaast bestaat een 
ouderraad, verantwoordelijk voor onder 
andere transport en kantine. Ouders 
organiseren daarnaast aanvullende programma’s, taallessen, etc. 
 
Bij communiceren houdt men rekening met de taal, cultuur en achtergronden van ouders en 
kinderen. De informatie/mededelingen verschijnen in alle sectietalen plus aanvullende talen 
indien nodig. De gebruikelijke communicatiemiddelen zijn onder andere de nieuwsbrieven 
(Engels, elke week), bijeenkomsten, rapporten en gesprekken, spreekuur, infoborden, 
ideeënbus voor ouders en leerlingen (input voor OR), integratie en verbetering programma’s 
(SWALS). 
 
Tijdens een intakegesprek (doorgaans zijn dat meerdere gesprekken) wordt gekeken naar de 
hele situatie: de wensen van de ouders, het taalniveau van het kind (toetsing), toekomst 
plannen, etc. Op basis daarvan wordt een advies gegeven voor een sectiekeuze, de wensen 
van de ouders zijn hierin doorslaggevend. Verder zijn er hulplessen (1 op 1) en persoonlijke 
programma’s, ook follow-up, zodat het kind tijdig hulp krijgt bij problemen en zich altijd 
prettig en veilig voelt op school. Op school zijn er mogelijkheden voor distance learning en 
de bibliotheek is standaard in 5 talen ingericht. 
 
De intake is bijzonder belangrijk op de basisschool. Het gesprek wordt bij voorkeur met 
beide ouders gehouden, er kunnen bijvoorbeeld verschillen zijn in verwachtingen. De 
analyse van de persoonlijke situatie en het onderzoek naar het taalniveau zijn de basis voor 
het advies. Wanneer mogelijk wordt het kind geplaatst in de sectie van de moedertaal, indien 
het een andere taal betreft dan 5 aanwezige, dan kan het kind daarin extra lessen krijgen 
(vaak verzorgd door de ouders). Het advies is over het algemeen altijd: gebruik je moedertaal 
met het kind. 
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De taalontwikkeling wordt aangestuurd door middel van duidelijke doelstellingen in de 
taalbeheersing (opgenomen in de onderwijsprogramma’s) maar er wordt geen druk 
uitgeoefend op de kinderen. Men handelt en adviseert vanuit praktijkervaring en niet zozeer 
op basis van de academische kennis rondom meertaligheid. Er zijn geen folders of ander 
informatiemateriaal over meertaligheid aanwezig. De opvatting is dat het leerproces  
aangestuurd moet worden, maar dat alle talen gelijk zijn.  
 
Bij de Europese school vindt men de identiteit en achtergronden van de kinderen, de 
integratie van de familie en sociale aspecten minstens zo belangrijk als de onderwijsgebonden 
doelstellingen. De nadruk ligt daarom op de persoonlijke communicatie en het betrekken 
van de ouders bij de school. Het is niet zo dat er geen problemen zijn, ook de Europese 
School kent uit de praktijk heel ingewikkelde situaties. 
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6. Onderzoek communicatieve behoeften van ouders  
In de tweede onderzoeksfase, de hoofdfase, zijn de vragenlijsten (via de scholen) verspreid 
onder de ouders. De vragenlijst en de begeleidende brief treft u aan in de bijlagen. De 
vragenlijsten zijn in twee versies beschikbaar gesteld: Engels- en Nederlandstalig. In de brief 
zijn de ouders geïnformeerd dat de lijsten tevens online ingevuld kunnen worden, daarvoor 
is een website opgezet (zie bijlagen).  
 
In totaal zijn er circa 600 enquêtes verspreid, gebaseerd op de aantallen leerlingen per school. 
Dat betekent dat het soms wat minder ouders betreft – wanneer er meer kinderen uit een 
familie komen. De respons is iets minder dan 32%, 191 vragenlijsten zijn ingevuld en 
geretourneerd. 
 
Bij het formuleren van de vragenlijsten is getracht zo toegankelijk en laagdrempelig te blijven 
als mogelijk. Zoals al eerder gezegd was het streven om een gevarieerde groep ouders te 
bereiken, de vragen moesten dan ook voor iedereen begrijpelijk zijn. Daarnaast is bewust 
gekozen voor een beperkte schaal van de antwoorden (doorgaans eens/oneens),  om een zo 
duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de meningen en overtuigingen. Het gevaar van 
uitgebreide schalen is dat er neutrale of sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden. 
  
Op een van de deelnemende scholen is een live invulsessie gehouden, waarbij de ouders 
gelijk hun feedback konden geven op de vraagstelling. Daarnaast hebben veel ouders in de 
lijsten zelf hun reacties gegeven. Uit deze reacties blijkt dat de vragen even vaak eenvoudig 
als ingewikkeld beoordeeld worden, wat de uitdaging van een gemêleerde groep 
respondenten nog eens bewijst. 
 
Op de volgende pagina’s worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, met behulp van 
grafieken en een tekstuele toelichting. Tevens is er een bescheiden aantal enquêtes verspreid 
op de Europese School, de resultaten van deze lijsten worden tot slot apart besproken. 
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6.1. De onderzoeksresultaten in beeld 
De vragen in het eerste deel, deel A, van de enquête, zoomen in op persoonlijke kenmerken, 
kenmerken van meertaligheid en kennis en houding ten opzichte van meertaligheid. Deze 
eerste gegevens geven aan hoe representatief de onderzochte groep ouders is. 
 
Vraag 1:  
Van de onderzochten is 67% 
vrouw en 33% man. In de 
contacten met school zijn de 
vrouwen doorgaans ook 
oververtegenwoordigd. 
Daarmee is deze groep 
respondenten representatief te 
noemen, de mannen zijn immers 
ook goed vertegenwoordigd.  
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
Vraag 2:  
Van de onderzochten 
heeft 19% basisonderwijs 
gevolgd en/of afgerond, 
51% middelbaar 
onderwijs, 20% hoger 
onderwijs en 10% 
universitair onderwijs. 
Deze verdeling lijkt 
grofweg een goede 
weerspiegeling te zijn van 
de maatschappij. Uit een 
vergelijking met de cijfers 
van het CBS blijkt dat het 
aantal hooggeschoolden 
wel wat te hoog is. (CBS 

18% van de allochtonen heeft HBO of hogere opleiding en 25% van de gehele bevolking, in 
dit onderzoek 30%) Daarentegen is het aantal laagopgeleiden in dit onderzoek ook iets hoger 
dan het gemiddelde (CBS 15 % onder allochtonen, hier 19%). 
 

Onderwijs niveau

19%

51%

20%

10%

Basis onderwijs Middelbaar Onderwijs Hoger Onderwijs Universitair Onderwijs

Geslacht

33%

67%

man vrouw
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Vraag 3 
De respondenten gebruiken de volgende talen naast het Nederlands: 
Turks, Koerdisch, Spaans, Russisch, Pools, Kroatisch, Arabisch, Papiamento, Italiaans, 
Perzisch, Japans, Chinees, Marokkaans, Berbers, gebarentaal, Hindoestaans, Vietnamees, 
Engels, Bosnisch, Joegoslavisch, Somalisch, Nigeriaans, Surinaams, Georgisch, Pashtun, 
Irakees, Frans, Portugees, Farsil, Thai, Hebreeuws, Tamil, Dari, Sranang Tango, Kantonees. 
 
De Turkse taal is heel sterk binnen de groep vertegenwoordigd. 
 
Vraag 4:  
Van de respondenten geeft 47% aan goed Nederlands te kunnen spreken, 32% redelijk en 
7% slecht. Voor 14% is Nederlands de eigen taal. De ouders met een hoog opleidingsniveau 
zijn doorgaans juist terughoudend in het beoordelen van eigen taalniveau. De ouders die 
Nederlands als eigen taal opgeven zijn bijvoorbeeld de Nederlanders met een anderstalige 
partner, de tweede generatie allochtone ouders en meertalige ouders. 
 
  
  
 
 

   
 

Beheersing Nederlandse taal

7%

32% 

47% 

14% 

Slecht Redelijk Goed Het is mijn eigen taal
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Vraag 5:  
Binnen de onderzochte groep is 87% van de kinderen meertalig, 13% wordt eentalig 
opgevoed. Een ruime meerderheid van de ouders kiest dus voor een meertalige opvoeding. 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 6:  
Aan de ouders van de eentalige kinderen is gevraagd waarom ze hebben gekozen voor een 
Nederlandstalige opvoeding. Hier konden meerdere redenen worden aangestreept. Het 
vaakst wordt genoemd: “de toekomst van het kind ligt in Nederland” (50%) en “de andere 
taal is niet bruikbaar in Nederland” (38%). De andere redenen, namelijk “het is te moeilijk 
voor het kind om 2 talen te leren” en “een 2de taal maakt het Nederlands van mijn kind 
slechter” scoren beide bijna even hoog, respectievelijk 24 en 25%. Belangrijke kanttekening 
hier is dat deze beide redenen gebaseerd zijn op misverstanden. Nog eens 24% van de 
ouders geeft aan “eigenlijk niet te hebben nagedacht waarom wel of niet meertalig 
opvoeden”. 
 
Bij deze vraag was er ook de mogelijkheid om zelf nog andere redenen in te vullen. Daarbij 
worden genoemd: onvoldoende interactie in de omgeving om de andere taal bij te houden, 
eigen kennis van de taal is onvoldoende om deze te kunnen overbrengen, overtuiging dat het 
kind eerst Nederlands moest leren, te zware belasting voor het kind (in het geval van 3 of 
meer talen), afwezigheid van eventuele scholen voor een bepaalde taal, keuze voor 
Nederlands omdat men hier woont. 
 
Het een en ander betekent dat de keuze voor wel of niet meertalig opvoeden redelijk vaak op 
basis van onjuiste redenen (vermeende slechte invloed van de andere taal op het Nederlands 
bijvoorbeeld), noodgedwongen (gebrek aan voorzieningen) of niet bewust genomen wordt. 
Bij een goede informatievoorziening zou deze keuze dus ook heel anders en bewuster 
kunnen zijn. 
 

Meertaligheid kind

87%

13%

Ja (het kind is meertalig), Nee
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Overigens is de formulering “Nederlandstalige opvoeding” vaak anders geïnterpreteerd dan 
de bedoeling was. Dit blijkt uit het feit dat ouders van meertalige kinderen deze vraag ook 
regelmatig ingevuld hebben. In de resultaten van deze vraag zijn alleen de reacties 
betreffende eentalige kinderen meegenomen. 
 

 
 
Vraag 7:  
Vanaf deze vraag wordt 
ingezoomd op de groep van 
ouders van meertalige kinderen, 
87% van de totale groep 
respondenten. Uit de vraag welke 
taal het kind als eerste gebruikte 
blijkt dat 69% van de kinderen 
successief en 31% simultaan 
meertalig is. Voor 21% van de 
successief meertalige kinderen was 
Nederlands de eerste taal.  
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Vraag 8:  
De meerderheid van de ouders is er mee eens dat het kind 2 of meer talen tegelijk kan leren 
(97%) en dat meertaligheid een verrijking is (95%). Ook de minder bekende, inhoudelijke 
kenmerken van meertalige ontwikkeling worden vaak juist door de ouders herkend. Zo vindt 
meerderheid van de ouders dat het niet erg is wanneer het kind wel eens de talen mixt (63%) 
en dat je beter vroeg kan beginnen met de meertalige opvoeding (75%). Aan de andere kant 
zijn er opvallend veel ouders die denken dat de tweede taal het Nederlands nadelig kan 
beïnvloeden (36%). Bij de stellingen “het meertalige kind heeft meer tijd nodig voor 
ontwikkeling” en “als het kind een tijd lang niets zegt in een van de talen moet je je zorgen 
maken” liggen de scores dicht bij elkaar, telkens 45% eens en 55% oneens. De ouders 
merken hier ook vaak op dat het een en ander sterk afhankelijk is van de capaciteiten van het 
kind in kwestie. Wel kunnen zulke overtuigingen de keuze voor meertaligheid extra 
gecompliceerd maken. De ouders kunnen dan bijvoorbeeld onder meer druk komen te staan 
of aan de juistheid van hun beslissingen gaan twijfelen. Dit brengt onzekerheid met zich mee 
en is nadelig voor de meertalige ontwikkeling van het kind. Ook hierbij kan goede 
voorlichting en een positieve houding ten opzichte van meertaligheid in de omgeving een 
oplossing bieden. 
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Vraag 9: Meertaligheid in praktijk 
Alle onderzochte ouders willen dat hun kinderen goed presteren op school en goed de 
Nederlandse taal kennen. Bijna alle onderzochte ouders vinden goede contacten met de 
school (98%) en hun eigen beheersing van de Nederlandse taal belangrijk (99%). De ouders 
zijn dus zeer betrokken bij de leerprestaties van hun kinderen, vinden de communicatie met 
de school belangrijk en willen ook in staat zijn om deze communicatie te voeren. 
 
Van de ouders heeft 43% soms vragen i.v.m. meertaligheid. Met de adviezen van de school is 
86% van de ouders tevreden, 74% vindt ook dat de leerkrachten begrip hebben voor 
meertaligheid. Van de onderzochte ouders praat 75% graag in eigen taal met het kind en 
44% leest ook graag voor.  

 
 

 
Als aanvulling daarop kan hier opgemerkt worden dat in sommige culturen en sociale klassen 
het voorlezen niet voorkomt of vervangen wordt door verhalen vertellen. In de Nederlandse 
cultuur en het Nederlandse onderwijssysteem zijn lezen en voorlezen heel belangrijke 
activiteiten, onder andere als middel bij woordenschatontwikkeling, cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling en beginnende geletterdheid. Dit culturele (en soms sociale) 
verschil kan aanleiding geven tot misverstanden. Een advies aan ouders om in eigen taal voor 
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te lezen is heel nuttig, maar scholen en ouders moeten zich dan wel bewust zijn van 
mogelijke culturele en sociale verschillen.  
 
De vragen in het tweede deel van de enquête, deel B, zoomen in op informatiebehoeften van 
de ouders van meertalige kinderen.  
 
Vraag 10:  
De belangrijkste informatiebronnen voor de ouders zijn: school (30%), vrienden/ kennissen 
(30%) en familie (23%). Bij overige informatiebronnen worden onder andere genoemd: 
eigen opleiding en praktijkervaring, literatuur, internet, eigen meertaligheid,  taalscholen en 
taalinstituten, bibliotheek, televisie en krant. Op deze vraag konden meerdere antwoorden 
aangekruist worden.  
 
Hoewel de school dus regelmatig genoemd wordt als informatiebron, maken de ouders 
gebruik van verschillende alternatieve kanalen en voorzieningen. De nadruk ligt vaak op 
zelfvoorziening, meerdere malen wordt namelijk gezegd “ik ben mijn eigen informatiebron”. 
In de meertalige opvoeding lijken de ouders dus, of door keuze of door omstandigheden, 
vaak op zichzelf aangewezen te zijn.  
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Vraag 11:  
De grafiek hieronder laat zien dat de ouders voornamelijk voorzien worden van de 
Nederlandse leer- en oefenmaterialen en algemene informatie over meertalige opvoeding. 
Ook hier waren meerdere antwoorden mogelijk. Het advies om het kind Nederlands te leren 
wordt ruim twee keer zo vaak gegeven als het advies om eigen taal te leren (respectievelijk 
22% en 10%). Er is in deze vraag geen onderscheid gemaakt tussen informatie/adviezen 
waar de ouders zelf om vragen en informatie/adviezen die ze ongevraagd krijgen. Maar in 
een ideale situatie zouden ouders zich vooral bezig moeten houden met de ontwikkeling van 
de moedertaal van het kind en daarover meer informatie moeten krijgen en zoeken. Dat 
houdt concreet in: de leer- en oefenmaterialen moeten krijgen in de andere taal van het kind 
en een advies om het kind de andere taal te leren zodat beide talen goed kunnen ontwikkelen 
en elkaar versterken. De antwoorden op deze vraag geven aan dat de ontwikkeling van het 
Nederlands een dominante positie inneemt in de informatievoorziening aan ouders.  
 
In vraag 9 geeft 86% ouders aan tevreden te zijn met de adviezen op school, in vraag 10 
noemt 30% de school als een belangrijke informatiebron. Wanneer dit wordt gecombineerd 
met deze vraag is het belangrijk om te vermelden dat de informatie die ontvangen wordt 
door de ouders (wellicht ook van de school) niet altijd correct is.  
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Vraag 12:  
Op de vraag over het zelf zoeken naar informatie over meertaligheid geeft 66% van de 
ouders een negatief antwoord, 34% van de ouders zoekt wel zelf naar informatie. 
Er wordt gezocht naar informatie wordt op internet, in de omgeving, in publicaties, op 
school, bij de familie en vrienden. De zelfgezochte informatiebronnen zijn voornamelijk 
dezelfde bronnen die genoemd worden in vraag 10.  
 
Voor de informatievoorziening over meertaligheid aan ouders is het belangrijk om te 
constateren dat de meerderheid van de ouders niet zelf naar informatie zoekt. Dit betekent 
dat deze ouders afhankelijk zijn van informatie die hen aangeboden wordt. Het is daarmee 
van het grootste belang dat deze informatie daadwerkelijk aangeboden wordt en dat deze 
informatie ook correct is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 13 en 14: 
Aan de ouders die zelf zoeken naar informatie is de vraag gesteld of er voldoende informatie 
aanwezig is en of deze makkelijk te vinden is. Daarop geeft een ruime meerderheid, 69%, 
een positief antwoord. Het zelfstandig zoeken naar informatie kan een teken zijn van een 
groter bewustzijn wat betreft het onderwerp, en van een actieve en kritische houding. De  
zelfredzaamheid van deze ouders is groot: ze zoeken en vinden informatie op verschillende 
plaatsen. Maar is de informatie die deze ouders dan vinden ook correct? Wanneer we kijken 
naar de antwoorden op een stelling in vraag 8, dan kunnen we zien of de gevonden 
informatie misverstanden wegneemt. Dit blijkt opvallend genoeg niet het geval te zijn: Van 
de ouders die zelf zoekt naar informatie blijkt nog steeds een derde ten onrechte te denken 
dat de andere taal problemen voor het Nederlands oplevert. De alternatieve bronnen kunnen 
beschouwd worden als gezonde competitie voor de school als aanspreekpunt, maar het is 
dus wel belangrijk om de informatie die ouders zelf kunnen vinden kwalitatief te verbeteren. 
De school kan de kwaliteit van informatie zelf waarborgen, maar het is voor de school 
belangrijk om zich te realiseren dat bij onvoldoende informatievoorziening op school deze 
haar terrein als aanspreekpunt kan verliezen. 

Zoekgedrag
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Vraag 15: 
Als belangrijkste bronnen van informatie worden onder andere familie, vrienden, school, 
literatuur, internet, taalscholen en –instituten, en media genoemd. De school lijkt een goede 
reputatie te hebben als informatiebron, maar ook hier noemen de ouders dus veel  
alternatieve kanalen. Een bekend en populair communicatiemiddel tegenwoordig is ook 
internet. De internetgebruikers hebben in grote mate zelf de macht bij toegang tot en selectie 
van de informatie, dit past bij de zelfredzaamheid van deze groep ouders.  
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De vragen in het derde deel van de enquête, deel C, gaan in op communicatie tussen de 
school en de ouders van meertalige kinderen.  
 

 
Vraag 16: 
Een ruime meerderheid van de ouders is tevreden over de communicatie met de 
leerkrachten, informatie van de school, betrokkenheid bij activiteiten en contacten met 
andere ouders. Tevens merkt een kleine meerderheid (59%) dat er alleen Nederlands 
gebruikt mag worden op school – opvallend hier is dat binnen dezelfde school verschillende 
antwoorden op deze vraag gegeven worden. Het lijkt niet alleen afhankelijk te zijn van harde 
factoren (expliciet kenbaar gemaakt beleid) maar ook van de persoonlijke interpretatie van de 
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ouders. Uit deze al dan niet gevoelde regel blijkt weer de dominantie van het Nederlands ten 
opzichte van de moedertaal. 
 
Vraag 17: 
Het persoonlijke contact met de leerkrachten is voor de meerderheid van de ouders (73%) 
het belangrijkste communicatiemiddel. Ook de activiteiten voor ouders en kinderen (62%) 
en een informatiebijeenkomst over meertaligheid (53%) scoren hoog. Van de ouders zou 
51% een ontmoetingsruimte bezoeken; 40% zou graag informatie in eigen taal krijgen en 
29% heeft belangstelling voor voorlees- en oefenprojecten in eigen taal. Dit laatste kan weer 
te maken hebben met de culturele verschillen die bestaan in voorlezen en vertellen. Andere 
genoemde middelen zijn materialen over meertaligheid, oefenmaterialen voor tweetalige 
kinderen en – meer contact met leerkrachten. De ouders lijken meer georiënteerd te zijn op 
de activiteiten die breder karakter hebben en niet alleen meertaligheid maar communicatie 
bevorderend zijn.   
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Vraag 18:  
Op de vraag of er wel eens met de leerkracht is gesproken over meertaligheid van het kind 
geeft 64% van de ouders een negatief antwoord, 36% heeft er wel over gehad met de 
leerkracht. Dit is een laag percentage, als je bedenkt dat meertaligheid een onderdeel is van 
de algemene taalontwikkeling van kinderen. Bovendien is taalontwikkeling een van de 
belangrijkste onderdelen in de schoolpraktijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 19:  
De ouders die de leerkracht wel hebben gesproken (36%) geven uiteenlopende antwoorden 
wat betreft het resultaat: van positief tot geen resultaat, onbegrip en negativisme. De 
gesprekken hebben vaak te maken met de vorderingen van het kind op school in het 
algemeen en kunnen een probleemoplossend karakter hebben. Bij eventuele problemen zijn 
de adviezen vaak gericht op het oefenen van de Nederlandse taal, meer lezen en praten met 
het kind. Het gesprek resulteert ook in bijvoorbeeld extra taallessen of logopedie. Sommige 
van de ouders geven aan dat ze de leerkracht alleen hebben geïnformeerd over de 
meertaligheid van het kind (zonder verder gesprek) of dat hun Nederlands onvoldoende is 
om goed te kunnen communiceren. 
 
Wanneer deze vraag vergeleken wordt met onder andere de vragen 9, 10 en 16 valt het 
volgende op. De ouders vinden dat de leerkrachten goed te spreken zijn, de ouders zijn ook 
tevreden met de adviezen die ze krijgen. De leerkrachten hebben volgens de ouders begrip 
voor meertaligheid en de school is een belangrijke en betrouwbare informatiebron. Wel is 
het een relatief kleine groep ouders die met de leerkrachten daadwerkelijk over meertaligheid 
praat. De gesprekken hebben vaak maar zijdelings met meertaligheid te maken en de 
adviezen en informatie die de ouders ontvangen is niet altijd correct of gerelateerd aan het 
onderwerp. 
 

Gesprek over meertaligheid

36%

64% 

ja nee
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Vraag 20:  
Op de vraag waarom er geen gesprek is aangegaan met de leerkracht antwoordt 40% van de 
ouders dat ze er niet aan hebben gedacht dat de school kan helpen. Als tweede belangrijke 
reden geven de ouders aan dat het voor hen niet zo makkelijk is om te communiceren met 
de school. Bij andere redenen geven ouders onder andere aan geen behoefte te hebben aan 
een dergelijk gesprek en het niet nodig te vinden zolang het kind bijvoorbeeld geen 
problemen heeft met de Nederlandse taal. Ook wordt vastgesteld dat meertaligheid een 
“thuis” aangelegenheid is. In deze vraag waren eveneens meerdere antwoorden mogelijk. 
 
De conclusie kan hier zijn dat de meertaligheid door beide groepen, de ouders en de scholen, 
los wordt gezien van het leerproces van het kind. Daarnaast blijken er drempels te zijn in de 
communicatie met de school. Het lijkt niet zonder reden dat de ouders hun eigen  
beheersing van de Nederlandse taal zo belangrijk vinden. De communicatie is bijvoorbeeld 
niet altijd optimaal juist door de taalbarrière. In de volgende vraag geeft 46% van de ouders 
aan dat ze graag een taalcursus zouden volgen. 
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Vraag 21:  
Bijna alle onderzochte ouders zijn geïnteresseerd in wat er op school gebeurt, in de 
vorderingen van hun kind op school en in het onderwijssysteem over het algemeen. De 
meerderheid van de ouders is tevreden met de schriftelijke informatie van de school en vindt 
het prettig wanneer er belangstelling is voor andere talen en culturen. Bijna de helft van de 
ouders zou graag een taalcursus volgen. 
 
De informatiebehoefte onder ouders is dus groot, zowel wat betreft de eigen school als het 
onderwijs. Dit (plus de waardering voor bijvoorbeeld schriftelijke informatie) kan benut 
worden in het communicatieproces over meertaligheid. In de communicatie lijkt niet alleen 
het taalaspect een rol te spelen. Het in hoofdstuk 3 genoemde interculturele karakter van de 
communicatie lijkt ook extra aandacht te verdienen – de meerderheid van de ouders blijkt de 
belangstelling voor andere talen en culturen te waarderen.  
 
Opvallend is tevens dat de ouders toch liever niet al te actief willen zijn. De activiteiten als 
huisbezoek, helpen bij activiteiten en zelf vertellen scoren duidelijk lager dan de andere. Hier 
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kan ook het element van confrontatie een rol spelen. De ouders geven in de opmerkingen 
aan liever zelf het initiatief te nemen. Sommige ouders geven aan dat ze door een drukke 
baan helaas geen tijd hebben om actiever deel te kunnen nemen aan de schoolactiviteiten.  
 
De laatste vraag van de enquête, vraag 22, is een open ruimte voor feedback, vragen en 
opmerkingen van de ouders. Hier zijn vele betekenisvolle reacties gegeven. De waardering 
voor de enquête zelf varieert van opmerkingen over duidelijkheid, tot belangstelling voor 
resultaten en kritiek op de beperkte antwoordschalen. De ouders hebben concrete 
opmerkingen gemaakt over onder andere toetsing, onderwijs en specifieke situaties op 
scholen. Een aantal reacties gaat diep in op het onderwerp meertaligheid. Een greep uit de 
uitspraken staat hieronder. 

“Geachte heer, mevrouw, mijn oudste zoon spreekt vloeiend Nederlands, hij 
heeft thuis altijd Turks gesproken en spreekt dat nog steeds. Het moet in de 
kinderen zelf zitten, kinderen moeten geholpen worden om hun eigen taal ook te 
leren, als zij hun eigen taal goed beheersen kunnen zij de Nederlandse en andere 
talen ook leren en hier moeten ook onderwijsinstellingen en overheid aan 
meewerken. De kinderen die taalles hebben gehad op school spreken beter 
Nederlands dan kinderen die geen taalles krijgen” 

“De moedertaal is een deel van de 
wortels van elke mens en niemand kan 
volgroeien zonder wortels” 

“Bringing up children is not simple, there could be so 
many situations, it is up to all different situations I 
think, anyway, I'm expecting the results of your 
research project” 

“Bij NIO toets wordt 
geen rekening gehouden 
met meertaligheid, de 
toets is te 
taalafhankelijk en de 
uitslag kan hierdoor 
negatief beïnvloed 
worden” 

 
“Het is belangrijk dat ieder anderstalig kind eerst zijn 
moedertaal leert spreken en dan elke andere taal. Want 
de kinderen zijn meer dan de helft v/d dag buiten waar 
ze alleen maar Nederlands spreken. Als ik toen ik 
klein was alleen maar Nederlands met mijn broertjes en 
zusjes heb gesproken was ik nu mijn Arabische taal 
vergeten, dat zou wel jammer geweest zijn. Mijn zusje is 
hier geboren, toen ze 4 was ging ze naar de basisschool in 
Bergen, ze kende geen woord Nederlands. Ze werd steeds 
een van de beste in haar klas, nu doet ze havo 
(examenjaar)!!! Dus het heeft geen slechte invloed als je 
de kinderen tweetalig opvoed, uit eigen ervaring!” 
 
Ouders 

“Ander land of niet: dit is Nederland 
en hier moet Nederlands gesproken 
worden. Geef geen informatie in het 
Turks of Marokkaans, het maakt die 
mensen lui. Stop met het positief 
discrimineren van allochtonen. Schrijf 
de nieuwsbrieven vanuit het oogpunt 
van een leek; dan komt wel de nodige 
en vereiste informatie erin te staan” 
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6.2. De ouders van Europese School 
De enquête  is ook uitgereikt aan een aantal ouders van de Europese School. De resultaten 
kunnen als volgt worden samengevat: 

• Alle ouders zijn hoog of universitair opgeleid. 
• Naast het Nederlands worden onder andere Duits, Engels, Scandinavische talen, 

Russisch en Italiaans gebruikt. 
• Alle kinderen zijn meertalig. Daarvan is 55% successief en 45% simultaan meertalig. 
• De ouders hebben een goed niveau van kennis wat betreft het onderwerp 

meertaligheid, vergelijkbaar met de andere scholen. Zowel de algemene als meer 
inhoudelijke kenmerken van meertalige ontwikkeling worden juist ingeschat. 
Opvallend is dat een ruime meerderheid van de ouders niet van mening is dat de 
andere taal van het kind het Nederlands negatief kan beïnvloeden. 

• De ouders vinden goede contacten met de school en de vorderingen van hun kind 
op school belangrijk.  

• Alle ouders gebruiken actief hun eigen taal met het kind. 
• De informatie over meertaligheid ontvangen de ouders voornamelijk van de familie, 

school, vrienden en kennissen. Daarnaast worden heel vaak literatuur en Internet 
genoemd als informatiebronnen. 

• Een kleine meerderheid van de ouders zoeken zelf actief naar informatie over 
meertaligheid (55%). Hier scoren Internet, literatuur en omgeving hoog als 
informatiebronnen. 

• De ouders zijn over het algemeen tevreden over de communicatie met de school.  
• Een belangrijk verschil met de andere scholen is het gebruik van de verschillende 

talen op school, Nederlands is niet de enige voertaal. 
• Ook hier scoren de persoonlijke contacten met leerkrachten, activiteiten voor ouders 

en kinderen en een informatiebijeenkomst over meertaligheid hoog als favoriete 
communicatiemiddelen. 

• Van de ouders heeft 55% een gesprek gehad met de leerkracht over de meertaligheid 
van hun kind. De resultaten zijn altijd positief, er wordt goed ingespeeld op de 
meertalige praktijk. 

• De ouders zijn geïnteresseerd in “hun” school en het onderwijs over het algemeen, 
stellen het op prijs om persoonlijk benaderd te worden (66%) en ze vinden het 
belangrijk dat de leerkrachten belangstelling hebben voor andere talen en culturen. 

 
De aanpak van Europese School heeft andere uitgangspunten dan die van de reguliere 
basisscholen. De meertaligheid is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsproces op de 
Europese school. Voor zowel de leerkrachten als de ouders is meertaligheid een 
vanzelfsprekend verschijnsel en een gewoon gespreksonderwerp. De ouders van de 
Europese School lijken iets actiever dan de ouders van de andere scholen. Alle ouders 
gebruiken hun eigen taal met het kind. De ouders zoeken vaker zelf naar informatie en 
stellen het op prijs om persoonlijk benaderd te worden. Ook de kennis van deze ouders over 
meertaligheid is beter; het misverstand dat de andere taal een handicap is bij het leren van 
het Nederlands komt veel minder voor. 
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Zoals al eerder genoemd, investeert ook de Europese School in de communicatie met de 
ouders. Naast het actief gebruik van verschillende communicatie-instrumenten, houdt de 
school heel bewust rekening  met uiteenlopende culturele achtergronden van de ouders en 
kinderen en de keuzes in opvoeding die de ouders zelf maken. Dit, samen met acceptatie van 
meertaligheid als deel van de dagelijkse onderwijspraktijk, lijkt bij te dragen aan een 
ontspannen, open sfeer rond het onderwerp.  Het percentage van de ouders die praten met 
de leerkrachten over meertaligheid is op Europese School aanzienlijk hoger dan op de 
andere scholen.  
 
Het communicatieve voordeel lijkt te liggen in acceptatie, positieve houding, sensitiviteit en 
overtuiging dat het gebruiken van meerdere talen geen probleem hoeft te zijn.  
 

 
 

‘De internationale cultuur op deze school is een enorme verrijking. Het maakt dat 
kinderen zich bewust worden van de waarde die het heeft om meerdere talen te 

spreken en te begrijpen. Hun extra taal (talen) wordt op deze school gezien als een 
verrijking (in plaats van zoals op de vorige school van mijn zoon – als een handicap, 

omdat hij in 1e instantie minder Nederlands sprak)’ 
 

Ouder Europese School 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd op basis van de onderzoeksresultaten. 
De conclusies hebben betrekking op zowel de ouders (resultaten hoofdonderzoek) als de 
scholen (resultaten vooronderzoek). Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd om de 
bestaande communicatie rondom meertaligheid te verbeteren. 

7.1. De scholen 
Naar aanleiding van de gevoerde interviews vallen de volgende punten op wat betreft de 
situatie van de scholen: 

• De scholen lijken gevangen te zijn tussen het eentalige onderwijsbeleid en de 
meertalige onderwijspraktijk. De aandacht voor het onderwerp ontbreekt vaak in de 
scholing van leerkrachten, er is onvoldoende voorlichting en de middelen van de 
scholen zijn heel beperkt. De leerkrachten missen in veel gevallen de theoretische 
kennis en de praktische middelen om meertaligheid zinvol te kunnen betrekken bij 
het leerproces. Meertaligheid wordt vaak geassocieerd met problemen en men is 
zelden bewust van de positieve kanten ervan.  

• De leerkrachten zijn zeer betrokken bij het goed functioneren van de kinderen op 
school. Goede beheersing van de Nederlandse taal wordt beschouwd als een 
voorwaarde van gelijke kansen: in het onderwijs, in de maatschappij en in de 
toekomst. De scholen vertellen dat het belang van moedertaal voor het leren van 
Nederlands algemeen bekend is. Het wordt echter zelden vertaald naar de praktijk. 
De adviezen die gegeven worden aan de ouders bewijzen juist vaak het ontbreken 
van deze kennis. 

• Meertaligheid is zelden een onderwerp van gesprek met ouders. De ontwikkeling van 
de andere taal wordt vaak als een  buitenschools onderwerp beschouwd en er wordt 
zelden een link gelegd met de ontwikkeling van het Nederlands, terwijl dat laatste 
juist hoog op de agenda staat.  

• Het afschaffen van OALT-leerkrachten wordt door de meeste scholen als een gemis 
ervaren. 

• De scholen investeren heel bewust in communicatie met de ouders. Men gebruikt 
verschillende instrumenten, doorgaans is er sprake van een goede mix van 
persoonlijke, schriftelijke, audiovisuele en digitale communicatiemiddelen.  

• In de communicatieprocessen worden verschillen waargenomen tussen de 
Nederlandse en anderstalige ouders. De scholen zijn niet altijd zeker wat de effecten 
zijn van de communicatie wat betreft de laatste groep en weten ook niet hoe de 
anderstalige ouders het best bereikt kunnen worden. 

• Een open, positieve houding ten opzichte van meertaligheid draagt bij aan een 
effectieve, functionele aanpak – ook al zijn de middelen beperkt. 

 

7.2. De ouders 
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende punten worden geformuleerd die 
kenmerkend zijn voor de situatie van de ouders: 
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• De ouders van meertalige kinderen zijn de ervaringsdeskundigen wat betreft het 
onderwerp. Ze beschikken over veel kennis en noemen de praktijk als een van de 
belangrijkste bronnen daarvan. Wel bestaan onder de ouders ook veel misverstanden, 
vooral wat betreft de vermeende slechte invloed van de tweede taal op het 
Nederlands. 

• De meerderheid van de ouders kiest voor meertalige opvoeding – al is het om 
verschillende redenen. Zelfs de ouders wiens kinderen eentalig opgevoed worden 
hebben interesse voor het onderwerp en willen graag hun mening laten horen. De 
keuzes blijken niet altijd bewust genomen te zijn of op juiste gronden gebaseerd te 
zijn. Een goede informatievoorziening kan hierin een positieve rol spelen.  

• De ouders vinden de contacten met de school, de (goede) prestaties van hun kind op 
school en hun eigen verantwoordelijkheid in de vorm van kennis van de Nederlandse 
taal heel belangrijk. 

• Over het algemeen zijn de ouders tevreden over de communicatie met de school. De 
bereikbaarheid van de leerkrachten, de schriftelijke informatie en de adviezen van de 
school worden allemaal positief beoordeeld. 

• Uit de informatie die ouders over meertaligheid ontvangen blijkt de grote dominantie 
van de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Terwijl ouders juist verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van de andere taal, ontvangen zij vooral informatie en 
adviezen over hoe ze het Nederlands van hun kinderen kunnen stimuleren. Wellicht 
vragen de ouders hier zelf ook om. Dit is niet bevorderlijk is voor de meertalige 
ontwikkeling. De andere taal lijkt ook een andere status te hebben dan het 
Nederlands. 

• Ouders ontvangen de meeste informatie over meertaligheid via de school en via 
vrienden, kennissen en familie. Wel is het zo dat er veel alternatieve 
informatiebronnen vermeld worden. Een derde van de ouders zoekt ook zelf actief 
naar informatie, deze ouders zijn ook zeer zelfstandig in het voorzien van hun 
informatiebehoeften (Internet speelt hier een belangrijke rol). 

• Toch beschouwen de ouders de school niet als eerste aanspreekpunt voor 
meertaligheid. Zowel de ouders als de scholen ervaren meertaligheid als een 
buitenschoolse aangelegenheid. De ouders zijn tevreden met de adviezen van de 
school, maar de gesprekken over meertaligheid worden zelden gevoerd en de 
adviezen die dan gegeven worden blijken vaak niet juist te zijn. 

• De school wordt vaak gezien als contactpunt bij problemen, zijn deze er niet dan is 
ook het contact niet noodzakelijk. De ouders beschouwen de school zelden als een 
sparringpartner in meertalige opvoeding. 

• De voertaal op school is Nederlands, dit wordt in sommige situaties expliciet 
gecommuniceerd. Opvallend is dat binnen dezelfde school de ouders verschillende 
indruk kunnen hebben van het taalbeleid – dit kan betekenen dat hier zowel de 
boodschap van de school zelf als eigen interpretatie c.q. gevoel een rol spelen. 

• De persoonlijke communicatie scoort het hoogst bij de ouders, eveneens de 
communicatie-instrumenten als activiteiten voor ouders en kinderen, een 
ontmoetingsruimte of informatiebijeenkomst over meertaligheid. 

• De ouders zijn wezenlijk geïnteresseerd in “hun” school, de vorderingen van hun 
kind en het onderwijs in het algemeen. Iets meer dan de helft stelt het ook op prijs 
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om persoonlijk benaderd te worden. Een ruime meerderheid vindt het belangrijk dat 
de leerkrachten belangstelling hebben voor andere talen en culturen. 

• Een relatief grote groep ouders (25%) gebruikt de eigen taal niet zo graag met het 
kind, al is dat kind meertalig. Een nog groter groep leest niet graag voor. Dit 
verschijnsel is niet gunstig voor meertalige ontwikkeling en kan leiden tot de 
ontwikkeling van twee zwakke talen. 

• Op het terrein van voorlezen bestaan grote culturele verschillen. In veel culturen 
speelt vertellen een belangrijkere rol dan lezen, terwijl voorlezen (en lezen) wel 
belangrijk zijn in de Nederlandse cultuur en het Nederlandse onderwijs. Ouders en 
leerkrachten zouden bewust gemaakt moeten worden van dit cultuurverschil en de 
gevolgen daarvan. 

   
 

7.3. Wel of niet praten over meertaligheid 
Het streven van dit rapport is om de communicatieve aanbevelingen zodanig te formuleren 
dat deze in praktijk uitvoerbaar zijn. De eerder genoemde beperkingen, zoals het geldende 
eentalige onderwijsbeleid en de beperkte middelen van de scholen, vragen nog eens om een 
extra dosis realisme. 
 
De eerste vraag die gesteld moet worden om een verdere communicatiestrategie te kunnen 
bepalen is: willen de scholen de bestaande stilte rond het onderwerp meertaligheid 
doorbreken en zich opstellen als een gesprekspartner van de ouders of niet? De mogelijke 
keuzes zijn het handhaven van de huidige situatie waarbij de plaats van meertaligheid buiten 
de reguliere leertrajecten valt of juist het actief oppakken van het onderwerp en proberen dit 
te betrekken bij en benutten in het leerproces.  
 
Zoals eerder gezegd is meertaligheid een belangrijk onderdeel van het algehele 
ontwikkelingsproces van het kind –  en in het bijzonder van de taalontwikkeling. Het heeft 
helemaal geen negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind of op het niveau van de te 
leren talen. Integendeel, bij een juiste aanpak zal het kind met relatief weinig inspanning 
meerdere talen goed leren beheersen. Dat geldt dus ook voor de verwerving van het 
Nederlands, een onderwerp waar zowel ouders als scholen zich zorgen over maken. De 
communicatieve capaciteiten van het kind zullen groter zijn en het leren van nieuwe talen 
later in het leven zal een stukje makkelijker zijn – om nog maar te zwijgen over het feit dat 
het beheersen van meerdere talen in onze kleiner wordende wereld steeds meer een vereiste 
is om goed te kunnen functioneren en carrière te maken. 
 
Reden genoeg om te kiezen voor een actieve strategie en het betrekken van meertaligheid bij 
het reguliere onderwijstraject. In de bestaande situatie ligt een twee-stappenplan voor de 
hand: 
 

• De 1e stap houdt in het optimaliseren van de kennis over het onderwerp 
meertaligheid, het positief beïnvloeden van de houding ten opzichte van het 
onderwerp en een praktische invulling geven het toepassen van deze kennis in de 
meertalige onderwijspraktijk (focus op scholen). 
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• De 2e stap houdt in het initiëren van een open en vrijblijvende communicatie met de 
ouders over het onderwerp meertaligheid, met als uitgangspunt dat de meertaligheid 
als waardevol deel van de ontwikkeling van het kind gezien wordt (focus op ouders). 

 
Verder volgt een overzicht van mogelijke in te zetten instrumenten en te volgen richtingen 
bij de realisatie van de eerste stap. De nadruk kan hier gelegd worden op dialoog: met de 
ouders maar ook met de andere scholen en ondersteunende instanties. Zo kan bijvoorbeeld 
de tweede taal een vast onderwerp worden in gesprekken met ouders van meertalige 
kinderen. Dit op voorwaarde dat in plaats van het advies geven om het Nederlands te 
gebruiken met het kind, de leerkrachten meer gaan luisteren naar de ervaringen van de 
ouders en zich wellicht gezamenlijk in het onderwerp gaan verdiepen. Vergelijkbaar met 
themaprojecten rond circus, feestdagen, techniek, etc. kan als thema meertaligheid worden 
gekozen (andere talen, andere culturen, andere landen) ook kunnen andere talen in andere 
thema’s ingepast worden. De realisatie van zo’n themaproject draagt bij aan de 
kennisverhoging bij de leerkrachten. De anderstalige ouders kunnen worden betrokken in de 
uitvoering en de meertaligheid wordt meer een algemeen goed wat bevorderlijk is voor de 
sfeer. 
 
De scholen kunnen redelijk gemakkelijk informatie inwinnen bij de ondersteunende 
onderwijsdiensten. Zowel het Groningse ABCG als de OBD Noordwest beschikken over 
veel kennis en materialen over meertaligheid. Deze kunnen door individuele leerkrachten, de 
schooldirectie of bijvoorbeeld de stichtingen waarin meerdere scholen georganiseerd zijn 
geraadpleegd en geleend worden. De scholen zijn bovendien nog altijd in de gelegenheid een 
beperkte vorm van OALT te gebruiken. Dit kan mogelijk ingezet worden als meertaligheid 
bevorderend instrument. 
 
Meertaligheid als onderwerp zou eveneens steviger opgenomen moeten worden in het 
PABO-curriculum. De scholen kunnen ook zelf actief pleiten voor deze verandering. De 
scholen waar de concentratie van meertalige kinderen groot is kunnen, naast andere 
trainingen, ook bewust kiezen voor een informatiebijeenkomst of workshop over 
meertaligheid voor hun eigen leerkrachten.  
 
Op Internet is momenteel veel informatie beschikbaar, maar niet altijd even gemakkelijk te 
vinden. Een website over meertaligheid, speciaal voor leerkrachten, ouders en andere 
betrokkenen zou bijdragen aan de goede informatievoorziening. Ondertussen kunnen de 
scholen bijvoorbeeld gebruik maken van de bestaande websites door deze toe te voegen als 
interessante link aan eigen site of vermelden in de nieuwsbrief. 
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 Figuur 6: Instrumenten en richtingen 1e fase  
 
In het eerdere onderzoekstraject, “Van misverstand tot meertaligheid”,  is onder andere 
vastgesteld dat de houding van de leerkrachten ten opzichte van meertaligheid over het 
algemeen positief is. Verder is 60% van de leerkrachten geïnteresseerd in extra informatie 
over het onderwerp. Als geschikte instrumenten worden voornamelijk nascholing en de 
lerarenopleiding genoemd. In het vooronderzoek in Alkmaar geeft men ook aan de aandacht 
voor het onderwerp op de PABO te missen. De voorlichting en het beleid zijn gericht op 
één taal, het Nederlands, de leerkrachten zijn dan ook als het ware de uitvoerders van dit 
beleid. Ook in Alkmaar is de houding positief. Sommige van de scholen lukt het dankzij de 
praktijkervaring en een open houding, een positieve sfeer te creëren rondom meertaligheid. 
Dit kan ook met beperkte middelen al voor belangrijke veranderingen zorgen.  
 
Een voorwaarde voor het inzetten van alle genoemde instrumenten is een pro-actieve 
houding van de scholen: het pleiten voor meer informatie en voorlichting, maar ook open 
staan voor de ervaringen van anderen (ouders en collega’s) en van elkaar willen leren. 
Essentieel is tevens een verandering van de huidige koers in het onderwijs: in plaats van het 
beschouwen van meertaligheid als handicap, zou deze juist benut moeten worden in het 
onderwijsproces. 
 
Bij de tweede stap valt te denken aan het creëren van een sfeer van openheid en vertrouwen, 
de acceptatie van meertaligheid en het aangaan van een dialoog. Een deel van de ouders is in 
hoge mate zelfredzaam en een ander deel is niet gewend om de school te zien als 
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gesprekspartner wanneer er geen problemen zijn. Het is daarom zaak, de dialoog  
vrijblijvend te openen en het proces de tijd te geven. Belangstelling, begrip en een luisterend 
oor lijken een goed begin – de ouders blijken ten slotte zelf de deskundigen te zijn wat 
betreft de meertalige praktijk. Daarnaast stellen ze belangstelling voor andere talen en 
culturen op prijs.  
 
De ouders hechten veel waarde aan persoonlijke communicatie en zijn zeer geïnteresseerd in 
de school, de prestaties van de kinderen en het onderwijs in het algemeen. De schriftelijke 
informatie van de school wordt positief beoordeeld. De ouders doen graag mee aan de 
activiteiten bedoeld voor hen en de kinderen en zien graag een ontmoetingspunt op school. 
De helft van de ouders zal ook graag een informatiebijeenkomst over meertaligheid 
bijwonen. Al deze instrumenten kunnen dus gebruikt worden om te communiceren over 
meertaligheid. Daarnaast  kan de kennis waarover de ouders beschikken geactiveerd worden 
in het belang van de school – denk hier bijvoorbeeld aan een informatiebijeenkomst door 
ouders en voor ouders.  
 
Hieronder nog eens een overzicht van de verschillende instrumenten en te volgen richtingen. 
 

  
 

Figuur 7: Instrumenten en richtingen 2e fase  
 
De geschetste twee stappen kunnen parallel aan elkaar verlopen. Hoewel de middelen van de 
scholen vaak beperkt zijn, hoeft dit een verandering niet in de weg te staan. Er is veel 
informatie en kennis aanwezig bij bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten en vooral de 
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ouders zelf als ervaringsdeskundigen. Alleen al de positieve benadering van meertaligheid 
kan helpen een dialoog te starten, die zal leiden tot een betere verstandshouding en de 
optimale ontwikkelingsomstandigheden voor meertalige kinderen. 
 

7.4. Tot slot 
Meertaligheid blijkt een geladen onderwerp te zijn dat niet alleen raakvlakken heeft met het 
onderwijs maar ook met sociale, culturele en maatschappelijke vraagstukken. In het reguliere 
onderwijs en in de contacten met ouders is meertaligheid doorgaans geen onderwerp van 
gesprek. Meertaligheid wordt bij leerproblemen, vaak aangewezen als oorzaak van alle 
kwaad. Wanneer er geen problemen zijn wordt de ontwikkeling van de andere taal door veel 
scholen en ouders ten onrechte losgekoppeld van de ontwikkeling van het Nederlands. Het 
lijkt daarom de hoogste tijd om de meertaligheid uit het grijze gebied te halen en een open 
dialoog aan te gaan – met als resultaat dat meertaligheid een gewoon onderwerp wordt in 
contacten tussen de ouders en de scholen. Dit is een kleine, maar belangrijke stap op weg 
naar een succesvolle taalontwikkeling en culturele integratie van alle kinderen in Nederland. 
Wij hopen met dit rapport een klein steentje bij te dragen aan het mogelijk maken van deze 
verandering.  
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Alkmaar, 20 maart 2006 
 
 
Beste ouders, 
 
Voor jullie ligt een enquête. U hebt misschien al eens een enquête gekregen van de school, 
bijvoorbeeld tevredenheidenquête. En u denkt nu misschien: alweer één, alweer invullen, 
waarom? Het antwoord luidt: omdat deze keer bijzonder is. 
 
Waarom deze enquête  
U krijgt deze enquête omdat één van u, of beide, een andere taal spreekt. U leeft hier en uw 
kind gaat naar de Nederlandse school. Sommige van de ouders vinden het belangrijk dat hun 
kinderen ook andere talen spreken naast het Nederlands. Andere kiezen juist voor een 
Nederlandstalige opvoeding. Ik zal graag horen wat uw ervaringen zijn met het onderwerp 
meertaligheid. Door het invullen van deze enquête kunt u helpen de communicatie over 
meertaligheid te verbeteren.  
 
Onderzoek 
De vragenlijst die u ontvangt is een deel van het onderzoeksproject “Communicatie over 
omgaan met meertalige kinderen”. Het project wordt gerealiseerd in opdracht van 
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van Rijksuniversiteit Groningen. Het 
onderzoek heeft als doel het optimaliseren van de communicatie rondom het onderwerp 
meertaligheid. 
 
Omvang en privacy 
Alle basisscholen in Alkmaar zijn benaderd in het kader van het onderzoek. Het onderzoek 
is geheel anoniem, zowel wat betreft uw gegevens als de gegevens van de school. 
 
Invulling en verwerking 
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 20 minuten in beslag. U kunt gebruik maken 
van een papieren exemplaar, deze zullen door de leerkrachten verspreid worden in de 
groepen. U kunt de enquête ook op internet invullen, www.meertaligheid.tk. 
 
Naast de Nederlandstalige versie zijn ook enquêtes in de talen Engels en Arabisch 
verkrijgbaar, op school of op internet (www.meertaligheid.tk). 
 
Ik verzoek u vriendelijk de ingevulde lijsten uiterlijk 18 april weer op school in te leveren. 
Mocht u besluiten de lijst niet in te vullen, een vriendelijk verzoek om bij de laatste vraag 
(22) de redenen daarvoor te vermelden. 
 
 
Wij danken u vriendelijk voor uw tijd en medewerking. 
 
 
Anna Roslon 
Hogeschool van Amsterdam/ Rijksuniversiteit Groningen 
Onderzoeksproject “Communicatie over omgaan met meertalige kinderen” 
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Vragenlijst 
 
 
A) Persoonlijke kenmerken en meertaligheid. 
Onder meertaligheid begrijpen wij de situatie waarin iemand afwisselend meer dan één taal 
gebruikt om te communiceren met zijn/haar omgeving. 
 

1. U bent: 
 Man 
 Vrouw 

 
2. Welke opleiding heeft u gevolgd en/ of afgerond? 

 Basis onderwijs 
 Middelbaar Onderwijs 
 Hoger Onderwijs 
 Universitair Onderwijs 

 
3. Welke talen worden er in uw huis gesproken? 

 Door u zelf: 
…………………………………………………………………………………………………… 

 Door uw partner: 
………………………………………………………………………………………................... 

 
4. Hoe goed spreekt u de Nederlandse taal? 

 Slecht 
 Redelijk 
 Goed 
 Het is mijn eigen taal 
 

5. Spreekt uw kind (kinderen) andere talen naast het Nederlands? 
 Ja (het kind is meertalig), ga naar vraag 7 
 Nee, beantwoord alleen nog vraag 6 

 
6. Waarom heeft u gekozen voor een Nederlandstalige opvoeding? (u mag meer antwoorden 

aankruisen) 
 De andere taal is niet bruikbaar in Nederland 
 Het is te moeilijk voor het kind om 2 talen te leren 
 Een tweede taal maakt het Nederlands van mijn kind slechter 
 De toekomst van het kind ligt in Nederland 
 Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht 
 Anders, namelijk: 

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Wanneer u “Nee” antwoordde in vraag 5 - dank voor het invullen van de vragenlijst tot dit punt. 
Wanneer u “Ja” antwoordde in vraag 5 - ga verder met vraag 7 op de volgende pagina. 
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7. Welke taal sprak uw kind (kinderen) als eerste? 

 Nederlands 
 Andere taal/ talen 
 Beide (of nog meer talen) tegelijk 

 
8. Met welke stellingen bent u het eens en met welke niet? 
 

 Het is beter als een kind maar 1 taal leert    
 Eens  Oneens 

 Elk kind kan 2 of meer talen leren    
 Eens  Oneens 

 
 Als een kind meer talen leert, kan het verwarrend zijn    

 Eens  Oneens 
 Als een kind meer talen leert, is het juist een verrijking    

 Eens  Oneens 
 
 

 Een kind dat meer talen leert, heeft ook meer tijd nodig voor de ontwikkeling     
 Eens  Oneens 

 Het is niet erg als een kind wel eens de talen mixt     
 Eens  Oneens 

 Als een kind een tijd lang niets zegt in een van de talen, moet je je zorgen maken    
 Eens  Oneens 

 
 

 Een kind dat ook een andere taal spreekt, heeft meer problemen met het 
Nederlands    

 Eens  Oneens 
 Kinderen leren een taal het best, als ze daar voor 6 jaar mee beginnen    

 Eens  Oneens 
 

 
9. Wat vindt u van de volgende stellingen? 
 
Stellingen voor alle ouders: 

 
 Ik wil graag dat mijn kind goed de Nederlandse taal kent  

 Eens  Oneens 
 Ik wil graag dat mijn kind goed leert op school 

 Eens  Oneens 
 

 Ik heb soms vragen over de meertalige opvoeding van mijn kind 
 Eens  Oneens 

 Ik vind dat ik soms verkeerde adviezen krijg op school 
 Eens  Oneens 
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 Ik vind het belangrijk om goede contacten te hebben met de school 
 Eens  Oneens 

 Ik denk soms dat de leerkrachten geen begrip hebben voor meertaligheid 
 Eens  Oneens 

 
Stellingen voor anderstalige ouders: 
 

 Ik praat met mijn kind graag in mijn eigen taal 
 Eens  Oneens 

 Ik lees mijn kind graag voor in mijn eigen taal 
 Eens  Oneens 

 Ik vind het belangrijk om zelf goed Nederlands te spreken 
 Eens  Oneens 

 
 
B) Behoefte aan informatie over meertaligheid. 
 

10. Van wie krijgt u informatie over meertaligheid? 
 Familie 
 Vrienden/ kennissen 
 School 
 Onderwijsbegeleidingdienst 
 Consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg (jeugdverpleegkundige) 
 Huisarts 
 Anders, namelijk 

…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 Niemand, ga verder naar vraag 12 
 

11. Welke informatie krijgt u dan? 
 Informatie over een meertalige opvoeding 
 Leer- en oefenmaterialen in het Nederlands 
 Leer- en oefenmaterialen in de andere taal van mijn kind 
 Adviezen om mijn kind Nederlands te leren 
 Adviezen om mijn kind de andere taal te leren 
 Anders, namelijk 

…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Zoekt u wel eens zelf naar informatie over meertaligheid? 

 Ja 
Waar/ bij wie zoekt u dan (bijvoorbeeld internet, boeken, familie, school)? 
…………………………………………………………………………………………..………….. 

 Nee, ga verder naar vraag 16 
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13. Is er, volgens u, voldoende informatie te vinden? 

 Ja 
 Nee, ik mis: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 Geen mening 

 
14. Is de informatie makkelijk te vinden/ krijgen? 

 Ja 
 Nee 
 Geen mening 

 
15. Noem de voor u belangrijkste/ meest betrouwbare informatiebronnen over meertaligheid: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
C) Communicatie tussen u en de school wat betreft meertaligheid.  
Onder communicatie met de school begrijpen wij uw contacten met de basisschool van uw kind, in 
alle vormen.  
 

16. Ik merk dat: 
 De leerkrachten moeilijk te spreken zijn  

 Eens  Oneens 
 De informatie van de school duidelijk en voldoende is 

 Eens  Oneens 
 Ik/ mijn kind alleen Nederlands mogen gebruiken op school 

 Eens  Oneens 
 Ik betrokken word bij de schoolactiviteiten 

 Eens  Oneens 
 Ik contact heb met andere ouders 

 Eens  Oneens 
 Ik weet wat mijn kind doet op school 

 Eens  Oneens 
 

 Anders, namelijk 
…………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

17. Ik zal graag: 
 
Stellingen voor alle ouders: 
 

 Naar een informatiebijeenkomst over meertaligheid gaan 
 Eens  Oneens 

 Een ontmoetingsruimte bezoeken op school 
 Eens  Oneens 
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 Meedoen aan de activiteiten voor ouders en kinderen 
 Eens  Oneens 

 Anders, namelijk 
…………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

Stellingen voor anderstalige ouders: 
 

 Op school kunnen voorlezen en met kinderen oefenen in mijn eigen taal 
 Eens  Oneens 

 Informatie krijgen in mijn eigen taal 
 Eens  Oneens 

 Persoonlijk kunnen praten met de leerkrachten 
 Eens  Oneens 

 Anders, namelijk: 
…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

18. Hebt u het met de leerkracht wel eens gehad over meertaligheid van uw kind? 
 Ja, ga verder met vraag 19 en dan 21 
 Nee, ga verder met vraag 20 en dan 21 

 
19. Zo ja, wat was het resultaat? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Zo nee, waarom niet? 

 Ik heb er niet aan gedacht dat de school kan helpen 
 Het is voor mij niet zo makkelijk om te communiceren met de school 
 Ik heb eerder verkeerde adviezen gekregen 
 Er is geen begrip/ respect voor mijn keuzes 
 Anders, namelijk: 

…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

21. Wat vindt u van de volgende stellingen? 
 
Stellingen voor alle ouders: 
 

 Ik wil weten wat er op school gebeurt 
 Eens  Oneens 

 Ik wil weten hoe mijn kind het maakt op school 
 Eens  Oneens 

 Ik wil meer weten over het onderwijs in het algemeen 
 Eens  Oneens 
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 Ik zal graag een huisbezoek krijgen van de leerkracht 
 Eens  Oneens 

 Ik vind het prettig als ik persoonlijk gevraagd word te helpen bij de schoolactiviteiten  
 Eens  Oneens 

 
 Ik vind het prettig als de leerkrachten belangstelling hebben voor andere talen/ 

culturen 
 Eens  Oneens 

 Ik kan de schriftelijke informatie van de school goed begrijpen 
 Eens  Oneens 

Stellingen voor anderstalige ouders: 
 

 Ik zal graag een taalcursus volgen 
 Eens  Oneens 

 Ik zal graag meer vertellen op school over mijn eigen achtergronden 
 Eens  Oneens 

 
22. Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

VRIENDELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE. 
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Website: www.meertaligheid.tk 
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