
VERSIE VOOR 

 

Verloop van het tweedetaalverwervingsproces 

Wanneer een jong kind in een nieuwe taalomgeving komt (bvb. een Turkstalig kind gaat voor het 

eerst naar een Nederlandstalig kinderdagverblijf) gaat het eerst de taal proberen te gebruiken die 

het al kent (de thuistaal, in dit geval het Turks). Al meteen zal het kind merken dat de taal die in de 

nieuwe omgeving gesproken wordt, niet zijn thuistaal is. Vele kinderen komen dan in een stille of 

non-verbale periode. Gedurende een hele tijd - dit kan gaan van enkele weken tot verschillende 

maanden - gaat het kind de nieuwe taal opnemen, verwerken en beginnen te begrijpen. Daarna zal 

de jonge taalleerder individuele woorden en uitdrukkingen in de tweede taal (hier het Nederlands) 

gaan gebruiken. Sommige kinderen imiteren eerst, anderen beginnen al wat te experimenteren met 

taal. Langzaamaan evolueert de communicatie van woorden naar zinnen. 

Als kinderen een tijd wachten met spreken, of wanneer ze klanken, woorden of patronen uit hun 

eerste taal gebruiken in de tweede taal, dan geeft dit soms de idee dat de thuistaal de ontwikkeling 

van de tweede taal in de weg staat, maar niets is minder waar. Onderzoek toont aan dat de 

meertalige kinderen die het heel goed doen op school, vaak kinderen zijn met een stevig 

ontwikkelde thuistaal. Tijdens de eerste jaren ontwikkelen kinderen concepten/ideeën over hoe de 

wereld werkt en leren ze tegelijkertijd de woordenschat nodig om al wat ze leren, ook te 

verwoorden. Dit is wat de basis vormt voor de verwerving van een tweede taal, maar ook voor de 

schoolse leerprocessen die later zullen volgen. Het begrijpen van begrippen, denkbeelden en 

woorden is belangrijk, en niet zo zeer het medium (de taal) waarin dit leerproces verloopt. Het 

gebruiken van elementen uit de eerste taal in de nieuwe taal, toont dat het kind betrokken is bij het 

verkennen van en experimenteren met de structuur van de tweede taal. 

Hieronder staan de verschillende fasen van het tweedetaalverwervingsproces nog eens duidelijk 

weergegeven. Dit zijn de grote lijnen: de meeste T2-lerende kinderen volgen dit patroon, maar 

kenmerkend voor vroege T2-verwerving zijn ook de grote verschillen tussen kinderen, zeker qua 

tempo, maar vaak ook qua route die ze afleggen. 

 

De ‘non-verbale periode’ (ook wel ‘stille periode’ genoemd): Dit is geen, en mag ook niet gezien 

worden als, een passieve periode. Kinderen zijn dan ‘stil’ in één taal maar daarom niet in hun T1 . Ze 

hebben deze non-verbale periode nodig om te kijken, actief te luisteren, om hun omgeving te 

verkennen, om nieuwe ervaringen te begrijpen en om nieuwe betekenissen te ontwikkelen. Het 

geven van een maximaal en optimaal taalaanbod is cruciaal. Blijf daarom ook actief met hen 

communiceren, ook al volgt er vaak geen verbale reactie. Kinderen zullen proberen hun al vergaarde 

kennis te linken aan de nieuwe taal en context. Eerst komt het begrijpen, dan pas het spreken. Let 

wel dat kinderen zich niet gepusht voelen om de T2 te spreken totdat ze zich zelfzeker genoeg voelen 

om dit te doen. 

 

Gedurende deze periode zou het kunnen dat kinderen non-verbale gebaren/handelingen of hun 

thuistaal gebruiken in antwoord op een vraag of om hun noden aan te geven. Ga hier positief mee 



om en keur het vooral niet af! Kinderen verbieden om de T1 te gebruiken problematiseert de non-

verbale periode en helpt ze niet om het Nederlands vlugger of beter te verwerven. Vele kinderen 

zullen woorden en enkele korte zinnen, vaak gebruikt door de begeleider en andere kinderen, 

beginnen imiteren of ‘echoën’ (bvb. “plassen” of “pipi doen”). Alle pogingen die kinderen 

ondernemen om te spreken zouden aangemoedigd en geprezen moeten worden. 

 

Dan komt er een ontwikkeling van ‘formuletaal’ (stukjes zinnen) om te communiceren op sociaal 

niveau (bvb. “Mijn beurt”, “Mama komt zo”, “Ik klaar”). Kinderen gaan mee beginnen doen met het 

produceren van taal die vaak herhaald wordt in verhaaltjes of liedjes. Sommige kinderen gebruiken 

ook delen van zinnen die vaak samen voorkomen, als één woord, zoals 'in de mand' voor het woord 

'mand'. 

 

Het spreken met stukjes zinnen zal even blijven duren, maar kinderen gaan meer en meer 

éénwoordzinnen (vaak zelfstandige naamwoorden) gebruiken die verschillende taalfuncties 

uitvoeren (bvb. vragen, antwoorden, benoemen - “Ik?”, “Ik.”, “Ik!”). 

 

Kinderen gaan dan beginnen met hun eigen “telegrafische” zinnen (twee- of driewoordzinnen, bvb. 

“mijn zus sjaal”). Functiewoorden worden vaak weggelaten omdat het hoofddoel is zich verstaanbaar 

te maken. Non-verbale handelingen komen samen met het spreken. 

 

Later gaan kinderen eenvoudige zinnen produceren met fouten in het gebruik van meervouden, 

vervoegingen, persoonlijke voornaamwoorden en lidwoorden. Die foutjes zijn dus helemaal niet 

problematisch, maar stapjes in de ontwikkeling. Opnieuw ligt het hoofddoel bij het zich verstaanbaar 

maken. 

 

Kinderen zullen meer en meer controle krijgen over het gebruiken van functionele taal. Maar 

aspecten van de eerste taal zullen de tweede taal voor een tijd beïnvloeden. Zulke aspecten 

zijn:woordenschat; toon en ritme (woorden hebben verschillende betekenissen naargelang de 

gebruikte toon bvb. in het Chinees); spreekwoorden en zegswijzen; zinsstructuur/woordvolgorde 

(bvb. in het Nederlands is het onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp: “Ik sluit de deur.” In het 

Urdu is het onderwerp-lijdend voorwerp-werkwoord: “Ik deur sluit”); lidwoorden (de, het, 

een);voornaamwoorden (hij/zij, hem/haar, ik/mij); voorzetsels (in, aan, bij). 

Volwassenen accepteren best wat kinderen zeggen en kunnen het daarna anders verwoorden om 

het juiste model aan te geven. Expliciete verbetering schaadt hun zelfzekerheid. In het algemeen 

begrijpen kinderen dat er grammaticale structuren zijn in de tweede taal die misschien anders zijn 

dan in hun eerste taal. 

Door je bewust te zijn van bovenstaande taalverwervingsfases vergroot de kans dat je meertalige 

kinderen beter kan begrijpen en begeleiden in hun taalleerproces. Gouden regels gedurende het hele 

verloop zijn:observeer en wees geduldig, dwing het kind niet tot spreken, blijf wel tegen het kind 

praten (ondersteund door gebaren, prenten, voorwerpen, eventueel woordjes in de thuistaal) en ga 

positief in op elke poging tot communicatie (non-verbaal en verbaal, zowel in de thuistaal als in het 

Nederlands). 



VERSIE NA 

 

Het verwerven van een tweede taal in drie fases 

 

Een jong kind zal in een nieuwe taalomgeving snel merken dat de taal daar niet zijn thuistaal is. Op 

dat moment start het leren van een nieuwe taal. Dat proces verloopt in drie fases:  

 Stille fase: de nieuwe taal leren begrijpen; 

 Fase van losse woorden: de nieuwe taal leren spreken; 

 Fase van eenvoudige zinnen: de nieuwe taal leren gebruiken. 

 

Een goed ontwikkelde moedertaal helpt bij het verwerven van een tweede taal. Het is niet erg dat de 

twee talen daarbij soms door elkaar gebruikt worden. 

 

Na de beschrijving van de drie fases vindt u hier ook enkele tips om kinderen te ondersteunen bij het 

leren van een nieuwe taal.  

Stille fase: de nieuwe taal leren begrijpen 

Kinderen gebruiken de stille fase om te kijken, actief te luisteren, om hun omgeving te verkennen, 

om nieuwe ervaringen te begrijpen en om nieuwe betekenissen te leren. Zij proberen verbanden te 

leggen tussen hun kennis en de nieuwe taal.  

Fase van losse woorden: de nieuwe taal leren spreken  

In deze fase beginnen kinderen stukjes zinnen te gebruiken ( “Mijn beurt”, “Mama komt zo” of “Ik 

klaar”). Ze herhalen ook stukken tekst uit verhaaltjes en liedjes. Sommige kinderen gebruiken delen 

van zinnen die vaak samen voorkomen, als één woord, zoal ‘in de mand’ voor het woord ‘mand.  

 

Het spreken met stukjes zinnen duurt even, maar de kinderen gaan meer en meer zinnen van één 

woord met een verschillende taalfunctie gebruiken ( vragen: “Ik?”, antwoorden“ Ik.”, eisen: “Ik!”).  

 

Tot slot beginnen kinderen in deze fase hun eigen korte zinnen te gebruiken. Zij laten hierbij 

bepaalde woorden weg (bvb. “Mijn zus sjaal”).  

Fase van eenvoudige zinnen: de nieuwe taal leren gebruiken  

Tijdens de derde fase maken kinderen eenvoudige zinnen met fouten in het gebruik van 

meervouden, vervoegingen enz. Die foutjes zijn stapjes in de ontwikkeling. Kinderen krijgen zo meer 

en meer controle krijgen over de nieuwe taal.  

Tips  

 Observeer en wees geduldig. Elk kind volgt zijn eigen tempo.  

 Dwing het kind niet tot spreken maar moedig elke poging tot spreken aan. 

 Blijf tegen het kind praten  en gebruik daarbij  gebaren, prenten, voorwerpen, eventueel 

woordjes in de moedertaal.  



 Ga positief in op elke poging tot communicatie en reageer daarbij met gebaren of met taal, zowel 

in de moedertaal als in de nieuwe taal. 


