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 2 Taalverwerving 

 2.1 Uit leg van begrippen 

Taalverwerving vindt onbewust plaats (leren van de moedertaal), een taal leren 
vindt bewust plaats (leren van een vreemde taal op school).  
De moedertaal is de eerste taal die je verwerft vanaf je geboorte. Je bent twee- of 
meertalig als je twee of meer talen regelmatig gebruikt. Bij simultane 
taalverwerving verwerf je tegelijk met de moedertaal een andere taal vanaf het 
eerste levensjaar; bij successieve taalverwerving leer je een tweede taal na een 
eerste taal vanaf 8 à 10 jaar. Een dialect is als streekgebonden variëteit van de 
standaardtaal ook een vorm van tweetaligheid. Halftaligheid bestaat niet: er zijn 
geen normen voor meertaligheid.  
Een tweede taal leer je in een omgeving waar deze taal dominant is als je zelf een 
andere moedertaal spreekt. Een vreemde taal leer je in een omgeving waar die taal 
niet wordt gesproken. Doordat Engels een grote rol speelt in onze samenleving, is 
Engels in Nederland een minder vreemde taal dan andere vreemde talen. Een 
lingua franca is een taal die (wereldwijd) wordt gebruikt als gemeenschappelijke 
communicatietaal. Globish is een sterk vereenvoudigde vorm van Engels. Een 
native (English) speaker spreekt Engels als moedertaal; een near native (speaker) 
bijna net zo goed.  

 2.2 Verwerven van de moedertaal 

In de vroege levensjaren ontwikkelen zich de functionele taalgebieden in de 
hersenen. Daar ontwikkelen zich taalbegrip (klankherkenning, woordherkenning, 
zinsbegrip) en taalproductie (klankproductie, woordvorming, zinsvorming):  

• klankherkenning: vanaf geboorte bij voldoende taalaanbod; hoge gevoeligheid 
voor moedertaal tussen 6 en 12 maanden; 'stille periode' waarin kinderen de 
taal in zich opnemen; non-verbale communicatie 

• klankproductie: volgt motorische ontwikkeling  

• woordherkenning: vanaf tweede jaar groei woordgeheugen, woordproductie en 
opbouw van een persoonlijk woordenboek  

• zinsvorming: in jaar 3 groei van zinsbegrip en zinproductie naar goed 
taalgebruik, met articulatiebasis of tongval (accent) 

• met 5 jaar zijn alle belangrijke karakteristieken van de taal verworven.  
 
De stadia van taalontwikkeling zijn mijlpalen, te herkennen aan taalinterne 
kenmerken (Schaerlakens) op doorsneeleeftijden: 

• 0-12 maanden de eerste woordjes  

• 12-18 maanden een-woordzinnen  

• 18-24 maanden twee-woordzinnen  

• vanaf 2 jaar meer-woordzinnen  

• tot circa 5 jaar uitbreiding woordenschat  

• vanaf circa 5 jaar van passieve naar actieve woordenschat  

• van circa vijfde tot tiende jaar voltooiing van taalopbouw.  
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 2.3 Taalleervermogen en taalproblemen 

Dachten taalwetenschappers eerst dat de mens een aangeboren vermogen heeft 
om talen te leren (Naom Chomsky: Language Acquisition Device), tegenwoordig 
gaat men uit van de modulariteitenvisie: taalverwerving wordt bepaald door een 
aantal vaardigheden (modulariteiten) zoals cognitief inzicht, sociale ervaring, 
sensorische waarneming en fijnmotorische beheersing van de spraakorganen. 
Vierjarigen kennen rond de 1000 woorden in hun moedertaal; een gemiddelde 
volwassene kent 50.000 woorden; op havo-niveau ken je circa 5000 Engelse 
woorden. Variatie ontstaat onder meer door het aantal 'taaluren', leeftijd, noodzaak 
en motivatie om de taal te leren.  
 
De kritische periode voor het leren van de moedertaal zijn de eerste zeven 
levensjaren. Daarna blijft taal zich verder ontwikkelen. Voor het leren van een 
vreemde (VT) of tweede taal (T2) lijkt dit ook een gevoelige periode: jonge VT- of 
T2-leerders zijn beter in uitspraak, intonatie en onbevangen taalgebruik.  
 
Taalproblemen ontstaan door fysieke afwijkingen, belemmeringen bij 
klankherkenning (omgevingslawaai) of door te weinig taalaanbod. Voor een goede 
taalverwerving is een intensieve en betekenisvolle interactie tussen 
ouder/verzorger, leraar/ begeleider en kind nodig. Pas als een kind de mijlpalen 
van de (moeder)taalontwikkeling niet haalt, is er sprake van een taalprobleem. 
Taalstimuleringsprogramma's bieden dan hulp. Leidsters en leraren moeten het 
Nederlands zelf goed beheersen. 
Alle (moeder)talen worden even snel geleerd; alleen bij lezen vind je variaties door 
de klankzuiverheid van talen.  

 2.4 Meertaligheid  

Tweederde van de wereldbevolking is meertalig. Er zijn 6800 talen. Engels is de 
meest gebruikte taal. Met code switching schakelen meertaligen van de ene naar de 
andere taal. Meertaligen scoren beter op taal en andere cognitieve zaken.  
Ten onrechte wordt meertaligheid in Nederland vaak als probleem gezien bij Turkse 
of Marokkaanse leerlingen die op hun vierde jaar beginnen met Nederlands. Ze 
leren het Nederlands als er voldoende interactief taalaanbod is en als hun 
moedertaal goed is ontwikkeld.  
 
Enkele factoren die succes bij de tweede taal beïnvloeden: motivatie (van ouders 
en kinderen), tijdsinvestering, sociale achtergrond, mate van 
moedertaalontwikkeling. Ouders, leraren, school en overheid hebben allemaal een 
rol daarin. Het advies aan slecht Nederlands sprekende ouders om Nederlands te 
spreken met hun kinderen, heeft een averechts effect. Ze moeten hun moedertaal 
spreken met hun kinderen. 

 2.5 Leren van een tweede of vreemde taal  

Recept en precieze tijdsinvestering om (simultaan) tweetalig te worden zijn (nog) 
niet bekend. Belangrijk is een positieve houding en context voor de taal (taalkeuze 
met personen, in situaties). Bij tweetaligheid verschilt de kennis per taal door de 
context waarin hij is geleerd. Bij simultane taalverwerving vindt overlappende 
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corticale (hersen)activiteit voor beide talen plaats, leren kinderen begrippen tegelijk 
met de taal en werken de hersenen efficiënter: het werkgeheugen is groter, betere 
aandachtsgerichtheid (door onderdrukken van onnodige informatie).  
Ook met successieve taalverwerving kun je meertalig worden. Daarbij leren 
kinderen eerst de moedertaal, werken de twee taalsystemen naast elkaar en 
beïnvloeden elkaar positief of negatief (transfer). Door geringer taalaanbod is het 
leren van een vreemde taal moeilijker dan een tweede taal. Leerlingen maken bij 
T2 en VT ook een stille periode door. Bij interferentiefouten haal je talen door 
elkaar.  
Receptieve taalvaardigheid (luisteren, lezen) is altijd groter dan productieve 
vaardigheid (spreken, schrijven).  
Onderzoek wijst uit dat meertaligen gemakkelijker een derde of vierde taal kunnen 
leren dan eentaligen. Er is voldoende 'ruimte' aanwezig in de hersenen. 
Anderstalige leerlingen kunnen prima Engels leren zonder dat het ten koste gaat 
van het Nederlands mits Engels niet vanuit het Nederlands maar situationeel wordt 
aangeboden: (in) het Engels als meteen toepasbare taal.  
 
Kinderen leren een tweede of vreemde taal niet vanzelf. Factoren die een rol 
spelen: omstandigheden/tijdsinvestering, onderhoud van de taal, 
taalverwantschap, motivatie, keuzemogelijkheden en motivatie om de taal te leren, 
imago en de status van de taal, taalleerervaringen, aanleg en kwaliteit van het 
taalaanbod.  
 
De kwaliteit van het taalaanbod en de aard van de instructies in de verschillende 
taalverwervingssituaties (moedertaal, tweede, vreemde taal) leiden tot verschillen 
in het leerproces. Dat heeft consequenties voor de didactiek. Op school wordt het 
rendement (intake) van het taalaanbod (input) vergroot door het gebruik van de 
doeltaal als voertaal (Engels spreken in de les).  

 2.6 Schij f  van vij f  voor het vreemdetalenonderwijs 

Een goed taalleerproces bestaat uit vijf componenten: input, verwerking op vorm 
en inhoud, pushed output en strategieën. De volgorde waarin de verschillende 
componenten aan de orde komen is niet belangrijk, maar de kwaliteit van de 
verschillende componenten wel. Input is een van de belangrijkste ingrediënten; alle 
ingrediënten moeten aanwezig zijn, in een goede verhouding. Voor elk van de 
componenten moet de leraar leeractiviteiten organiseren. Een goede leertaak 
omvat meerdere componenten.  
 
De input is rijk en uitgebreid, betekenisvol en aantrekkelijk. De moeilijkheidsgraad 
ligt net iets boven het actuele taalbeheersingsniveau (interlanguage) van de 
leerling ('i + 1'), anders leren kinderen niet.  
 
Het geven van input is niet voldoende; de input moet ook worden verwerkt op 
inhoud (waar gaat het over?) en op vorm (hoe zeg je het?).  
 
Bij het toepassen van de taal (pushed output), in opdrachten en activiteiten, 
ontdekken de leerlingen vanzelf (grammaticale en syntactische) hiaten in hun 
kennis. Ze proberen daarbij uit of ze de taal correct kunnen gebruiken. Als ze 
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corrective feedback krijgen, feedback op de output, verhoogt dit de nauwkeurigheid 
en de beheersing van hun taaluitingen.  
Met het inoefenen (inprenten) van (combinaties van) chunks of regels kunnen de 
leerlingen kennis en vaardigheden leren toepassen. Chunks zijn (ongeanalyseerde) 
taalfragmenten van meer dan één woord die in het taalgebruik een belangrijke rol 
spelen. Het gebruik van chunks in verschillende combinaties heet formulaic speech. 
Van creative speech is sprake als leerlingen regels halen uit het taalaanbod en daar 
zelf weer nieuwe combinaties mee maken. 
 
Als leraar bied je je leerlingen strategieën aan die ze kunnen gebruiken bij het 
toepassen van taal voor receptief, productief en algemeen taalgebruik. 
 
Voor Engels in het basisonderwijs wordt, vanwege de beperkte lestijd, het 
vierfasenmodel gebruikt waarin de vijf componenten in een vaste volgorde 
voorkomen. 
 
Terug naar de stelling: als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en het kind 
geen fysieke problemen heeft, leren jonge kinderen een taal min of meer vanzelf. 
 
 


