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Meertalig opvoeden: meer inzicht en houvast alom broodnodig 

 

Gent, 10 oktober 2014  

 

Steeds meer ouders met jonge kinderen worstelen met vragen over meertalig opvoeden.  

Meertaligheid is tegenwoordig overal. En meertalig opvoeden wordt de norm. Daar komen vragen 

bij. Vooral ouders van jonge kinderen zoeken antwoorden. Een greep uit de vragen waar ze mee 

worstelen: 

 “Wie van ons moet welke taal spreken?” 

 "Is het niet beter dat wij thuis Nederlands spreken om ons kind op school vooruit te helpen?"  

 “Is het allemaal niet te verwarrend voor ons kind?” 

 “Moeten we ons kind niet eerst een echte moedertaal leren en dan pas met een tweede of 

derde taal op de proppen komen?” 

 “Kunnen we echt voor elk kind op elke leeftijd dezelfde vuistregels over meertalig opvoeden 

volgen?” 

 “Je hoort de wildste verhalen over mogelijke positieve effecten van meertaligheid. Maar wat 

is daarvan gefundeerd en wat is cliché of - erger nog - verzonnen.” 

 “Wat weten we over mogelijke negatieve effecten?” 

 

Meertaligheid is tegenwoordig een hot item.  

 

“Meertaligheid geeft je de sociale veerkrachtigheid die je in deze stad nodig hebt om je weg te vinden 

en te overleven.”  

Dat zei Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs van Amsterdam, vorige zaterdag tijdens haar 

toespraak op Drongo, het festival van de meertaligheid in Amsterdam. Er kwamen meer dan 7000 

bezoekers naar het festival. 

“De stad Amsterdam wil dat meertaligheid niet alleen bestemd is voor expats of internationals, maar 

ook voor álle ouders die hun kinderen de asset van meertaligheid willen bieden,” aldus nog Simone 

Kukenheim. 

Taalprofessionals worden steeds vaker aangesproken om klaarheid te scheppen over meertalig 

opvoeden. Om hen te helpen de misvattingen te scheiden van de gefundeerde inzichten organiseert 

De Taalsector op 27 november 2014 in Gent een masterclass over meertalig opvoeden. 

De masterclass, exclusief voor taalprofessionals, wordt gegeven door Eline Liekens, logopedist met 

bijzondere expertise op het vlak van meertaligheid. Zij is verbonden aan Code, het multidisciplinaire 

expertisecentrum van Thomas More (Antwerpen) voor ontwikkeling en leren. 

 



 

Over De Taalsector 

De Taalsector (Gent) houdt de taalprofessionals op de hoogte van de actualiteit en de ontwikkelingen 

in de taalsector. Onder taalprofessionals verstaan we taalopleiders, taaltechnologen, tekstschrijvers, 

vertalers, tolken, taalonderzoekers en verder elke professional die met taal- en taalgerelateerd werk 

zijn brood verdient.  

 

Praktische informatie: 

Wanneer: 27 november 2014 van 16 tot 19 uur. Koffietafel vanaf 15 uur en vanaf 19 uur 

netwerkcafé  

Waar: Molenaarsstraat 111 / 46, centrum Gent (voormalige Floridafabriek) 

Meer info:  

http://www.detaalsector.be/cms/meertaligheid/3295-exclusief-voor-taalprofessionals-

masterclass-meertalig-opvoeden-27-november-gent 

Contact:  

Tel. +32 (0)9 269 04 66 

E-mail: info@detaalsector.be 

Website: www.detaalsector.be  

Volg ons op Twitter @DeTaalsector of Facebook 

Ontvang gratis De Taalsector Nieuwsbrief  

 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie) 

Hebt u meer informatie, nieuws of achtergrond nodig voor een artikel over meertalig opvoeden? 

Neem gerust contact op met Seth Eric Ampong (eric.ampong@detaalsector.be of tel. +32 (0)9 269 04 

66 of met Dries Debackere (dries@detaalsector.be of tel. +32 (0)9 269 04 66). 
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