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Moeten allochtone ouders Nederlands
praten met hun kinderen?
FOLKERT KUIKEN

S

tel, je besluit Nederland te verlaten om je
met partner en kinderen in het buitenland te
vestigen, bijvoorbeeld in Noorwegen. Ga je
dan na aankomst op je nieuwe woonplek onmiddellijk Noors praten met je gezin? Ik denk van niet.
En waarom zou je ook? Tot die tijd is er waarschijnlijk thuis Nederlands gesproken; het is de taal waar
alle gezinsleden zich prettig bij voelen en waarin
zij hun wensen, behoeften, emoties, blijdschap en
ongenoegen kunnen uiten.
Vreemd genoeg gaan er in Nederland de laatste
jaren stemmen op om allochtone ouders te stimuleren thuis met hun kinderen Nederlands te
spreken, en dus niet hun moedertaal. Hiervoor
worden verschillende argumenten gebruikt. Om te
beginnen de Nederlandse taalvaardigheid van veel
allochtone leerlingen, die vaak te wensen overlaat.
Als er thuis Nederlands wordt gesproken, zo is de
redenering, krijgen de kinderen meer Nederlandse
input, waardoor hun taalvaardigheid toeneemt.
Hoe meer taalcontact, hoe beter. Bovendien zien
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sommigen het niet hanteren van het Nederlands
als een blijk van onwil om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. Wie in Nederland woont
moet dus Nederlands spreken en zich onthouden
van het gebruik van andere talen. Maar kloppen
deze argumenten eigenlijk wel?
Taalcontact Taalcontact is ontegenzeggelijk
een belangrijke factor bij het leren van een nieuwe
taal. Hoe meer je je met een taal omringt, hoe
sneller je die taal leert en hoe vaardiger je in die
taal wordt. Er is daarom alles voor te zeggen om
kinderen op zo jong mogelijke leeftijd met zoveel
mogelijk Nederlands in contact te brengen. Maar
het is zeer de vraag of allochtone ouders ook Nederlands moeten spreken met hun kinderen. Er wordt
zonder meer van uitgegaan dat de ouders voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands. Tenslotte
moeten nieuwkomers in Nederland een verplicht
inburgeringstraject volgen dat wordt afgesloten
met een examen. Maar wie geslaagd is voor het
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inburgeringsexamen is niet per se een volleerd
spreker van het Nederlands. Geslaagd zijn voor het
inburgeringsexamen betekent dat een elementair
niveau van taalvaardigheid is bereikt, waarbij de
woordenschat vaak nog beperkt is en voornamelijk
eenvoudige zinsconstructies worden gebruikt. Als
ouders niet in staat zijn hun kinderen een rijk en
gevarieerd taalaanbod te geven, is niet voldaan aan
de voorwaarden voor een goede taalontwikkeling.
In plaats daarvan krijgen kinderen een onvolledig
taalaanbod, met bovendien het risico dat ze fouten
uit het taalgebruik van hun ouders gaan overnemen. En het is erg lastig om fouten die op jonge
leeftijd zijn ingeslepen te verbeteren.
Meertaligheid Tegenover het standpunt dat
inwoners van Nederland enkel Nederlands zouden moeten spreken, staat het Europese doel van
meertaligheid voor iedereen. De Europese Gemeenschap propageert een meertalige maatschappij
waarin burgers ernaar moeten streven naast hun
moedertaal twee andere talen te beheersen. Bij
een autochtone Nederlander gaat het meestal om
Nederlands als eerste, Engels als tweede en Duits
of Frans als derde taal. Bij een allochtone Nederlander zijn Turks of Arabisch vaak de voor de hand
liggende eerste talen, waarbij het Nederlands op de
tweede plaats komt en Engels, Frans of Spaans op
de derde, vierde, enzovoort. Het voorstel aan ouders
om de allochtone moedertaal te vervangen door
Nederlands sluit dus niet aan bij het ideaal van de
moderne, meertalige Europese samenleving. Want
als er (terecht) zoveel belang aan meertaligheid
wordt gehecht, waarom zouden we dan bepaalde
talen uitsluiten? Met het oog op een maatschappij
waarin meertaligheid steeds belangrijker wordt, is
het geen goed idee om kinderen het gebruik van de
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allochtone thuistaal te onthouden.
Overigens is er ook vanuit sociaal-emotioneel
oogpunt veel voor te zeggen om de allochtone
moedertaal thuis niet te vervangen door de taal die
in het ‘nieuwe land’ wordt gesproken. We zagen dat
hierboven bij het Nederlandse gezin dat naar Noorwegen emigreert. De moedertaal is onlosmakelijk
verbonden met traditie en de cultuur waarin iemand opgroeit, en met het uiten van gevoelens. Die
kun je niet zomaar loslaten. Bovendien is die taal
ook vaak het (enige) middel waarmee het contact
met oma’s, opa’s en eventuele andere familieleden
in stand gehouden kan worden.
Goede basis Taalkundig onderzoek wijst uit dat
anderstaligen beter een tweede taal leren als zij
over een goede basis in hun moedertaal beschikken. Dit idee is al in 1978 door de Canadees Jim
Cummins geformuleerd in zijn afhankelijkheidshypothese. Deze hypothese stelt dat het beheersen
van de moedertaal voorwaarde is voor een goede
taalvaardigheid in een tweede taal. Wie bijvoorbeeld begrippen als lengte, boos of koker al vanuit
zijn moedertaal kent, hoeft die concepten niet in
een andere taal te leren, maar enkel het label (=
woord) te kennen waarmee zo’n concept in die
andere taal wordt uitgedrukt.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in
Nederland enkele onderwijsexperimenten uitgevoerd die Cummins’ hypothese lijken te bevestigen. Het ging om onderzoek van Frans Teunissen
en René Appel waarbij Turkse en Marokkaanse
leerlingen via hun moedertaal (respectievelijk
Turks en Marokkaans-Arabisch) onderwijs kregen;
Nederlands stond als apart vak op het rooster. Deze
experimentele groep werd vergeleken met een
controlegroep van Turkse en Marokkaanse leeftijd-
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genoten die vanaf het begin van de basisschool alle
lessen in het Nederlands kregen. Zoals verwacht,
bleek de vaardigheid in het Turks en MarokkaansArabisch van de experimentele groep aan het eind
van het onderzoek groter dan die van de controlegroep. Opvallend was echter dat de Nederlandse
taalvaardigheid van de experimentele groep niet
onderdeed voor die van de controlegroep, en in
sommige gevallen zelfs beter was! En dat terwijl
de experimentele groep minder taalaanbod in
het Nederlands had gekregen. De verklaring van
dat resultaat moet volgens de onderzoekers in de
afhankelijkheidshypothese worden gezocht.
Wie over een goede basis in zijn moedertaal
beschikt, leert een tweede taal dus gemakkelijker
en beter. In ieder geval blijkt uit bovengenoemd
onderzoek dat het gebruik van een allochtone taal
niet schadelijk hoeft te zijn voor de verwerving van
het Nederlands.
Wel zien we de laatste jaren in onderwijsevaluaties dat leerlingen die thuis alleen Nederlands spreken, of Nederlands in combinatie met een andere
taal, het op school beter doen dan leerlingen bij wie
thuis helemaal geen Nederlands wordt gesproken.
Maar als ouders thuis geen Nederlands willen
spreken, of de taal niet voldoende machtig zijn om
dit te kunnen, dan doen zij er het beste aan om met
hun kinderen veel en goed te communiceren in de
taal die ze van huis uit het beste kennen. Zo ontstaat een goede basis. Het is dan wel raadzaam om
ervoor te zorgen dat de kinderen voldoende andere
taalcontacten in het Nederlands hebben, bijvoorbeeld via de peuterspeelzaal, Nederlandse vriendjes
en vriendinnetjes, Nederlandstalige televisieprogramma’s of door het (voor)lezen van Nederlandstalige boeken.
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