
Brabbelen 

 

Eenvoudige woorden en 

zinnen begrijpen 
 

 

 

Losse woorden &  

vaste uitdrukkingen 

 

Begrip neemt toe 
 

 

 

Korte woorden 

samenvoegen 
 

 

 

Langere zinnen 
 

 

 

Neh Prrrr Koek! Kijk mama! 
Mama mag ik 

een koek? 

Mama ik heb 

honger. Mag ik 

een koek eten?  

Tijdens deze periodes luisteren kinderen vooral, we 

spreken van de stille periode 

1. VOORTALIGE FASE 
1ste levensjaar 

2. VROEGTALIGE FASE 
1 – 2,5 jaar 

3. DIFFERENTIATIEFASE 
2,5 – 5 jaar  

4. VOLTOOIINGSFASE 
5 jaar en ouder  

Meertalige taalverwerving  
Kinderen die voor het eerst een mondelinge taal verwerven doorlopen 4 fasen: 

Wanneer kinderen twee talen mondeling verwerven kan dit volgens 2 processen verlopen:   

SIMULTANE TAALVERWERVING  
 

• Meerdere talen worden gelijktijdig aangeleerd.  

• Kinderen doorlopen voor elke taal dezelfde fasen als ééntalige 

leeftijdsgenoten.  

• ! Het metalinguïstisch bewustzijn (het vermogen over 

eigenschappen en gebruik van taal te denken) ontwikkelt zich bij 

simultaan meertalige kinderen op jongere leeftijd (al rond 2 jaar) 

dan bij eentalige kinderen (pas rond 4 jaar).  

SUCCESSIEVE TAALVERWERVING 
 

• Het aanleren van een bijkomende taal dan de moedertaal/-

talen, vangt pas later aan (bv. wanneer een kind naar school 

gaat). 

• Het kind doorloopt dezelfde fases als bij de eerste taalverwerving, 

maar slaat enkele stappen over. Dit komt omdat het kind zich 

baseert op de kennis van de eerste taal.  

DUUR VAN HET TAALVERWERVINGSPROCES 
 

• 2 jaar om een tweede of volgende taal mondeling in dagdagelijkse situaties te beheersen. Het gaat dan om concrete taal (bv. de taal die je 

gebruikt om naar de winkel te gaan). 

• Voor kinderen van wie de schooltaal de tweede taal is duurt het gemiddeld 5 à 7 jaar om de schooltaal onder de knie te krijgen. Maar dit kan ook 

even goed 10 jaar zijn! Hier gaat het om meer abstracte taal (bv. de taal van wiskundige begrippen). Het beheersen van abstracte taal hangt 

samen met het beheersen van de achterliggende cognitieve interpretaties en redeneringen (bv. verbanden zien tussen begrippen).  



Meer weten? 

• De kaart ‘Waarom is moedertaal zo belangrijk’ geeft het belang van de moedertaal weer voor het proces van 

taalontwikkeling.  

• Op de kaart ‘Factoren die taalontwikkeling beïnvloeden’ kom je te weten welke factoren het proces van 

taalverwerving kunnen beïnvloeden. 

• Bij meertalige taalverwerving komen vaak elementen voor die in eerste instantie problematisch lijken. Dit zijn 

echter normale verschijnselen van taalverwerving. Ontdek deze elementen op de kaart ‘Problematische 

taalverwerving?’. 

 

 

Bronnen: 

• www.meertaligheid.be 

• Code. Taalontwikkeling in een meertalige context. Informatiebrochure voor ouders. 

• www.prodiagnostiek.be/spraak-

taal/st_theorie_relevante_ontwikkelingsaspecten_de_taalontwikkeling_bij_meertalige_opvoeding_kenmerken_van

_de_verwerving_van_meerdere_talen.php 

http://www.meertaligheid.be/
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.codelessius.eu/files/media/Informatiebrochure ouders.pdf
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.codelessius.eu/files/media/Informatiebrochure ouders.pdf
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.codelessius.eu/files/media/Informatiebrochure ouders.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/spraak-taal/st_theorie_relevante_ontwikkelingsaspecten_de_taalontwikkeling_bij_meertalige_opvoeding_kenmerken_van_de_verwerving_van_meerdere_talen.php
http://www.prodiagnostiek.be/spraak-taal/st_theorie_relevante_ontwikkelingsaspecten_de_taalontwikkeling_bij_meertalige_opvoeding_kenmerken_van_de_verwerving_van_meerdere_talen.php
http://www.prodiagnostiek.be/spraak-taal/st_theorie_relevante_ontwikkelingsaspecten_de_taalontwikkeling_bij_meertalige_opvoeding_kenmerken_van_de_verwerving_van_meerdere_talen.php
http://www.prodiagnostiek.be/spraak-taal/st_theorie_relevante_ontwikkelingsaspecten_de_taalontwikkeling_bij_meertalige_opvoeding_kenmerken_van_de_verwerving_van_meerdere_talen.php

