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Tot nu toe gedane onderzoeken naar tweetaligheid hebben
in de regel betrekking op kinderen zonder belemmeringen. Er
dient daarom te worden nagegaan welke resultaten ook van
toepassing zijn op kinderen die wel een verstandelijke belemmering hebben. Met name bij kinderen met Downsyndroom
bestaat er grote onzekerheid welke aanbevelingen er kunnen
worden gedaan om de problemen die deze kinderen bij hun
taalontwikkeling toch al hebben niet nog verder te vergroten.
Prof. dr. Etta Wilken gaat in dit artikel in op tweetaligheid in
het algemeen en op de bijzondere aspecten van de taalontwikkeling bij kinderen met DownSociaal-culturele oorzaken van
syndroom, die binnen een tweetalig
tweetaligheid
gezin opgroeien. Realiseert u zich
Twee- of meertaligheid is in vele lanechter dat dit geen ver van uw bedden op aarde geen uitzondering. Het kan
Update is! Zelfs heel veel oer-Nederzijn dat er in zo’n land traditioneel al
landse kinderen groeien op in een
vele talen gesproken worden of dat er
gezin met een sterk van het ABN
naast de eigen taal nog een vroegere koloniale taal bijkomt, zoals bijvoorbeeld in
afwijkende streektaal naast dat
India en veel Afrikaanse landen, of omABN zelf. – Etta Wilken, Hannover
(BRD); vertaling Erik de Graaf

dat het zich, zoals bijvoorbeeld bij de VS,
om een klassiek immigratieland handelt.
Ook binnen Europa hebben veranderde
grenzen vaak geleid tot enclaves op taalgebied binnen landen, zoals in Zuid-Tirol, in de Elzas, tussen Duitsland en Denemarken, Finland en Zweden. Een land
als België is twee- of eigenlijk drietalig.
Zwitserland is viertalig. En in Nederland
verdienen Fries en Limburgs ook het predikaat taal.
Een grotere mobiliteit en migratie leiden er tegenwoordig echter toe dat meer
en meer kinderen ook in tot dusverre
ééntalige landen tweetalig opgroeien.
Hoewel er wel oudere onderzoeken naar
tweetaligheid bestaan, worden de specifieke aspecten van de taalontwikkeling
en de effecten daarvan op de cognitieve
ontwikkeling en het schoolse leren pas
de laatste jaren in sterkere mate bediscussieerd.
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De tot dusverre gevonden resultaten
hebben echter betrekking op kinderen
zonder belemmeringen. Er dient daarom
te worden nagegaan welke resultaten
ook van toepassing zijn op kinderen die
wel een verstandelijke belemmering
hebben. Met name bij kinderen met
Downsyndroom bestaat er grote onzekerheid welke aanbevelingen er kunnen
worden gedaan om de problemen die
deze kinderen bij hun taalontwikkeling
toch al hebben niet nog verder te vergroten. Daaruit komt een toenemende behoefte aan advisering voort.

Individuele omstandigheden
De oorzaken van een tweetalige socialisatie zijn heel verschillend. Vaak komen
de ouders uit een ander land (migratie,
beroepshalve) en spreken ze daarom met
elkaar en met het kind hun gemeenschappelijke eerste taal. Zo zijn er in ons
land veel gezinnen uit andere landen,
die met hun kinderen in hun moedertaal
spreken. De tweede taal komt daar dan
via de omgeving bij, vaak pas in de peuterspeelzaal of op school. Hetzelfde geldt
voor Nederlandse gezinnen die in het
buitenland leven en waarvan de kinderen Nederlands en de taal van dat andere land leren. Vaak ook heeft maar één
ouder een andere moedertaal dan de in
de omgeving van het kind gesproken
landstaal. Ook dan willende ouders
meestal graag dat het kind beide talen
leert.
Er bestaan echter ook extreme situaties, die het veel moeilijker maken om
een verstandige beslissing te nemen. Een
Zwitsers gezin, waarvan de moeder van
origine Frans en de vader Duits spreekt,
woont in Brazilië. De kinderen zonder belemmeringen uit dit gezin hebben alle
drie de talen geleerd en spreken met hun

ouders meestal in de moedertaal van die
ouder. Buiten het gezinsverband, maar
ook onder elkaar, spreken ze meestal
Portugees. Maar wat moet de jongen
met Downsyndroom nu leren? Andere
ouders, die elkaar in de VS hebben leren
kennen, spreken onder elkaar gewoonlijk
Engels, alhoewel de moedertaal van de
vader Grieks is en die van de moeder
Nederlands en ze sinds een paar jaar
Duitsland wonen. Nu hebben ze een
baby met Downsyndroom en voelen ze
zich niet zeker in welke taal ze daar het
beste tegen kunnen praten.

Redenen voor een tweetalige
opvoeding
Het is begrijpelijk dat ouders met hun
kind graag hun eigen moedertaal willen
spreken, omdat ze daarin niet alleen
over meer natuurlijke en beter gedifferentieerde uitdrukkingsmogelijkheden
beschikken, maar vooral ook omdat
daarin de communicatie emotioneel
beter lukt.
Bovendien vinden veel ouders een
tweetalige opvoeding belangrijk, opdat
hun kind bij bezoek van familieleden en
bij verblijf in het land van herkomst in

staat is de taal daar te verstaan en zichzelf verstaanbaar te maken.
Ook kinderen die tweetalig opgroeiden
gaven in een enquête [in Duitsland, Red.]
verschillende antwoorden op de vraag
waarom zij het belangrijk vonden om
hun taal van herkomst te beheersen,
zelfs waar het aanleren daarvan voor
sommigen niet zonder moeilijkheden
verliep.
Zij vonden het noodzakelijk om goed
Duits te kennen, omdat ze in Duitsland
woonden. Maar ze vonden het ook belangrijk te benadrukken dat ze met hun
ouders in hún moedertaal willen kunnen
spreken, omdat dat gewoon beter was.
Bovendien wilden ze met familieleden
en landgenoten van hun ouders die gemeenschappelijke taal kunnen spreken,
geheel los van het feit of die al dan niet
ook Duits konden (Neels, 2000).

terloops nog een taal bij, waar het anders veel moeite voor zou moeten doen.
Men moet zich daarbij echter ook de
mogelijke problemen voor de normale
taalontwikkeling realiseren om de mogelijkheden en de risico’s gedifferentieerd te kunnen zien.
Voor de meeste ouders bestaat er echter maar zelden een werkelijk vrije beslissingsruimte, omdat voor veel kinderen tweetaligheid een onvermijdelijk
gevolg is van hun levensomstandigheden en daardoor noodzakelijk voor de
communicatie binnen hun gezin en met
hun sociale omgeving. Daarom is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt
van inzichten met betrekking tot bevorderende en beperkende omstandigheden bij de taalontwikkeling bij tweetaligheid, om tegen die achtergrond tot
een passende en gezinsgerichte advisering te kunnen komen.

Mogelijkheden en risico’s
Vaak word een tweetalig opgroeien van
kinderen in gemengdtalige gezinnen of
in gezins- en omgevingsomstandigheden met verschillende talen door de
bank genomen als een voordeel gezien.
Het kind leert er zo in de praktijk immers

Chantal
Zuithoff,
vissend in
de Paraná:
Nederlandse vader,
Argentijnse
moeder.
Tweetalig
opgevoed:
Nederlands
en Spaans.
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Taalontwikkeling en tweetaligheid
In verband met tweetaligheid zijn een
paar speciale aspecten van de taalontwikkeling van bijzondere betekenis.
Bij kinderen wordt uitgegaan van een
intuïtieve aanleg voor taal, die hen in
staat stelt wezenlijk gemakkelijker en
sneller een taal te leren dan volwassenen. Deze eigenschap wordt in verband
gebracht met rijpingsprocessen. Rond de
puberteit treedt er dan een zekere mate
van afsluiting van deze ontwikkeling op.
De algemene betekenis van rijpingsprocessen van de hersenen voor de taalontwikkeling is weliswaar niet omstreden, maar onvoldoende duidelijk is
daarbij nog wel de onderlinge afhankelijkheid van rijping en cognitieve zowel
als meta-linguïstische vaardigheden.
Tijdens de taalontwikkeling vindt er –
vermoedelijk in een wederzijdse onderlinge afhankelijkheid – een specialisering van de hersenhelften plaats. Daarbij
ontwikkelt zich eerst de rechter hemisfeer, die verantwoordelijk is voor emotioneel, affectief en allesomvattend begrijpen en daarna de linker hemisfeer,
die te maken heeft met analytisch en
sequentieel denken. Omdat het spraakcentrum met name aan de linkerkant
gevormd wordt, kunnen zich na de voltooiing van de lateralisatie bepaalde
beperkingen voordoen voor het intuïtieve aanleren van een taal.
Het is echter wel zo dat gedifferentieerde onderzoeken naar het aanleren van
talen uitwezen, dat noch de van de rijping afhankelijke bovengrens van de puberteit, noch de voltooiing van de lateralisatie te strikt moeten worden gezien.
Veel eerder bleken er leeftijdsspecifieke
verschillen te bestaan bij het leren van
talen.
Bij kinderen van drie tot zeven jaar zijn
het fonologische, van acht tot negen jaar
morfologische en bij kinderen van boven
de negen lexicale en syntactische syste-

men, die sneller aangeleerd kunnen worden. Ook kon worden vastgesteld, dat
oudere kinderen sneller leerden dan jongere kinderen en volwassenen en dat
jongere kinderen het geleerde veel sneller vergaten dan oudere kinderen en volwassenen. Daarentegen lukt jongere kinderen de uitspraak van een vreemde taal
gemakkelijker en beter.
De vaardigheid van een klein kind om
uitsluitend door te horen vrijwel moeiteloos uiterst specifieke klanken aan te leren is van grote betekenis voor een emotioneel en sociaal geslaagde interactie.
Een volwassene zal weliswaar eerst de
klanken die het kind maakt waarnemen
en bekrachtigen, maar daarop volgt een
vaak onbewuste keuze uit met name die
klanken, die typerend zijn voor de eigen
taal. Als gevolg daarvan ontwikkelt het
vocaliseren van een baby zich meer en
meer in de richting van de taal van de
omgeving (‘babbling drift’) en komt het
tot een inperking van het oorspronkelijke repertoire aan klanken – maar ook tot
een meer precieze imitatie daarvan.
Tweetaligheid vergroot het aanbod aan
voorbeeldklanken, al naar gelang hoe
verschillend de typerende klanken van
de betreffende talen zijn.
Of daarin een verrijking voor het kind
gezien kan worden of dat het proces
daar moeilijker van wordt, hangt van individuele factoren af. In het algemeen
kan echter worden uitgegaan van een
bijzondere competentie van het kleine
kind voor het aanleren van taalspecifieke
klanken.

Andrea Halder:
Duitse vader,
Nederlandse moeder,
tweetalig opgevoed.
Foto Spangenberg

Bilingualisme of semilingualisme
Een belangrijk onderscheid heeft betrekking op de vraag of het kind de beide
talen tegelijkertijd of na elkaar aanleert.
Bij het simultane aanleren van twee talen spreken zowel de moeder als de vader van het begin af aan in hun eigen
moedertaal tegen het kind. Bij het sequentiële aanleren wordt het kind binnen het gezin ééntalig opgevoed en leert
het de tweede taal in de omgeving buiten het gezin.
Onder gunstige individuele en socioemotionele omstandigheden kunnen
kinderen goed met tweetaligheid overweg en beide talen op een qua ontwikkeling vergelijkbaar niveau leren beheersen. In dat geval spreekt men van
additieve tweetaligheid of bilingualisme.
Ontstaat er echter een concurrentie
tussen de twee talen en een verdringing
van de woorden van de eerste door die
van de tweede taal, dan ontstaat er een
ontoereikende beheersing van beide talen. Dat wordt aangeduid met subtractieve tweetaligheid of met semilingualisme, resp. dubbele halftaligheid.
Daarmee vat men een gereduceerde talige competentie samen met mogelijke
effecten op de cognitieve ontwikkeling.

De bij semilingualisme waargenomen
beperkingen op het gebied van taal hebben niet alleen betrekking op een kleinere expressieve en receptieve woordenschat, maar ook op storingen in de
vloeiendheid van de spraak, moeite met
articuleren en op onzekerheden om gebeurtenissen in de tijd en zinsverbanden
goed weer te geven (vgl. Kracht, 1996).
De in de eerste taal bereikte competentie heeft een wezenlijk effect op de verwerving van een tweede taal. Kennis
hebben van een systeem van grammaticale structuren maakt blijkbaar het zich
eigen maken van nieuwe structuren in
een andere taal minder moeilijk. Overigens speelt daarbij ook in hoeverre de
beide talen van elkaar verschillen. Zo
geldt het aanleren van aan elkaar ver3 • Down+Update bij nr. 61

wante talen als gemakkelijker, omdat bij
het aanleren van een sterk afwijkende
taal niet alleen nieuwe structuren, maar
ook nieuwe productie- en perceptiestrategieën moeten worden aangeleerd.

Cognitie en taal
De wisselwerkingen tussen cognitie en
taal zijn veelvuldig bediscussieerd. In de
vroege ontwikkeling gaat het daarbij
voor alles om de vraag welke cognitieve
vereisten voor bepaalde taalvaardigheden noodzakelijk zijn. Zo worden objectpermanentie en symbolisch denken als
een essentiële voorwaarde voor het aanleren van taal gezien. Met de term objectpermanentie wordt aangeduid het
weten dat dingen bestaan, onafhankelijk
van het feit of je ze kunt zien of voelen.

Deze vaardigheid wordt duidelijk wanneer het kind ergens naar gaat zoeken.
Met de symboolfunctie wordt bedoeld
dat een zaak of een handeling door een
teken kan worden voorgesteld. Omdat
zintuiglijke waarnemingen zonder een
werkend symboolsysteem – of dat nu
verbale taal is of gebaren – niet gestructureerd en in het geheugen opgeslagen
kunnen worden, ontstaan er bij het niet
beschikbaar zijn van een taalsysteem onmiddellijk gevolgen voor de cognitieve
ontwikkeling.
Ook de verwerving van andere taalstructuren – meerwoordzinnetjes of vragen – is aan de ontwikkeling van de desbetreffende cognitieve vaardigheden
gebonden. In het algemeen kan worden
vastgesteld dat een kind alleen dan bepaalde vormen van spraak kan produceren wanneer het de daarvoor benodigde
cognitieve vereisten verworven heeft.
Over mogelijke positieve of negatieve
effecten van simultane of sequentiële
tweetaligheid op de cognitieve ontwikkeling bestaan er verscheidene beschrijvingen. Daarbij moeten de vastgestelde
verschillen op individuele zowel als op
contextgebonden factoren worden teruggevoerd.
Als positief wordt aangenomen, dat
een tweetalig opgroeiend kind meer ervaring opdoet en dat het benoemen van
iets met twee verschillende aanduidingen niet alleen goed is voor de flexibiliteit, maar ook voor het vermogen om te
kunnen abstraheren.
Als negatief wordt opgevat, wanneer
op grond van beperkte talige competentie in beide talen gedifferentieerde uitdrukkingsmogelijkheden ontbreken, omdat ‘een tweetalig kind in beide talen
bepaalde competentiedrempels overschrijden moet, opdat de taalontwikkeling in beide talen positief verlopen kan
en nadelige effecten op de cognitieve
ontwikkeling vermeden kunnen worden’
(Mertens, 22).
Een grote woordenschat en precieze
aanduidingen maken het een kind mogelijk zijn wereld gedifferentieerder
waar te nemen en te begrijpen. ‘Waarneming zonder begrippen is blind’ (Kant).
Pas het met spraak benoemen van
dingen en eigenschappen maakt het
differentiëren en het betekenisgerichte
waarnemen mogelijk. (Wanneer we bijvoorbeeld verschillende automerken
kennen, zijn we in staat ze van elkaar te
onderscheiden.)
Dubbele halftaligheid kan er dus toe
leiden, dat het kind voor zijn cognitieve
ontwikkeling maar een beperkte vocabulaire ter beschikking heeft.
Bij bilingualisme daarentegen wordt in
beide talen een hoog niveau bereikt en
de daarvoor benodigde flexibiliteit kan
maken dat het kind beter kan abstraheren en ervoor zorgen dat meer gedifferentieerde leerprocessen mogelijk zijn.

Dat kan resulteren in toegevoegde positieve invloeden op de cognitieve ontwikkeling.
Taal heeft echter niet alleen een informatieve functie. Tweetaligheid mag
daarom ook niet worden gereduceerd tot
de vraag of een kind twee talen leert te
begrijpen en te spreken. Tegen de achtergrond van socialisatie en acculturatie
gaat het namelijk ook om specifieke
ervaringen met beide taalgroepen.
Met behulp van taal worden ervaringen, gedachten, gevoelens uitgedrukt,
dingen benoemd en van elkaar onderscheiden, kennis en waarden overgedragen. Met behulp van taal verwerft het
kind zich sociale en culturele normen,
voelt het of het bij een bepaalde groep
hoort en ontwikkelt het een specifieke
identiteit.

Aanbevelingen voor de tweetalige
opvoeding
Uitgaande van de gedachte, dat voor
veel kinderen de tweetaligheid een natuurlijk gevolg is van hun gezins- en levensomstandigheden is het belangrijk
goed na te gaan met welke aspecten rekening gehouden moet worden om mogelijk nadelige effecten te vermijden.
Een simultane tweetalige opvoeding
vindt meestal plaats bij ouders met verschillende moedertalen. Hierbij wordt
aanbevolen om beide talen consequent
persoonsgebonden aan te bieden. Eén
persoon – één taal! Zo kan het kind leren
de beide talen in relatie tot moeder en
vader van elkaar te onderscheiden en
daarna ook zelf te spreken.
Een sequentiële tweetaligheid ontstaat
zodra in het ouderlijk huis een andere
taal gesproken wordt dan de landstaal.
Hierbij ontstaat er voor het kind een duidelijke ruimtelijke scheiding van beide
talen tussen het gezin en de omgeving
buitenshuis.
Zodoende wordt in beide gevallen uitdrukkelijk een voor het kind logisch vol
te houden en van de personen- resp. omgevingscontext afhankelijk onderscheid
tussen beide talen bereikt. Relevant is
hier ook de ‘drempelhypothese’ volgens
welke in beide talen een bepaalde basale
woordenschat benodigd is om cognitieve
leerprocessen mogelijk te maken.
Wanneer om individuele of contextafhankelijke redenen niet in beide talen
tegelijk een gedifferentieerde taalbeheersing mogelijk is, zou dientengevolge
één taal – op z’n minst tijdelijk – een leidende rol moeten gaan spelen. Dat geldt
dan met name voor het gebied van de
geschreven taal.

Taalontwikkeling bij kinderen met
Downsyndroom
Kinderen met Downsyndroom vertonen in alle ontwikkelingsdomeinen individueel zeer sterk van elkaar verschillende vertragingen. Daarnaast blijken er
4 • Down+Update bij nr. 61

vooral bij de taalontwikkeling duidelijke
syndroomspecifieke afwijkingen te bestaan.
In de vroege preverbale communicatie
lukt de kinderen het vocaliseren en nadoen nog heel behoorlijk. Deze vaardigheden liggen meestal op het niveau van
de algehele cognitieve ontwikkeling. De
bijzondere problemen van de kinderen
worden pas duidelijk met het extreem
vertraagde eigenlijke begin van de
spraak. Vaak is er een frustrerende discrepantie tussen receptieve en expressieve taal. Deze moeilijkheden kunnen
noch met beperkte motorische vaardigheden noch met cognitieve belemmeringen voldoende worden verklaard. Veel
eerder is het zo dat de kinderen het
moeilijk vinden zich te herinneren hoe
je een woord zegt.
Terwijl eenvoudige motorische functies
– bijvoorbeeld de tong uitsteken of de
lippen aflikken – bewust aangestuurd
worden, vindt er bij het spreken via het
gehoor een intuïtieve geluidsnabootsing
plaats. Een woord wordt eerst in het geheugen opgeslagen en de voorstelling
van dat woord in de gedachten maakt
dan het herinneren van de motorische
uitvoering tijdens het uitspreken mogelijk. Wanneer wij praten vindt er immers
geen bewuste motorische aansturen
plaats van tong-, lip- en kaakbewegingen of van de spraakademhaling!
Niet alleen het begin van de spraak is
bij kinderen met Downsyndroom vertraagd, maar ook de talige competentie
laat in alle stadia van de ontwikkeling
individueel zeer verschillend tot uitdrukking komende beperkingen zien. Met
name de uitspraak is vaak slecht, waardoor het gesprokene moeilijk is te verstaan. De grammatica, de zinsbouw en
de woordenschat zijn veel beperkter dan
op grond van de cognitieve belemmering
verwacht zou mogen worden.
Het is daarom de vraag of deze problemen door een tweetalige opvoeding niet
nog groter worden, of er daardoor niet
nog meer negatieve invloeden bijkomen
en of het door de bank genomen wel mogelijk is, dat kinderen met Downsyndroom kunnen voldoen aan de bijzondere eisen die tweetaligheid stelt.

Ervaringen met tweetaligheid bij
kinderen met Downsyndroom
Vaak berichten ouders die niet het
Duits [de taal van de auteur, Red.] als
moedertaal spreken dat hun werd aangeraden om toch vooral uitsluitend
Duits met hun kind met een verstandelijke belemmering te spreken. De meeste
ouders vinden het echter emotioneel belastend om met hun eigen kind niet in
hun eigen moedertaal te kunnen praten.
Bovendien is met name in gezinnen
waarbij met de broertjes en zusjes wel
de eerste taal gesproken wordt zo’n situatie problematisch voor het kind met

Peetjie
Engels:
Nederlandse vader,
Nederlandse moeder.
Tweetalig
opgevoed:
Limburgs en
Nederlands.

• Een Turkse moeder schrijft, dat ze van
het begin af aan Turks gesproken heeft
met haar dochter, hoewel haar pedagogisch werker en haar logopedist haar dat
afgeraden hebben. Als reden voor haar
beslissing voert ze aan dat haar man niet
goed Duits spreekt en de grootouders al
helemaal geen Duits kennen. Daarom
was ze van mening dat het vroeg genoeg
was als haar kind pas in de kleuterklas
[in Duitsland inclusief wat wij groep 1 en
2 noemen, Red.] of op school Duits zou
leren. Het meisje is nu tien en spreekt
beide talen even goed.
(De duidelijke en gezinsgerichte taalverwerving in de eerste taal leidde tot
een goede basiscompetentie en maakte
het daarop volgende aanleren van de
tweede taal gemakkelijker.)
• In een gezin waarvan de moeder Deense is en de vader Duitser en dat in Duitsland woont, heeft de moeder van het begin af aan Deens gesproken met haar
kind en de vader Duits. Het elfjarige
meisje spreekt nu beide talen op een niveau, dat vermoedelijk overeenkomt met
haar algehele competentie. (Hier is de
aanbeveling om beide talen persoonsgebonden bij te brengen consequent doorgevoerd.)

de belemmering, omdat het niet bij de
alledaagse communicatie betrokken kan
worden. Ongeacht de eerste taal van
zo’n gezin wordt het kind door early intervention en therapie in de meeste gevallen met Duits als tweede taal geconfronteerd.
Ook als slechts één van de ouders niet
van huis uit Duits spreekt is het belangrijk om te bedenken welke betekenis de
betreffende moedertaal heeft in het gezin en voor bezoeken aan familieleden of
het land van herkomst.
Rekening houdend met de verschillende individuele kind- en gezinsgerelateerde omstandigheden kan er daarom ook
in het geval van een belemmering geen
sprake zijn van een in zijn geheel weglaten van een tweetalige opvoeding, maar
gaat het hooguit om het creëren van omstandigheden die bevorderlijk kunnen
zijn voor de taalverwerving.
Daartoe werd een veelheid aan ervaringen geanalyseerd, die ouders van kinderen met Downsyndroom met een tweetalige opvoeding hebben opgedaan. (Op
mijn verzoek om voor mij ervaringen
met een tweetalige opvoeding van kinderen met Downsyndroom te beschrijven heb ik veel brieven ontvangen. In
aanvulling daarop heb ik ook mondelinge berichten in mijn analyse meegenomen.)

Ter verduidelijking worden een paar
verslagen hieronder opgenomen.
• Zo bericht een moeder, die – net als de
vader – uit Turkije komt, dat ze met haar
zoon in het begin alleen maar Duits gesproken heeft. Toen hij vier was begon ze
op aanraden van een logopedist afwisselend Duits en Turks met hem te spreken.
Op dit moment is de jongen negen en
verstaat hij beide talen goed. Hij heeft
echter nog grote moeite met spreken en
haalt beide talen door elkaar. Om zich
verstaanbaar te maken gebruikt hij veel
gezichtsuitdrukkingen en gebaren (Hier
vond dus geen voor het kind duidelijke
scheiding van de beide talen plaats.)
• Een Turks meisje, dat in haar ouderlijk
huis volledig in de moedertaal opgevoed
werd, begon met ongeveer 4,5 jaar te
praten en kon zich aan het begin van de
school (in Duitsland nog met 6 jaar, Red.)
al heel behoorlijk in het Turks verstaanbaar maken. Door het hele dagen naar
school gaan werd haar eerst aangeleerde
taal echter van ondergeschikte betekenis. Zo vergat ze veel woorden uit het
Turks die door Duitse werden vervangen.
In haar spraak haalde ze alles door elkaar. (Bij een nog niet voldoende beklijfde eerste taal kwam het tot een verdringing door de tweede taal.)
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• Een Duits gezin dat in Franstalig Zwitserland woont heeft een zoon eerst in
de Duitse moedertaal opgevoed, alleen
kreeg hij daarnaast wel early intervention-begeleiding in het Frans. Met 30
maanden verstond hij een groot aantal
Duitse woorden en antwoordde hij op
vragen door te wijzen. Met 3,5 begon hij
zijn eerste woordjes in het Duits te spreken.
Via de kleuterklas en diverse therapievormen kreeg hij vanaf zijn vierde jaar
steeds meer met Frans te maken. Op zijn
vijfde verstond hij veel Duits en Frans.
Op zijn zevende begon hij – voornamelijk
contextafhankelijk – ook Frans te praten.
Op zijn elfde is het taalbegrip in beide
talen goed, bij het spreken begint – onder invloed van de school – het Frans te
domineren. In beide talen wordt voornamelijk in éénwoordzinnetjes gesproken.
(Hier vond bij het spreken een sequentiële taalverwerving plaats; het begrijpen van de tweede taal kwam er relatief
vroeg bij.)
• Van een in Duitsland wonend gezin is
de moeder Frans en de vader Duits. Met
hun zoon werd van het begin af aan persoonsgerelateerd in beide talen gesproken. Op een leeftijd van 20 maanden
werd daar bovenop met gebaren ondersteunde communicatie ingezet. Daarnaast werd vanaf die leeftijd in versterkte mate Duits gebruikt om de jongen aan
te moedigen tot het met de gebaren
overeenkomende spreken.
Op een leeftijd van vier jaar kende de

jongen al veel Duitse woorden. Frans verstond hij goed. Zo gaf hij goede antwoorden op vragen van zijn oma die alleen
maar Frans spreekt. De gebaren vormden daarbij een belangrijk hulpmiddel
om zich verstaanbaar te maken. Op zijn
vijfde jaar gebruikte hij de eerste Franse
woorden, met name waar die gemakkelijker uit te spreken waren dan de Duitse
tegenhanger, bijvoorbeeld ‘lapin’ in
plaats van ‘Kaninchen’ (konijn). Op de
leeftijd van acht jaar spreekt de jongen
heel behoorlijk Duits, verstaat hij goed
Frans en begint hij die taal ook steeds beter te spreken. (Beide talen werden van
het begin af aan receptief aangeleerd, bij
de eigenlijke taalverwerving kreeg echter één taal een leidende rol toebedeeld.)
• Ter afsluiting zal een verslag van de
taalontwikkeling van een nu 22-jarige
man met Downsyndroom worden samengevat. Zijn moeder is Engelse, zijn
vader is Duitser. In de eerste levensjaren
werd uitsluitend Duits gesproken met de
jongen. Op zijn derde jaar zei hij zo’n
600 woorden en vormde hij drie- à vierwoordzinnen. Toen hij 3,5 was – tijdens
een verblijf in Engeland – sprak hij zijn
eerste woorden in het Engels. Tot zijn
zesde levensjaar werd thuis verder alleen
Duits met hem gesproken, maar zijn
taalbegrip in het Engels nam wel enorm
toe, o.a. door het voorlezen van Engelse
verhalen. Toen hij een jaar of zes was begon de jongen bij bezoeken aan Engeland ook de eerste kleine zinnetjes in het
Engels te spreken. Op de leeftijd van zeven jaar begon zijn moeder haar zoon op
een speelse manier in het Duits te leren
lezen. Toen de jongen tien was verbleef
het gezin een jaar lang in de VS. Hij ondervond daar geen problemen bij het
verstaan en het zich verstaanbaar maken. Hij vond de school daar interessanter dan die in Duitsland. Op dit moment
is de nu 22-jarige in staat om zowel Duits
als Engels goed te spreken en heeft hij
een duidelijke uitspraak. Hij kan Duits
lezen. In het Engels gaat dat minder
goed. (De hier beschreven ontwikkeling
is zeer positief verlopen. Al bij het aanleren van zijn eerste taal werd duidelijk,
dat de jongen al vroeg begon te spreken.
Het sequentieel aanleren van de tweede
taal werd contextgebonden ondersteund).

Aanbevelingen voor de tweetalige
opvoeding
Wanneer de verschillende ervaringen
van ouders waarvan de kinderen met
Downsyndroom relatief goed twee talen
geleerd hebben, nader worden geanalyseerd zijn er een aantal overeenkomsten
te herkennen.
Naar aanleiding daarvan lijkt het belangrijk dat de kinderen in hun eerste
levensjaren die taal leren begrijpen en
spreken die in dat gezin de belangrijkere
functie heeft. Op die manier leren kinderen van Turkse ouders als eerste taal het
Turks; kinderen, die met hun Duits (of
Nederlands! Red.) sprekende ouders in
het buitenland wonen, leren als eerste
taal Duits (of Nederlands). Die kinderen
horen echter ook de tweede taal en komen in toenemende mate in een positie,
die ook contextgebonden te gaan begrijpen. Zij worden echter bij de vroege taalverwerving niet zonder meer aangemoedigd om die ook te spreken. Er ontstaan
dan blijkbaar ook geen problemen wanneer bijvoorbeeld bij de early interventionbegeleiding of de fysiotherapie met
Turkse kinderen Duits gesproken wordt.
Blijkbaar is het voor veel kinderen echter
erg moeilijk, wanneer ze van het begin af
aan twee talen leren moeten.
Wanneer het kind eerst in één taal essentiële basiskennis verworven heeft,
begint het later, bijvoorbeeld bij een familiebezoek in het buitenland, nieuwsgierig naar afzonderlijke woorden te vragen of gaat het die nazeggen. Hetzelfde
wordt ook gezegd van het bezoeken van
een anderstalige kleuterklas of een
school. Voor de meeste kinderen met
Downsyndroom is een sequentiële taalverwerving dus gunstig. Daardoor wordt
het syndroomspecifieke probleem zich te
herinneren hoe een woord verklankt
moet worden, verminderd. Een positief
effect kan ook aan de met gebaren ondersteunde communicatie worden toegeschreven, omdat die een ‘overbruggingsfunctie’ tussen beide talen kan
vervullen.
Voor kinderen waarvan de beide
ouders verschillende moedertalen hebben is het belangrijk dat moeder en
vader worden aangemoedigd met hun
baby in hún taal te spreken. Juist de
vroege communicatie heeft een zeer essentiële emotionele betekenis en tederheid en toewijding lukken in de eigen
moedertaal veel beter.
Belangrijk voor het kind is echter de
duidelijk aan de persoon gebonden
scheiding van de beide talen. Bij het eigenlijke begin van het praten, zo tussen
pakweg anderhalf en twee jaar, kan het
dan zinvol zijn bij het aanwijzen en benoemen van dingen en bij het uitlokken
van het nazeggen één enkele taal een
soort leidende rol toe te bedelen. De
tweede taal kan intussen door liedjes,
kleine praatspelletjes en dergelijke als
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aanvulling worden gebruikt. Daarmee
leert het kind die wel te begrijpen zonder
dat het die ook al spreken moet. In de
meeste gevallen begint het dan ergens
op een leeftijd van zo’n vijf à zeven jaar
spontaan ook die tweede taal te gebruiken.
Dat alles neemt niet weg dat er ook kinderen met Downsyndroom bestaan, die
simultaan twee talen hebben geleerd en
beide talen beter spreken dan andere
kinderen hun maar één enkele taal.
De ervaringen met tweetaligheid bij
kinderen met Downsyndroom laten grote verschillen zien. Sommige kinderen
kunnen in hun eerste taal maar een paar
woorden spreken en de tweede taal alleen ruwweg verstaan. Menigeen heeft
er problemen mee om de eerste en de
tweede taal uit elkaar te houden. Veel
kinderen beheersen hun eerste taal relatief goed en kunnen zich in de tweede
taal voldoende verstaanbaar maken.
Daarnaast zijn enkele kinderen niet alleen in staat beide talen heel behoorlijk
te spreken, maar die daarnaast ook nog
te lezen.
Deze opvallende heterogeniteit kan
daarom niet alleen tot de omstandigheden bij de taalverwerving worden herleid, maar wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de grote verschillen, die er
tussen de kinderen zijn op het gebied
van hun individuele vaardigheden.
Bron: de oorspronkelijke, Duitstalige versie van
dit artikel werd eerder gepubliceerd als
‘Zweisprachigkeit bei Kindern mit DownSyndrom’ in het tijdschrift ‘Leben mit DownSyndroom’.
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