Op zoek naar een

definitie
van meertaligheid

Min spreekt met haar
beide ouders Nederlands.
Met de kinderen uit de
buurt spreekt ze enkele
woorden Gents.

Jabran spreekt met zijn
beide ouders Urdu. Op
school drukt hij zich uit in
een mengeling van Urdu en
Nederlands.

Dieter spreekt met zijn
papa Nederlands en met
zijn mama Duits. Tot zijn 6e
woonde hij in Antwerpen
maar sinds kort woont hij in
West-Vlaanderen.

Michael groeit op in het Franstalig deel van Zwitserland. Zijn
vader is Engelsman, zijn moeder Roemeense. Vanaf het begin
wordt Michael opgevoed in drie talen: zijn Moeder spreekt
Roemeens tegen hem, zijn Vader Engels en op de crèche
hoort hij Frans. Hij spreekt die drie talen vloeiend wanneer hij
vlak na zijn achtste verjaardag met zijn ouders naar België
verhuist. Na een maand of vier probeert hij zich in een mix van
talen, waaronder het Nederlands, uit te drukken.

Taal is voortdurend in ontwikkeling…
…en ook mensen zijn voortdurend in ontwikkeling
Volgens deze actieve

visie

op mensen en taal kunnen we dan nooit zeggen dat

iemand een taal volledig ‘kent’. Mensen stoppen nooit met leren hoe ze een taal of
meerdere talen inzetten of op diverse manieren kunnen gebruiken. Sprekers gebruiken

en ontwikkelen hun talen volgens de contexten waarin ze terecht komen, de kansen
die ze krijgen, of de situaties die hen noodzaken om hun taal/talen te ontwikkelen
(Garcia, 2012)

Een definitie:
Individuen worden meertalig genoemd als ze de competentie hebben
om meer dan één taal te begrijpen en produceren of als zij van
meerdere talen regelmatig gebruikmaken (Van den Branden, 2010).

Meer weten?
• Neem een kijkje op de kaart ‘Talige repertoires’ om een zicht te krijgen op de
rijkdom aan meertalige repertoires.
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