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Voordeel van 
tweetaligheid

I
ACHTERGROND 
DIALECT

Moeten alle peuters het ‘plat’ krijgen opgedrongen om 
de Limburgse taal te redden? Dat niet. Maar het zou 
mooi zijn als het dialect op zijn minst gelijkwaardig 
wordt behandeld in  de peuterspeelzaal. Zegt bijzonder 
hoogleraar Taalcultuur in Limburg, Leonie Cornips.

I nstructies over de taakjes
zijn bij de kinderopvang
altijd in het Nederlands.
‘We gaan aan tafel’, ‘trek
je laarsjes uit’. Net als de
kringgesprekken of de

kinderliedjes. Het dialect is in de 
peuterspeelzaal verbannen naar 
de speelplaats of naar een-op-een-
gesprekken met de leerkracht. 
Naar troostende woordjes na een 
val of een bloedneus. 
En zo leert een kind al heel snel dat 
Nederlands spreken veel belangrij-
ker is dan dialect spreken, zegt 
Leonie Cornips, bijzonder hoogle-
raar Taalcultuur aan de Universi-
teit Maastricht en onderzoeker 
Taalvariatie aan het Meertens 
Instituut (KNAW). Haar  studen-
ten, Gino Morillo Morales en 
Vivianne Smeets, deden hier 
onderzoek naar bij zes Limburgse 
peuterspeelzalen en brachten in 
kaart op welke momenten welke 
taal wordt gesproken. „Als het er 
toe doet, wordt er Nederlands 
gesproken. Het dialect is voor 
‘onder ons’. Voor tijdens het 
‘onbelangrijke’ vrij spelen. En wat 
je dan krijgt, is dat kinderen 
bewust of onbewust meer Neder-
lands gaan spreken.”

’N laeve lank Limburgs ’N laeve lank Limburgs 
Al een paar jaar waarschuwen 
verschillende taal- en letteren-
deskundigen in Limburg voor de 
afbrokkeling van het Limburgs 
dialect. Zo waarschuwden de Raod 
veur ’t Limburgs en de Streektaal-
functionaris eind juni 2018 in de 
kadernota ’N laeve lank Limburgs 
ervoor dat steeds minder Limbur-
gers dialect spreken. Drie jaar 
eerder – in de visie Sjiek is miech 
dat! – deden ze dat ook al. 
De vrees voor afbraak lijkt terecht 
als je de cijfers mag geloven. Uit 
onderzoek dat De Limburger met 
de Raod veur ’t Limburgs in 2016 
liet uitvoeren, blijkt dat tegen-
woordig iets meer dan de helft (53 
procent) van de Limburgse 
jongeren in het Limburgs is 
opgevoed, tegen 70 procent van de 
45-plussers. De Taalunie schrijft in 
2015 zelfs: ‘In 1909 sprak nog 100 
procent van de inwoners van 
Limburg een of andere variant van 
het Limburgs dialect. Vandaag kan 
naar schatting nog 36 procent van 
de Limburgse bevolking een 
dialect spreken.’

Opmerkelijk, want Limburgers 
vinden blijkbaar het belang van 
het dialect wel groot, zo valt in het 
onderzoek van De Limburger en de 
Raod veur ’t Limburgs te lezen: 
73 procent van de ondervraagden 
beschouwt het verdwijnen van hun 
dialect als de grootste bedreiging 
van hun eigen regionale cultuur.

Kwetsbare taal
Dat het Limburgs dreigt te Dat het Limburgs dreigt te 
verdwijnen, heeft te maken met 
een aantal factoren. Allereerst 
heeft het Nederlands een veel 
sterkere positie dan het Limburgs. 
Nederlands is voortdurend 
aanwezig in de (sociale) media. 
Het is bovendien de taal van de 
overheid en het onderwijs. 
Daarnaast komen er steeds meer 
nieuwe Nederlanders in de 
provincie wonen die geen dialect 
spreken met hun kinderen. 
En dan de peuters. Taalonderzoe-
ker Leonie Cornips spreekt veel 
ouders en grootouders die bezorgd 
zijn, omdat hun kinderen die op de 
kinderopvang zitten, thuis geen 
dialect meer willen spreken. „Die 
zeggen dan: ‘Ik breng mijn kind  
’s ochtends dialectsprekend naar 
de peuterspeelzaal om het 
’s avonds Nederlandssprekend 
mee naar huis te nemen.’ Je moet 
niet vergeten dat deze kinderen 
veel jonger zijn dan vroeger als ze 
naar de opvang gaan. Toen gingen 
de kinderen pas op hun vierde 
voor het eerst naar de kleuter-
school. Het was ook in een tijd 
waarin het Limburgs veel meer 
gesproken werd. Nu zijn ze zo’n 
beetje tussen de 2,5 en 4 jaar als ze 
naar de opvang gaan. Op die 
leeftijd hebben ze een taal nog niet 
helemaal verworven of geleerd, 
ongeacht of dat Limburgs of 
Nederlands is of allebei. Ze zijn 
cognitief nog niet goed genoeg 
ontwikkeld en daarom is gelijk-
waardige aandacht voor het 
Limburgs op die leeftijd in een 
schoolcontext als de peuterspeel-
zaal cruciaal.”
Volgens Cornips duurt het min-
stens vier jaar voordat een kind 
een taal goed onder de knie heeft. 
„Als ze in die tijd ook veel Neder-
lands horen en moeten spreken in 
een peuterspeelzaal die sowieso al 
veel indruk maakt, wordt het lastig 
voor ze om het Limburgs te blijven 
leren en te spreken.”
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Volgens de Wet kinderopvang 
wordt in peuterspeelzalen Neder-
lands gesproken en ‘daar waar 
naast de Nederlandse taal, de 
Friese taal of een streektaal in 
levend gebruik is, kan de Friese 
taal of de streektaal mede als 
voertaal worden aangeboden’. 
Het is dus wettelijk vastgelegd dat 
‘een levend dialect’ ook gesproken 
mag worden in peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven. Maar in de 
praktijk komt het er dus op neer 
dat het Limburgs als een emotio-
nele taal en het Nederlands als een 
kennistaal wordt aangeboden. 
Het beleid van de peuteropvang 
om Nederlands te spreken, is 
bovendien nog te vaak gestoeld op 
de onjuiste aanname dat het 
spreken van dialect nadelig is voor 
de taalontwikkeling van het kind, 
schrijven de Raod veur ’t Lim-
burgs en de Streektaalfunctiona-
ris. Kinderen die thuis dialect 
spreken, zouden moeite hebben 
met het aanleren van het correcte 
Nederlands. 

tweetalighe

Nederlands. 

Moederstaal
Een hardnekkig misverstand, zegt 
Moederstaal
Een hardnekkig misverstand, zegt 
ook Cornips. Willen we voorkomen 
dat de Limburgse taal verdwijnt, 
dan is het belangrijk dat we anders 
over het Limburgs gaan denken. 
Anders over meertaligheid in het 
algemeen, zegt ze. „Vroeger 
dachten de deskundigen dat een 
kind maar één taal echt goed kan 
leren, maar uit onderzoek blijkt 
dat een kind makkelijk twee 
moedertalen kan hebben. We 
zouden eigenlijk af moeten van die 
term moedertaal en hem vervan-
gen door thuistaal.” 
En af van het achterstandsdenken, 
zegt ze. Daar valt ook nog een 
wereld te winnen. Uit onderzoek  
van de universiteit in Gent blijkt 
bijvoorbeeld dat kinderen die thuis 
een andere taal spreken door 
leerkrachten bijna altijd worden 
gezien als leerlingen met taalpro-
blemen. De daaraan gekoppelde 
lage verwachtingen hebben ook 
effect op de prestaties van de 
kinderen. Die passen zich aan die 
verwachting aan en presteren dus 
onder hun niveau.
„Je ziet het hier ook. Nog steeds 
wordt gedacht dat een kind dat 
thuis dialect spreekt, uit een 
laagopgeleid gezin komt of laagge-
letterd is. Dat idee wordt geruis-
loos vertaald naar Turkse of 
Marokkaanse kinderen.”
Meertalige kinderen – of dat nu het
Limburgs dialect is of Turks, 
Duits, Marokkaans of Syrisch – 
zouden volgens sommige onder-

zoeken op bepaalde 
gebieden zelfs beter 
scoren dan eentalige 
kinderen, zegt Cornips. 
„Bij tweetalige kinderen 
gaat men ervan uit dat de 
twee talen altijd aan staan 
in hun hoofd. Als je de ene taal 
spreekt, wordt de andere taal 
even onder controle gehouden. Het 
snel kunnen schakelen is een 
vaardigheid die deze kinderen 
makkelijker lijken toe te passen. 
Net als de vaardigheid om zich 
beter te concentreren.” 
Ze verwijst ook naar onderzoek uit 
2017 dat aantoont dat dialectspre-
kende kinderen in Limburg op de 
basisschool even snel de Neder-
landse woordenschat leren als 
eentalige Nederlandssprekenden. 
Taalbeleid is dus nodig, vinden de 
taalorganisaties. Beleid dat zou 
moeten leiden tot verankering, 
behoud en vernieuwing van het 
Limburgs dialect in de samenle-
ving. En daarbij is het van cruciaal 
belang om de pijlen vooral te 
richten op de jeugd, zo staat in de 
kadernota ’N laeve lank Limburgs 
te lezen. Volgens Cornips betekent 
een taalbeleid niet dat kinderen in  
de peuterspeelzaal het ‘plat’ wordt 
opgedrongen. „Het Nederlands 
wordt zeker niet ingeruild voor het 
Limburgs. Maar het is wel de 
bedoeling dat peuterspeelzalen – 
die naast het Nederlands ook in 
het Limburgs willen communice-
ren - die ruimte ook krijgen. En dat 
de leidsters ook worden geholpen 
met het verzamelen en uitdragen 
van kennis over de voor- en 
nadelen van meertaligheid. 
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Fries
Cornips kijkt hierbij graag naar Cornips kijkt hierbij graag naar 
Friesland waar al sinds de jaren 
tachtig ouders en leidsters in de 
voorschoolse opvang worden 
ondersteund bij het vormgeven 
van beleid van tweetaligheid in de 
peuterspeelzalen. „Ze krijgen 
trainingen zodat ze weten wat de 
voor- en nadelen zijn van meerta-
ligheid bij kinderen. Ook werken ze 
daar met twee leerkrachten 
waarvan er een continu Fries 
spreekt en een continue Neder-
lands. Dus kennisoverdracht is 
daar ook in het Fries en troostende 
woordjes ook in het Nederlands. 
Daar zouden we wat mij betreft in 
Limburg ook naartoe moeten voor 
die peuterspeelzalen die de 
kwaliteit van de pedagogiek van 
tweetaligheid willen aanbieden.”

Reageren? 
judith.janssen@delimburger.nl

van de Limburgse 
bevolking kan naar 
schatting  nog een 
dialect spreken.

Bron: De Taalunie in 2015
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Enne, wat hub
se vandaog allemoal gedaon 

op de crèche, jong? 

  ILLUSTRATIE DE LIMBURGER

Met de trein gespeeld, papa; 
gebouwd met de blokken. Bram 

was jarig. Ik kreeg een lolly. 
En een grote ballon. Pang!


