
‘Praat jíj dialect?’ Veel mensen kijken me vol ongeloof aan als ik 
vertel dat ik met mijn familie altijd Zeeuws praat. ‘Dat hoor ik 
helemáál niet!’, is steevast de reactie. Kennelijk zit het wel goed 
met mijn Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Ook kan ik me 
blijkbaar goed aanpassen: het ene moment spreek ik nog Neder-
lands, het andere moment schakel ik – bijvoorbeeld tijdens een 
telefoongesprek met mijn ouders – direct over op dialect. 

Als kind had ik er al geen moeite mee. Zodra ik met een juf, 
dokter of winkelier van buiten het dorp sprak, wist ik dat ik moest 
switchen. Ik heb me later geregeld afgevraagd hoe ik dat eigenlijk 
kon. Tot mijn vierde levensjaar hoorde ik immers alleen maar 
dialect om me heen. Slechts op televisie zag ik hoe het anders 
kon. Hoe kan het dan dat ik er nooit moeite mee heb gehad om in 
het ABN te communiceren?

Toen ik jaren geleden voor mijn werk veel las over onderwijs 
aan kinderen in achterstandssituaties, deed ik een ontdekking. 
Niet zozeer de taal waarmee je opgroeit is bepalend voor je 
beheersing van het Nederlands. De mate waarin je je moedertaal 
beheerst speelt een veel grotere rol. Als er thuis veel en goed met 
een kind wordt gepraat, in welke taal dan ook, legt dat de basis 
voor een goede Nederlandse taalontwikkeling. Ik kon de link met 
mijn eigen situatie meteen leggen. Natuurlijk, ik zal als kind best 
een goed taalgevoel hebben gehad. Maar het feit dat er in ons 
gezin veel interactie was, heeft me ongetwijfeld geholpen goed 
Nederlands te leren.

Kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands  
– of dat nu dialect, Engels of Arabisch is – zijn er volop, misschien 
wel meer dan ooit. Vandaar dit themanummer. Van deskundigen 
als Joana Duarte, Marinella Orioni en Ada van Dalen leren we  
dat het cruciaal is om ook op school ruimte te geven aan die  
vele talen. Dat komt niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de 
identiteitsontwikkeling van kinderen ten goede. Hun boodschap: 
zie meertaligheid als een verrijking. Diep vanbinnen deed ik dat 
natuurlijk allang … 
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Les 1 
voor het vinden 
van een goede 

onderwijsadviseur 
of -begeleider:

Als u een goede onderwijsadviseur of intern begeleider nodig heeft, hoe weet u dan of 

u kwaliteit in huis haalt? Simpel: kies alleen voor een bureau met een Cedeo-erkenning. 

Dan weet u zeker dat tenminste 80 procent van hun klanten tevreden tot zeer tevreden  

is over de kwaliteit, dienstverlening en samenwerking. Dit oordeel is gebaseerd op 

uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek onder collega’s van u, dus heeft de kracht van 

een aanbeveling.

Erken dat u niet zonder kunt

K.P. van der Mandelelaan 41a, Rotterdam     Postbus 701, 3000 AS  Rotterdam     T. 010 - 201 42 22     www.cedeo.eu    info@cedeo.nl
* Cedeo is de onafhankelijke certifi cerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement. Cedeo verleent en registreert het keurmerk ‘Cedeo-erkend’.

Meer weten over de meerwaarde van een Cedeo-erkenning? Ga naar www.cedeo.eu

Nog geen 

Cedeo-erkenning?

Bent u een educatieve 

dienstverlener, maar heeft u 

nog geen Cedeo-erkenning? 

Ga naar 

erkenningaanvragen.nl

of bel 010 - 20 14 222 

voor alle info.

• Stichting Bazalt, Vlissingen

• BCO Onderwijsadvies, Venlo

• Driestar Educatief, Gouda

• HCO, Stichting, ‘s-Gravenhage

• Educatieve Dienstverlening IJsselgroep, 

Apeldoorn

• KLAARR, Purmerend

• KOC Diensten, Veenendaal

• Stichting Marant, Elst gld

• OBD Noordwest, Alkmaar

• Stichting OnderwijsAdvies, Zoetermeer

• Stichting RPCZ, Vlissingen

• Sardes BV, Utrecht

• Stichting Schooladviesdienst 

Wassenaar, Wassenaar

• Cedin educatieve dienstverlening, 

Drachten

• Centraal Nederland, Nunspeet

• Edux Onderwijspartners, Ulvenhout

• OAB Dekkers BV, Nuenen

• Timpaan Onderwijs, Assen

Onderstaande bureaus beschikken over de Cedeo-erkenning ‘Onderwijsadvies’ of ‘Onderwijsbegeleiding’:
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Column Sansevieria
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kunnen er mooie dingen gebeuren.
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Zet moedertalen in bij het leren
Welke stappen zet je als je met je 
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met dyslexie eerder in het vizier  
te krijgen.
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Het spreken van een dialect op 
school wordt vaak vermeden, maar 
kan een positieve invloed hebben.
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Joana Duarte (zie pagina 6) schreef haar inaugurele 
rede afwisselend in vier talen, zonder daarbij een 
vertaling te geven. Zo nodigde ze lezers uit taalleerstra-
tegieën bij zichzelf te ontdekken. In deze special over 
meertaligheid doen wij hetzelfde. Je komt kernzinnen 
tegen in allerlei talen. Kun jij lezen wat er staat? 
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www.medilexonderwijs.nl

voor po en vo

Leg de basis voor het begrijpen 
en stimuleren van de executieve 
functies van je leerlingen

Executieve functies uitgelegd

www.medilexonderwijs.nl/ 
efpo-online of efvo-online

alleen voor po

Inzicht in leerlingen met een 
visuele leerstijl

Beelddenken

www.medilexonderwijs.nl/ 
e-beelddenken

voor po en vo

Inspelen op de verschillen in  
ontwikkeling, motivatie en  
leervoorkeuren

Jongens en meisjes in de klas

www.medilexonderwijs.nl/ 
e-jmpo of e-jmvo

Nu ook e-learning
Al meer dan 50.000 collega’s bezochten onze inspirerende congressen en  
praktische cursussen. Nu maken we het je nóg gemakkelijker met e-learning: 
interactieve online modules, samengesteld door onze congresonwikkelaars 
en uitstekend beoordeelde sprekers. De modules zijn specifiek toegesneden 
op jouw werk in het po of vo. En je volgt ze gewoon aan je keukentafel, met de 
kwaliteit die je van ons gewend bent!  

M E E S T E R S  I N  S C H O L I N G

voor po en vo

Groepsdynamisch observeren, 
normdragers en interventies

Groepsdynamica als het niet 
lekker loopt

www.medilexonderwijs.nl/ 
e-lastige-groep of e-lastige-klas

voor po en vo

Herken onderwijsbehoeften van 
hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen in 
beeld

www.medilexonderwijs.nl/ 
hbpo-online of hbvo-online

voor po en vo

Leer hoe motivatie bij je  
leerlingen werkt

Motivatie - theorie in de  
lespraktijk

www.medilexonderwijs.nl/ 
e-motivatiepo of e-motivatievo
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