
MISVATTINGEN OVER
TWEETALIGHEID EN
TWEETALIG ONDERWIJS

 Eentalighei� 
i�

de norm, tweetaligheid 
de uitzondering

10

Alvoren� t� sta�te� 
me� he� lere� va� ee� 

nieuw� taa�,
moet men er al één perfect beheersen.

 Ben� � daa� zeke� va� ? Twee talen 
worden namelijk zelden volledig en in 

gelijke mate beheerst.

Tweetalighei� i� 
nie� mogelij�

wanneer men te laat start met het leren 
van een tweede taal.

Fou�. Er staat geen leeftijd op 
het aanleren van een 

nieuwe taal. 

Tweetali� zij� beteken�
het perfect beheersen en kennen van twee 

talen en twee culturen.

Helemaa� nie� !  De perfecte 
beheersing van een taal is een 

illusie, men blijft ze een leven lang 
leren.

Ee� kin� da� tweetali� 
onderwi�� volg�, moe�

Helemaa� nie�.  Tweetalig onderwijs richt 
zich tot alle kinderen, ongeacht de taal 

waarmee ze in familieverband opgroeien. Enke� goed� 
leerlinge�

kunnen tweetalig onderwijs volgen.

He� gebrui� va� 
ve�schillend� tale� i� he� 

klaslokaa� 

Fou�. weetalig onderwijs is mogelijk 
voor alle kinderen, zonder enig 

onderscheid.

ten minste één tweetalige ouder hebben.

wordt beter vermeden.

Integendee�, tweetaligen beroepen zich 
voor het aanleren van hun talen op het 

complementaire karakter ervan.

in een vreemde taal, als die taal 
niet perfect wordt beheerst.

Fou�. Alles hangt af van de aanpak 
van de onderwijzer die het 

taalkundige niveau aan dat van 
de leerlingen aanpast.

D� voordele� va� 
tweetali� onderwi��

zijn enkel taalkundig.
 

Fou�.  Tweetalig onderwijs zorgt 
ook voor een beter begrip 

van talen en de bijbehorende 
culturen.

Ee� kin� schoo� late� 
lope� i� twe� tale�

verhoogt het risico op 
leermoeilijkheden.

Fou�. Tweetalige kinderen hebben niet 
meer leermoeilijkheden dan

 eentalige kinderen.
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He� i� moeilij� ee� 
va� goe� t� lere�

   Fou�. Naar schatting spreekt  

40%  van de wereldbevolking 
dagelijks meer dan één taal.


