
Toolkit Tweedetaalverwerving 
Tweedetaalverwerving gaat om het bewust of onbewust 
eigen maken van een tweede taal naast je moedertaal. 
Iedere taal die je naast je moedertaal beheerst, wordt een 
‘tweede taal’ genoemd, een eventuele derde of vierde taal 
waarin je vaardig bent dus ook. Wereldwijd zijn mensen 
verwikkeld in het proces van tweedetaalverwerving: in 
tweetalige thuissituaties, in het onderwijs of tijdens een kort 
of langdurig verblijf in het buitenland. Ook jij bent op school 
bezig met tweedetaalverwerving. Je hebt Engels geleerd en 
waarschijnlijk ook nog een moderne of klassieke vreemde 
taal, zoals het Frans, Duits, Spaans, Grieks of Latijn. 
Misschien ken je mensen die zijn geëmigreerd of heb je zelf 
wel eens in het buitenland gewoond. Ook dan is het leren 
van een vreemde taal vaak wenselijk of vereist. Omdat 
iedereen in zijn leven wel eens in aanraking komt met 
tweedetaalverwerving, heeft het thema veel impact binnen 
de maatschappij én de taalwetenschap. Hoe leer je eigenlijk 
een tweede taal? Misschien heb je jezelf deze vraag al wel 
eens gesteld toen je aan het leren was voor een taaltoets. 
Taalwetenschappers ontwikkelen theorieën over het verloop 
van het tweedetaalverwervingsproces en over de meest 
geschikte taalonderwijsmethodes. Hoe kan het onderwijs het 
proces van tweedetaalverwerving bevorderen? Wordt 
tweedetaalverwerving beïnvloed door je moedertaal? En zijn 
kinderen beter in het leren van een tweede taal dan 
volwassenen? Deze toolkit geeft inzicht in mogelijke 
profielwerkstukonderwerpen rondom het thema tweede-
taalverwerving: een actueel, herkenbaar onderzoeksgebied 
waaraan ook jij een steentje kan bijdragen! 

Leren of verwerven? 
Op het moment dat je spreekt over tweedetaalverwerving, is het 
belangrijk dat je onderscheid maakt tussen het leren van een taal en 
het verwerven van een taal. Tussen beide begrippen zit namelijk 
een onoverbrugbaar verschil. Je bent een taal aan het leren als je 
op een bewuste manier de grammaticaregels van deze taal aan het 
oefenen bent. Dit leidt tot ‘expliciete’ kennis over de taal en de 
taalregels. Daarentegen verwerf je een taal als je deze op een 
onbewuste, speelse manier oppikt, zonder expliciet naar 
grammaticale structuren en patronen te kijken. Dit resulteert in 
‘impliciete’ kennis over die taal. Taalbegrip gaat daarbij vooraf aan 
taalgebruik. Je moet iets gehoord of gezien hebben voordat je het 
kunt zeggen of schrijven. Anders gezegd: je bent eerst ‘passief’ met 
de taal bezig en gaat deze later pas ‘actief’ gebruiken. Hiervoor is 
het belangrijk dat je een rijk en begrijpelijk taalaanbod (input) krijgt, 
dat net iets uitstijgt boven de kennis die je al hebt. Uiteraard is het 
cruciaal dat je vervolgens snel over de drempel heen stapt om een 
vreemde taal te spreken. Je leert of verwerft een taal alleen door 
deze écht te gebruiken! 

Taalkennis 
Het leren of verwerven van een tweede taal gaat niet zomaar: je 
maakt hierbij gebruik van taalkennis. Taalkennis kun je op 
verschillende manieren interpreteren. Allereerst is er de kennis waar 
je je niet meteen bewust van bent en die je hebt opgedaan aan de 
hand van taalinput. Je leert bijvoorbeeld Engelse woorden door naar 
Engelse muziek te luisteren en je ontwikkelt ‘gevoel’ voor Engelse 
grammatica als je naar Engelstalige series kijkt. Daarnaast kun je je 
taalkennis uitbreiden door het leren van grammaticaregels. Maar 
word je van het in je hoofd ‘stampen’ van taalregels ook 
daadwerkelijk taalvaardiger? Sommige taalwetenschappers zijn van 
mening dat kennis van regels je niet in staat stelt om een taal ook 
echt te gebruiken. Wanneer je in de Engelse les grammaticaregels 
bespreekt, maar vervolgens niet de kans krijgt om deze in een 
interactieve setting (bijvoorbeeld een gesprekje) te oefenen, dan is 
de kans groot dat je de kennis niet zó in je brein opslaat dat je deze 
later vloeiend kunt toepassen. Bij tweedetaalverwerving is 
‘automatisering’ immers belangrijk: door voldoende taalaanbod, 
taalcontact, herhaling en interactie met andere sprekers verdwijnt 
de aandacht voor taalvormen naar de achtergrond en kun je je gaan 
richten op de inhoud van taaluitingen. Natuurlijk speelt taalonderwijs 
een belangrijke rol in dit automatiseringsproces. 

Vorm of betekenis?  
Dat er veel verschillende inzichten zijn rondom de ‘beste’ manier 
van tweedetaalverwerving, maakt het voor tweedetaaldocenten 

niet gemakkelijk om de meest geschikte manier van onderwijs te 
bepalen. Moet er aandacht zijn voor regels of is alleen taalaanbod 
belangrijk? Moeten taalleerders zelf ‘ontdekken’ of hebben ze meer 
baat bij expliciete instructie? Bij de zoektocht naar een succesvolle 
onderwijsmethode staan de behoeften van de tweedetaalleerders 
centraal. Sommigen zijn meer gefocust op de inhoud (de betekenis) 
van taaluitingen, terwijl anderen zich juist oriënteren op kleine 
taalelementen en de grammaticale structuur (de vorm) van 
taaluitingen. De instructiemethode waarbij betekenis centraal staat, 
wordt in de vakliteratuur ook wel aangeduid met focus on meaning. 
De tegenhanger hiervan, de instructiemethode die gericht is op 
taalvormen, staat bekend als focus on forms. In het hedendaagse 
grammaticaonderwijs wordt gekozen voor een ‘gulden middenweg’, 
namelijk aandacht voor taalvormen in een betekenisvolle context. 
Leerders verwerven grammaticaregels door middel van oefeningen 
die zijn ingebed in een communicatieve activiteit (bijvoorbeeld een 
dialoogvorm in de klas, een rollenspel of een interviewopdracht). De 
tweedetaalleerder oefent zo niet alleen het overbrengen van een 
boodschap, maar krijgt ook feedback op zijn of haar taaluitingen. 
Feedback is onmisbaar in het proces van tweedetaalverwerving! 

Tweede- versus eerstetaalverwerving
Tweedetaalverwerving lijkt in zekere zin gecompliceerder te zijn dan 
eerstetaalverwerving. Bij het verwerven van je moedertaal spelen 
vooral het krijgen van voldoende taalinput en het goed functioneren 
van je brein een rol. Vrijwel iedereen is tenslotte in staat om in de 
eerste zes levensjaren zijn moedertaal te verwerven (spreken, 
verstaan en begrijpen). Ergens tussen het zevende en veertiende 
levensjaar gaat taalverwerving meer moeite kosten, want tot daar 
loopt de zogenaamde ‘kritsiche periode’. Toch leren ook veel 
volwassenen een tweede taal. Niet alleen leeftijd, maar ook 
intelligentie (IQ), motivatie, persoonlijkheidskenmerken en talent 
(‘een talenknobbel’) zijn daarbij belangrijke factoren, net zoals de 
leermethode die wordt gehanteerd. Tweedetaalleerders verschillen 
veel meer dan moedertaalsprekers in het tempo waarin ze de taal 
verwerven en het eindniveau dat ze bereiken. 



Je kunt denken aan…

Mogelĳke onderwerpen het leren/verwerven van een tweede taal, tweedetaalverwerving op Nederlandse scholen, tweede-
taalverwervingsonderwijs (lezen, luisteren, spreken, schrijven), Nederlands als tweede taal (NT2), NT2 bij 
volwassenen, NT2-onderwijs in asielzoekerscentra/bij inburgering, the foreign language context (een vreemde 
taal leren in het (middelbaar) onderwijs?), the second language context (een tweede taal leren ‘over de 
grens’, bij migratie), onderwijs-/lesmethodes rondom tweedetaalverwerving, onderwijs van de Nederlandse 
taal op de BES-eilanden

Mogelĳke invalshoeken - Hoe verwerf je een tweede taal? Waarin wijkt dit af van eerstetaalverwerving?

- Wat voor invloed heeft je moedertaal op het verwerven van een tweede taal (‘interferentie’)?

- The foreign language context versus the second language context 
- Hoe ziet het tweede-/vreemdetaalonderwijs op Nederlandse middelbare scholen eruit?

- Wat zijn de voordelen van Engels als schoolvak vanaf groep 1 van de basisschool? 

- Hoe leren ‘nieuwe Nederlanders’ (immigranten/vluchtelingen) Nederlands?

- Een vergelijking tussen NT2-methodes en leerstijlen in het tweedetaalonderwijs

- Is er bij tweedetaalonderwijs ook ruimte voor Landeskunde (overdracht van de cultuur, de normen en 

waarden van het land waar de taal gesproken wordt)? 

Mogelĳke 
taalverschĳnselen

deelvaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven), woordenschat, grammatica (vorm), spelling (vorm), 
klanken, uitspraak, zinsstructuur, taalgebruik (pragmatiek/communicatie/interactie), spreekwoorden/gezegden, 
codewisseling (het afwisselen van twee of meer talen in één gesprek of in één zin), poëtisch taalgebruik 
(literatuur, poëzie, muziek)

Mogelĳke 
onderzoeksmaterialen/-
methoden

literatuuronderzoek (boeken, artikelen in tijdschriften, internet, nieuwsartikelen), (online) vragenlijsten, 
interviews, schoolonderzoek, informatieve video’s op YouTube of Schooltv, (online) NT2-methodes, 
inburgeringscursussen, een bezoek aan het DRONGO talenfestival, documentairereeks Caribisch gebied, 
Levende Talen Magazine 

Leestips http://www.taalcanon.nl/vragen/hoe-leer-je-een-nieuwe-taal-op-school/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/tweede-taal 
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-leer-je-een-tweede-taal
http://www.taalcanon.nl/vragen/hebben-tweetalige-kinderen-een-taalachterstand/
Beeldwoordenboek (2009)
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs (1994)
Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs (2010)
Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. (2015)

Jouw onderzoek naar tweedetaalverwerving is relevant, 
omdat: 
- bijna iedereen op een bepaald punt in zijn leven bezig is 

met tweedetaalverwerving en het daarom belangrijk is om 
te weten op welke manier(en) je het beste een taal kunt 
verwerven. Je ontwikkelt taalbewustzijn en krijgt inzicht in 
je eigen taalleerproces. 

- door europeanisering, mondialisering en migratie steeds 
meer mensen begeleid en ondersteund moeten worden in 
het leren van een vreemde taal. 

- je door (onderzoek naar) tweedetaalverwerving een 
breder perspectief ontwikkelt op verschillende culturen die 
met vreemde talen samenhangen. Dit bevordert 
intercultureel bewustzijn. 

Prof. Dr. Folkert Kuiken is hoogleraar Nederlands als 
tweede taal en Meertaligheid aan de Universiteit van 
Amsterdam en wetenschappelĳk directeur van het 
Instituut voor Nederlands Taalonderwĳs en Taaladvies 
(INTT). Hĳ geeft met name onderwĳs op het gebied van 
tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwĳs. Hoewel 
hĳ ook onderzoek doet naar moedertaalonderwĳs, richt 
hĳ zich in de meeste onderzoeken met name op 
(Nederlandse) tweedetaalverwerving. In 2016 heeft hĳ 
onder andere gepubliceerd over de rol van de 
moedertaal bĳ het leren van een tweede of vreemde taal 
en woordenschatuitbreiding bĳ basisschoolleerlingen, 
inclusief nieuwkomers. 

De wetenschapper aan het woord
De meeste mensen spreken naast hun moedertaal één of 
meer andere talen. Sommige mensen groeien van jongs af 
aan op met twee talen, bijvoorbeeld omdat vader en moeder 
niet dezelfde taal spreken. Anderen spreken thuis een 
andere taal dan de taal die op school of in de directe 
omgeving wordt gesproken. Weer anderen leren op school 
naast de moedertaal één of meerdere vreemde talen. Het 
leren van een tweede (of derde of vierde, et cetera taal) is 
een interessant onderwerp dat tal van vragen oproept, 
zoals: 
- Hoe komt het dat de een sneller en beter een tweede taal 

leert dan de ander?
- Zijn er talen die makkelijker zijn om te leren dan andere? 

Waar komt dat door?
- Wat is de beste leefijd om een tweede taal te leren? 
- Zijn meisjes beter in taalleren dan jongens?
- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 

moedertaalverwerving en het leren van een tweede taal?
- Raken mensen in de war als ze tegelijkertijd meerdere 

talen leren?
- Is Nederlands een moeilijke taal taal om te leren als je die 

taal niet van huis uit spreekt?
- Hoe komt het dat mensen bij het leren van een tweede 

taal soms op een bepaald niveau blijven steken?

- Is het mogelijk dat je eens een 
tweede taal hebt geleerd en je die 
taal later weer kwijtraakt?


Naar al deze vragen is al veel 
onderzoek gedaan, maar toch zijn er 
nog lang niet op alle vragen duidelijke, 
laat staan afdoende antwoorden. 
Daarom vormt tweedetaalverwerving 
een mooie uitdaging om verder 
onderzoek naar te doen!

Kristel Doreleijers & Céline Notermans © 2017

http://www.taalcanon.nl/vragen/hoe-leer-je-een-nieuwe-taal-op-school/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/tweede-taal
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-leer-je-een-tweede-taal

