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Inleiding 
De Covid-19-pandemie heeft op verschillende manieren een effect gehad op Nederlandse 
gezinnen. In dit rapport doen we verslag van een onderzoeksproject over hoe de pandemie 
meertalige gezinnen in het bijzonder heeft beïnvloed. Als gevolg van de pandemie waren 
Nederlandse basis- en middelbare scholen verschillende keren gesloten tussen maart 2020 
en juni 2021. Gedurende deze schoolsluitingen moesten veel ouders voltijds voor hun jongere 
kinderen zorgen en het thuisonderwijs van hun oudere kinderen verzorgen. Familiebezoek in 
het buitenland was niet mogelijk door gesloten grenzen (en voor velen is dat nog steeds het 
geval), en contact met klasgenoten en de rest van de samenleving werd sterk beperkt. Deze 
ongekende omstandigheden gaven ons een unieke kans om de taalkeuzes van meertalige 
gezinnen en de bredere impact van de pandemie te onderzoeken.  
 
Geïnspireerd door vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en 
Noorwegen hebben we een online vragenlijst voor ouders gelanceerd, net nadat de 
basisscholen weer geopend werden na de tweede lockdown. We waren erg blij met de bijna 
600 ontvangen antwoorden en zijn verheugd om onze eerste bevindingen met jullie te delen 
in dit verslag. Nadat we wat informatie hebben gegeven over het project en hoe we deelnemers 
hebben geworven, begint het verslag met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van 
onze deelnemers, waarna we onze onderzoeksvragen beantwoorden. 
 

Bedankt! 
We willen graag alle gezinnen die de tijd hebben genomen om onze vragenlijst in te 
vullen bedanken. Veel van jullie hebben uitgebreide opmerkingen over jullie eigen 

ervaringen gedeeld en deze hebben geleid tot waardevolle inzichten in hoe meertalige 
gezinnen de pandemie hebben ervaren. 

We willen ook graag alle vrienden, collega's, familieleden en vreemden die onze 
oproep tot deelname hebben gedeeld bedanken. Zoals jullie zullen lezen in dit rapport: 

het heeft echt geholpen! 

 

Over dit project 

Het onderzoeksteam 
Dit onderzoeksproject is uitgevoerd door studenten van de Radboud Universiteit (Nijmegen), 
die een master Taalwetenschap of een onderzoeksmaster Taal en Communicatie volgden. 
Het project werd geleid en begeleid door Dr. Sharon Unsworth als onderdeel van een vak over 
meertalige kinderen, dat tijdens het tweede semester van 2020-2021 volledig online 
plaatsvond. De studenten (Marieke van den Akker, Belinda van der Aa, Illa Carrion Braakman, 
Robin Devillers, Caya van Dijk, Anna Drukker, Aniek Ebbinge, Justine Griffioen, Benthe Meijer, 
Vasudha Raju, Tessel Stam, Lisanne Versaevel en Wies Voerman) waren betrokken bij alle 
onderdelen van het project: het lezen en bespreken van relevante achtergrondliteratuur, het 
ontwerpen van de vragenlijst en deze opzetten in een online omgeving, het werven van 
deelnemers, het analyseren van de data (elke student een ander gedeelte) en tot slot het 
beschrijven van hun bevindingen in korte onderzoeksverslagen. De complete dataset is 
voorbereid voor analyse door Caya van Dijk, Marieke van den Akker, Robin Devillers en 
Sharon Unsworth (juni tot en met september), en de analyses besproken in dit rapport zijn 
uitgevoerd door Caya van Dijk, Marieke van den Akker en Sharon Unsworth (oktober tot 
februari). 
 

http://www.lucid.ac.uk/news-events-blog/blogs/languages-in-lockdown-time-to-think-about-multilingualism/
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Van links naar rechts, van boven naar beneden: Marieke van den Akker, Sharon Unsworth, Anna Drukker, Robin 
Devillers, Lisa Versaevel, Anniek Ebbinge, Justine Griffioen, Illa Carrion Braakman, Tessel Stam, Benthe Meijer, 
Wies Voerman, Caya van Dijk, Vasudha Raju en Belinda van der Aa. 

 

Werving van deelnemers 
De vragenlijst hebben we beschikbaar gemaakt in het Engels en Nederlands via het online 
platform Qualtrics. De vragenlijst werd gelanceerd op 23 maart 2021 en de dataverzameling 
duurde tot 7 mei. Deelnemers werden mondeling geworven, maar ook via sociale media en 
via het 2in1 project van de Radboud Universiteit. De oproep voor deelname werd vertaald naar 
12 talen (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Fries, Duits, Pools, Russisch, Spaans, Tamazight 
en Turks). We hebben de oproep in alle talen verspreid door middel van 
Facebookadvertenties, om ouders van verschillende types meertalige gezinnen en uit 
verschillende delen van Nederland te werven. Om mee te doen moesten gezinnen in 
Nederland wonen en ten minste één kind hebben tussen de 0 en 18 jaar oud. Als dank voor 
hun deelname konden deelnemers meedoen aan een loting en kans maken op één van de 20 
bol.com cadeaubonnen van €25 per stuk. 
 

Over dit rapport 
Voor een korte indruk van de belangrijkste bevindingen staat er op de volgende twee pagina’s 
een samenvatting en daarnaast zal op onze website vanaf medio/eind februari een infographic 
beschikbaar zijn. In de rest van het verslag geven we gedetailleerde informatie over de 
verzamelde data en al onze onderzoeksresultaten. Deze zijn ingedeeld in vier 
hoofdonderwerpen: taalgebruik, taalvaardigheid, houdingen en welzijn. Aan het einde van het 
verslag vatten we de belangrijkste resultaten samen en overwegen we wat we daarvan kunnen 
leren voor eventuele toekomstige lockdowns en ons leven na corona. 
 

Dit verslag is vooral bedoeld voor ouders, leerkrachten en niet-academici. Een 
wetenschappelijk artikel met daarin alle details over onze analyses en eventuele verdere 
analyses zal te zijner tijd toegankelijk worden gemaakt. In dat artikel zullen wij ook onze 
resultaten vergelijken met ander onderzoek over de gevolgen van de pandemie voor de 
taalontwikkeling en het welzijn van kinderen meer in het algemeen.  
 
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen via sharon.unsworth@ru.nl, 
024-3612903.  

http://www.ru.nl/2in1project
http://www.ru.nl/cls/lockdown
mailto:sharon.unsworth@ru.nl
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Gebruik bij citeren de volgende bronvermelding:  
 
Unsworth, S., van den Akker, M. & van Dijk, I.C. (2022). Het effect van de Covid-19 pandemie 
op meertalige gezinnen in Nederland: Eerste resultaten. Nijmegen, Radboud Universiteit. 
http://www.ru.nl/cls/lockdown 
 

Nijmegen, februari 2022 
 

  

http://www.ru.nl/cls/lockdown
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Samenvatting 
Waarom dit project? 

Als gevolg van de Covid-19 pandemie ging Nederland in de periode tussen maart 2020 en 
juni 2021 twee keer in lockdown. Gezinnen moesten zo veel mogelijk thuis blijven, de 
kinderopvang en scholen werden gesloten, ouders kregen de opdracht zoveel mogelijk thuis 
te werken en het openbare leven werd in wezen stilgelegd. In dit rapport worden de resultaten 
gepresenteerd van een onderzoek naar de gevolgen van deze ongekende omstandigheden 
voor meertalige gezinnen in Nederland. Kinderen die meertalig opgroeien, horen thuis ten 
minste één taal die verschilt van de taal (of talen) die zij op school en buitenshuis gebruiken. 
Voor veel van deze kinderen betekenden de sluitingen een aanzienlijke verandering in het 
contact dat zij met elk van hun talen hadden. Voor sommigen betekende de sluiting van de 
school bijvoorbeeld heel weinig of zelfs geen contact met het Nederlands, terwijl het contact 
met de (andere) thuistaal juist toenam door meer tijd thuis met het gezin doorbrengen. 
 
Een opmerking over terminologie: in dit verslag gebruiken we de term thuistaal om de niet-
Nederlandse taal van een meertalig kind aan te duiden. Deze term klopt niet helemaal, in de 
zin dat veel meertalige kinderen thuis ook Nederlands horen en gebruiken, maar er is helaas 
geen beter alternatief (dat niet omslachtig is). Bij sommige gezinnen was er sprake van meer 
dan één thuistaal. Waar wij het over de thuistaal hebben, moet dit dus als thuistaal of -talen 
begrepen worden. We hebben ervoor gekozen om dit niet elke keer helemaal uit te schrijven 
omdat de zinnen daardoor een stuk complexer werden. 
 

Ons doel 

Het doel van dit project was om vast te stellen in hoeverre de pandemie van invloed was op 
de volgende aspecten van het gezinsleven: 

• het taalgebruik van kinderen in hun gesprekken met ouders en met elkaar; 

• het taalgebruik van ouders in hun omgang met hun kinderen;  

• de taalvaardigheid van kinderen in het Nederlands en in de thuistaal; 

• de taalvaardigheid van de ouders in het Nederlands;  

• de houdingen van kinderen en ouders ten opzichte van het Nederlands en de 
thuistaal; 

• het welzijn van het gezin en in het bijzonder de relatie tussen ouders en kinderen en 
tussen broers en zussen.  

 
We onderzochten de mate waarin veranderingen optraden, de richting van deze 
veranderingen en welke factoren deze veranderingen voorspelden. De factoren die we in 
overweging namen, waren de leeftijd van de kinderen (kinderopvang/peuterspeelzaal, 
basisschool, middelbare school), de taal of talen die gebruikt werden tijdens het 
thuisonderwijs (Nederlands, thuistaal, of beide), de taal of talen die gebruikt werden door 
de thuisblijvende ouder (Nederlands, thuistaal, of beide), en of er een broer of zus aanwezig 
was.  
 

Deelnemers 

We verzamelden gegevens van 587 gezinnen met in totaal 1051 kinderen in de leeftijd van 
0 tot 18 jaar (gemiddeld 8,2 jaar). De meeste kinderen gingen naar een reguliere 
Nederlandstalige school en sommigen volgden Engelstalig of tweetalig onderwijs. De meeste 
jongere kinderen gingen naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. De steekproef was divers 
qua talen, met 63 verschillende talen naast het Nederlands. De meeste ouders waren 
hoogopgeleid en spraken vloeiend Nederlands. Er waren echter meer dan 100 gezinnen waar 
de ouders geen Nederlands spraken. De meeste ouders werkten thuis tijdens de lockdowns.  
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Belangrijkste bevindingen 

• Voor de meeste gezinnen waren er geen veranderingen in taalgebruik, taalvaardigheid, 
houdingen of welzijn. 

• Voor peuters was de kans groter dan voor schoolgaande kinderen dat – als er iets 
veranderde – ze minder Nederlands en meer de thuistaal gingen gebruiken met hun 
ouders. 

• Onder de jongere leeftijdsgroep werd ook de vaardigheid in de thuistaal vaker beter. 

• Tweederde van de kinderen op de basisschool volgde thuisonderwijs.  

• Gebruikte taal of talen tijdens het thuisonderwijs: alleen Nederlands (32%), alleen de 
thuistaal (of talen) (23%), beide talen (45%).  

• Er waren nauwelijks gezinnen in ons onderzoek die instructies kregen over welke taal 
zij tijdens het thuisonderwijs moesten gebruiken.  

• Taalgebruik tijdens het thuisonderwijs was van invloed op het taalgebruik in 
algemenere zin: de kans was groter dat kinderen de thuistaal meer gingen spreken 
tegen hun ouders, als zij geheel of gedeeltelijk in de thuistaal thuisonderwijs  kregen.  

• Het soms of altijd gebruiken van de thuistaal voor thuisonderwijs had geen negatief 
effect op de Nederlandse taalvaardigheid, maar wel een positief effect op de 
taalvaardigheid in de thuistaal.  

• Gezinnen met kinderen in de voorschoolse leeftijd rapporteerden vaker een verbetering 
van het gezinswelzijn dan gezinnen met alleen schoolgaande kinderen. 

 

Implicaties 

Onze bevindingen wijzen erop dat de patronen van taalgebruik, taalvaardigheid, houdingen en 
welzijn in de meertalige gezinnen die aan dit project deelnamen stabiel bleven, ondanks de 
grote onrust die pandemie heeft veroorzaakt. Dit komt misschien doordat deze patronen al 
vastlagen, omdat de verandering in omstandigheden niet zo ernstig was als we in eerste 
instantie dachten of omdat de lockdowns niet lang genoeg duurden om een blijvend effect te 
hebben. Waar veranderingen werden vastgesteld, benadrukken onze bevindingen het belang 
van een rijke taalomgeving voor de ontwikkeling van de thuistaal, vooral in de vroege jaren. 
Wat thuisonderwijs betreft blijkt uit onze bevindingen dat er ouders zich niet verplicht hoeven 
te voelen om thuisonderwijs in het Nederlands te geven omwille van de Nederlandse 
taalvaardigheid van hun kind(eren). In het licht van deze bevinding zou het nuttig zijn als 
leerkrachten ouders expliciete instructies zouden geven over hun taalgebruik wanneer ze 
kinderen helpen met schoolwerk (tijdens eventuele toekomstige lockdowns en meer in het 
algemeen). 
 

Beperkingen 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste waren de meeste ouders 
hoogopgeleid, wat betekent dat de bevindingen misschien niet representatief zijn voor andere 
meertalige gezinnen. Ten tweede werden de gegevens verzameld op één moment tijdens de 
pandemie (net nadat de scholen weer open gingen na de tweede lockdown). Ze bieden dus 
slechts een momentopname. Ten derde zijn onze bevindingen alleen gebaseerd op de 
beoordelingen van ouders en niet op objectieve metingen van het taalgebruik, de 
taalvaardigheid, de houdingen of het welzijn van de kinderen.  
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Wie vulden de vragenlijst in? De belangrijkste kenmerken op 

een rij 

Gezinnen, hun talen en waar ze wonen 
De respons was groot: maar liefst 587 gezinnen deden mee, met in totaal 1051 kinderen.1 We 
ontvingen antwoorden uit elke provincie (zie Figuur 1). De meeste deelnemende gezinnen 
woonden in gebieden met een hoog aantal mensen met een migratieachtergrond,2 namelijk in 
de Randstad en in Noord-Brabant. 

 
Figuur 1. Aantal gezinnen per provincie. Hoe donkerder de kleur, hoe meer deelnemende gezinnen er in de 
provincie woonden. 

 
De deelnemende gezinnen spraken wel 63 talen (naast het Nederlands) (zie Figuur 2). Het 
aantal talen per gezin lag tussen de één en vijf, Nederlands meegerekend. Gemiddeld werden 
er in een gezin twee talen gesproken.  

 
1 Deze cijfers omvatten alleen de ouders die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Er waren veel 
meer ouders die aan de vragenlijst begonnen, maar deze helaas niet hebben afgemaakt. Daarom 
konden wij hun antwoorden niet in ons verslag opnemen. 
2 Centraal Bureau voor de Statistiek. (2021). Bevolking met migratieachtergrond 1 januari 2020 
[Interactieve kaart van Nederland] https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-
integratie/hoeveel-mensen-met-een-migratieachtergrond-wonen-in-nederland- 
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Figuur 2. De verschillende talen en hoe vaak ze voorkomen onder de deelnemende gezinnen. Hoe groter de naam 
van de taal, hoe meer gezinnen de taal spraken. 

 
Er waren gemiddeld 1,8 kinderen per gezin (zie Figuur 3). In 52 gezinnen was er sprake van 
een eenoudergezin en in 15 gezinnen was er naast de ouders nog een volwassene in huis 
(bijvoorbeeld een grootouder). 
 

 
Figuur 3. Aantal kinderen per gezin. Elke staaf geeft aan hoeveel gezinnen er waren met een bepaald aantal 
kinderen. 
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Kinderen, hun leeftijd en schooltaal 
Er waren kinderen van alle leeftijden, van baby's tot nog thuiswonende volwassen kinderen. 
De kinderen in onze steekproef waren gemiddeld 8,2 jaar oud. De meeste kinderen jonger dan 
vijf jaar gingen naar een vorm van kinderopvang of peuterspeelzaal. Er waren 37 kinderen in 
deze groep die thuis verzorgd werden. Ongeveer de helft van de kinderen in onze steekproef 
(n = 591) zat op de basisschool (zie Figuur 4). Volwassen kinderen zijn voor de volledigheid 
in de figuur hieronder opgenomen, maar wij hebben ze van verdere analyses uitgesloten.  
 

 
Figuur 4. Verdeling van de leeftijd van de kinderen, ingedeeld op soort school.3 

 

Hoe lees je figuren zoals Figuur 4? 
 
Figuur 4 noemen we een 'boxplot'. Elke punt is een individueel kind. De vierkanten 
(‘boxen’) en de horizontale lijnen (ook wel ‘whiskers’ genoemd) die aan de vierkanten 
vastzitten geven informatie over de kinderen als groep. Het linkeruiteinde van de 
horizontale lijn geeft de minimumwaarde en het rechteruiteinde de maximumwaarde. De 
dikkere lijn in het midden van de vierkanten geeft de mediaan of middelste waarde aan. 
Bijvoorbeeld, de mediaan van de leeftijd van basisschoolkinderen is 7 jaar. Dat betekent 
dat de helft van de kinderen ouder is dan 7, en de andere helft jonger. De punten die 
buiten de horizontale lijnen vallen noemen we 'uitschieters'. Dit zijn kinderen die buiten 
het algemene patroon van de groep vallen. Dit is af en toe het geval doordat er een fout 
gemaakt is bij het kiezen uit de antwoordopties (bijvoorbeeld het kind van 2 in de groep 
basisschoolkinderen). 

 
  

 
3 Er ontbreekt een aantal kinderen in deze figuur: van drie kinderen was het onduidelijk of ze naar de 
kinderopvang of naar school gingen en van nog 16 andere kinderen (van vijf jaar en ouder) gaven 
ouders aan dat zij niet naar school gingen. 
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De overgrote meerderheid van de kinderen ging naar een Nederlandstalige school (zie Figuur 
5), maar er waren ook kinderen die naar een tweetalige of Engelstalige school gingen 
(internationale scholen). Een handvol kinderen kreeg les in het Fries. Verschillende kinderen 
gingen naar een school waar andere talen werden gebruikt, zoals Nederlandse Gebarentaal 
en Nederlands, of Nederlands en Duits (hier gecombineerd in de 'Anders' categorie). 
 

 
Figuur 5. Talen gebruikt op de kinderopvang of peuterspeelzaal en school. Aantal kinderen per schooltaal, 
ingedeeld op type school. 

 

Ouders, hun opleidingsniveau en Nederlandse taalvaardigheid 
De meeste ouders in onze steekproef waren hoogopgeleid; de meerderheid had een 
universitair of vergelijkbaar diploma (zie Figuur 6). 

 
Figuur 6. Aantal ouders per opleidingsniveau. 

 
We hebben aan ouders gevraagd hoe goed ze Nederlands spreken en verstaan op een schaal 
van helemaal niet tot erg goed. De resultaten zijn weergegeven per ouder in Figuur 7 en in 
relatie tot elkaar in Figuur 8 en Figuur 9. De meeste ouders konden redelijk goed of erg goed 
Nederlands, zowel qua spreken als verstaan. Er waren echter ook meer dan honderd gezinnen 
waar ouders bijna of helemaal geen Nederlandse taalvaardigheid hadden. 
 



10 
 

 
Figuur 7. Nederlandse taalvaardigheid van ouders, spreken vergeleken met verstaan per ouder. 

 
 

  
Figuur 8. Aantal gezinnen met verschillende combinaties 
van hoe goed ouders Nederlands spreken (alleen 
tweeoudergezinnen).4 

Figuur 9. Aantal gezinnen met verschillende 
combinaties van hoe goed ouders Nederlands 
verstaan (alleen tweeoudergezinnen).5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Helaas is het niet mogelijk om alle mogelijke combinaties in de data weer te geven met dit type figuur. 
De volgende combinaties ontbreken: ‘helemaal niet' en 'redelijk goed' (8 gezinnen) en 'niet zo goed' en 
'redelijk goed' (36 gezinnen). 
5 De volgende combinaties ontbreken: ‘helemaal niet’ en ‘redelijk goed’ (5 gezinnen), 'helemaal niet' en 
'erg goed' (4 gezinnen) en 'niet zo goed' en 'erg goed' (33 gezinnen). 
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Hoe lees je figuren zoals Figuur 8 en 9? 
 

Dit zijn wat we ‘venndiagrammen’ noemen – misschien ken je ze nog uit je schooltijd! 
De cijfers gaan over het aantal tweeoudergezinnen in de steekproef. Waar de cijfers 
staan in het diagram, vertelt ons hoe goed elke ouder Nederlands spreekt of verstaat. 
Als het cijfer maar in één vorm voorkomt, betekent dit dat beide ouders even goed 
Nederlands spreken of verstaan. In Figuur 8 is dit bijvoorbeeld het geval voor de 187 
gezinnen waar beide ouders erg goed Nederlands spreken. Als het cijfer in twee 
overlappende vormen staat, betekent dit dat de ouders niet allebei even goed 
Nederlands spreken of verstaan. De labels van de overlappende vormen geven de 
combinatie van taalvaardigheid aan. In Figuur 9 bijvoorbeeld zijn er 37 gezinnen waar 
de ene ouder redelijk goed Nederlands verstaat en de andere ouder niet zo goed, en 
133 gezinnen waar de ene ouder erg goed Nederlands verstaat en de andere ouder 
redelijk goed. 

 

Ouders en hun werk tijdens de pandemie 
Voor veel mensen betekende de pandemie thuiswerken, in ieder geval tijdens de officiële 
lockdowns en in veel gevallen ook buiten deze lockdowns om. Anderen moesten wel naar hun 
werk, omdat zij een essentieel beroep hadden of omdat hun werk alleen buitenshuis uitgevoerd 
kon worden. De meeste ouders in onze steekproef werkten vanuit huis. De details hiervan zijn 
weergegeven in Figuur 10 voor tweeoudergezinnen. In de groep eenoudergezinnen waren er 
10 gezinnen waar de ouder buitenshuis werkte, 34 gezinnen waar de ouder thuiswerkte en 8 
gezinnen waar de ouder niet werkte. 

 

 

Figuur 10. Waar ouders uit tweeoudergezinnen werkten. Aantal gezinnen met ouders die thuis, buitenshuis of niet 
werkten. 
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Thuisonderwijs 
Toen de kinderopvang en scholen tijdens de lockdown gesloten waren, werden kinderen op 
verschillende manieren verzorgd (zie Figuur 11). De meeste kinderen in de jongste 
leeftijdscategorie (kinderopvang of peuterspeelzaal) werden thuis opgevangen door 
gezinsleden, al waren er ook de nodige kinderen die (daarnaast) naar de noodopvang gingen, 
omdat hun ouders een essentieel beroep hadden. Kinderen in de basisschoolleeftijd kregen 
over het algemeen thuisonderwijs van gezinsleden en/of ze volgden online lessen. Online 
lessen waren de grootste bron van onderwijs voor kinderen op de middelbare school, met 
slechts enkele kinderen in deze leeftijdscategorie die thuisonderwijs kregen van gezinsleden. 

 

 
Figuur 11. Hoe kinderen zijn verzorgd en onderwijs kregen tijdens de schoolsluitingen. 
 
Thuisonderwijs was, naast het continu thuis zijn, waarschijnlijk de grootste uitdaging tijdens de 
lockdowns. We stelden ouders een aantal vragen over thuisonderwijs, waaronder welke taal 
of talen zij gebruikten. De meeste kinderen die van gezinsleden thuisonderwijs kregen, zaten 
op de basisschool, terwijl thuisonderwijs niet veel voorkwam bij de andere twee groepen.6 
Daarom richten wij ons bij het kijken naar het thuisonderwijs alleen op de kinderen van 
basisschoolleeftijd. Omdat de meeste ouders met meer dan één kind van deze leeftijd 
vergelijkbare antwoorden hebben gegeven voor ieder kind zijn de resultaten per gezin in plaats 
van per kind. Er waren 408 gezinnen met kinderen die naar de basisschool gingen. 

 
In 269 gezinnen hielpen ouders met thuisonderwijs. Kinderen kregen online les in 229 
gezinnen en hadden online lessen die vooral voor de gezelligheid waren in 83 gezinnen. (Let 
op: respondenten konden meer dan één manier van thuisonderwijs aangeven; het kon dus zijn 
dat er een combinatie van deze opties voorkwam in een gezin.) Bijna alle kinderen werden 
door één of beide ouders begeleid tijdens het thuisonderwijs, waarvan de meesten thuis 
werkten (zie Figuur 12). Over het algemeen gebruikte net iets minder dan de helft (121/269) 
van de gezinnen alle talen tijdens thuisonderwijs. In 85 gezinnen werd Nederlands gebruikt 
tijdens thuisonderwijs en in de resterende 63 gezinnen de thuistaal (zie Figuur 13).  

 
6 Voor zover er enige sprake was van thuisonderwijs in de leeftijdscategorie 'kinderopvang en 
peuterspeelzaal', had dit waarschijnlijk een andere vorm dan het thuisonderwijs in de andere twee 
leeftijdscategorieën. 
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Figuur 12. Waar ouders die thuisonderwijs gaven werkten. Aantal ouders die thuis, buitenshuis of niet werkten. 
 

 
Figuur 13. Talen gebruikt tijdens thuisonderwijs in gezinnen. 

 
Slechts 13 gezinnen kregen instructies van school over taalgebruik tijdens het thuisonderwijs. 
Ondanks dat sommige ouders lieten weten dat ze druk voelden om de schooltaal te gebruiken 
voor thuisonderwijs (zie hieronder), was er maar één ouder die daadwerkelijk aangaf dat de 
school instructies had gegeven om de schooltaal te gebruiken (Engels in dit geval; het kind in 
kwestie ging naar een internationale school). Uit de paar gevallen dat ouders extra informatie 
gaven over welke instructies de school had gegeven, bleek dat de school positief was over het 
gebruik van de thuistaal of dat de school de ouders aanmoedigde om de thuistaal te gebruiken, 
omdat de kinderen het Nederlands snel genoeg weer zouden oppikken zodra de scholen weer 
open gingen. Eén gezin gaf aan dat dit inderdaad gebeurde na de eerste lockdown. 

 
Ongeveer een derde (101/269) van de gezinnen heeft bewust overwogen welke taal ze gingen 
gebruiken voor thuisonderwijs. Of er een bewuste keuze is gemaakt hing niet samen met het 
taalgebruik van de ouder of ouders die thuis waren. Als toelichting gaven sommige ouders aan 
dat ze geen andere mogelijkheid zagen dan Nederlands te gebruiken, aangezien al het 
schoolmateriaal in het Nederlands was. Een andere reden was dat sommige ouders het gevoel 
hadden dat er door de school werd verwacht dat ze Nederlands zouden gebruiken, ondanks 
dat hen dit niet expliciet werd gevraagd. Weer andere ouders zeiden dat ze voor de schooltaal 
kozen, niet omdat ze druk voelden vanuit de school, maar omdat ze wilden voorkomen dat hun 
kinderen in de war raakten. Een aantal ouders zei zich zorgen te maken over de 
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taalvaardigheid van hun kinderen en gaf aan daarom de schooltaal of juist de thuistaal gekozen 
te hebben, om de taalvaardigheid van hun kind te verbeteren in die taal. Voor anderen was de 
ene taal simpelweg belangrijker dan de andere taal of talen. Meerdere ouders bleven hun 
eigen taal spreken tijdens thuisonderwijs (het ging zowel om Nederlands als de thuistaal). Dit 
was vooral uit gewoonte of gemak, maar soms ook omdat ze simpelweg geen keus hadden, 
omdat ze helemaal geen Nederlands spraken of niet goed genoeg om thuisonderwijs te geven. 
Voor sommigen was het gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid een reden om 
thuisonderwijs over te laten aan hun Nederlandssprekende partner. 

 
Iets anders wat een rol speelde bij het kiezen van een taal voor thuisonderwijs, was het 
onderwerp. Ouders gaven vaak aan dat ze Nederlands nodig hadden voor de taalopdrachten 
of zeiden dat welke taal ze gebruikten niet veel uitmaakte voor vakken anders dan die te maken 
hadden met Nederlands (of Engels), en dat ze voor die vakken dus makkelijker hun eigen taal 
konden gebruiken. In sommige gezinnen was de mate waarin taal nodig was bepalend voor 
welke ouder verantwoordelijk was voor het thuisonderwijs van deze vakken. 

 
Ten slotte waren er gezinnen die aangaven dat zij allebei de talen gebruikten om te helpen 
met de taalvaardigheid van hun kinderen en om ze te helpen met het begrijpen van de lesstof. 
Ouders zeiden dat ze bijvoorbeeld in de ene taal begonnen en dan zichzelf in de andere taal 
herhaalden, als ze dachten dat dit makkelijker te begrijpen was voor het kind. Extra uitleg 
geven of praten over de lesstof buiten de opdracht om was voor veel ouders een kans om te 
wisselen naar hun eigen taal, ondanks dat de schoolmaterialen in de schooltaal waren. 

 

Een taal kiezen voor thuisonderwijs7 
 

 
Ouder van een kind op de basisschool, Frans en Engels thuis, Nederlands op school 
 

                                                    
Ouder van een kind op de basisschool, Nederlands, Duits en Engels thuis, Nederlands op school 

 

 
Ouder van een kind op de basisschool, Frans en Nederlands thuis, Nederlands op school 
 

                     
Ouder van een kind op de basisschool, Duits en Hindi thuis, Nederlands op school 

 
 

 
7 We hebben ervoor gekozen alle opmerkingen van de ouders in de oorspronkelijke taal te laten. 

“We hebben moeite Nederlands te spreken en uit te leggen. Het is niet 
natuurlijk. Natuurlijk hebben wij bij Nederlands in Nederlands geholpen 

maar rekenen bijvoorbeeld zal ik in mijn eigen taal uitleggen.” 

“My husband and I just kept homeschooling in our own languages.” 

“School is in Dutch so courses are in Dutch, no choice.” 

“The school told us to do what we can in French and they will do more 
Dutch after at school.” 
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Ouder van een kind op de basisschool, Nederlands, Duits en Engels thuis, Nederlands op school 

 

 
Ouder van een kind op de basisschool, Italiaans en Tsjechisch thuis, Nederlands op school 
 

                  
Ouder van een kind op de basisschool, Duits en Engels thuis, Nederlands op school 

 

 
Ouder van kinderen op de basisschool, Nederlands en Pools thuis, Nederlands op school 

 

                                                                   
Ouder van een kind op de basisschool, Duits en Nederlands thuis, Nederlands op school 

 

 
Ouder van een kind op de basisschool, Duits thuis, Nederlands op school 
 

                                                         
Ouder van een kind op de basisschool, Hongaars thuis, Nederlands op school 

 

 
Ouder van een kind op de basisschool, Duits en Nederlands thuis, Nederlands op school 

“Ik spreek met het kind mijn eigen taal. Wanneer het om opdrachten 
enz. Gaat dan gebruik ik soms Nederlands. Nederlands is de taal van 

het onderwijs, en ik wil voorkomen dat er verwarring ontstaat.” 

“Math was explained in the mother tongue and then repeated in Dutch, 
symbols were mixed into the mother tongue if vocabulary was only 

present in Dutch in the child’s vocabulary. Explanations were given in 
Hungarian, fill in exercises were completed in Dutch.” 

“Ik vond dat het voor rekenen niet uit maakte welke taal we gebruikten 
dus legde ik dat in het Duits uit. Maar ook bij taal stelde ik de vragen 

vaak in het Duits.” 

“Ik spreek met het kind mijn eigen taal. Wanneer het om opdrachten 
enz. Gaat dan gebruik ik soms Nederlands. Nederlands is de taal van 

het onderwijs, en ik wil voorkomen dat er verwarring ontstaat.” 

“Verlengde instructie, toelichting en extra uitleg in het Pools, naast 
Nederlands.” 

“My husband cannot speak Dutch, so he would do maths and I would 
do language exercises.” 

“As I don t speak Dutch, I had no choice than to use my mother tongue. 
And google translate...” 

“I wouldn't ever attempt to teach my child in a language other than my 
own, because I know I would do her and the language a great disservice.” 
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Contact met de thuistaal buitenshuis 

Moedertaalonderwijs 
Ongeveer 10% van de kinderen ging naar moedertaalonderwijs (ook bekend als 
‘weekendscholen’ of ‘heritage language schools’). Deze kinderen spraken thuis de volgende 
talen – in volgorde van meest gesproken naar minst gesproken taal: Pools, Engels, Duits, 
Grieks, Frans, Turks, Spaans, Italiaans, Hongaars, Arabisch, Russisch, Lets, Fries, Japans, 
Chinees, Deens, Urdu, Zweeds, Koreaans, Catalaans, Vietnamees, Litouws en Tsjechisch. 
De lijst van deze talen is inclusief alle talen die bij deze kinderen thuis werden gesproken, 
aangezien we (helaas) niet hebben gevraagd in welke taal of talen de kinderen 
moedertaalonderwijs volgden. Dit betekent dat deze lijst niet helemaal klopt. Het is 
bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat kinderen moedertaalonderwijs in het Engels volgden. Het 
meeste moedertaalonderwijs vond tijdens de pandemie online plaats of stopte. In een klein 
aantal gevallen ging het moedertaalonderwijs op min of meer dezelfde manier door. 
 

Online contact met familie in het buitenland 
De lockdowns betekenden voor veel gezinnen dat reizen naar het buitenland moeilijk en in 
veel gevallen zelfs onmogelijk was. Dit betekende ook dat veel kinderen niet op bezoek konden 
bij familie die de thuistaal spreekt en dat gezinnen contact hielden via (video)bellen. Meer dan 
de helft van de gezinnen gaf aan dat hun kinderen ten minste een keer per week een vorm 
van online contact had met buitenlandse familie (zie Figuur 14). We weten niet of dit meer of 
minder was dan voor de pandemie.  

 

 
Figuur 14. Hoe vaak kinderen online contact hadden met hun buitenlandse familie tijdens de lockdown(s). 
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Taalgebruik thuis 
We wilden weten of taalgebruik thuis veranderde tijdens de lockdown(s). We vroegen welke 
taal of talen de kinderen spraken tegen hun ouder(s) en tegen hun broers en/of zussen, en 
welke taal/talen ouders spraken tegen hun kind(eren). We hebben ook gekeken of gezinnen 
hun talen meer of minder mixten dan voor de pandemie.8 

 

Kinderen 
We vroegen ouders of, en zo ja, hoe de pandemie het taalgebruik van hun kind tegen hen 
veranderde. Voor de overgrote meerderheid van de kinderen was er geen verandering (zie 
Figuur 15). Er was desalniettemin een wezenlijk aantal kinderen van wie het taalgebruik wel 
veranderde: sommige kinderen gingen meer Nederlands spreken en hun thuistaal minder, 
terwijl andere kinderen juist hun thuistaal meer gingen gebruiken en minder Nederlands.  
 

 
Figuur 15. Hoe het taalgebruik van kinderen tegen hun ouder(s) veranderde, ingedeeld per leeftijdscategorie. 

 
We wilden weten welke factoren voorspelden of er een verandering zou zijn in het taalgebruik, 
en zo ja, in welke richting. Voor deze analyse hebben we ons alleen gericht op kinderen die 
naar een Nederlandstalige school gingen.9 Hier en voor alle volgende analyses zijn de 
antwoordopties iets minder en veel minder, en iets meer en veel meer samengevoegd. We 
hebben eerst de data voor alle leeftijdsgroepen samen geanalyseerd. We vonden het 
volgende: 

• De jongste kinderen (kinderopvang of peuterspeelzaal) waren eerder geneigd om 
minder Nederlands en meer de thuistaal te gaan spreken met hun ouders, dan 
oudere kinderen.  

• Als de ouder(s) die thuis waren beide talen spraken, was de kans groter dat kinderen 
meer Nederlands en minder de thuistaal gingen spreken tegen hun ouders, dan 
wanneer de ouder(s) die thuis waren alleen de thuistaal spraken of wanneer er geen 
ouders thuis waren. Als thuis beide talen werden gesproken door de ouder(s), kon dit 
twee dingen betekenen: ofwel dat de ouder(s) die thuis waren zowel Nederlands als 

 
8 In vijftien gezinnen was er naast de ouders nog een andere volwassene onderdeel van het huishouden. 
Omdat het om een klein aantal gaat, hebben we deze volwassenen hier niet meegerekend. 
9 We hebben dit gedaan omdat voor kinderen die naar een Engelstalige of tweetalige school gingen, ‘de 
andere taal (of talen)’ in de antwoordmogelijkheden kon verwijzen naar de thuistaal of naar het Engels. 
Dit maakt het interpreteren van de resultaten moeilijker. 



18 
 

de thuistaal gebruikten, ofwel dat er zowel een Nederlandssprekende ouder als een 
thuistaalsprekende ouder thuis was. 

• In de andere richting was er geen dergelijk effect. Met andere woorden, wanneer de 
ouder(s) die thuis waren beide talen spraken, was de kans niet groter dat kinderen 
minder Nederlands en meer van de thuistaal gingen gebruiken, dan wanneer de 
ouder(s) die thuis waren alleen Nederlands spraken. 

 
Vervolgens keken we naar de data van kinderen op de basisschool die thuisonderwijs 
kregen, zodat we konden zien of er enig effect was van thuisonderwijs. We vonden het 
volgende: 

• Werd er tijdens het thuisonderwijs soms of altijd de thuistaal gebruikt, dan waren 
kinderen meer geneigd om meer in de thuistaal en minder in het Nederlands te 
praten tegen hun ouder.  

• Kinderen met een broer of zus waren meer geneigd om meer in de thuistaal en 
minder in het Nederlands tegen hun ouder te praten. Dit komt waarschijnlijk doordat 
de meeste broers en zussen nog niet op school zaten en zoals we hierboven zagen, 
was de kans groter dat wanneer deze kinderen hun taalgebruik tegen hun ouders 
veranderden, dit in dezelfde richting ging. 

 

Ouders 
We vroegen ons ook af of de pandemie het taalgebruik van ouders tegen hun kind(eren) 
veranderde. De meeste ouders gaven aan dat er geen verandering was in hun taalgebruik. 
Ongeveer één op de vier ouders gaf echter aan dat er wél een verandering plaatsvond (zie 
Figuur 16). 

 
Figuur 16. Hoe het taalgebruik van ouders tegen hun kind(eren) veranderde. 

 
We wilden opnieuw weten welke factoren voorspelden of er een verandering zou zijn, en zo 
ja, in welke richting. Voor deze analyse richtten we ons wederom enkel op kinderen die naar 
een Nederlandstalige basisschool gingen. We redeneerden dat ouders die normaal gesproken 
de thuistaal tegen hun kind(eren) spraken wellicht vaker naar het Nederlands zouden 
overschakelen, vooral als zij actief betrokken waren bij het thuisonderwijs.   
 
We keken eerst naar de gegevens van alle gezinnen. We vonden dat – als er een verandering 
plaatsvond – ouders met kinderen op de basisschool en/of middelbare school vaker meer 
Nederlands en minder de thuistaal gingen spreken, dan ouders met alleen jonge kinderen 
(kinderopvang/peuterspeelzaal). Ouders met een kind in de basisschoolleeftijd en een jonger 
kind verschilden niet significant van ouders met alleen kinderen in de jongste groep.  
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Vervolgens keken we naar de data van ouders met alleen basisschoolkinderen, zodat we 
effecten van thuisonderwijs konden onderzoeken. We vonden dat het waarschijnlijker was dat 
ouders die normaal beide talen spraken tegen hun kinderen meer Nederlands gingen 
gebruiken, dan ouders die normaal alleen de thuistaal spraken. Dit gold echter alleen als deze 
ouders geen thuisonderwijs gaven. Wij denken dat deze bevinding eerder een effect van het 
thuiswerken weergeeft dan van het thuisonderwijs. De meeste ouders in onze steekproef 
werkten thuis. Als zij geen thuisonderwijs verzorgden, dan is het mogelijk – ervan uitgaande 
dat veel van hen op het werk Nederlands als voertaal gebruikten – dat zij thuis meer 
Nederlands spraken dan voorheen, toen het gebruik van het Nederlands wellicht beperkt bleef 
tot hun werkplek.  
 

Broers en zussen 
Over het algemeen was het patroon in taalgebruik van broers en zussen onderling hetzelfde 
als het taalgebruik tussen kinderen en hun ouders: in de meeste gezinnen was er geen 
verandering (zie Figuur 17). In de gezinnen waar wél een verandering plaatsvond was het 
vaker zo dat de broers en zussen minder Nederlands en meer de thuistaal met elkaar gingen 
spreken. Onze analyses suggereren dat dit waarschijnlijker was bij broers en zussen die 
normaal beide talen gebruikten met elkaar dan bij broers en zussen die normaal Nederlands 
met elkaar spraken. 
  

 
Figuur 17. Hoe taalgebruik van broers en zussen veranderde. 

 

Mixen 
Ten slotte hebben we gekeken naar het mixen (ook wel ‘mengen’) van talen in gezinnen. 
Wederom gaven de meeste gezinnen aan dat er geen verandering was geweest: ze mixten 
net zoveel als voor de pandemie (238 gezinnen) of mixten nooit (161 gezinnen). In de gezinnen 
waar wél een verandering plaatsvond gaf 7% aan dat ze minder mixten dan eerst (31 gezinnen 
iets minder en 9 gezinnen veel minder), terwijl 25% van de gezinnen juist meer ging mixen 
tijdens de pandemie (107 gezinnen iets meer en 41 gezinnen veel meer). 
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Taalvaardigheid 
We wilden weten of de taalvaardigheid veranderde tijdens de pandemie. We vroegen naar de 
taalvaardigheid van kinderen in het Nederlands en de thuistaal, en naar de Nederlandse 
taalvaardigheid van ouders. 
 

Kinderen 
We vroegen ouders of, en zo ja, hoe de taalvaardigheid van kinderen in het Nederlands en de 
thuistaal veranderde. Voor de meeste kinderen was er geen verandering in beide talen (zie 
Figuur 18). Als er wel een verandering was, dan verschilde dit per taal. Er waren over het 
algemeen meer kinderen wiens Nederlandse taalvaardigheid verslechterde dan verbeterde. 
Voor de thuistaal was juist het tegenovergestelde het geval: er waren meer kinderen wiens 
taalvaardigheid verbeterde dan wiens taalvaardigheid verslechterde. 
 

 
Figuur 18. Hoe de taalvaardigheid in het Nederlands en de thuistaal van kinderen veranderde, per leeftijdscategorie. 

 
We wilden weten welke factoren een verandering voorspelden, en zo ja, in welke richting. We 
begonnen weer met het analyseren van alle leeftijdsgroepen bij elkaar. We beginnen met het 
rapporteren van de resultaten voor de Nederlandse taalvaardigheid. Er waren geen 
significante verschillen tussen leeftijdsgroepen, zowel voor kinderen die naar Nederlandstalige 
scholen gingen als naar Engelstalige of tweetalige scholen. 
 
Voor de kinderen die naar een Nederlandstalige school gingen, zagen we wel een effect van 
de taal/talen die de ouder(s) thuis spraken: als de ouder(s) thuis Nederlands of beide talen 
spraken, was de kans groter dat de taalvaardigheid van de kinderen in het Nederlands vooruit 
ging, dan bij kinderen in gezinnen waar de ouder(s) thuis alleen de thuistaal spraken. Merk 
echter op dat het aantal gezinnen waar de ouder(s) thuis Nederlands spraken aanzienlijk lager 
was dan het aantal gezinnen waar de ouder(s) thuis de andere taal (of talen) gebruikten.  
 
Net als met de analyse van taalgebruik, hebben we de basisschoolkinderen die thuisonderwijs 
kregen apart bekeken, ongeacht de schooltaal. De taal waarin thuisonderwijs werd gegeven 
en het hebben van een broer of zus hadden allebei geen significant effect op de Nederlandse 
taalvaardigheid van kinderen. 
 
Er waren leeftijdseffecten als het gaat om veranderingen in de taalvaardigheid in de thuistaal. 
Bij kinderen in de jongste groep (kinderopvang/peuterspeelzaal) was de kans groter dat – als 
er een verandering was – hun taalvaardigheid in de thuistaal verbeterde dan bij de oudere 
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kinderen. Dit gold voor kinderen die op Nederlandstalig onderwijs zaten of naar een 
Nederlandstalige kinderopvang gingen. Bij kinderen die naar een Engelstalige of tweetalige 
school gingen, was de kans op verbetering van de taalvaardigheid in de thuistaal groter voor 
kinderen op de basisschool dan voor kinderen op de middelbare school. In beide groepen had 
het hebben van een broer of zus geen significante invloed op veranderingen in taalvaardigheid 
in de thuistaal. 
 
We hebben de kinderen die naar een Nederlandstalige school gingen en thuisonderwijs 
kregen, weer apart bekeken om eventuele effecten van het thuisonderwijs te bepalen. Als er 
tijdens het thuisonderwijs soms of altijd de thuistaal werd gebruikt, was de kans groter dat – 
als er een verandering plaatsvond – de taalvaardigheid in de thuistaal beter werd dan als er 
alleen Nederlands werd gebruikt.  Er waren geen significante verschillen tussen kinderen die 
een broer of zus hadden en kinderen die geen broer of zus hadden.  
 
De overgrote meerderheid van de ouders zei zich geen zorgen te maken over de 
taalvaardigheid van hun kinderen in een van beide talen. Wat de thuistaal betreft, gaf 17% van 
de ouders aan dat zij een beetje bezorgd waren, 10% enigszins bezorgd en 5% erg bezorgd. 
De meest voorkomende reden tot bezorgdheid was het gebrek aan contact met andere 
sprekers van de thuistaal, omdat gezinnen door reisbeperkingen hun familie niet konden 
bezoeken, omdat het moedertaalonderwijs gesloten was of omdat het niet mogelijk was om 
met andere kinderen te spelen die dezelfde taal spreken. Tegelijkertijd waren er ook ouders 
die opmerkten dat, omdat zij meer tijd met hun kinderen thuis doorbrachten, hun kinderen 
meer in aanraking was gekomen met de thuistaal, niet alleen via henzelf maar ook via boeken 
en televisie. 
 

Redenen dat ouders (niet) bezorgd waren om de thuistaal 
 

Redenen dat ouders bezorgd waren 
 

 
Ouder van 2 kinderen, Macedonisch en Nederlands thuis 
 

                                                    
Ouder van 1 kind, Duits en Nederlands thuis 

 

 
Ouder van 2 kinderen, Pools, Frans en Nederlands thuis 
 
 

“In order to support the Dutch education I had to switch to Dutch and my 
native language would be 'on pause'. I would still speak my language to 

kids about casual things like dinner etc but Dutch took over.” 

“The pandemic has meant virtually no physical contact with family and 
friends who speak German. This has definitely meant that my 

daughter’s Dutch has improved much more than her German as we’ve 
been able to see Dutch family and friends. This does not only concern 
language but also cultural learning, eg singing Christmas songs with 

family, Easter celebration traditions, etc.” 

“Voorheen gingen we zelf vaker naar Macedonie en kwam familie hier, 
dat missen we nu. En daarmee ook een langere tijd 'aanraking' met de 

andere taal.” 
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Ouder van 3 kinderen, Russisch en Nederlands thuis 

 

Redenen dat ouders niet bezorgd waren 
 

 
Ouder van 3 kinderen, Frans, Duits en Engels thuis 
 

                  
Ouder van 1 kind, Duits en Grieks thuis 

 

 
Ouder van 2 kinderen, Duits en Nederlands thuis 

 

 
Wat het Nederlands betreft, was 15% van de ouders een beetje bezorgd, 11% enigszins 
bezorgd en 6% erg bezorgd. Net zoals bij de thuistaal, was de meest voorkomende reden tot 
bezorgdheid het beperkte contact (en in sommige gevallen geen contact) met het Nederlands, 
vooral bij gezinnen die nog niet zo lang in Nederland woonden. Ouders van kinderen op de 
kinderopvang of peuterspeelzaal maakten zich zorgen om de overgang naar de basisschool 
en degenen die geen Nederlands kunnen spreken, vonden het moeilijk toezicht te houden op 
het thuisonderwijs van hun kinderen. In veel gevallen maakten de ouders zich echter geen 
zorgen, omdat ten minste één ouder Nederlands sprak en de kinderen ook vloeiend 
Nederlands spraken. Diverse andere zorgen waren algemener van aard en waarschijnlijk ook 
van toepassing op ouders in eentalige gezinnen. Verscheidene ouders maakten zich 
bijvoorbeeld zorgen over het leren van hun kinderen in het algemeen, het gebrek aan sociale 
contacten en de gevolgen van de pandemie tijdens belangrijke schooljaren (zoals groep 3 en 
groep 8).   

“De andere taal wordt vooral thuis gesproken en thuis wordt nu veel 
meer gesproken. Bovendien wordt meer gelezen, meer gezamenlijk tv 

gekeken, allebei ook vaak in het Duits.” 

“Being home meant much more exposure to the other languages. The 
only positive thing about covid was that.” 

“One positive aspect about the pandemic for us, is that we had more 
time with our children. We could read more books in French and in 

German. They made good progress in both languages.” 

“We used to travel to Russia twice per year, attended Saturday school, 
etc. It has all vanished, so keeping the same pace in speaking-writing is 

quite challenging.” 
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Redenen dat ouders (niet) bezorgd waren om het Nederlands 
 

Redenen dat ouders bezorgd waren 
 

       
Ouder van 1 kind, Engels en Nederlands thuis 

 

                                   
Ouder van 2 kinderen, Grieks en Spaans thuis 
 

            
Ouder van 3 kinderen, Hongaars thuis 

 

                            
Ouder van 3 kinderen, Duits en Engels thuis 

 

Redenen dat ouders niet bezorgd waren 
 

                  
Ouder van 3 kinderen, Russisch en Nederlands thuis 

 

“No concern about Dutch, as it is their mother tongue.” 

“Gelukkig leren onze kinderen snel en hebben denk ik in totaal weinig 
achterstand opgelopen maar voordat de pandemie begon liepen ze 

behoorlijk voor. Dat is op dit moment niet het geval. We hebben bewust 
ervoor gekozen om thuis geen Nederlands aan te bieden en de talen 

duidelijk te scheiden. Nederlands leren onze kinderen op school/opvang, in 
de kerk en bij vrienden. Deze drie opties waren een jaar lang weinig tot niet 

mogelijk dus er is een jaar lang maar weinig taalontwikkeling in het 
Nederlands geweest.” 

“I am mostly concerned about the Dutch of my 3-year-old. She will soon 
start school and it would be important for her to be stimulated to speak 

Dutch so that she will be able to actively communicate. But she is also the 
one who in general got less attention during lockdowns, unfortunately, 
because we focused on the homeschooling tasks of the older children.” 

“I am aware that our children, being multilingual, need to make an extra 
effort to catch up on the level of their schoolmates’ Dutch. While other 

families offer an extra “Dutch language boost” due to lockdown 
togetherness, we are not able to do that. While I am confident that our 

children will be fine at the end, my worries lie in that some of the teachers, 
who are not that experienced with multilingual language development, 
might judge on their intelligence by taking a snapshot reading of their 

momentary language performance, instead of seeing the whole picture.” 

“My child is in group 3 so is learning to read & write so it was concerning that we 
needed to home school during such an important period at school. Whilst we did 
our best we are not primary school teachers so it was always a worry if we were 

doing the right thing.” 
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Ouder van 1 kind, Engels thuis 

 

                  
Ouder van 1 kind, Engels en Nederlands thuis 

 

Ouders 
We hebben ook aan ouders gevraagd of de pandemie hun eigen Nederlandse taalvaardigheid 
had veranderd. Net als bij de kinderen vond er bij de meeste ouders geen verandering plaats 
(zie Figuur 19). Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat dit voor bijna alle Nederlandstalige 
ouders gold. Ook voor de meerderheid van de ouders die normaal gesproken de thuistaal 
spraken, veranderde er niets. Van de thuistaalsprekende ouders die wél een verandering in 
hun Nederlandse taalvaardigheid rapporteerden, meldden 116 ouders dat hun Nederlands 
slechter was geworden, terwijl 85 ouders aangaven dat het beter was geworden. Voor ouders 
die normaal gesproken beide talen gebruikten met hun kind(eren), was het aantal ouders dat 
een verandering in hun Nederlandse taalvaardigheid rapporteerde ongeveer gelijk in beide 
richtingen (24 rapporteerden dat het slechter was geworden, 31 rapporteerden dat het beter 
was geworden, 184 rapporteerden geen verandering). 
 

 
Figuur 19. Hoe de Nederlandse taalvaardigheid van ouders veranderde, per taal/talen van de ouder. 

 

  

“I'm pretty sure he'll be OK even though the juf tells us he mixes the 
languages up.” 

“I am not concerned now - although I was when schools first reopened. 
This is because my son's teachers have been amazing and put lots of 

thoughtful work into helping him catch up. He is now back where he should 
be (except for the usual issues for bilingual kids with begrijpend 

lezen/grammatica stuff). It has helped that the schools have been opened 
and stayed open so he has been able to catch up properly. But to begin 
with I was worried because he used Dutch so much less on a daily basis 

when everything was locked down.” 
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Houdingen 
Naast veranderingen (of het gebrek aan verandering) in patronen van taalgebruik en 
taalvaardigheid, wilden we ook te weten komen of de pandemie de houdingen van kinderen, 
ouders en leerkrachten over het belang van het Nederlands en de thuistaal had veranderd. Let 
op: voor ouders hebben we alleen de ouder die de vragenlijst invulde naar zijn/haar eigen 
houding gevraagd. 
 

Kinderen 
De meeste kinderen veranderden hun houding ten opzichte van het belang van het Nederlands 
of de thuistaal niet (zie Figuur 20). Was er wél een verandering, dan was die er vooral bij 
basisschoolkinderen en niet zozeer bij de andere leeftijdsgroepen. Wat het Nederlands betreft, 
vonden de kinderen die hun houding veranderden het Nederlands eerder belangrijker dan 
minder belangrijk. Voor de thuistaal was het patroon vergelijkbaar.  
 

 
Figuur 20. Hoe de houding van kinderen tegenover het Nederlands en de thuistaal veranderde, per 
leeftijdscategorie. Met Weet ik niet bedoelen we dat de ouder niet weet hoe de houdingen van hun kind waren 
veranderd. 

 
Wij wilden weten welke factoren voorspelden of een verandering plaatsvond, en zo ja, in welke 
richting. We begonnen opnieuw met een analyse van alle leeftijdsgroepen samen, waarbij we 
ons concentreerden op kinderen die op Nederlandstalige scholen of kinderopvang zaten. We 
bespreken eerst de resultaten voor de houdingen van kinderen ten opzichte van het 
Nederlands.  
 
Als er een verandering in de houdingen van kinderen was, dan vonden kinderen op de 
basisschool het Nederlands vaker belangrijker dan kinderen op de middelbare school en 
kinderen in de jongste groep (kinderopvang/peuterspeelzaal). Om het mogelijke effect van 
thuisonderwijs na te gaan, richtten we ons alleen op kinderen die naar een Nederlandse 
basisschool gaan en thuisonderwijs kregen (zoals we ook voor taalgebruik en taalvaardigheid 
deden). Werd er tijdens het thuisonderwijs soms of altijd het Nederlands gebruikt, dan was de 
kans groter dat – als er een verandering plaatsvond – kinderen het Nederlands belangrijker 
vonden, in vergelijking met kinderen die alleen in de thuistaal thuisonderwijs kregen. In de 
laatste groep waren er nauwelijks veranderingen in beide richtingen.  
 
Wat de houding van kinderen tegenover de thuistaal betreft, waren er geen verschillen tussen 
de leeftijdsgroepen. Voor de basisschoolkinderen vonden we wel een effect van 
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thuisonderwijs. Als er tijdens het thuisonderwijs alleen Nederlands werd gebruikt, dan was de 
kans groter dat – als er een verandering plaatsvond – kinderen de thuistaal minder belangrijk 
vonden, in vergelijking met kinderen die in beide talen thuisonderwijs kregen. Ook hier waren 
er nauwelijks veranderingen bij de kinderen die alleen in de thuistaal thuisonderwijs kregen. 
De taal of talen die thuis door de ouder(s) werden gesproken, hielden geen verband met 
veranderingen in de houdingen van kinderen tegenover de thuistaal of het Nederlands.  
 
Er waren niet veel opmerkingen over veranderingen in de houdingen van kinderen als gevolg 
van de pandemie. Eén ouder merkte echter op dat hun kind meer zelfvertrouwen had als het 
ging om het spreken van de thuistaal, als gevolg van meer blootstelling aan die taal.  
 

Ouders 
Net als voor de kinderen, veranderde de pandemie voor de overgrote meerderheid van de 
ouders hun houding tegenover het belang van het Nederlands of de thuistaal niet (zie Figuur 
21). Als de houding van ouders tegenover het Nederlands veranderde, dan vonden ze het 
eerder belangrijker dan minder belangrijk. Dit gold ook voor de thuistaal (of talen). We vroegen 
hier naar hoe de houding van de ouder die de vragenlijst invulde was veranderd, in plaats van 
per ouder (in tweeoudergezinnen). We weten dus niet of, en zo ja, hoe de houding van de 
andere ouder is veranderd. 
 

 
Figuur 21. Hoe de houding van ouders tegenover het Nederlands en de thuistaal veranderde, per taal/talen van de 
ouder die de vragenlijst invulde. 

 
Zoals te zien is in Figuur 21, gaf de meerderheid van de ouders aan dat hun houding ten 
opzichte van het Nederlands of de thuistaal niet was veranderd. Voor de Nederlandstalige 
ouders was dit bijna uitsluitend het geval. De ouders die soms of altijd de thuistaal spraken 
(het middelste en meest rechtse vlak in Figuur 21), waren zowel het Nederlands als de 
thuistaal belangrijker gaan vinden. We hebben de houdingen van de ouders voor de twee talen 
afzonderlijk geanalyseerd. Aangezien er aanzienlijk minder ouders waren die alleen 
Nederlands spraken, hebben we deze groep niet in onze analyses opgenomen. Bovendien 
beperkten we ons opnieuw tot gezinnen waarvan de kinderen naar een Nederlandstalige 
school of kinderopvang gingen.  
 
We vonden dat eventuele veranderingen in de houdingen van ouders niet samenhingen met 
de leeftijd van de kinderen. Het maakte ook niet uit of de ouders alleen de thuistaal spraken of 
zowel de thuistaal als het Nederlands spraken. Dit patroon was vergelijkbaar voor alle talen. 
Er waren aanwijzingen dat ouders die tijdens het thuisonderwijs Nederlands gebruikten, het 
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Nederlands belangrijker vonden dan ouders die tijdens het thuisonderwijs de thuistaal 
gebruikten. Dit was echter slechts een tendens en deze bevinding moet dus met de nodige 
voorzichtigheid behandeld worden .  
 
Verscheidene ouders merkten op dat de pandemie hen had doen beseffen hoe belangrijk het 
is dat zij zelf de Nederlandse taal beheersen om aan de Nederlandse samenleving te kunnen 
deelnemen en met school te kunnen communiceren. Voor anderen had de pandemie juist 
duidelijk gemaakt dat beide talen belangrijk zijn.  
 

Leerkrachten 
We gingen ervan uit dat alle leerkrachten (in ieder geval die op Nederlandstalige scholen) het 
Nederlands belangrijk zouden vinden, dus vroegen we aan ouders alleen of de pandemie de 
houding tegenover de thuistaal van de leerkracht van hun kind had veranderd. Het meest 
voorkomende antwoord was Geen verandering of Weet ik niet (zie Figuur 22). Het aantal 
ouders dat aangaf dat de leerkracht van mening was veranderd was verwaarloosbaar, behalve 
voor kinderen op de basisschool. Wanneer in deze groep een verandering werd gemeld, was 
deze even vaak positief als negatief. 
 

 
Figuur 22. Hoe de houding van leerkrachten tegenover de thuistaal veranderde, per leeftijdscategorie. "Weet ik 
niet" betekent dat de ouder niet wist of de houding van de leerkracht van hun kind was veranderd. "Niet van 
toepassing" betekent dat het kind geen leerkracht had. 

 
We hebben aan ouders gevraagd om meer informatie te geven over eventuele veranderingen 
in houdingen. De meeste opmerkingen hadden betrekking op de leerkrachten van hun 
kinderen. Sommige ouders hadden zeer positieve ervaringen, waarbij de leerkrachten meer 
belangstelling toonden voor de meertaligheid van hun kind, maar in de meeste gevallen ging 
het vooral om een blijvend gebrek aan belangstelling of steun.  
 

Veranderingen in de houding van leerkrachten tegenover de thuistaal 
 

Positieve houding 
 

                            
Ouder van 2 kinderen, Pools en Nederlands thuis 

“Leraren zijn op de hoogte van tweetaligheid en ze steunen ons hierin.” 
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Ouder van 2 kinderen, Engels thuis 

 

                                   
Ouder van 1 kind, Frans en Engels thuis 
 

            
Ouder van 3 kinderen, Frans en Nederlands thuis 

 

Negatieve of neutrale houding 
 

                  
Ouder van 2 kinderen, Pools, Frans en Nederlands thuis 

 

 
Ouder van 2 kinderen, Engels en Nederlands thuis 

 

                  
Ouder van 2 kinderen, Macedonisch en Nederlands thuis 

 

 
Ouder van 1 kind, Engels thuis 
 

“I don’t think the teachers know that we are raising her in other languages. 
There is not a lot of communication between us and it never came up.” 

“Vanuit school is er geen interesse in de andere taal.” 

“We have noticed a hardening of attitude from my eldest son's Dutch 
teacher with rather silly comments about insisting we all speak Dutch at 

home all the time etc. It's a real turn off for me as a parent and is making my 
son quite stressed. My attitude now is that he just has to pass Dutch and 

that's all.” 

“Teachers never express any interest in bilingual (or actually trilingual) 
education of my kids. That did not change during the pandemic..” 

“Wij hadden voor de pandemie meerdere gesprekken met de lerares 
gehad over het feit dat onze dochter ook graag Frans tegelijkertijd wilde 
leren. Wij kwamen niet met elkaar eens. Maar onze dochter heeft in de 

pandemie beide talen goed ontwikkeld. Ze heeft ook de lerares gevraagd 
of ze een tot twee keer in de week een Frans boek kon lezen in plaats van 
een Nederlands boek (ze lezen elke dag onder schooltijd) De lerares ging 
akkoord en ook heel enthousiast. Ze heeft ook onze dochter gevraagd om 

een paar Frans lesjes voor haar klasgenoten te geven (tellen, kleuren 
etc...).” 

“The teacher was happy that we did all the work in French. She contacted us 
one a week to read a book in Dutch to our daughter on video. I am very lucky 

to have this teacher.” 

“De juf van de oudste vraagt nu soms ernaar of mijn oudste misschien 
wél de Engelse woorden voor iets weet (zoals kleuren) en gebruikt dit dus 

nu ook actief op school als bruggetje naar het Nederlands.” 
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Welzijn van het gezin 
Voor langere tijd samen thuis zitten terwijl je dat niet gewend bent, kan nogal wennen zijn. 
We wilden weten hoe de pandemie de relaties binnen het gezin had beïnvloed, als dat 
inderdaad het geval was. We vroegen ouders in het bijzonder naar hun relatie met hun 
kind(eren), de relatie van hun kinderen met andere volwassenen in het gezin (in bijna alle 
gevallen een andere ouder)10 en in gezinnen met meer dan één kind vroegen we naar de 
relaties tussen broers en zussen.  
 

Ouders (en andere volwassenen) 
In ongeveer de helft van de gezinnen had de pandemie geen verandering teweeggebracht in 
de relatie van de kinderen met een van beide ouders (zie Figuur 23). Was er wél een 
verandering, dan was deze veel vaker positief: 38% van de ouders meldden dat de relatie met 
hun kind(eren) een beetje of erg was verbeterd, terwijl voor 11% van de ouders deze relatie 
juist was verslechterd. 
 

 
Figuur 23. Hoe de relatie tussen ouders en kinderen veranderde. 

 
We keken eerst naar de gegevens van alle leeftijdsgroepen, ongeacht kinderen die naar 
Nederlandstalige, Engelstalige en tweetalige kinderopvang of scholen gingen. We vonden dat 
de ouder-kindrelatie vaker verbeterde in gezinnen met alleen jonge kinderen vergeleken met 
gezinnen met schoolgaande kinderen. Dit was ook het geval wanneer we alleen keken naar 
de kinderen die naar Nederlandstalige kinderopvang of onderwijs gingen. Het was niet zo dat 
de ouder-kind relatie bij gezinnen met alleen schoolgaande kinderen vaker verslechterde: in 
deze groep waren er verhoudingsgewijs meer gezinnen waar helemaal geen verandering 
optrad. Of de ouder in kwestie thuis was en de taal of talen die door die ouder gesproken 
werden, deden er niet toe. Wat er wel toe deed, was of de ouder betrokken was bij het 
thuisonderwijs: de kans op verbetering van de ouder-kindrelatie was groter wanneer de ouder 
betrokken was bij het thuisonderwijs. (Let op: zoals in al onze analyses over het thuisonderwijs 
heeft deze analyse ook alleen betrekking op kinderen op de basisschool.) 
 
Toen we vroegen om nadere informatie over eventuele veranderingen in de relatie met hun 
kinderen, merkten verscheidene ouders op dat zij zich meer betrokken voelden bij wat hun 
kinderen op school deden en dat zij ook beter in staat waren hun taalontwikkeling te volgen (in 
beide talen). Sommige ouders meldden dat de tijd die ze samen hadden doorgebracht hen als 
gezin dichter bij elkaar had gebracht. Tegelijkertijd meldden andere ouders dat de 

 
10 Vijftien gezinnen rapporteerden dat er nog een andere volwassene in het huishouden woonde 
(naast de ouders). Voor deze gezinnen geldt dat de gegevens over deze andere volwassene zijn 
opgenomen in Ouder 2 in Figuur 23. 
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moeilijkheden die zij hadden ondervonden bij het combineren van werk en thuisonderwijs een 
negatief effect hadden gehad op hun relatie met hun kinderen.   
 

Broers en zussen 
Een vergelijkbaar patroon werd waargenomen voor broers en zussen: in ongeveer de helft van 
de gezinnen veranderde de pandemie de relaties van de kinderen onderling niet (zie Figuur 
24). Wanneer er een verandering was, was die veel vaker positief: relaties tussen broers en 
zussen verbeterden in 40% van de gezinnen en  verslechterden in 8% van de gezinnen.  
 

 
Figuur 24. Hoe de relatie tussen broers en zussen veranderde. 

 
Op de vraag of er veranderingen waren in de relatie tussen hun kinderen, antwoordden de 
ouders dat broers en zussen naar elkaar waren gegroeid, vaker ruzie maakten, of beide. Er 
waren geen specifieke factoren die eventuele veranderingen in de relaties tussen kinderen 
voorspelden, zo bleek uit onze analyses. 
 

Veranderingen in gezinswelzijn 
 

Positieve veranderingen 
 

                                   
Ouder van 2 kinderen, Grieks en Nederlands thuis 
 

                 
Ouder van 2 kinderen, Engels en Nederlands thuis 

 

                            
Ouder van 2 kinderen, Engels enMalayalam thuis 

“Between the children at home, they learned to help each other more when I 
am busy with work.” 

“The kids have been very resilient. They are usually good friends with 
each other but they really stuck together and supported each other during 

the lockdown. It was actually very cool to watch :)” 

“Broer en zus zijn heel close geworden en konden goed samen spelen (en 
ook ruziën :))” 
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Ouder van 2 kinderen, Fries thuis 

 

 
Ouder van 2 kinderen, Fries thuis 

 

                  
Ouder van 1 kind, Duits en Frans thuis 

 

 
Ouder van 1 kind, Nederlands, Duits en Spaans thuis 
 

                 
Ouder van 2 kinderen, Grieks en Spaans thuis 

 

                                   
Ouder van 2 kinderen, Engels, Portugees en Nederlands thuis 

 
Negatieve veranderingen 
 

                                   
Ouder van 2 kinderen, Nederlands en Grieks thuis 
 

            
Ouder van 3 kinderen, Russisch en Nederlands thuis 

“Well, we got all tired sitting in one place, and the most pressure for learning 
was from me, hence it got a little worse I suppose. We were all tired.” 

“Mijn zoon vind dat zijn moeder een bazige juf is.” 

“Door verbetering van de talige communicatie en het meer thuis zijn 
van mijn man, is de relatie met onze dochter nog hechter geworden.” 

“Their togetherness became more strong. Since they were missing their 
usual schoolmates, they had sometimes only each other to play. I have 
the feeling that they bonded more, found common ground in their very 

different interests and managed to play more together.” 

“Because of homeschooling, I got involved in his school activities, books 
and so forth. I have a much better picture of what he is learning. What is 

his level and what does he like more and less.” 

“We spent so much time together, which created a strong bond. I followed 
his developments as closely as never before..” 

“We hadden het thuis erg goed en gezellig. Omdat we op elkaar 
aangewezen waren, moesten we ons samen vermaken. Dat is goed gelukt.” 

“De twee kinderen moesten ondanks het leeftijdsverschil (1 en 4) vaak met 
elkaar spelen omdat er geen andere opties waren. Dat heeft hen wel dichter 

tot elkaar gebracht.” 
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Ouder van 1 kind, Turks en Nederlands thuis 
 

   
Ouder van 2 kinderen, Duits en Nederlands thuis 

 

 
Ouder van 2 kinderen, Engels en Hongaars thuis 

 
Neutrale opmerkingen 
 

                  
Ouder van 3 kinderen, Fries thuis 

 

 
Ouder van 1 kind, Engels en Nederlands thuis 
 

 
Ouder van 2 kinderen, Engels en Nederlands thuis 

 

 
Ouder van 2 kinderen, Portugees thuis 
 

                                   
Ouder van 2 kinderen, Italiaans en Nederlands thuis 

“Jullie vragen gaan over de pandemie, maar ik merk een verschil tussen de eerste 
lockdown en de tweede lockdown. Tijdens de eerste lockdown, bijvoorbeeld, waren 
de kinderen echt gehecht aan elkaar, ze zochten elkaar veel en ze speelden heel 
fijn samen. Ze spraken niet af met andere kinderen. Tijdens de tweede lockdown, 
was de moed veel minder in thuisonderwijs, ze ergerden veel vaker aan elkaar, de 
irritaties liepen veel sneller op, ze speelden veel vaker met andere vriendjes. Dus 

het antwoord aan deze vraag is niet zo simpel.” 

“There's good days, there's bad days, but they average each other in the end.” 

“I feel that I was very stressed having the kids home 24/7 while also trying to work 
and run the house. I feel this affected my relationship with them as I was very tired 
all the time and was more irritable because of this. My husband on the other hand 

has bonded more with the kids since he now spends more time with them.” 

“We are forced to spend a lot of time together. This is a double-edged sword, of 
course. Because we're around each other so much, there are ample opportunities 

for communication, but we also experience plenty of moments of cabin fever. 
There's only so much togetherness one can take.” 

“We hebben veel meer tijd met de kinderen en onderling doorgebracht. 
Soms was dat pittig, maar over het algemeen was het erg waardevol.” 

“We were stressed, used screen time a lot more, and lost patience with the 
kids, for example yelling more than we used to.” 

“Meer dan gebruikelijk op elkaars lip zitten leidt tot meer confrontaties en ruzies 
ergo verslechterd de relatie iets. Plus de veranderde werkinrichting en - beleving 

van de ouder die tot stress en dus een kort lontje leidt.” 

“I don't want to be a teacher for my child but i had to, so this led us to 
arguments. I feel bad for those arguments.” 
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Belangrijkste bevindingen en implicaties 
In dit deel van het verslag vatten wij onze voornaamste bevindingen samen en gaan wij in op 
enkele implicaties voor ouders en leerkrachten. Deze lijst is niet uitputtend en zal in de nabije 
toekomst worden uitgebreid.  
 
Voor de meeste gezinnen waren er geen veranderingen in taalgebruik, taalvaardigheid, 
houdingen of welzijn. 
 
Hoewel dit misschien niet de meest interessante bevinding is, is het toch geruststellend. 
Ondanks de onrust die de pandemie heeft veroorzaakt, heeft deze onrust voor de meeste 
gezinnen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen niet tot grote veranderingen in hun 
meertaligheid geleid. Daar zijn een aantal mogelijke redenen voor. Ten eerste lagen de 
taalpatronen in veel gezinnen misschien al dusdanig vast dat ze ongevoelig waren voor 
verandering. Ten tweede was de verandering in de (taal)omstandigheden voor veel meertalige 
gezinnen misschien niet zo ernstig als we in eerste instantie dachten. Ten derde duurden de 
lockdowns mogelijk niet lang genoeg om een langdurig effect te hebben. Of de deelnemende 
gezinnen op andere vlakken zulke veranderingen hebben doorgemaakt, kunnen we natuurlijk 
niet zeggen en zoals in de sectie Beperkingen wordt opgemerkt, is onze steekproef niet 
representatief voor alle meertalige gezinnen in Nederland. Tot slot hebben we ook geen 
objectieve metingen van de taalvaardigheid van de kinderen verzameld.  
 
Voor peuters was de kans groter dan voor schoolgaande kinderen dat – als er iets veranderde 
– ze minder Nederlands en meer de thuistaal (of talen) gingen gebruiken met hun ouders. 
 
Voor veel kinderen in de voorschoolse leeftijd was de kinderopvang of peuterspeelzaal hun 
belangrijkste bron van Nederlands. Dit betekende dat toen de kinderopvang en 
peuterspeelzalen tijdens de lockdowns gesloten waren, veel van (zo niet al) hun taalaanbod 
in het Nederlands verloren ging. Voor schoolgaande kinderen lag dat anders, want hoewel ze 
niet naar school konden, ze moesten wel schoolwerk maken en dit was voor de meeste 
kinderen in het Nederlands. Wij denken dat dit de meest waarschijnlijke verklaring is voor de 
groepsverschillen die we in hebben waargenomen in het gebruik van de thuistaal.   
 
Onder de jongere leeftijdsgroep werd ook de vaardigheid in de thuistaal vaker beter. 
 
Voor kinderen die naar Nederlandstalige scholen gingen, werd een verbetering in de 
beheersing van de thuistaal vaker gerapporteerd voor de jongere dan voor de oudere kinderen. 
Ook hier geldt dat de impact van de lockdown en de vermindering in de hoeveelheid 
Nederlands die voor vele kinderen hiermee gepaard gingen, waarschijnlijk het grootst was 
voor de jongste kinderen. Aangezien dit ook gepaard ging met een gelijktijdige toename in de 
hoeveelheid thuistaal in het leven van deze kinderen, is het misschien niet verwonderlijk dat 
er juist voor deze kinderen een verbetering te zien was in de vaardigheid in de thuistaal, als er 
überhaupt een verandering was. In de vroege jaren is er natuurlijk ook meer ruimte voor 
verbetering, omdat kinderen nog volop bezig zijn met de taalontwikkeling. Verscheidene 
ouders meldden dat ze door de lockdown nieuwe activiteiten met hun kinderen konden 
ondernemen en dat de kinderen daardoor waarschijnlijk in aanraking kwamen met nieuwe 
woorden in hun thuistaal. Dit kan hen hebben geholpen om die beter te leren spreken. Al met 
al benadrukken deze bevindingen het belang van een rijke taalomgeving voor de thuistaal, 
vooral in de vroege jaren, wil die taal zich adequaat ontwikkelen.  
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Het taalgebruik tijdens het thuisonderwijs had een bredere impact op het taalgebruik in het 
algemeen.  
 
Basisschoolkinderen die naar Nederlandstalige scholen gingen, gingen vaker de thuistaal 
spreken tegen hun ouders als ze (geheel of gedeeltelijk) in de thuistaal thuisonderwijs kregen, 
dan kinderen die alleen in het Nederlands thuisonderwijs kregen (hoewel de meeste ouders 
aangaven dat het taalgebruik van hun kinderen niet veranderd was). Deze bevinding 
benadrukt hoe belangrijk genoeg blootstelling aan een taal is om het actieve gebruik ervan te 
stimuleren: door thuisonderwijs in de thuistaal hoorden kinderen meer van de thuistaal dan 
normaal, en dit heeft deze taal waarschijnlijk actiever en beschikbaarder voor gebruik gemaakt 
(in elk geval voor sommige kinderen). 
 
Veranderingen in de Nederlandse taalvaardigheid hingen niet samen met de taal of talen die 
voor het thuisonderwijs werden gebruikt, maar dit was wel het geval voor veranderingen in de 
vaardigheid in de thuistaal. 
 
Voor basisschoolkinderen die naar een Nederlandstalige school gingen, hing het geheel of 
gedeeltelijk gebruik van de thuistaal voor het thuisonderwijs niet samen met een verandering 
in de Nederlandse taalvaardigheid. Met andere woorden, er is geen reden om aan te nemen 
dat het gebruik van de thuistaal in plaats van of naast het Nederlands een negatieve invloed 
had op de Nederlandse taalvaardigheid van kinderen. Dit had echter wel een positief effect op 
de taalvaardigheid van kinderen in de thuistaal: de kans dat de taalvaardigheid in de thuistaal 
verbeterde was groter voor kinderen die deels of gedeeltelijk in de thuistaal thuisonderwijs 
kregen in vergelijking met kinderen die alleen in het Nederlands thuisonderwijs kregen.  
 
Opvallend is dat vrijwel geen van de gezinnen in ons onderzoek instructies heeft gekregen 
over welke taal tijdens het thuisonderwijs gebruikt moest worden. Tot op zekere hoogte is dit 
begrijpelijk, gezien de ongekende situatie waarin we ons in maart 2020 bevonden. 
Tegelijkertijd weerspiegelt deze bevinding een meer algemene tendens in een groot deel van 
het onderwijssysteem in Nederland om de meertalige kennis van kinderen te negeren, of in 
sommige gevallen zelfs als een probleem te zien. Onze bevindingen suggereren dat 
leerkrachten bij eventuele toekomstige lockdowns – en misschien meer in het algemeen – 
ouders kunnen aanmoedigen om de thuistaal te gebruiken in de omgang met hun kinderen 
tijdens het thuisonderwijs, zonder bang te hoeven zijn dat dit zal leiden tot een verlies van 
Nederlandse taalvaardigheid. Bovendien hopen we dat onze bevindingen leerkrachten (en 
ouders) aanmoedigen om de taalvaardigheid van meertalige kinderen in hun thuistaal te zien 
als een relevant en (actief) onderdeel van hun leren. 
 
Gezinnen met peuters rapporteerden vaker een verbetering van het gezinswelzijn dan 
gezinnen met alleen schoolgaande kinderen. 
 
Relatief gezien was het aandeel gezinnen met kinderen in de voorschoolse leeftijd dat een 
verbetering van het gezinswelzijn ervoer groter dan het aandeel gezinnen met oudere kinderen 
met een dergelijke ervaring. Gezinnen met oudere kinderen rapporteerden vaker helemaal 
geen verandering. Wij denken dat dit kan komen doordat jongere kinderen meer aandacht en 
steun nodig hebben dan schoolgaande kinderen en dat het voor deze leeftijdsgroep dus 
misschien gemakkelijker was om meer quality time samen door te brengen, wat uiteindelijk 
voor velen tot een verbetering van het welzijn leidde. Bovendien waren kinderen in de jongste 
groep zich, in vergelijking met oudere kinderen, wellicht minder bewust van de ernst van de 
situatie en de bredere impact ervan.  
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Beperkingen 
Er zijn een aantal beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het beschouwen 
van de resultaten die in dit verslag worden gepresenteerd. Ten eerste was de steekproef, 
hoewel er door de deelnemende gezinnen een grote verscheidenheid aan talen werd 
gesproken, niet representatief wat het opleidingsniveau van ouders betreft: de meeste ouders 
waren hoogopgeleid. Dit is niet ongebruikelijk voor dit soort onderzoek, maar het is zeker een 
beperking. Ten tweede, omdat het meest voorkomende antwoord op de meeste vragen geen 
verandering was, en er voor het grootste deel weinig variatie was tussen de categorieën veel 
minder/meer en iets minder/meer, hebben we besloten ze in onze analyses samen te voegen. 
Dit betekent dat onze resultaten mogelijk iets minder genuanceerd zijn dan we hadden 
bedoeld, want we kunnen niets zeggen over de omvang van de waargenomen veranderingen. 
Ten derde hebben we de ouders niet expliciet gevraagd naar hun taalgebruik met hun kinderen 
vóór de pandemie, maar naar hun taalgebruik meer in het algemeen. De veranderingen die 
als gevolg van de pandemie werden gerapporteerd, kunnen alleen worden geëvalueerd aan 
de hand van deze meer algemene maatstaf. Dit betekent dat onze evaluatie van dergelijke 
veranderingen misschien niet zo nauwkeurig is als deze had kunnen zijn. Ten vierde hebben 
we in de vragenlijst gevraagd naar het Nederlands versus "de andere taal/talen". Door alle 
andere talen dan het Nederlands in één categorie onder te brengen, konden we niets zeggen 
over eventuele verschillen tussen tweetalige, drietalige en viertalige gezinnen. Het betekent 
ook dat voor kinderen die naar een Engelstalige of tweetalige school gaan, de schooltaal 
(Engels) in deze categorie kan zijn opgenomen. Het is mogelijk dat dit geen taal is die thuis 
normaal gesproken wordt gebruikt en die daarom niet als ‘thuistaal’ kan worden beschouwd, 
zoals we in een groot deel van dit verslag hebben gedaan. Ten vijfde zijn al onze gegevens 
zelfrapportagegegevens. Voor een volledige en waarschijnlijk meer nauwkeurige analyse van 
de taalvaardigheid van kinderen zijn objectieve metingen (zoals toetsen op school) nodig. Ten 
slotte was deze enquête alleen een momentopname als het gaat om de ervaringen van 
gezinnen tijdens de pandemie (net toen de scholen weer opengingen na de tweede lockdown 
begin 2021). We weten niet hoe de hier gerapporteerde resultaten sindsdien veranderd 
kunnen zijn.  
 


