
Wat	  vind	  je	  de	  voordelen	  van	  2-‐talig	  zijn	  ?	  
	  
Sebastiaan	  (7)	   Dat	  weet	  ik	  niet	  precies.	  	  Maar	  ik	  vind	  het	  wel	  leuk.	  
	  
Pauline	  (11)	   Ik	  heb	  meerdere	  kansen	  op	  iemand	  te	  stuiten	  die	  ik	  kan	  verstaan.	  
	  
Timon	  (9)	   Weet	  ik	  niet…	  
	  
Emile	  (13)	   1:	  Je	  kan	  meerdere	  talen	  praten.	  2:	  Je	  kan	  andere	  mensen	  verstaan,	  dat	  is	  toch	  handig	  
	  
Thomas	  (10)	   Dan	  moet	  ik	  minder	  studeren.	  De	  anderen	  moeten	  harder	  werken	  voor	  Engels,	  ik	  vind	  het	  makkelijker	  omdat	  ik	  Nederlands	  heb.	  
	  
Hanna	  (12)	   Zo	  kan	  je	  het	  journaal	  van	  andere	  talen	  begrijpen.	  
	  
Daniel	  	  (18)	   Je	  kunt	  meer	  met	  mensen	  communiceren	  
	   Interviewer:	  Ben	  je	  ook	  beter	  in	  multitasking	  (zoals	  ze	  in	  de	  onderzoeken	  zeggen)?	  Daniel:	  Ik	  heb	  niet	  echt	  opgelet,	  maar	  ik	  kan	  
	   wel	  goed	  switchen	  als	  ik	  huiswerk	  maak,	  dan	  kijk	  ik	  weer	  effe	  tv	  etc.	  
	  
Yuri	  (10)	   Je	  hebt	  eigenlijk	  een	  ander	  deel	  familie	  dat	  ook	  een	  andere	  taal	  spreekt	  dus	  het	  is	  leuk	  dat	  je	  met	  hen	  ook	  kan	  praten	  
	  
Yoshua	  (6)	   Ik	  weet	  niet	  wat	  voordelen	  zijn.	  	  
	   Interviewer:	  Dat	  je	  bijvoorbeeld	  Engels	  kunt	  praten	  met	  opa	  en	  oma	  in	  Engeland	  en	  Nederlands	  met	  opa	  en	  oma	  in	  Nederland.	  
	   Dat	  is	  een	  voordeel.	  Yoshua:	  Wat	  je	  daar	  zei,	  is	  helemaal	  waar	  voor	  mij!!	  	  	  
	  
Yorgos	  (9)	   Je	  kan	  ook	  met	  andere	  mensen	  en	  kinderen	  praten	  als	  je	  op	  vakantie	  naar	  Griekenland	  gaat	  
	  
Natalia	  (12)	   Het	  is	  handig	  als	  ik	  het	  kan	  verstaan	  als	  ze	  Grieks	  spreken.	  
	  
Alec	  (13)	   Ik	  kan	  daardoor	  beter	  Engels	  spreken	  (grootste	  voordeel),	  ik	  kan	  met	  anderen	  spreken,	  voor	  mijn	  Bac,	  	  
	  
Tess	  (10)	   Het	  is	  beter	  om	  2	  talen	  te	  spreken	  want	  dan	  kan	  je	  met	  mensen	  uit	  2	  landen	  praten,	  en	  het	  is	  ook	  makkelijker	  om	  een	  3de	  taal	  te	  
	   leren	  en	  ik	  kan	  met	  me	  Nederlandse	  familie	  praten.	  
	  
Tinka	  (10)	   Dat	  je	  met	  iedereen	  kan	  praten	  
	  
Kallista	  (6)	   Je	  kan	  met	  iedereen	  praten!	  
	  
	  



	  
	  
Mathias	  	  (13)	   	   	   Het	  is	  een	  voordeel	  om	  twee	  talen	  te	  spreken	  omdat	  ik	  de	  mensen	  zo	  beter	  begrijp.	  	  
	  
Sourour	  	  (9)	   	   	   Het	  voordeel	  is	  dat	  je	  meerdere	  uitspraken	  hebt	  en	  dat	  helpt	  weer	  als	  je	  nog	  meer	  andere	  talen	  leert.	  
	   	   	   	   Ik	  ben	  blij	  dat	  ik	  twee	  talen	  spreek.	  Ik	  ken	  veel	  mensen	  die	  alleen	  maar	  Frans	  spreken	  en	  die	  graag	  meerdere	  talen	  zouden	  willen	  
	   	   	   	   spreken.	  	  	  
	  
Amir	  (8)	   	   	   Pools	  ging	  vanzelf	  en	  ik	  heb	  Nederlands	  geleerd	  toen	  ik	  4	  jaar	  was.	  	  Het	  is	  voor	  mij	  wel	  goed.	  En	  ik	  wil	  ook	  nog	  Italiaans	  en	  Chinees	  
	   	   	   	   leren.	  
	  
Polly	  (7)	   	   	   Het	  is	  bijzonder	  omdat	  niet	  iedereen	  het	  kan.	  De	  meeste	  kinderen	  op	  mijn	  school	  praten	  maar	  1	  taal.	  
	  
Catharina	  (9)	   	   	   Het	  is	  best	  wel	  bijzonder	  want	  er	  zijn	  veel	  kinderen	  die	  gewoon	  maar	  1	  taal	  spreken.	  	  Ook	  voel	  je	  je	  vrijer	  en	  je	  kan	  meer	  vrienden	  
	   	   	   	   maken	  
	  
	  
Wat	  vind	  je	  de	  voordelen	  van	  3-‐talig	  zijn	  ?	  
	  
Carla	  (13)	   Als	  mijn	  zus	  en	  ik	  iets	  willen	  zeggen	  wat	  anderen	  niet	  hoeven	  te	  weten,	  hebben	  we	  altijd	  een	  gezamenlijke	  taal	  die	  anderen	  niet	  
	   spreken.	  We	  hebben	  altijd	  een	  extra	  taal!	  
	   Een	  ander	  voordeel	  heb	  je	  later	  met	  je	  studie.	  
	   En	  het	  is	  altijd	  beter	  om	  meerdere	  talen	  te	  spreken.	  
	  
Liam	  (9)	   Ik	  vind	  het	  leuk	  dat	  ik	  drie	  talen	  spreek.	  Als	  ik	  namelijk	  ergens	  naartoe	  ga,	  kan	  ik	  die	  taal	  spreken.	  
	   Ik	  kan	  ook	  de	  goede	  taal	  met	  mijn	  vrienden	  spreken.	  	  
	   Verder	  kan	  ik	  met	  mijn	  zus	  geheime	  dingen	  zeggen	  waar	  anderen	  bij	  staan.	  
	  
Marta	  (13)	   Het	  is	  een	  groot	  voordeel!	  Ten	  eerste	  vindt	  iedereen	  het	  bijzonder.	  Iedereen	  zegt	  dat	  het	  me	  van	  pas	  zal	  komen	  in	  mijn	  leven,	  en	  
	   ik	  denk	  dat	  ze	  gelijk	  hebben.	  Het	  is	  heel	  nuttig	  dat	  ik	  Engels	  spreek.	  Een	  ander	  voordeel	  is	  dat	  wanneer	  ik	  een	  woord	  niet	  in	  de	  
	   ene	  taal	  weet,	  ik	  hem	  meestal	  wel	  in	  de	  andere	  taal	  ken.	  Dat	  helpt!	  
	   Italiaans	  helpt	  me	  veel	  voor	  het	  schrijven	  in	  het	  Frans	  en	  Engels	  helpt	  altijd	  overal.	  Dat	  is	  een	  echte	  referentietaal.	  
	  
Charlotte	  (6)	   Omdat	  ik	  niet	  altijd	  tegen	  iedereen	  Frans	  kan	  praten.	  En	  omdat…	  ik	  weet	  het	  niet	  
	  
Paloma	  (9)	   Het	  is	  leuk	  omdat	  als	  ik	  iets	  geheims	  tegen	  mama	  wil	  zeggen	  als	  me	  vriendinnen	  er	  zijn	  kan	  het	  gewoon	  in	  het	  Nederlands	  
	   Op	  school	  leren	  we	  ook	  talen	  en	  ik	  vind	  het	  leuk	  om	  steeds	  meer	  talen	  te	  kennen.	  



	   Eerst	  had	  ik	  een	  blaadje	  papier	  en	  een	  potlood	  en	  op	  het	  schoolplein	  ging	  ik	  mensen	  inschrijven	  die	  Nederlands	  wilden	  leren	  dus	  
	   ik	  heb	  ze	  Nederlands	  geleerd.	  En	  vanaf	  die	  tijd	  kunnen	  sommige	  vriendinnen	  enkele	  woordjes	  praten.	  
	   Soms	  is	  het	  lastig	  om	  ook	  te	  lezen	  en	  schrijven	  in	  alle	  talen,	  want	  het	  is	  veel	  extra	  moeite,	  maar	  ik	  ben	  wel	  blij	  
	  
Victor	  (10)	   Het	  is	  best	  leuk.	  Want	  als	  je	  maar	  één	  taal	  spreekt,	  is	  ook	  een	  beetje	  saai	  en	  een	  beetje	  weinig.	  	  
	   Nederlands	  lijkt	  op	  Engels	  dus	  je	  kan	  beter	  Engels	  spreken.	  Je	  kan	  in	  Nederland	  gewoon	  met	  iedereen	  Nederlands	  praten.	  
	  
Ines	  (10)	   Dat	  is	  leuk	  omdat	  je	  heel	  veel	  vrienden	  kan	  hebben,	  vooral	  als	  je	  op	  vakantie	  bent,	  kan	  je	  met	  iedereen	  praten.	  
	   Het	  is	  een	  beetje	  moeilijk	  omdat	  je	  als	  je	  gaat	  schrijven,	  je	  een	  beetje	  Frans	  en	  een	  beetje	  Nederlands	  ga	  schrijven,	  en	  dat	  is	  een	  
	   beetje	  moeilijk.	  Met	  praten	  heb	  ik	  dat	  niet,	  alleen	  met	  schrijven.	  	  
	   	  
Hugo	  (12)	   Ik	  weet	  niet	  waarom	  maar	  ik	  vind	  het	  leuk	  om	  die	  3	  talen	  te	  kunnen	  spreken.	  Als	  je	  naar	  Portugal	  gaat,	  kun	  je	  Portugees	  spreken	  
	   en	  als	  je	  naar	  Nederland	  gaat,	  kun	  je	  Nederlands	  spreken!	  
	  
Eva	  (7)	   Het	  is	  leuk,	  omdat	  mijn	  vriendinnen	  dan	  vragen:	  kun	  je	  die	  taal	  praten	  en	  kun	  je	  die	  taal	  praten.	  Dat	  vind	  ik	  leuk.	  
	  
Mila	  (5)	   Leuk,	  omdat	  ik	  dan	  met	  mijn	  papa	  Tsjechisch	  kan	  praten.	  	  


