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Op internet circuleert een commercial met de titel ‘Children see, child-

ren do’. Een filmpje uit 2006 van een organisatie uit Australië. Het gaat 

over de invloed die je als ouder hebt op het gedrag van je kind. Je ziet 

volwassenen druk bellend over straat lopen, ongeduldig op de metro 

wachten, afval op straat gooien, naar elkaar schreeuwen. Steeds verge-

zeld door een kind, dat achter hen aanloopt, er naast staat en precies 

hetzelfde doet. Confronterende beelden, eindigend met de woorden: 

‘Make your influence positive’.  

Het is een bekend pedagogisch gegeven. Kinderen leren van al het ge-

drag dat je als ouder of opvoeder laat zien: in het dagelijks leven en in 

omgang met anderen. Iets wat we allemaal wel weten, maar toch ook 

weer vergeten. Het gaat zo onbewust. Daarom heeft dit filmpje ook zo’n 

effect: het is goed te beseffen dat alles wat jij doet of zegt, diepe indruk 

maakt op kinderen.

Ik moest aan dit filmpje denken toen ik met onze oudste een gesprekje 

had over het lezen van boeken. Hoe we er op kwamen weet ik niet meer, 

maar haar conclusie was in ieder geval “maar jij leest alleen maar de 

krant!”. Verbijsterd keek ik haar aan. Ik? Alleen de krant? Hoe kwam 

ze daar nu bij? Maar toen realiseerde ik me: ze ziet me eigenlijk nooit 

een boek lezen. Dat doe ik ‘s avonds, als de rust in huis is weer gekeerd. 

Eenzelfde ervaring had een vriendin van mij, die lekker een boek las op 

haar e-reader en van haar dochter te horen kreeg “en nu mag ik gamen 

op de tablet, jij zit er al de hele middag op!”. 

Children see, children do. Iets om ook tijdens het (taal)onderwijs te ont-

houden. Lees bijvoorbeeld het artikel over talensensibilisering: jouw 

positieve houding ten opzichte van andere thuistalen, heeft een groot 

effect op het talige klimaat in de klas! Laat zien hoe je zelf een schrijf-

opdracht aanpakt of hoe belangrijk je het contact met de ouders vindt. 

In dit nummer van MeerTaal vind je weer volop inspiratie ‘to make your 

influence positive’. 

En: laat kinderen zien dat jij ook leest! Ga tijdens het kwartiertje vrij 

lezen van je klas niet nakijken of voorbereiden, maar pak zelf een boek. 

Ga ik ook vaker doen, gewoon overdag!

Joanneke Prenger

Colofon
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MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift 
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