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De basis - definitie

Kinderen die in het dagelijks leven afwisselend mee r dan één taal 

gebruiken in contact met anderen, zijn meertalig (Muysken, 2002)

Het gaat niet om beheersing, maar om gebruik van de  talen



De basis – kennis is macht

Om verantwoord advies te kunnen geven heb je véél en 

gedetailleerde informatie nodig over de meertalige thuissituatie.



De basis - variabelen

• Talen
• Personen
• Situaties
• Doelen per taal



De basis - talen

• Welke talen worden er gebruikt?
• Worden hiervan dialecten gebruikt?
• Zijn het alleen mondelinge talen of ook schriftelijke talen?
• Wat is de status van die talen?

Doorvragen (lage status taal wordt soms verzwegen)!



De basis - personen

• Wie spreekt welke taal?
• Hoe vaardig is deze persoon in die taal?
• Hoe vaak is die persoon aanwezig?



De basis - situaties

• Met mama een boekje lezen
• Met papa afwassen
• Huiswerk maken met oudere broer/zus
• Skypen met opa en oma
• Troosten
• Naar bed brengen
• Etc….



De basis - doelen per taal

• Taalbegrip
• Taalproductie
• Lezen
• Schrijven
• Op welk niveau? 
• In welke situaties? (Koranles of bij de bakker?)
• Mogelijke verhuizingen/emigraties?



TOC



Oefening: Wat wordt er gezegd?









En nog eentje…









En nu jullie…





Tutaonana ya wiki tatu alhamisi saa kumi

En nu wij…



Meertalig en TOC

Communicatiehulpmiddel inrichten en gebruiken



Digitaal 
communicatiehulpmiddel

• Spraakcomputer
• App



Meertaligheid en gebaren

• Welke taal of talen met gebaren ondersteunen?

• Hoe meertalige ouders de gebaren aanleren?

• Wanneer ouders een cursus NmG volgen, kunnen ze dan de 
vertaalslag maken naar hun thuistaal en daarbij ook gebaren 
gebruiken? Welke tips zijn er?

• Welke gebaren kies je? Dezelfde in het Nederlands en de andere 
taal? Of juist verschillende? En op welke manier de gebarenschat 
uitbreiden?

• Hoe gebaren en grammaticale elementen in combinatie met de 
verschillende talen toepassen?



Meertalige communicatiecursus



Meertalige communicatiecursus



Vergis je niet!





• Gratis downloads op
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033476655/Meertalige-ontwikkeling

o Vragenlijsten

o Folders  voor professionals

o Folders voor ouders in het Nederlands, Engels, Frans, Turks, Arabisch, Chinees, 

o Tips voor kinderboeken in het Arabisch, Berbers, Turks, Chinees, Hindi, 
Papiamento Somalisch, Spaans

• www.Nik-nak.eu

• www.meertalig.2link.be
• www.mamalisa.com
• Pictogrammenwoordenboek, 

uitgever Die Keure, Brugge

Tips en websites



a.hubbers@kentalis.nl
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