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Meertaligheid in Nederland
Meer dan 2,5 miljoen mensen
zijn opgegroeid met een of
meerdere talen naast het
Nederlands

KNAW, 2018

Vragen over OC bij meertaligheid
Welke taal of talen ondersteunen?
En met welke gebaren/communicatievormen dan?
Hoe neem je het sociale netwerk mee?

De basis - definitie
Kinderen die in het dagelijks leven
afwisselend meer dan één taal
gebruiken, zijn meertalig
Muysken, 2002
Simultaan

T1 & T2

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

T2
Sequentieel

T1

Taalontwikkeling: som der delen
Middelen
• Mogelijkheden / beperkingen individu
Kansen
• Sociale factoren:

⁃ rijkdom taalaanbod
⁃ kans taal zinvol te gebruiken

Motivatie
• Noodzaak in de omgeving
• Kansen, voorkeuren
Kohnert, 2010

Theoretische verkenning
Kohnert (2010)
• Ongelijkmatige verdeling van vaardigheden over T1 en T2
• Positieve en crosslinguïstische verbanden tussen de talen
op structureel en/of conceptueel niveau
• Individuele variatie al naar gelang de sociale context
Paradis (2010)
• Jonge kinderen (< 3 jaar) meestal dominant in 1 taal
• Taalvaardigheid afhankelijk van onset en exposure;
belangrijk om informatie hierover te hebben
• Profieleffect: uitval niet gelijk op alle domeinen

Mythes rondom meertaligheid
Hardnekkige mythe:
“Kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen beter met één taal opgroeien”
• Ze kunnen wél twee talen verwerven, op
hun niveau.
• Woordenschat dominante taal wel kleiner
dan bij ééntaligen (input).
• Positieve transfer T1 => T2 vooral bij
successieve meertaligheid
Kay-Raining Bird et al., 2016

Problemen bij diagnostiek meertaligen
• Je spreekt de 1e taal niet
• Onvoldoende geschikte testen
• Overlap NT2 / Communicatiestoornis
• Tijdgebrek
• Afstemming met sociale netwerk
• Kennis over tweetalige ontwikkeling ontbreekt

Protocol
Anamnese
• Navragen meertalige situatie
• Gebruiken tolk volgens BID
Onderzoek
• Neem alle talen mee
Verslag
• Nuanceer de bevindingen

Anamnese- Onderzoek - Verslag
• Gebruik een anamnese meertaligheid; zie Blumenthal & Julien
(versie 2009)
• Tolk inzetten

Anamnese – Onderzoek - Verslag
Neem alle talen mee
• Taalanalyse1 van de taal van het kind in de thuistaal
• Gebruik een tolk volgens BID2: Briefing – Interactie - Debriefing
• Instrumenten: zo mogelijk aangepast aan meertalige kinderen
(Speakaboo3, tweetalige lexiconlijsten4)
• Observaties: functionele benadering (Taalstandaard5 ,
Communicatiematrix6
• Dynamic Assessment
1: Julien, 2008
2: Langdon, 2002
3: Blumenthal, 2018

4: Schlichting, 2006
5: Slofstra et al., 2006
6: Rowland & Fried-Oken, 2010

Anamnese – Onderzoek - Verslag
Nuanceer de bevindingen
• Rapporteren over meertalige thuissituatie
• Interpreteer in perspectief van de meertalige situatie
van het kind
• Beschrijf de wijze van interpretatie nauwkeurig
• Bij testresultaten vermelden of test genormeerd is
voor meertalige kinderen
• Vermeld geen Q-scores / SD’s waar dat niet mag

De basis
Om verantwoord advies te kunnen geven heb je véél en gedetailleerde
informatie nodig over de meertalige thuissituatie
1. Anamnese meertaligheid
2. Vragenlijst adviezen meertaligheid:
vragen voor ouders
3. Vragenlijst adviezen meertaligheid:
onderzoeker met ouders
4. Vragenlijst naar barrières
5. Zelfbeoordeling beheersing van
verschillende talen (voor ouders)

Deze instrumenten,
kinderboeken en folders
voor ouders in
verschillende talen zijn
hier te downloaden:
https://shop.acco.be/nlbe/items/978903347665
5/Meertaligeontwikkeling

OC en meertaligheid
communicatiemogelijkheden
die passen bij de culturele en
linguïstische context van de
cliënt

communicatiemogelijkheden in alle
situaties, inclusief de
natuurlijke omgeving
van de cliënt

Als dit je
uitgangspunten zijn…

communicatiemogelijkheden in
interactie met
verschillende
gesprekspartners

…dan is het belangrijk om bij
de inzet van OC rekening te
houden met de verschillende
talen die een rol spelen in de
omgeving van de cliënt
Mindel & John, 2018

Wetenschappelijke evidentie meertaligheid en OC
• Zowel ondersteuning van moedertaal als omgevingstaal
Dukhovny & Kelly, 2015

• Talige omgeving: vraag & aanbod
Grosjean, 1989

• Betrokkenheid gezin
Bailey et al., 2006

Risico’s bij negeren moedertaal/culturele achtergrond
• Culturele bias professionals
Soto, 2000

• Afwijzing communicatiemiddel
Ratcliffe, Cress, & Soto, 1997; Johnson et al., 2006

• Mismatch, bijvoorbeeld bij symboolkeuze
Soto & Yu, 2014

• Minder communicatiemogelijkheden op school
en/of thuis
Dukhovny & Kelly, 2015

• Bedreiging voor socio-emotionele relaties met
familieleden
Yu, 2013; Angulo-Jimenez, 2018

Communicatief beperkt + meertaligheid:
gebarentaal

Gebarencursus altijd ook in thuistaal en visueel

Grafische symbolen

Grafische symbolen

• Rekening houden met
culturele normen en
waarden
Soto & Yu, 2014

• Core vocabulary passend
bij taal en situatie
• Flexibel systeem
Yu, 2018

OC en voorlezen in T1/T2
Mogelijkheden voor initiatiefname vergroten
• Ruimte scheppen door pauzes in te lassen
• Open vragen stellen
• Reageren op initiatieven van het kind
• OC modelen
Kent-Walsh & Rosa-Lugo, 2006

OC en voorlezen in T1/T2
Modelen: Read – Ask – Answer (RAA)
• Lees voor en maak gebruik van het OCmiddel
• Stel een uitnodigende vraag
(wie/wat/waar/waarom) en laat de
antwoordmogelijkheden op het OC-middel
zien
• Beantwoord de uitnodigende vraag met
behulp van het OC-middel
Kent-Walsh et al., 2010

Samenvatting: welke doelen/situaties/partners?
• Communicatiedoelen
• Taalverwervingsdoelen
• Doelen voor socio-emotionele
ontwikkeling en adaptatie

Judith Stoep
j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl

Relevante links
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Themanummer VHZ over meertaligheid
https://www.kentalis.nl/tos-en-meertaligheid
Siméa handreiking meertaligheid TOS
Werkwijze ‘Meertaligheid onder de loep van Auris, Kentalis en NSDSK
http://www.culturaldiversity.com.au/service-providers/multilingualresources/communication-cards
https://meertaligheidentaalstoornissenvu.weebly.com/recentontwikkelde-materialen.html
https://aac.sfsu.edu/content/multicultural-aac
https://www.assistiveware.com/innovations/bilingual-aac
https://www.assistiveware.com/blog/how-support-bilingual-aac-user

Bronnen - 1
•

Angulo-Jiménez, H. (2018). Bilingualism and autism: Addressing parents’ frequently asked questions. SIG 1 Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 3, 98–

•

105.
Blumenthal, M. (2009). Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking. Leuven: Acco.

•
•

Blumenthal, M. (2018). Speakaboo. Een nieuw instrument voor observatie van spraakontwikkeling bij meertalige kinderen. Presentatie WAP, 18 januari 2018, OAB
Amsterdam.
Blumenthal, M., & Julien, M. (2009). Anamnese meertaligheid. Taalaanbod en attitudes t.o.v. betrokkene talen. Versie 2.

•

Dukhovny, E., & Kelly, E. B. (2015). Practical resources for provision of services to culturally and linguistically diverse users of AAC. SIG 14 Perspectives on Cultural
and Linguistic Diversity, 22, 25–39.

•
•

Grosjean, F. (1989). Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person. Brain and Language, 36(1), 3-15.
Johnson, J. M., Inglebret, E., Jones, C., & Ray, J. (2006). Perspectives of speech language pathologists regarding success versus abandonment of AAC.
Augmentative and Alternative Communication, 22(2), 85-99.

•

Kay-Raining Bird, E., Genesee, F., & Verhoeven, L. (2016). Bilingualism in children with Developmental Disorders: A narrative review. Journal of Communication
Disorders, 63, 1 - 14.
Kay-Raining Bird, E., Trudeau, N., & Sutton, A. (2016). Pulling it all together: Maximizing bilingualism in children with developmental disabilities. Journal of
Communication Disorders, 63, 63 - 78.

•

•

Kent-Walsh, J., Binger, C., & Hasham, Z. (2010). Effects of parent instruction on the symbolic communication of children using AAC during storybook reading.
American Journal of Speech-Language Pathology, 19, 97–107.
Kohnert, K. (2010). Bilingual children with primary language impairment: Issues, evidence and implications for clinical actions. Journal of Communication Disorders,

•

43(6), 456-473.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). (2018). Talen voor Nederland. Amsterdam: KNAW.

•

Bronnen - 2
•

Langdon, H.W., & Cheng, L.L. (2002). Collaborating with interpreters and translators. A guide for communication disorders professionals. Eau Claire, WI: Thinking

•

Publication.
Mindel, M., & John, J. (2018). Bridging the school and home divide for culturally and linguistically diverse families using augmentative and alternative communication

•
•

systems. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 3(12), 154-163.
Muysken, P. (2002). Bilingual speech: a typology of code-mixing. Cambridge: Cambridge University Press.
Paradis, J. (2010). The interface between bilingual development and specific language impairment. Applied Psycholinguistics, 31(2), 227-252.

•

Parette, P., Huer, M. B., & Wyatt, T. A. (2002). Young African American children with disabilities and augmentative and alternative communication issues. Early
Childhood Education Journal, 29(3), 201-7.

•
•

Ratcliffe, A., Cress, C., & Soto, G. (1997). Communication isn’t just talking: What’s new in AAC. ASHA, 39(2), 30-36.
Rowland, C., & Fried-Oken, M. (2010). Communication Matrix: a clinical and research assessment tool targeting children with severe communication disorders.
Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine , 319–329.

•

Schlichting L. (2006). Lexiconlijsten Marokkaans-Arabisch, Tarifit-Berber en Turks: instrumenten om de taalontwikkeling te onderzoeken bij jonge Marokkaanse en
Turkse kinderen in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij-JIP, 2006.
Slofstra-Bremer, C. F., van der Meulen, S., & Spelberg, H. L. (2006). De Taalstandaard, een observatie-instrument voor taalonderzoek bij kinderen van 1: 6-4: 0 jaar.
Logopedie en Foniatrie, 78(9), 268-275.

•

•

Soto, G. (2000).We have come a long way...” AAC and multiculturalism: From cultural awareness to cultural responsibility. SIG 12 Perspectives on Augmentative and
Alternative Communication, 6, 1-3.
Soto, G., & Yu, B. (2014). Considerations for the provision of services to bilingual children who use augmentative and alternative communication. Augmentative and

•

Alternative Communication, 30(1), 83–92.
Yu, B. (2013). Issues in bilingualism and heritage language maintenance: Perspectives of minority-language mothers of children with autism spectrum disorders.

•

American Journal of Speech-Language Pathology, 22(1), 10–24.

Bronnen - 3
•

Yu, B. (2018). Bilingualism and autism: a summary of current research and implications for augmentative and alternative communication practitioners. Perspectives
of the ASHA Special Interest Groups SIG 12, 3, 146-153.

