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1 INLEIDING 
 
Dit document gaat over meertaligheid bij kinderen met een verstandelijke beperking. Op de 
Mozarthof wordt ruim 20% van onze populatie meertalig opgevoed. Over meertaligheid in 
combinatie met een verstandelijke beperking is echter zeer weinig bekend. Onderzoeken over 
meertaligheid richten zich met name op de tweede taalverwerving binnen het reguliere onderwijs.  
 
De afdeling logopedie van Mozarthof geeft middels dit stuk een aanzet in het nadenken over 
meertaligheid binnen het ZML onderwijs, en voor Mozarthof in het bijzonder.  
 
Met dit protocol hopen wij leerkrachten, klassenassistenten, management team en ouders, 
handvatten te geven in het specifieke school- en thuis aanbod voor onze leerlingen met het 
Nederlands als tweede taal. 
 
• Wat kunnen wij als school in ons onderwijsaanbod doen om leerlingen zo bekwaam mogelijk te 

maken in de Nederlandse taal? 
• Welke rol speelt de moedertaal; in de eerste taalontwikkeling en in de ontwikkeling van de 

tweede taal, het Nederlands? 
• Wat is de meerwaarde van een goede samenwerking tussen school en ouders?  
Het is tevens prettig voor ouders van meertalige kinderen om informatie te verkrijgen over de visie 
op meertaligheid van Mozarthof en wat zij kunnen verwachten op dit gebied. 
 
In het eerste hoofdstuk geven wij een theoretisch onderbouwing vanuit de literatuur, waarbij 
meertaligheid aan bod zal komen. We proberen daarbij, waar mogelijk, steeds de vertaling naar onze 
doelgroep te maken, de ZML leerling. 
 
Het tweede deel van dit schijven zal gaan over de visie van Mozarthof ten aanzien van meertaligheid 
en de stappen die zij nog dient te maken om een professioneel en een kwalitatief goed beleid op het 
gebied van meertaligheid te ontwikkelen. Welke veranderingen dienen wij door te voeren van start 
tot eind van de schoolloopbaan van al onze leerlingen die meertalig worden opgevoed? 
 
In de bijlagen is aanvullende informatie te vinden:  
een vragenlijst die Mozarthof hanteert bij de intake van nieuwe meertalige leerlingen; 
adviezen die aan ouders van meertalige leerlingen gegeven kunnen worden; 
het Viertakt model van Verhallen, specifiek gericht op woordenschat; 
én informatie over hoe taalstimulering bij meertalige kinderen vorm gegeven kan worden. 
 
 
Afdeling Logopedie  
Februari 2015 
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2 MEERTALIGHEID 
 

2.1 WAT IS MEERTALIGHEID? 
We spreken van meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met 
meer dan één taal.  
• Het gaat hierbij om kinderen van ouders met een andere moedertaal dan het Nederlands, die 

vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed.  
• Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in 

kindercentra of op school het Nederlands als tweede taal.  
 
Hoewel er grote groepen mensen zijn die slechts één taal spreken, zoals Amerikanen en Chinezen, is 
twee- of meertaligheid in toenemende mate meer regel dan uitzondering. In bijna alle 
ontwikkelingslanden is de thuistaal een plaatselijke taal die verschilt van de officiële bestuurstaal, 
bijvoorbeeld Engels, Frans of Spaans. In andere gevallen is de thuistaal een dialect dat aanzienlijk van 
de standaardtaal kan verschillen. Ook in taalgrensgebieden is tweetaligheid bijna vanzelfsprekend en 
door verhoogde mobiliteit komen steeds meer mensen in een tweetalige omgeving terecht, 
bijvoorbeeld door taalgemengde huwelijken. 
 
Een tweetalige ontwikkeling kan simultaan of successief verlopen 
Simultaan: twee talen tegelijk verwerven, thuis in de eerste vier levensjaren. Dat proces verloopt in 
principe moeiteloos, binnen de mogelijkheden van het verstandelijk kunnen van het kind. 
Successief: twee talen om de beurt. De ene taal thuis: verwerven, de andere later op school; leren. 
Er ontstaat vaak een probleem. 
• Wanneer de tweede taal geleerd moet worden voordat de eerste taal goed en wel verworven is. 
• Wanneer het taalaanbod in eerste en/of tweede taal erg beperkt is. 
 
Meertalige ontwikkeling leidt in de eerste jaren vrijwel altijd tot vertraging, op alle fronten.  
Over het moment van starten van een meertalige opvoeding zijn verschillende opvattingen. 
De eerste opvatting gaat er van uit om zo vroeg mogelijk de meerdere talen aan te bieden in verband 
met de taalgevoelige leeftijd tot ca. 6 jaar. Hierin zouden de twee talen spontaan geleerd kunnen 
worden en dit vormt een goede basis. 
Anderen houden vast aan het principe dat kinderen eerst hun eigen moedertaal goed moeten 
beheersen voordat ze een vreemde taal leren. Zij gaan ervan uit dat de kennis van een tweede taal 
nooit hoger kan liggen dan de basiskennis van de moedertaal. Met deze aanpak zou worden 
vermeden dat kinderen de grammaticaregels en de woordenschat van de twee talen verwarren 
(interferentie) en door elkaar heen gebruiken. Zo blijken jonge kinderen uit taalgemengde gezinnen 
een kleinere woordenschat te beheersen in één taal dan hun leeftijdsgenoten. Met hun 
woordenschat van de andere taal erbij komen ze echter wel aan een groter totaal aantal gekende 
woorden. Op latere leeftijd halen ze hun achterstand in, en mits voldoende intellectuele 
vaardigheden, komen ze tot een grotere taalkennis in elk van beide talen dan hun leeftijdsgenoten. 
Ze komen immers door het vergelijken van beide taalstructuren tot een grotere meta-kennis over de 
taal. Dit zou hen ook een voorsprong geven bij het leren van een derde en vierde taal. 
 
 

2.2 BELANG VAN DE MOEDERTAAL 
Steeds meer kinderen krijgen een meertalige opvoeding, ook in Nederland.  
Ouders hebben een hele belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. Voor beide talen! 
Vaak wordt gedacht dat het goed is als meertalige kinderen zo snel mogelijk Nederlands gaan 
gebruiken als hun eerste taal. Dat je dus als ouder beter Nederlands kan spreken tegen je kind.  
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Juist door het blijven gebruiken van de moedertaal is het voor het kind makkelijker om een tweede 
taal aan te leren. De taalvaardigheid in de eerste taal hangt namelijk samen met de taalvaardigheid 
in de tweede taal. Als het kind een woordje in zijn eigen taal al kent, leert hij/zij dit begrip sneller in 
het Nederlands. (Scheele, 2010; Verhoeven, 2006, Cummins 2001) 
 
Het is daarnaast belangrijk dat je als ouders de eigen taal en cultuur waardeert. En dat je dit aan de 
kinderen laat merken. Dit geeft je kind namelijk zelfvertrouwen, een positief ik-beeld en is daarbij 
een goede basis voor succes op school. Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat als ouders 
positief zijn over de eigen taal, de kans groter is dat ze deze taal tegen de kinderen blijven spreken. 
En dit zorgt weer voor een goede ontwikkeling van de 
tweede taal (Okazaki, in: Cummins, 2001).  
 
 

2.3 MEERTALIGHEID EN VERSTANDELIJKE BEPERKING 
• 21.3 % van de Nederlandse bevolking is allochtoon. 
• Daarvan is 56 % niet-westers en dus 44 % westers allochtoon. (CBS 2014) 
• 20% van de leerlingen die Mozarthof bezoeken worden meertalig opgevoed. 
 
Kinderen met een verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met andere beperkingen zoals 
autisme, adhd, add, of epilepsie, hebben grote problemen in het verwerven van hun moedertaal en 
communicatie in het algemeen. Het blijkt dan ook vaak dat het lastig is om goed te analyseren waar 
een taalprobleem zijn oorsprong vindt. Er zijn meerdere factoren van invloed op de meertaligheid; 
zoals;  taalaanleg van het kind, intelligentie, specifieke kindkenmerken, de (stimulerende) omgeving 
van het kind en sociaal-economische factoren.  
Het is van belang dat een primair taalprobleem wordt uitgesloten, hiervoor is diagnostiek door een 
logopediste nodig.  
Kinderen met een beperking kunnen opgroeien met meerdere talen, maar dan op hún niveau en 
afhankelijk van de beperking. Er bestaat een risico dat ze geen van beide talen echt goed onder de 
knie krijgen. 
 
 

2.4 MAATWERK 
Er bestaat geen kant en klare oplossing voor meertalige kinderen binnen het ZML onderwijs. Ook 
volstaat het niet om alleen vanuit school te werken aan taalverwerving zonder goede informatie 
rondom de thuissituatie van het kind te hebben. Samenwerking en afstemming tussen school en 
ouders staan centraal, waarbij voor ieder kind een ander advies kan gelden. 
 
 
 
  



 

 MEERTALIGHEID, MOZARTHOF, 19-02-2015 6 

3 MOZARTHOF EN MEERTALIGHEID  
In het ZML onderwijs ligt meertaligheid ingewikkelder dan in het reguliere onderwijs. Kinderen met 
een verstandelijke beperking, met als gevolg ook beperkingen in de taalontwikkeling, hebben in 
sommige gevallen baat bij een eentalige opvoeding omdat zij beide talen minder gemakkelijk 
verwerven en onthouden. Het is zeker niet redelijk om van ons als ZML school te verwachten dat wij 
meertalige kinderen beide talen goed zullen aanleren: er is altijd een keuze noodzakelijk.  
Het gaat echter ook om een attitude, een grondhouding: de moedertaal van het kind, hoe gebrekkig 
soms ook ontwikkeld, is een essentieel deel van haar identiteit. Respect, nieuwsgierigheid en 
waardering daarvoor zal bijdragen aan haar ontwikkeling. 
Wij zijn van mening dat een open en welwillend klimaat daarbij al veel goed kan doen. Wanneer de 
eigen taal van de kinderen alle ruimte krijgt die mogelijk is, ook al is dat misschien weinig, zullen 
kinderen zich meer thuis voelen in school met alle positieve gevolgen van dien.  
 
Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak baat bij een eentalige opvoeding omdat zij 
beide talen minder gemakkelijk verwerven en onthouden.  
De Mozarthof heeft 20% van de leerlingen met meertaligheid. Zij laten zien dat ze meer moeite 
hebben met woordenschat, grammatica, uitspraak en idioom (eigenheid van de taal). Deze leerlingen 
hebben een specifieke aanpak nodig wat beschreven is in ons taalbeleid. 
 
 

3.1 ONS TAALBELEID   
Voor alle kinderen is een veilig klimaat de belangrijkste voorwaarde om (taal) te leren.  
Hoe realiseren we dat voor meertalige kinderen, wat zijn hun specifieke behoeften? 
• We geven concrete eenduidige adviezen naar ouders. (zie bijlage 2) 
• We houden er rekening mee dat (non-verbale) communicatie per cultuur kan verschillen 
• We observeren of meertalige kinderen zich veilig voelen 
• We zoeken informatie over de thuiscultuur 
• We tonen respect en belangstelling voor de thuistaal 
 
Welke regels gelden in de school voor het gebruik van thuistalen? In de onderlinge communicatie van 
kinderen, in de les, bij het zelfstandig werken en in de vrije tijd? 
In hoeverre kan en mag de thuistaal gebruikt worden ter ondersteuning van het leerproces? 
• Het aanbod in de klas is de Nederlandse taal. In enkele gevallen wanneer er sprake is van 

consequent onbegrip kan er gekozen worden om de moedertaal aan te bieden mits dit 
toereikend is voor de leerkracht (bijvoorbeeld de Engelse taal). Wenselijk is om de Nederlandse 
taal dan naast de moedertaal aan te bieden zodat een kind leert om in functionele situaties 
beide talen te begrijpen. 

• Een open klimaat t.o.v. de moedertaal is wenselijk. Wanneer de eigen taal van kinderen alle 
ruimte krijgt zullen ze zich meer thuis voelen met positieve gevolgen. 

 
Hoe kan school op één lijn komen met ouders? Als team geven we concrete en eenduidige adviezen 
aan ouders: 
• Spreek een taal die je goed spreekt. 
• Wees consequent in de taal die je met het kind spreekt en wissel niet in de talen naar het kind.  
• De thuistaal ‘laten vallen’ is meestal niet goed, zeker in het kader van de eigen identiteit! 

Aandacht voor de moedertaal van het kind is bevorderlijk voor een goede tweede 
taalverwerving. Het aanbod moet in beide talen van goede kwaliteit zijn. 

• In de meeste landen van herkomst is speciaal onderwijs een onbekend verschijnsel. De school 
heeft hier begrip voor en zal met geduld en aandacht ouders duidelijk maken dat binnen de 
Mozarthof alles in het werk gesteld wordt om het kind vooruit te helpen. Ook de onmisbaarheid 
van ouderlijke hulp moet expliciet gemaakt worden. 
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• We zijn ons ervan bewust dat de aanwezigheid van meertalige leerlingen in de school niet 
gezien hoeft te worden als een probleem of taakverzwaring, maar eerder als een extra verrijking 
voor leerlingen om zich voor te bereiden op een hedendaagse en flexibele samenleving.  

• We tonen een eensgezindheid binnen het team over de omgang met meertalige ouders, en over 
de aanpassingen in de school aan andere culturen.  

• Goede contacten met de ouders vinden we belangrijk. Dit draagt veel bij aan het overbruggen 
van verschillen tussen thuis en school. 

• Ieder meertalig kind heeft een eigen taalsituatie en deze is van grote invloed op de 
taalverwerving van het kind. Ieder gezin is weer anders wat betreft de gebruikte talen, en wat 
betreft de vraag door wie, wanneer, en waarover in welke taal wordt gecommuniceerd. Om de 
taalsituatie thuis in kaart te brengen zal er bij iedere meertalige leerlingen een vragenlijsten bij 
ouders afgenomen worden door de leerkracht. (zie bijlage 1.) 

• We zoeken uit wie de steunfiguur binnen de gezinssituatie is en betrek hen bij de het onderwijs. 
Succesvolle allochtone blijken meestal als kind thuis een ‘steunfiguur’ gehad te hebben; dit is 
vaak een tweetalig broertje of zusje geweest die hen heeft geholpen met de taal, hen 
aanmoedigde om door te zetten en de school af te maken, een vervolgopleiding te kiezen enz. 
Ook andere familieleden, mantelzorgers of vrienden kunnen natuurlijk zo’n functie hebben.  

• We proberen relevante informatie altijd mondeling over te brengen. Sommige ouders kunnen 
namelijk niet lezen. We schakelen indien mogelijk een meertalige collega in als tolk. Er worden 
inmiddels ook nieuwe apps ontwikkeld die in de toekomst mogelijk ook kunnen bijdragen in een 
goede onderlinge communicatie. 

 
 

3.2 ROUTING BIJ PLAATSING MEERTALIGE LEERLING 
Het traject bij aanmelding/ plaatsing van meertalige leerling loopt als volgt: 
• Binnen de CvB wordt aanmelding van een meertalige leerling besproken. CvB is initiatiefnemer 

om acties uiteen te zetten. 
• De afdelingsleider attendeert desbetreffende leerkracht voor het lezen van dit document over 

Meertaligheid. 
• Bij aanvang Mozarthof wordt een verwachtingen/ OPP gesprek met ouders gepland door 

leerkracht. Tijdens dit gesprek, desgewenst met tolk, wordt de verkorte vragenlijst 
meertaligheid afgenomen. 

• (zie bijlage 1) 
• Leerkracht en betrokken logopedist analyseren de lijst voor vertaling naar de klas en het 

onderwijsaanbod. 
• De gegevens worden in Logos verwerkt en waar nodig wordt een individueel plan opgesteld. 
 
 

3.3 ONDERWIJSAANBOD 
 

3.3.1 DRIE UITGANGSPUNTEN VOOR DE DIDAKTIEK: 
• Een meertalige ontwikkeling kan voor ieder kind een voordeel zijn. In vrijwel alle gevallen is 

meertaligheid geen kwestie van een vrije keuze, maar een feit.  
• Aandacht voor de moedertaal van het kind is bevorderlijk voor een goede tweede taal 

verwerving. 
• Aandacht voor gesproken taal, in de eerste en tweede taal, gaat altijd vooraf aan, en blijft 

belangrijker dan geschreven taal. 
 

3.3.2 WOORDENSCHAT 
Een belangrijke oorzaak van taalachterstand bij kinderen is een te beperkte Nederlandse 
woordenschat. Vaak is dit te wijten aan het feit dat kinderen een andere moedertaal hebben of dat 
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ze uit een taalarm thuismilieu komen. Door hun kleinere woordenschat hebben deze kinderen op 
school meer moeite met de hogere eisen die daar aan taalvaardigheid gesteld worden. 
Binnen Mozarthof is veel aandacht voor woordenschat onderwijs. Gedegen woordenschatonderwijs 
vormt een belangrijk fundament voor de schoolprestaties. Bij de jonge leerlingen is het 
woordenschat onderwijs onder andere opgenomen in de methode Fototaal, een methode die 
aansluit bij de interesses en ervaringen van ZML leerlingen. Door middel van spel, opdoen van 
ervaringen en zelf gemaakte foto’s  wordt het taalonderwijs ondersteund. Ook voor onze meertalige 
jonge leerlingen voldoet deze methode goed.  
Bij een meertalige leerling is het de beperkte woordenschat die het meeste opvalt bij de leerkracht. 
Aandacht voor woordenschat is daarom essentieel.  
 
Er zijn diverse woordenschatlijsten ontwikkeld.  
Zie http://www.slo.nl/downloads/archief/Duizend-en-een-woorden.pdf/   
Deze lijsten zijn bruikbaar als checklist. 
  

3.3.3 VIERTAKT MODEL VAN VERHALLEN 
Binnen Mozarthof hanteren wij het zogenaamde viertaktmodel, ook voor onze meertalige leerlingen. 
Bij het onderwijs aan taalzwakke kinderen is het niet nodig een andere didactische aanpak te 
hanteren, zij hebben echter wel meer aandacht, tijd en nog meer herhaling nodig dan andere 
kinderen. Spil van de didactiek is het model van de viertakt, ook wel het VSCC-schema genoemd. De 
vier verschillende fasen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij lopen bijna altijd in elkaar over.  
 

3.3.4 VISUALISERING 
Visualisering wordt in de dagelijkse begeleiding van onze leerlingen veel gebruikt, met name omdat 
onze leerlingen vaak moeite hebben met het begrijpen en verwerken van gesproken taal. De 
meertalige leerlingen halen hier ook hun voordeel uit. 
Het gebruik van visuele middelen vergroot de kans op goede communicatie. Visualisering zorgt 
ervoor dat verbale informatie beter beklijft, nieuwe begrippen worden sneller geleerd en de leerling 
zal zich beter kunnen concentreren. 
Binnen de groep van meertaligen is een goede observatie en afstemming op een kind essentieel.  
 

3.3.5 MEERTALIGE DIAGNOSTIEK EN LOGOPEDIE 
Iedere nieuwe leerling van Mozarthof zal door de afdeling logopedie gediagnostiseerd worden. 
Wanneer er sprake is van een meertalige leerling, dan zal in ieder geval een nulmeting van de 
passieve woordenschat voor het Nederlands bepaald worden, zodat leerkracht een goed inzicht 
heeft in het woordbegrip voor de tweede taal van de leerling.  
Aanvullend kunnen de volgende onderzoeksmiddelen ingezet worden: 
 
• Lexiconlijsten (voor de jongere leerlingen) 
• Schlichting Test voor Taalbegrip 
• Schlichting Test voor Taalproductie WO en zinsontwikkeling 
• Peabody, test voor passieve woordenschat 
• Spontane taal observatie 
• Auditief geheugen 
• Articulatie 
 
Na diagnostiek zal bekeken worden of er sprake is van een taalprobleem of stoornis of een 
taalachterstand. Van een taalprobleem of stoornis wordt in strikte zin alleen gesproken wanneer het 
kind beperkingen vertoont in de thuistaal, die niet overeenkomen met de verstandelijke 
beperkingen.  
Wanneer er alleen in het Nederlands problemen bestaan, dan spreken we van een taalachterstand.  

http://www.slo.nl/downloads/archief/Duizend-en-een-woorden.pdf/
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De logopedist tracht een goede diagnose te stellen. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. De 
diagnose is moeilijk te stellen doordat er geen gegevens zijn van uitkomsten van andere meertalige 
kinderen, hier kun je de testgegeven dus niet mee vergelijken. Ook de aanwezigheid van andere 
beperkingen kan de diagnose doen vertroebelen. 
 
Meestal maken praktische redenen de diagnose ook moeilijk realiseerbaar, denk bijvoorbeeld aan 
beperkte tolkmogelijkheden. Het inzetten van een tolk kost geld. Als er sprake is van een 
communicatieprobleem, en als dit ten koste gaat van het onderwijsleerproces van het kind, zal de 
school hiervoor budget vrijmaken. Dit wordt alleen ingezet wanneer er geen andere geschikte 
tolkmogelijkheden zijn, zoals een tweetalige collega of tweetalig persoon binnen de omgeving van 
het kind. Momenteel heeft een teamlid van Mozarthof de extra taak toebedeeld gekregen om als 
tolk te fungeren voor het Berbers.  
 
 

3.4 AANBEVELINGEN 
• Scholing team in viertakt model en woordenschatonderwijs inbedden 
• In MT overleg d.d. 28-09-‘15 is besproken dat Karin vd Mortel dit onderwerp meeneemt binnen 

haar scholing. 
• Welke woordenschatlijsten hanteren we op school? Hoe kan de leerkracht woordenschat in 

kaart brengen en op een makkelijke wijze bijhouden? 
• Dit zal de afdeling logopedie gaan uitzoeken. In hoeverre zijn de lijsten van Fototaal toereikend 

of kunnen we deze complementeren? 
• Welke specifieke software kan bijdragen aan een vergroting van de woordenschat en goede 

auditieve inslijping? 
• Inzetten van dit protocol bij de zittende leerlingen. Hoe gaan we dit doen? Neemt CvB hierin het 

initiatief?  
• Besproken op d.d. 28-09-’15 in MT. We kijken nu op leerlingniveau. Mocht een leerling 

vastlopen (dan volgen we de normale routing van het CvB) en komt er vanzelfsprekend een 
Melding Hulpvraag. Daarnaast is er aandacht voor NT2 problematiek tijdens de 
groepsbesprekingen. 

 
 
 
 

BRONNEN 
 
• Blumenthal, Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij 

auditief/communicatieve beperking”. 
 
• Seminarium voor orthopedagogiek, “omgang, communicatie en onderwijs: ”Adviezen voor een 

meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking. “ 
 
• wikipedia 
 
• Andrea Hubbers 

Logopedist/ BA (gebaren)taalkundige  
Ambulante Zorg Weerklank 
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BIJLAGE 1 - SCREENINGLIJST / ANAMNESELIJST 
Ieder meertalig kind heeft een eigen taalsituatie en deze is van grote invloed op de taalverwerving 
van het kind. Ieder gezin is weer anders wat betreft de gebruikte  talen, en wat betreft de vraag door 
wie, wanneer, en waarover in welke taal wordt gecommuniceerd. Om de taalsituatie in kaart te 
brengen is er een vragenlijsten ontwikkeld. 
Dit invullen blijkt een bijkomend positief effect te hebben, namelijk dat de ouders meer inzicht 
krijgen in hun eigen mogelijkheden ten aanzien van de taalontwikkeling van hun kind. Ook blijken zij 
na de afname van de lijst meer te gaan letten op de taalvaardigheid van hun kind en er aandacht aan 
te besteden. Ook hun betrokkenheid bij school en het onderwijs kan er door toenemen, wanneer zij 
zien dat school hen serieus neemt als partner. 
 
De vragenlijsten (gratis) te downloaden en zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, 
Italiaans, Turks en Grieks. 
http://www.sig-net.be/nl/publicaties/anamnese-meertalige-kinderen-amk_74.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.sig-net.be/nl/publicaties/anamnese-meertalige-kinderen-amk_74.aspx
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BIJLAGE 2 - ADVISERING OUDERS 
 

ALGEMENE ADVIEZEN VOOR OUDERS 
• Het dubbele taalaanbod moet consequent zijn. In een taalgemengd gezin spreken beide ouders 

steeds hun eigen moedertaal met het kind. 
• Er dient voldoende tijd voor het dubbele taalaanbod te worden vrijgemaakt, bijvoorbeeld 

voorlezen voor het slapengaan. Er moet dus minstens evenveel, en liefst meer, mondelinge 
communicatie in de twee talen zijn dan bij een eentalige opvoeding. 

• Het aanbod moet in beide talen van goede kwaliteit zijn. 
• Beide talen moeten evenwaardig gewaardeerd worden. Vooroordelen over de talen of de 

sprekers ervan dienen achterwege te worden gelaten. Een positieve waardering verhoogt de 
motivatie voor beide talen. 

 

WAT KUNNEN OUDERS ZELF DOEN? 
Ouders kunnen hun kind al vroeg voorbereiden op de Nederlandse schooltaal. Dit kan door thuis de 
volgende taalactiviteiten te ondernemen die de woordenschat en de kennis over taal vergroten. 
Gewenst is om dit in de moedertaal aan te bieden. 
• Het voorlezen van (prenten)boeken. 
• Voorlezen daagt kinderen uit om na te denken hoe verhalen in elkaar zitten. Kijk voor 

prentenboeken in verschillende talen op www.meertalen.nl.  
• Samen praten over het gelezen boekje. 
• Hierdoor is het makkelijker om het verhaaltje te begrijpen, wat belangrijk is voor de cognitieve 

(verstandelijke)ontwikkeling. 
• Het voeren van gesprekjes over dagelijkse dingen en meegemaakte 
• gebeurtenissen (tijdens het koken, in de supermarkt). Stel hierbij open vragen: “Wat denk je dat 

er nu gaat gebeuren?” “wat verkopen ze bij deze winkel?”  
• Samen praten over onderwerpen die het kind interessant vind 
• Bijvoorbeeld over auto’s, dieren, tv-programma, school, het bos, de zee,… 
• Het vertellen van verhaaltjes. Denk daarbij ook aan verhalen uit de eigen 
• cultuur? 
• Het zingen van liedjes/ versjes. Bijvoorbeeld met behulp van een cd met 
• kinderliedjes in de eigen taal 
• Wanneer mogelijk: samen oefenen met schrijven. Van de eigen naam, namen van familieleden, 

wat hij/zij vandaag heeft meegemaakt, een 
• briefje aan oma… 
• Kijk samen naar kinderprogramma’s. Op televisie of op een speciale dvd. 
 

BELANGRIJK VOOR LEERKRACHTEN 
• De attitude ten opzichte van de (taal)handicap is bij sommige allochtone ouders vaak meer 

verzorgend en berustend dan stimulerend. Probeer hier als leerkracht rekening mee te houden. 
• Voorlichting aan ouders over de waarde van thuistaal is zeer waardevol. 
 

OUDERAVONDEN 
• Probeer een uitnodiging voor een ouderavond of een andere bijeenkomst mondeling over te 

brengen of als dat niet kan, in de eigen taal. Sommige ouders kunnen namelijk niet lezen. 
Schoolbegeleidingsdiensten hebben vaak standaard materiaal hiervoor. 

• Probeer een meertalige vrijwilliger of collega in te schakelen en vertel dat van te voren aan de 
ouders. 

• Leg zorgvuldig uit dat het in Nederland gewoonte is dat alle ouders een zekere inbreng hebben, 
en dat de school dat ook van hen verwacht en waardeert. 

  

http://www.meertalen.nl/
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BIJLAGE 3 - HET VIERTAKT MODEL 
Bij het onderwijs aan taalzwakke kinderen is het niet nodig een andere didactische aanpak te 
hanteren, zij hebben echter wel meer aandacht, tijd en nog meer herhaling nodig dan andere 
kinderen. Spil van de didactiek is het model van de viertakt, ook wel het VSCC-schema genoemd. De 
vier verschillende fasen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij lopen bijna altijd in elkaar over. 
 
 
1. VOORBEWERKEN 
In deze fase wordt een gunstige beginsituatie gecreëerd. De voorkennis van de leerlingen wordt 
geactiveerd en ze worden betrokken bij het onderwerp. De leerkracht opent bij de kinderen als het 
ware dat gedeelte van het woordenschatnetwerk waar het aan te leren woord het beste kan worden 
ingebed. In het gunstigste geval slaagt de leerkracht er ook in bij de leerlingen een leerbehoefte te 
scheppen. 
 
 
2. SEMANTISEREN 
De leerkracht legt het woord helder uit. Dit gebeurt altijd in de context waarin het woord aan de 
orde is. De kinderen kennen op dat moment de betekenis, maar moeten zich de woorden nog eigen 
maken. Het is belangrijk om woorden niet als losse elementen, maar als onderdelen van clusters aan 
te bieden. De woordbetekenissen en woordrelaties moeten duidelijk worden gemaakt. De drie uitjes 
kunnen hierbij helpen: uitleggen, uitbeelden en uitbreiden. Bij het uitbreiden worden er woorden 
toegevoegd, waardoor clusters ontstaan. De drie uitjes helpen leerkrachten elk woordcluster kort en 
krachtig te semantiseren en de betekenissen helder te maken voor de kinderen. 
 
 
3. CONSOLIDEREN 
Als de betekenis van een woord duidelijk is, moet het woord met de betekenis nog worden 
onthouden. Bij het consolideren wordt dit ingeoefend. De woorden krijgen een plekje in het 
geheugen. Het blijkt keer op keer dat deze fase van de viertakt te weinig aandacht krijgt. En dat 
terwijl het van cruciaal belang is dat er vaak geconsolideerd wordt. Woorden die slechts één keer 
behandeld zijn, worden zo weer vergeten. Leerlingen moeten dus de gelegenheid krijgen om veel te 
kunnen oefenen met de woorden. 
 
 
4. CONTROLEREN 
Om te weten of de kinderen de woorden ook werkelijk onthouden hebben, moet de leerkracht later 
het ingeoefende woord terugvragen. Controleren is nagaan of de woorden en de behandelde 
betekenissen verworven zijn. Bij woordenschatonderwijs is het van belang dat het woordnetwerk 
systematisch wordt uitgebreid. Het is van belang dat woorden daarom thematisch worden  
aangeboden. Ook moet er veel aandacht zijn voor de selectie van die woorden. Ten slotte moet er 
gewerkt worden van oppervlakkige woordkennis naar diepe woordkennis en van receptief naar 
productief. 
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BIJLAGE 4 - TAALSTIMULERING BIJ HET MEERTALIGE KIND 
 

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE TAALSTIMULERING 
Om kinderen goed voor te bereiden op het basisonderwijs, maar ook om hen in hun jongste 
levensjaren een zoveel mogelijk simultane manier van tweede taalverwerving aan te bieden, zijn de 
zogenaamde voor-en vroegschoolse educatie programma’s ingevoerd (VVE programma’s.) Het gaat 
vooral om de mondelinge taalverwerving. Deze gedijt het beste in een handelingsgerichte omgeving 
die sterk interactief van aard is. Er zijn verschillende taalstimuleringsprogramma’s voor kinderen in 
achterstandsituaties ontwikkeld. Deze zijn over het algemeen sterk gericht op het verwerven van de 
tweede taal, maar zijn daar niet exclusief voor bedoeld. Ze zijn zo ‘open’ van structuur dat ze ook in 
het speciaal onderwijs goed bruikbaar zijn.: onderwijs op maat is steeds het uitgangspunt. Landelijke 
bekendheid kregen vooral de programma’s ’s Kaleidoscoop , Piramide van het CITO en taallijn. Ook 
bestaan er programma’s die zich tevens op het gezin richten, zoals opstapje of boekenpret. 
De voorlopige conclusie daarvan is dat investering in voor- vroegschoolse educatie een effectieve 
manier is om onderwijsachterstanden te voorkomen en in te lopen, mits de programmering aan een 
aantal kwaliteitscriteria voldoet. 
Het landelijk beleid was en is nog steeds sterk gericht op het vergroten van het bereik van VVE-
programma’s. Daar staat tegenover dat er opmerkelijk weinig aandacht is voor onderzoek naar de 
uitvoering en effectiviteit van de programma’s. Met het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd is het 
nauwelijks mogelijk betrouwbare en actuele uitspraken te doen over de daadwerkelijke effectiviteit 
van de programma’s die nu op grote schaal in Nederland worden uitgevoerd. 
 
Meertalige kinderen met extra problemen, zoals we die in ZML scholen aantreffen, vormen 
natuurlijke een bijzondere groep. Voor deze kinderen kan vroegtijdige interventie extra zinvol zijn. 
Immers, van meertalige kinderen met leer-en taalproblemen is vaak moeilijk vast te stellen welk deel 
van de problematiek op achterstand, resp. onder-stimulering berust, en welk deel op een ‘echte’, 
biologisch-medische stoornis. Dit gedeelte van de problematiek zou wellicht goed beïnvloedbaar 
kunnen zijn voor vroege interventie. De daarna resterende taalproblematiek zou dan vervolgens 
makkelijker te analyseren zijn, waarvoor dezelfde behandelingsmogelijkheden en prognoses zouden 
kunnen gelden als voor eentalige kinderen of meertalige kinderen die simultaan opgevoed worden. 
 

TAALAANBOD VOOR JONGE KINDEREN 
Inhoudelijk heeft een goed taalaanbod aan jonge kinderen die een taal verwerven de volgende 
elementen: 

veiligheid Taalverwerving komt tot stand in een veilige, 
emotioneel vertrouwde omgeving. Zoek een balans 
tussen stimuleren en met rust laten. 

Leerkracht gedrag is responsief, 
interactief en communicatief 

De leerkracht reageert op wat het kind zegt en doet. Zij 
is gericht op uitwisseling en communicatie. Fouten die 
het kind maakt, worden zoveel mogelijk genegeerd, de 
inhoud van de boodschap staat centraal 

Expansie 
Positieve en inhoudelijke feedback 
Vormfouten niet verbeteren 

Het taalgebruik van het kind kan worden uitgebreid en 
impliciet verbeterd door het onnadrukkelijk in correcte 
vorm te herhalen. 

Het taalaanbod is gevarieerd en 
handelingsgericht  
Concreet, boeiend en betekenisvol 
Uitgaan van wat het kind aandraagt 

De leerkracht zorgt dat er zoveel mogelijk wordt 
gepraat aan de hand van handelingen, tijdens het 
spelen en actief bezig zijn. Zij brengt variatie aan in de 
onderwerpen. Steeds gaat het om concrete dingen die 
voor het kind op dat moment interessant en belangrijk 
zijn. De beginsituatie van het kind, hetzij in de klas, 
hetzij thuis (voor zover bekend) vormt waar mogelijk 
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het uitgangspunt: wanneer het kind zelf verbaal 
initiatief neemt wordt daarop ingegaan, anders zoekt 
de leerkracht naar gespreksonderwerpen die 
belangstelling van het kind hebben. Zij gaat uit van het 
taalniveau van het kind en van de zone van de naaste 
ontwikkeling. 

Veel materiaal Het praten wordt waar mogelijk ondersteund door 
materiele ervaringen (speelgoed, puzzels, 
gebruiksvoorwerpen enz.) 

Veel praatgelegenheid Onderling praten van kinderen wordt gestimuleerd. In 
een groep jonge kinderen hoeft het nooit stil te zijn, 
behalve eventueel in de ‘stiltehoek’ of wanneer de 
leerkracht er expliciet om vraagt. Ook zachtjes praten 
tijdens individueel spel en ‘hardop denken’ is zinvol 
voor de taalverwerving. 

Veel herhaling 
Directieven zijn zinvol, maar let ook 
steeds op flexibiliteit 

Herhaling, ook in verschillende situaties is belangrijk om 
bijv. woordbetekenissen te consolideren. Zorg dat het 
boeiend blijft. Opdrachten als: “doe.. ,ga naar.. 
,pak…enz. zijn voor jonge kinderen een goed middel om 
taal te leren. Eerst eenvoudig, dan geleidelijk steeds 
moeilijker, zoals :”ga naar.. pak.. en ga dan..” 

Veel verbale rituelen 
Veel liedjes, drama en spelletjes 
Veel werken met rijmpjes en ritme 

Vaste zinnetjes en uitdrukkingen bij bepaalde 
activiteiten en gebeurtenissen geven het kind 
duidelijkheid en veiligheid én zijn makkelijk te 
onthouden. Liedjes en spelletjes helpen bij het 
verwerven van woord- en grammaticakennis. Drama 
activiteiten zijn in het begin vaak moeilijk, maar kunnen 
heel stimulerend werken wanneer kinderen zich 
voldoende veilig voelen. 

Prentenboeken Prentenboeken vormen een belangrijke ondersteuning 
voor de taalverwerving. Mogelijkheden zijn onder 
andere: in kleine groepjes of individueel interactief 
vertellen bij plaatjes, of (bij meer taalvaardige kinderen) 
voorlezen; praten en verhalen laten natekenen of 
naspelen; kinderen samen prentenboeken laten 
bekijken, elkaar ‘voorlezen’; schrijven bij plaatjes, enz. 

Woordenschatvergroting Het uitbreiden van de woordenschat van het kind is 
steeds een belangrijk, impliciet aandachtspunt van het 
taalaanbod. Wees alert op de momenten dat het kind 
‘ontvankelijk’ lijkt voor een nieuw woord en maak daar 
gebruik van. Bied woorden in verschillende situaties 
aan.  

 
Een goed taalaanbod vereist geen speciale middelen of maatregelen. Taalaanbod komt tot stand 
tijdens het gewone alledaagse taalgebruik in de klas, tijdens het werken, het spelen, samen eten, bij 
de instructie en bij de sociale taalfuncties zoals groeten. Dit taalgebruik is het belangrijkste voorbeeld 
voor het kind en het belangrijkste ‘hulpmiddel’ voor de leerkracht om het kind te begeleiden bij de 
taalverwerving. Dit geldt overigens voor alle ZML leerlingen. 
Daarnaast maakt de leerkracht ook gebruik van methodes voor de mondelinge taal, zoals Fototaal. In 
deze methode zijn overigens veel van de bovenstaande elementen opgenomen. 
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TAALAANBOD AAN OUDERE KINDEREN 
Veel aspecten van het inhoudelijke taalaanbod aan jonge kinderen, zoals hierboven weergegeven, 
blijven ook voor oudere kinderen natuurlijk belangrijk. 
Veiligheid in de groep en een goede relatie met de leerkracht is altijd van grootste belang. Uitgaan 
van de belevingswereld van de leerling en van haar beginsituatie blijft een belangrijk pedagogisch-
didactisch uitgangspunt. Veel van onze leerlingen, ook al zijn dit oudere kinderen, zullen vanwege 
een jong ontwikkelingsniveau het meeste baat hebben bij het taalaanbod dat past bij het jonge kind. 
Deze sluit immer het beste aan bij hun manier van denken en communiceren. 
Het taalaanbod aan oudere leerlingen zal zich behalve taalvaardigheid van het kind ook moeten 
richten op de cognitieve mogelijkheden. Kinderen kunnen qua leeftijd toe zijn aan wat abstractere 
begrippen, zoals tijd, vroeger, maar daar nog niet de woorden voor beschikbaar hebben. In het 
taalaanbod dient dan aan beide aspecten aandacht besteed te worden, rekening houden met de 
cognitieve mogelijkheden van kinderen. Het leerkracht-handelen blijft voor oudere kinderen min of 
meer gelijk aan dat van jonge kinderen; responsief en interactief, met positieve, inhoudelijke 
feedback. Er blijft veel praatgelegenheid in de klas en er ligt veel nadruk op woordenschat. 
Prentenboeken blijven belangrijk, maar daarnaast komen ook andere boeken aan de orde. Formeel 
taalonderwijs wordt steeds belangrijker naarmate het kind ouder wordt en cognitief meer aankan. 
Woordenschatonderwijs kan nu bijvoorbeeld gebruik maken van schriftelijke woordenlijsten, 
geschreven woorden bij afbeeldingen enz. en dat kan zeer bevorderlijk zijn voor de taalverwerving. 
Ook geschreven taal, geeft net als afbeeldingen een visuele ondersteuning aan de verbale informatie. 
 
 
 


