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ennis is de motor voor groei van werkgelegenheid en 
welvaart voor iedereen. Ook in Leiden, internationale 
kennisstad. Door de eeuwen heen is Leiden uitge-
groeid tot een stad van wetenschappers, onderzoe-

kers, studenten en bedrijven, die internationaal op verschillende 
vakgebieden toonaangevend zijn.
Leiden is een internationaal georiënteerde stad waar meertalig-
heid veel voorkomt. De Leidse bevolking bestaat op dit moment 
uit meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Eén op de drie 
kinderen in Leiden groeit op in een meertalige thuissituatie. Uit 
een onderzoek in 2013 blijkt dat Leidse consultatiebureauartsen 
en- verpleegkundigen, logopedisten, jeugd- en schoolartsen, 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit het primair on-
derwijs kennis hebben over meertaligheid, maar hier toch meer 
over zouden willen weten. 75 Procent van hen krijgt namelijk 
regelmatig vragen van opvoeders over ontwikkeling van taal, 
achterstanden en hoe om te gaan met een meertalige thuissitu-
atie en 70 procent heeft zelf vragen over dit onderwerp, in de 
VVE-voorscholen is dit zelfs 90%. Vandaar dit symposium.
In het OnderwijsKansenplan 2014-2017 ‘Samen Werken aan 
OnderwijsKansen’ hebben we met alle partners samen de doe-
len en acties voor deze periode opgesteld. We hebben daarin 
gezegd dat in Leiden de  professionals dezelfde taal moeten 

spreken richting ouders en kinderen als het gaat om meertalig-
heid.
Dit is een echte OnderwijsKans!
Internationaal onderwijs hoort bij meertaligheid. Het basisonder-
wijs is het fundament van kennis en kunde voor deelname aan 
een internationale samenleving. In deze tijd van globalisering 
en in een maatschappij waarbij grensoverschrijdend denken de 
standaard is, neemt het belang van internationalisering toe. De 
voorbereiding op deelname aan een internationale samenleving, 
het wereldburgerschap vindt zijn grondslag in het basisonder-
wijs. Daar krijgt een leerling een gereedschapskist (toolkit) tot 
zijn beschikking die gaandeweg verder aangevuld wordt. En wat 
is het dan mooi als deze gereedschapskist van het kind via zijn 
of haar meertaligheid al deels is gevuld.
Kinderen moeten hun capaciteiten kunnen benutten en het 
maximale uit zichzelf kunnen halen. Meertaligheid moeten we 
als kans zien en niet als achterstand of beperking. We willen 
immers onze kinderen goed voorbereiden op een toekomst 
in een internationale samenleving, de kenniseconomie en de 
arbeidsmarkt van morgen. Dus moeten we samenwerken en 
kennis delen.

Frank de Wit, wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid
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‘Meertaligheid is een kans’

COLOFON 
Dit inspiratiemagazine 
over meertaligheid is een 
een malige uitgave van de 
gemeente Leiden.
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“Het zou ons niet moeten verbazen dat 
mensen in huis een andere taal spreken 
dan buitenshuis”, stelt Nortier. “Politici 
en media hebben er een handje van om 
te zeggen dat mensen thuis “Alloch-
toons” praten, alsof dat een schande is 
en ze dan niet geïntegreerd zijn. Maar 
stel je eens voor dat je als Nederlander 
gaat verhuizen naar Thailand. Zou je dan 
binnen twee jaar ook met je kinderen 
thuis aan tafel Thai spreken?” Nortier kan 
het zich niet voorstellen. “Ik denk dat we 
met twee maten meten als het gaat om 
het gedrag van migranten en ons eigen 
gedrag.” 
Er wordt nog weleens gedacht dat een 
meertalig kind zich beter op één taal kan 
focussen, maar ook daar maakt Nortier 

korte metten mee. “De ene taal gaat niet 
ten koste van de ander, integendeel! Met 
het spreken, verstaan, lezen en schrijven 
van een taal ontwikkelt je systeem zich, 
waar de andere taal ook weer profijt van 
heeft.” Zo blijkt uit onderzoek dat het 
voorlezen van meertalige kinderen in hun 
moedertaal op den duur ook hun woor-
denschat in het Nederlands vergroot. 

Taal in huis 
Taalkundigen moedigen juist aan dat 
er thuis iets anders dan Nederlands 
wordt gesproken, legt Nortier uit. “Het 
is essentieel dat ouders met hun kind 
praten in de taal die zij het beste kennen. 
Een goede beheersing van de moeder-
taal is voor een kind een stevige basis 

“Hoe kunnen wij verwachten dat mensen die hier naartoe verhuizen altijd en overal 
Nederlands praten?” Aan het woord is taalwetenschapper Jacomine Nortier, universitair 
hoofddocent taalkunde aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in meertaligheid.

“Meertaligheid is niet fout, maar een feit.” Onderzoeker en logopedist 
Mirjam Blumenthal valt meteen met de deur in huis. “Maar hoe gaan we 
om met dat feit, als een meertalig kind het niet zo goed doet met taal?” 

om andere dingen te leren. Je een taal 
eigen maken is immers veel meer dan 
alleen grammaticale regels en woorden 
onthouden. Taal helpt kinderen de wereld 
te ontdekken. Je kunt pas begrijpen wat 
“gisteren” betekent als je taal hebt om 
dat te benoemen. En dan maakt het 
niet uit of die taal nu Turks, Nederlands, 
Berber of Engels is.” 
Om kinderen thuis te stimuleren in hun 
taalontwikkeling moet er volgens Nortier 
dus niet gekeken worden naar welke 
taal zij spreken. “Veel praten, voorlezen, 
rijmpjes maken, televisieprogramma’s kij-
ken en samen bespreken en praten over 
situaties buiten het hier en nu; die dingen 
helpen geweldig goed om kinderen taal-
vaardig te maken.” Blumenthal werkt bij Kentalis en ziet daar 

veel kinderen met auditieve of communi-
catieve beperkingen. “Binnen die groep 
zitten ook weer kinderen die meerta-
lig zijn. Bij kinderen met wie het niet 
makkelijk gaat met taal, kan er sprake 
zijn van een taalachterstand of van een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Van een 
TOS is sprake als een kind traag is zonder 
duidelijke reden.” 

Het is belangrijk te weten of het een 
achterstand of een TOS betreft, stelt 
Blumenthal: “Taalachterstand heeft een 
goede prognose, TOS een slechte. Bij een 
achterstand is voor- en vroegschoolse 
educatie een goed idee, terwijl je bij TOS 
moet denken aan logopedie, gespeci-
aliseerde hulp en speciaal onderwijs.” 
Volgens de vakliteratuur heeft vijf tot 
zeven procent van alle kinderen een TOS. 
Blumenthal: “Dat betekent dat er in elke 
groep op de peuterspeelzaal een kindje 

met een TOS zit. Dat moeten we goed in 
de gaten houden.” 

Hersengymnastiek
Om taalontwikkelingsstoornissen onder 
de aandacht te brengen, kwam Kentalis 
met een campagne . Op de poster “Heeft 
Jos ‘n TOS” staan alle signalen van een 
TOS vermeld. Onder meer een kleine 
woordenschat, slechte verstaanbaarheid 
en het maken van erg korte zinnen wor-
den genoemd. 
Toch is Blumenthal de eerste om toe te 
geven dat de verschijningssoorten van 
een TOS en een taalachterstand erg op 
elkaar kunnen lijken, zelfs als je weet 
waar je op moet letten. “Het kan moeilijk 
zijn om onderscheid te maken. Daarom 
wil ik professionals aanraden om bij twij-
fel hulp te zoeken en kinderen door te 
sturen naar een audiologisch centrum.” 
Bij een meertalig kind met een TOS 
blijft het volgens Blumenthal goed om 

meertalig op te voeden. “Als je eentalig 
zou gaan opvoeden dan heeft het kind 
straks in één taal een vreselijke achter-
stand, in plaats van in twee. Wat schiet je 
daarmee op? Meertaligheid is bovendien 
goed voor cognitieve functies. Het is 
hersengymnastiek, óók bij kinderen met 
een TOS.” 

‘GOED GEREGELD’
“Bij een taalontwikkelingsstoor
nis is vroegtijdige signalering 
erg belangrijk. Dat is iets wat de 
gemeente Leiden goed geregeld 
heeft door middel van het aanbod 
preventieve logopedie. Op het 
Centrum Jeugd en Gezin en bij 
veel peuterspeelzalen en basis
scholen zijn logopedisten aanwezig 
die taalachterstanden en ontwik
kelingsstoornissen kunnen  
signaleren.” 
Marga van Mil, logopedist  
OnderwijsAdvies
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‘De ene taal gaat niet 
ten koste van de ander, 
integendeel!’

Taalachterstand  
of taalstoornis?

InterviewInterview

http://www.kentalis.nl/professionals/onze-expertise/spraak-en-taal/meertaligheid
http://www.kentalis.nl/professionals/onze-expertise/spraak-en-taal/meertaligheid
http://www.kentalis.nl/Kentalis-is-er-voor/Taal-en-spraak/Herken-TOS
http://www.kentalis.nl/Kentalis_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=8059&OriginItemID=0&CustID=785&ComID=1&DocID=398&Ext=.pdf
http://www.kentalis.nl/Kentalis_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=8059&OriginItemID=0&CustID=785&ComID=1&DocID=398&Ext=.pdf


Meertalige gezinnen stuiten vaak op 
onbegrip. Jeanette Heikens van JES Rijn-
land geeft een treffend voorbeeld: “Wij 
adviseren meertalige ouders vaak om ook 
hun kinderen meertalig op te voeden. 
Dat iemand verschillende talen spreekt, is 
volgens ons iets om trots op te zijn. Maar 
in een supermarkt kan een compleet 
andere situatie ontstaan. Daar krijgen 
diezelfde ouders de opmerking naar hun 
hoofd geslingerd dat ze in het Nederlands 
moeten praten als ze in een vreemde taal 
met hun kind bespreken wat ze ’s avonds 
zullen gaan eten.”
Dergelijke praktijkvoorbeelden roepen 

tal van vragen op bij ouders. Welke talen 
moeten mijn kinderen eigenlijk leren? 
Moeten ze die talen alleen kunnen spre-
ken of ook schrijven? Welke taal spreken 
we thuis? In welke taal communiceren 
we met onze kinderen als er andere 
mensen bij zijn? Hoe reageer ik als ik een 
vraag stel in mijn moedertaal, maar mijn 
kind antwoord geeft in het Nederlands? 
Is mijn moedertaal eigenlijk ook wel de 
moedertaal van mijn kind?

Positief effect
Tijdens de cursus Talen in Balans gaan 
meertalige ouders in vier bijeenkomsten 
zelf op zoek naar de antwoorden op 
deze vragen. Het doel is om bij de ouders 

Veel meertalige ouders worstelen met de opvoeding van 
hun kinderen. Hoe zorg je er voor dat je kinderen buitens-
huis goed mee kunnen komen, maar dat je ook zelf nog 
goed met ze kunt blijven communiceren? Deze problema-
tiek staat centraal in de cursus Talen in Balans, ontwikkeld 
door De Taalstudio (van Maaike Verrips), en in Leiden  
uitgevoerd door OnderwijsAdvies en JES Rijnland.

bewustwording aan te wakkeren dat hun 
rol bepalend is in de taalontwikkeling van 
hun kind. Bijvoorbeeld door afspraken 
te maken dat de ene ouder het kind toe-
spreekt in het Nederlands en de andere 
in zijn of haar moedertaal. Of door een 
kind bewust naar een kinderdagverblijf 
te brengen om ervoor te zorgen dat het 
automatisch meer in aanraking komt met 
de Nederlandse taal.
De praktijk wijst uit dat het bewust bezig 
zijn met taalontwikkeling een positief 
effect heeft, op zowel ouders als kinde-
ren. Meertaligheid zorgt ervoor dat het 
kind kan participeren in de Nederlandse 
leefomgeving, terwijl de ouders zich ten 
opzichte van hun kind nog steeds goed 
kunnen uiten in de taal die ze het best 
beheersen.

Uit onderzoek blijkt dat het meeste effect op de ont-
wikkeling van een kind behaald wordt als zowel in 
het gezin als in kinderdagopvang of peuterspeelzaal 
gerichte programma’s worden gevolgd. JES Rijnland 
heeft verschillende gezinsgerichte programma’s in 
haar aanbod en voert toeleidingsactiviteiten uit naar 
instellingen met een VVE programma voor kinderen. 
De logopedisten van OnderwijsAdvies voeren diverse 
activiteiten uit in het kader van VVE beleid, zoals 
logopedisch onderzoek op indicatie en voorlichting 
en advies bij meertalig opvoeden.

Sluitende aanpak
In overleg met de GGD, JES Rijnland, OnderwijsAd-
vies (logopedie), Stichting Peuterspeelzalen Leiden 
(SPL) en de gemeente Leiden zijn in 2013 afspraken 
gemaakt over een sluitende aanpak voor doelgroep-
kinderen VVE, het indiceren voor VVE, het verwijzen 
en toeleiden. Binnen deze afspraken signaleert de 
Jeugdgezondheidszorg de doelgroepkinderen VVE: 
kinderen die op grond van het opleidingsniveau van 

de ouders onder de gewichtenregeling van het Rijk 
vallen, en kinderen die hier niet aan voldoen maar 
een zwak taalniveau hebben en risico lopen op (taal) 
achterstand vanwege een (combinatie) van omge-
vingsfactoren.  
Kinderen met een zwak taalniveau worden doorver-
wezen naar de logopedisten van OnderwijsAdvies 
om na te gaan of er sprake is van een taalstoornis 
of taalachterstand. Bij een taalstoornis is verdere di-
agnostiek of behandeling nodig. Indien het om een 
taalachterstand gaat, krijgt de ouder het advies om 
haar kind gebruik te laten maken van een VVE peu-
terspeelzaal (of kinderdagverblijf). De jeugdarts geeft 
hiervoor de indicatie. Zo nodig wordt JES Rijnland 
gevraagd om ouders te begeleiden bij de aanmel-
ding en/of ouders wegwijs te maken met de voorzie-
ningen in de wijk en het aanbod van opvoedings- en 
ontwikkelingsstimulerende activiteiten. Zowel de SPL 
als JES Rijnland koppelen aan de jeugdgezondheids-
zorg terug als het kind ingeschreven of geplaatst is.  

Omdat de jeugdgezondheidszorg vrijwel 100 procent van de kinderen in 
beeld heeft, ligt het voor de hand dat het CJG/jeugdgezondheidszorg ook 
de eerste vindplaats is voor kinderen die in aanmerking komen voor VVE.

Absolute beginners: 
hoe ga je hier als 
professional mee om? 
Het gaat om kinderen 
die binnenkomen op 
een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal, of 
school, zonder dat ze 
de Nederlandse taal 
machtig zijn. Jeroen 
Aarssen, adviseur van 
Sardes gaat hier op 
levendige wijze op in. 
Hij begint op bijgaand 
filmpje in het Turks, om 
de deelnemers te laten 
voelen hoe nieuwko
mers zich voelen. 

Sluitende aanpak voor toeleiding naar VVE

We zijn er op tijd bij!

‘ Ieder begin is moeilijk’
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Toeleiding van VVETalen in Balans

In vier meetings 
naar taalbewuste 
ouders

EN NU DE PRAKTIJK
“Ook mijn ervaring is dat meertalige ouders 
soms zoekende zijn naar de beste manier om 
hun kind op te voeden. Het mooie van deze 
cursus is dat ouders geen verhaal krijgen 
voorgeschoteld, maar zelf op zoek gaan naar 
antwoorden.”
Aukje Moerdijk, jeugdarts 0-4 GGD Zuid- 
Holland

www.onderwijsadvies.nl
www.jesrijnland.nl
http://youtu.be/ahfl_Dy5JNU


‘Je kunt de wereld pas ontdekken en begrijpen  
als je een instrument hebt om die wereld te  
benoemen.’
TAALWETENSCHAPPER JACOMINE NORTIER

‘Meertaligheid is hersengymnastiek’
ONDERZOEKER MIRJAM BLUMENTHAL

‘Meertaligheid moeten we als kans zien en niet als  
achterstand of beperking’
FRANK DE WIT, WETHOUDER ONDERWIJS IN LEIDEN

‘Taalachterstand is een schrikwoord’
JEANETTE HEIKENS, JES RIJNLAND

‘Als mensen me zien, denken ze soms dat ik ze 
niet kan verstaan, vanwege mijn hoofddoekje. 
Maar ik heb hersens onder mijn doekje hoor.’
DAGVOORZITTER EN CABARETIÈRE JETTY MATHURIN

Op 12 november bezochten ruim 140 CJG-artsen en jeugdverpleegkundigen, pedagogisch  
medewerkers van voorschoolse voorzieningen, leerkrachten uit het primair onderwijs en an-
dere professionals die met meertaligheid in aanraking komen het symposium ‘Meer Talen  
is Mooi’, een initiatief van de gemeente Leiden. De highlihts in quotes, foto’s en op film.
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Meer Talen is Mooi!

Symposium Symposium

http://youtu.be/6x_1Jx46KOU


Volgens Verrips is er nauwelijks discussie 
over de vraag waarom we meertaligheid 
moeten omarmen: “We weten immers 
dat het talige, cognitieve en sociaal-emo-
tionele voordelen heeft. Maar meertalig-
heid levert ook maatschappelijke benefits 
op. Zo is het goed voor de economie van 
een exportland als het onze. Ga maar 
na: met de interculturele kennis die je 
daarmee opdoet vergroot je immers de 
kwaliteit van je onderhandelingen en dus 
van je business.”

Constructiever
Toch vragen veel professionals zich nog 
steeds af of twee (of drie) talen leren niet 
te veel is voor een kind, constateert zij. 
“Alsof onze hersenen een emmer zijn 
die op een gegeven moment overloopt 
als je er te veel in stopt. Terwijl hersenen 
juist als spieren werken: hoe meer je ze 
gebruikt, hoe beter ze worden.”
Wat haar betreft ruilen we de beeld-
spraak van de emmer om voor een ande-
re: muziek maken. “Terwijl je gitaar leert 
spelen krijg je en passant van alles mee 
over klanken, noten, ritme, compositie 

Hoe kunnen we meertaligheid op scholen ondersteunen? 
Een belangrijke vraag, vindt Maaike Verrips van  
De Taalstudio. “Immers: iedereen vindt meertaligheid  
positief. De hoogste tijd om de kracht ervan te  
verzilveren.”

en samenspel. Intussen moet je ook nog 
veel oefenen en de techniek onder de 
knie krijgen. Die beeldspraak vind ik veel 
constructiever. Dus weg met de emmer. 
Leve de muziek!”

Schoolvoorbeelden
Verrips  kent inmiddels tal van goede 
voorbeelden, bijvoorbeeld uit de toolkit 
van Lucide. Deze bieden aanknopings-
punten voor hoe scholen meertaligheid 
kunnen ondersteunen. Dus nu aan de 
slag, luidt haar devies. “Liever vandaag 
nog dan morgen.”

Beeldspraak meertaligheid kan constructiever 

‘Weg met de  
emmer. Leve  
de muziek!’

3X AAN DE SLAG  
IN DE KLAS

•  Iemand jarig? Grijp je kans. Vraag 
welk liedje er in zijn of haar land 
gezongen wordt. 

•  Zorg dat leerlingen trots zijn 
op hun taal. Hoe? Bijvoorbeeld 
door in de hal een groot bord te 
hangen met welke talen er op 
jouw school allemaal gesproken 
worden, en door wie.

•  Leg een woordenbank aan, 
samen met jouw leerlingen. 
Maak je leerlingen als het ware 
medeverantwoordelijk: ‘Weet jij 
nog een cool woord voor in de 
woordenbank?’ 

“De behandelaar moet uitgaan van een mindset waarbij meer-
taligheid als ‘normaal’ wordt gezien”, stelt Mirjam Blumenthal, 
onderzoeker bij Kentalis. Hij of zij ondersteunt de meertaligheid, 
moedigt ouders aan en komt met adviezen. In een behandel-
plan staan doelen voor beide talen. Daarvoor moet wel eerst 
een duidelijke analyse zijn van de hulpvraag: wat is de stoornis 
in elke taal? Ook moet er commitment zijn van de ouders. “En 
dat is nog best lastig, als je ouders hebt die vanuit hun cultu-
rele achtergrond niet willen horen dat hun kind een ‘stoornis’ 
heeft”, aldus Blumenthal. Inschakeling van de huisarts of het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, wil ouders dan nog wel eens 
over de streep trekken.

Verstopspel
Ouders en behandelaar bepalen samen de in te zetten midde-
len. Die middelen passen in het normale leven, zodat het geen 
moeite vergt. “Neem het verstopspel”, licht Blumenthal toe. 
“Het kind moet een aantal verschillende voorwerpen zoeken. De 
ouder noemt de Nederlandse namen van de voorwerpen. Terwijl 
het kind de voorwerpen zoekt, herhaalt het de woorden. Zo 
neemt het werkgeheugen toe. Uitgangspunt bij behandeling is 
steeds de kracht van ouders zelf.” 
Handig hulpmiddel voor behandelaars is een meertaligheidsite 
van de VU Amsterdam. Die geeft per moedertaal (31 stuks) 
informatie over welke taalproblemen je tegen kunt komen. Met 
de Story Creator-app kunnen kinderen verhalen maken met 
een toetsenbord, dat is aangepast met letters in de eigen taal. 
Ouders kunnen met hun eigen stem tekst toevoegen aan foto’s. 
Op Leesplein vind je kinderboekjes in acht vreemde talen.

Meertalige logopedie bij een kind met een 
taalontwikkelingsstoornis is altijd logo-
pedie met aandacht voor de verschillende 
talen in het leven van het kind; op school, 
in de speeltuin, bij familie. Met een  
behandelplan voor alle talen. 

EN NU DE PRAKTIJK 
“Ik heb vorig jaar met mijn collega’s een cursus meer
taligheid gevolgd. Deze informatie sluit daarop aan.  
Ik vind het goed dat mensen van bijvoorbeeld een 
kinderdagverblijf of een consultatiebureau dit ook 
meekrijgen. Mensen zeggen wel eens dat je zoveel 
mogelijk Nederlands moet spreken. Maar dat is niet zo. 
Kies de taal die veilig is voor ouders en kind.”
Femke Boddé 
Logopedist SBO De Vlieger, Leiden

‘Uitgangspunt is de kracht van ouders zelf’ 

Pak niet alleen Nederlandse 
taalstoornis aan
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Meertaligheid in de klas Meertalige logopedie

http://www.taalstudio.nl
http://steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/actueel/6-nieuwe-toolkits-meertaligheid-lucide-project
http://steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/actueel/6-nieuwe-toolkits-meertaligheid-lucide-project
http://www.kentalis.nl/Professionals/Academie/Professionals-vertellen/Logopedie-bij-meertalige-kinderen:-meertalige-logopedie-
www.cjg.nl
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/Welkom
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/Welkom
https://itunes.apple.com/nl/app/story-creator-easy-story-book/id545369477?mt=8
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=8&sm=1


Wat gebeurt er als een meertalig kind met 
mogelijke taal- of spraakproblemen wordt 
doorverwezen naar het Audiologisch  
Centrum van het LUMC? Fiene van Dam 
(klinisch linguïst en logopedist) en Suzanne 
van der Kraan (coördinator en logopedist) 
geven antwoord. 

“Bij een vermoeden van niet goedlopende taalontwikkeling is 
het belangrijk om een kind zo vroeg mogelijk te laten onderzoe-
ken”, vertelt Van der Kraan. Het Audiologisch Centrum brengt 
de taalvaardigheid van het kind in kaart en geeft advies over 
een vervolgtraject. “In de afgelopen jaren hebben wij het aantal 
meertalige kinderen dat bij ons binnenkomt flink zien stijgen”, 
aldus Van der Kraan. “En dat is een heel diverse groep”, vult 
Van Dam aan. “Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld al vanaf 
hun geboorte gewend aan verschillende talen, terwijl anderen 
pas voor het eerst Nederlands horen als ze naar de basisschool 
gaan. En dan gaat het ook nog eens om allerlei verschillende 
talen, die zich allemaal op hun eigen manier ontwikkelen.” 
Juist die diversiteit maakt het lastig om een eenduidige aanpak 
te ontwikkelen. Van Dam: “We zijn continu op zoek naar hoe 
we deze kinderen het beste kunnen diagnosticeren. Alleen hun 
Nederlandse taalvaardigheid testen is natuurlijk niet genoeg, we 
moeten dieper kijken.” 

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? “We voeren een intakegesprek 
en doen een uitgebreide anamnese waarbij we kijken naar wat 
een kind kan in het Nederlands en in andere talen”, legt Van 
Dam uit. “De wat oudere kinderen maken een taaltoets en 
bij kinderen onder de zes jaar wordt met behulp van een tolk 
door een linguïst gekeken wat het kind kan in zijn moedertaal. 
Tenslotte formuleren we een advies en raden we bijvoorbeeld 
psychologisch onderzoek, logopedie of een bepaalde onderwijs-
keuze aan.” 

“Goodmorning, goodmorning, good
morning.” Elke keer als Myrna Feuerstake  
van de Engelse taalmethodologie  
EarlyBird deze woorden met een vrolij-
ke intonatie zegt, zwaait ze met beide 
handen. “Rise up and shine.” Feuerstake 
staat op en spreidt haar armen boven 
haar hoofd. Dit is het lied waarmee 
de lagere groepen hun Engelse lessen 
beginnen. Die worden gemarkeerd door 
een aap-handpop. “Monkey spreekt 
alleen Engels”, legt Feuerstake uit, “zo 
worden kinderen uitgedaagd om Engels 
te praten.”

Beweging
Na een succesvolle proef in Rotterdam 
werken nu 1.100 Nederlandse scholen 
met deze gecertificeerde methodologie 
voor vroeg vreemdetalenonderwijs  
(vvto). EarlyBird maakt leerlingen ver-
trouwd met communicatie in een andere 

EN NU DE PRAKTIJK
“Goed om te weten wanneer ik meertalige kinderen 
kan doorverwijzen voor nader onderzoek. Interessant 
ook om te horen wat er na zo’n verwijzing precies ge
beurt. Dit kan ik weer doorgeven aan mijn collega’s bij 
de GGD die spreekuren doen op het Centrum Jeugd en 
Gezin en op basisscholen.”
Marjolijn van Ommeren, staflogopedist bij de GGD met 
tevens een eigen praktijk.

EN NU DE PRAKTIJK
“EarlyBird spreekt ons aan. De 
didactiek is dezelfde als die wij 
gebruiken in de Internationale 
Klas. Wij hebben veel kinderen 
van expats. Buitenlandse gezinnen 
willen we wat kunnen bieden.”
Babette van Leeuwen 
Directeur OBS de Telders, Leiden 

taal, op een leeftijd waarbij hun taalge-
voeligheid het grootst is. Het begint met 
een uur per week en breidt zich uit tot 
twee uur en integratie in andere lessen. 
Het resultaat? Kinderen verlaten het  
basisonderwijs met een taalniveau van 
eind tweede klas voortgezet onderwijs.  
EarlyBird koppelt taal aan beweging, 
waardoor taal concreet wordt. Als 
voorbeeld geeft Feuerstake het verhaal 
van de enormous Elephant die met 
crazy Crocodile en magical Monkey het 
Statue of Liberty gaan bekijken. Terwijl ze 
vertelt, beeldt ze uit wat de  dieren doen. 
“Beweging zorgt voor energie, waardoor 
leerlingen fris de andere lessen ingaan.”

Bezwaren
Op de Zijlwijkschool en Het Kompas heb-
ben de kinderen Engelse les volgens de 
EarlyBird-gedachte. “Uit mijn team kwa-
men eerst bezwaren”, vertelt directeur 

Jan Westerbeek. “‘Mijn Engels is  
niet goed.’ Of: ‘Verbeter eerst maar 
het Nederlands van de kinderen’. Maar 
leraren hebben allemaal minimaal havo 
gedaan. Die kennis van het Engels ís er 
nog wel.” 
Inmiddels geven groep 8-leerlingen 
presentaties in het Engels en onderhou-
den ze contacten met leeftijdgenoten in 
andere landen. Jan: “Ook peuterspeelzaal 
Ot en Sien, die onderdak heeft in Het 
Kompas, wil nu Engelse les.”

EarlyBird toont aan dat tweetalig onderwijs geen extra tijd kost, leidt tot 
betere Nederlandse taalontwikkeling en meer energie brengt in de lessen. 
Kinderen verlaten de basisschool met een taalniveau op eind tweede klas 
van het voortgezet onderwijs.
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EarlyBirdLUMC en meertaligheid

Vroege vogels 
in een tweede taal

Alleen Nederlandse taalvaardigheid testen is niet genoeg

‘We moeten dieper kijken’

http://www.earlybirdie.nl/
http://www.zijlwijk.pcsleiden.nl/engels/
http://www.hetkompas.pcsleiden.nl/


‘We hebben 
meertalig talent 
keihard nodig’
Leiden barst van de internationale talenten, 
maar wie zijn het? Wat drijft hen? Wat is 
hun cultuur? Waar liggen hun behoeften? 
En hoe kunnen we daar op inspelen? Nicole 
van Haelst van het International Communi-
ty Platform (ICP) is zeer beslist: “Wij hebben 
deze talenten nodig.”

Volgens Van Haelst is het de hoogste tijd dat wij ons meer gaan 
verdiepen in de internationale gemeenschap in Nederland. “Wat 
ik merk is dat er een enorm stereotiep beeld is van de expat. 
Maar de expat bestaat niet. Het is een uiteenlopende groep 
van verschillende mensen, elk met hun eigen geschiedenis, hun 
eigen wensen en hun eigen verlangens.”
Allereerst is het zaak te begrijpen wij die expats precies zijn 
en wat ze hier doen. “Daar vallen nog wel wat slagen in te 
maken”, stelt Van Haelst. “En dat is hard nodig, want in deze 
internationaliserende samenleving hebben we deze talenten 
keihard nodig.”

1514

Expats in Nederland Meer weten?

Informatie en inspiratie
Ongeveer 80% van  
de wereldbevolking is 
meertalig
MEERTALIG.NL

LEZEN 
KAN 
IN ALLE 
TALEN
BPLUSC

Jong 
Geleerd, 
Thuis 
Gedaan
JES RIJNLAND

Leerachterstand of taal-
ontwikkelingsstoornis? 
Vraag het de logopedist!

ONDERWIJSADVIES

ALCOHOL 
HELPT 
BIJ HET 
SPREKEN 
VAN EEN 
VREEMDE 
TAAL

Meer informatie

AUDIOLOGISCH 
CENTRUM LEIDEN

ATHEME

ONDERWIJSADVIES

EARLYBIRD

TELDERSSCHOOL

BPLUSC

MERENWIJKSCHOOL

SARDES

VOORLEESEXPRESS 

TOLK- EN VERTAAL- 
CENTRUM NEDERLAND

TALEN IN BALANS 

MEERTALIG.NL 

TAALSTUDIO

NEW2 NL

ELENA 

SERVICEPUNT INBURGERING
GEMEENTE LEIDEN

EARLYBIRD

KONINKLIJKE KENTALIS

NEW2NL

TVCN

http://youtu.be/jK8DNCAQ2dY
http://www.ikenkentalis.nl
http://www.meertalig.nl
http://www.bPluSC.nl
http://www.jesrijnland.nl
http://www.onderwijsadvies.nl/
http://www.tvcn.nl
www.lumc.nl/audc
www.lumc.nl/audc
https://vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/default.aspx
www.onderwijsadvies.nl
http://www.earlybirdie.nl
http://www.teldersschool.nl
http://www.Bplusc.nl
http://www.bredeschoolmerenwijk.nl
http://www.sardes.nl
http://www.voorleesexpress.nl
http://www.tvcn.nl
http://www.tvcn.nl
http://www.jesrijnland.nl/deelnemer/talen-in-balans.html
http://www.meertalig.nl
http://www.taalstudio.nl
http://www.new2nl.com
http://elena-learning.eu/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/servicepunt-inburgering/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/servicepunt-inburgering/
http://www.new2nl.nl
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Wat nemen we mee naar onze eigen werksituatie? Welke inzichten?  
Welke ideeën? En hoe gaan we daarmee aan de slag? Zes reacties.

Speakers’ Corner

En nu aan de slag!

“Ik heb vandaag geleerd dat de moe-
dertaal het leren van Nederlands niet 
schaadt, dat twee talen elkaar juist 
kunnen versterken. Bij BplusC bieden wij 
veel talencursusen aan voor volwassenen, 
maar eigenlijk niet voor kinderen. Wel-
licht moeten we daar nog eens goed naar 
kijken. Kinderen taal aanbieden uit hun 
vaderland, is misschien zo gek nog niet.”
Nico Zinke, Hoofd taal, cultuur en media 
bij BplusC

“De Woutertje Pieterse heeft veel hoog-
opgeleide ouders. We onderzoeken of 
tweetaligheid ook bij ons hoort. Maar 
we willen ook coöperatief leren invoeren. 
Welke input is nodig bij beide keuzen? 
Tweetaligheid blijkt géén extra energie te 
kosten. Daarnaast is me opgevallen dat 
het geen kwaad kan als Nederland niet 
de voertaal is.”
Peter Bosman, directeur basisschool  
Woutertje Pieterse, Leiden

“Ik heb tijdens dit symposium veel ge-
hoord over meertaligheid in de klas. Dat 
ging voornamelijk over hoe je dat kunt 
stimuleren op de basisschool. Ik studeer 
Nederlands als tweede taal, aan de 
Universiteit van Utrecht en had verwacht 
vandaag meer over NT2 te weten te 
komen. Dat viel een beetje tegen. Dus 
experts en deskundigen: kom maar op 
met al die inzichten.”
Dániel Tóth, Student Nederlands als  
tweede taal, Universiteit Utrecht

“Eye opener voor mij was hoe je een zin 
voor een kind met een andere taal begint 
of hoe je een vraag stelt. Je bent geneigd 
om maar een paar woorden te gebruiken, 
zoals ‘stoel zit’. Maar je moet gewoon 
volledige zinnen maken. Taal is gymnas-
tiek voor de hersenen. Daarbij kan het 
geen kwaad de moedertaal te stimuleren 
in plaats van per se Nederlands spreken.”
Khadija Ahammout, jeugdverpleeg
kundige CJG LeidenNoord

“Wij zijn weer eens gesterkt in de 
gedachte dat veel lezen goed is. Altijd. 
Vooral dus ook in de eigen taal. En we 
zijn weer eens bevestigd in de gedachte 
dat het belangrijk is om thuis een taal-
rijke omgeving te creëren. Ook scholen 
hebben een rol. Zij moeten het signaal af-
geven dat alle talen rijke talen zijn, en dus 
waarderen dat er in het schoolgebouw in 
meer talen gesproken wordt.”
Jolanda Hezemans en Alma Zomer,  
docent SLIM bij JES Rijnland

“Veel mensen denken dat taalproble-
men ontstaan door tweetaligheid. Dat is 
niet waar: dat taalprobleem was er ook 
geweest in het Nederlands. We moeten 
anders naar het kind kijken: eerst naar 
het niveau van de moedertaal kijken.”
Barbara Cornelisse, logopedist Logopedie
praktijk AnneMarie Sikking, regio Leiden


