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De aanvangsleeftijd waarop kinderen in contact 
komen met een tweede taal verschilt van kind tot 
kind. In de literatuur hanteert men uiteenlopende 
termen om de verschillende ontwikkelingspatro-
nen in te delen. Paradis, Genesee en Crago (2011) 
spreken over ‘simultane taalverwerving’ wanneer 
het kind voor de leeftijd van drie jaar in contact 
komt met een tweede taal. De Houwer (2009) 
maakt een onderscheid tussen Tweetalige eerste 
taalverwerving om aan te duiden dat kinderen 
van bij hun geboorte in contact komen met hun 

tweede taal, en Vroege tweede taalverwerving, 
voor kinderen die een tweede taal tussen de leef-
tijd van anderhalf jaar en vijf jaar aangeboden 
krijgen. Kinderen die nadien een tweede taal 
aanleren, worden successieve taalverwerving ge-
noemd. Paradis et al. (2011) stellen de leeftijds-
grens voor successieve taalverwerving vanaf drie 
jaar, de leeftijd waarop veel kinderen naar school 
gaan en in contact komen met een nieuwe taal.  

meerTalige 
spraak- en 
Taalverwerving 

InleIdIng

Heel wat kinderen groeien op in een meertalige 
context. deze brochure belicht verschillende 
aspecten van meertaligheid en heeft als doel 
informatie te verstrekken over het proces van 
de meertalige spraak- en taalontwikkeling. We 
vertrekken hierbij vanuit het perspectief en de 
voorkennis van de hulpverlener. We reiken aan-
vullend aanknopingspunten aan voor het diag-
nostisch onderzoek.
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dagelijkse algemene en cognitieve 
taalvaardigheid 

In het dagelijkse leven verschilt het taalgebruik afhan-
kelijk van de situatie waarin iemand zich bevindt. In 
conversaties met ouders en vrienden verloopt de com-
municatie informeel. Cummins (2000) gebruikt de term 
‘dagelijkse algemene taalvaardigheid’ of DAT. Het taal-
gebruik op school is daarentegen cognitief veeleisend 
en wordt daarom ‘cognitieve taalvaardigheid’ of CAT 
(Cummins, 2000) genoemd. Volgens Martin (2009) duurt 
het ongeveer twee jaar alvorens kinderen zich in een 

tweede taal op een correcte manier kunnen uitdrukken 
in informele situaties. Een belangrijke voorwaarde is 
echter dat het taalaanbod consequent, gestructureerd 
en kwalitatief goed is (Julien, 2008). Kinderen die een 
tweede taal successief verwerven, zullen bijgevolg lan-
ger een lager niveau hebben in hun tweede taal dan in 
hun eerste taal. Naarmate ze ouder worden, verwerven 
ze ook cognitieve taalvaardigheid. Dit neemt meer tijd 
in beslag, aangezien CAT abstract en formeel taalge-
bruik is dat in een schoolse context en op academisch 
vlak gebruikt wordt.

verschillende 
aspecTen binnen de 
TweedeTaal- 
verwerving
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Taaldominantie 

Men verwacht van kinderen dat ze beide talen in dezelf-
de mate beheersen. In dat geval spreekt men van geba-
lanceerde tweetaligheid (Çavu-Nunes & Julien, 2006). 
In de praktijk komt dit echter zelden voor. Meestal is 
er sprake van een taalverschil. Afhankelijk van het taal-
aanbod zal de ene taal een hoger niveau hebben dan de 
andere. Aanvankelijk zal het kind de moedertaal beter 
beheersen dan de andere taal, veelal het Nederlands 
dat op school aangeboden wordt. Vaak zien we ech-
ter dat er op latere leeftijd een verschuiving van de 
taaldominantie optreedt. De oorzaak hiervan is dat het 
taalaanbod in het Nederlands toeneemt en deze in de 
eerste taal afneemt. De beheersing van de moedertaal 
neemt als gevolg hiervan af en het Nederlands wordt 
de dominante taal (Julien, 2008). Dit verschijnsel wordt 
ook taalverlies genoemd. Indien de beheersingsniveaus 
in alle talen tekorten vertonen, kan een taalstoornis de 
oorzaak zijn.

Transfer- en ontwikkelingsfouten

Een kind steunt op zijn moedertaal bij de verwerving 
van een tweede taal (August & Shanaghan, 2006). Het 
is dan ook logisch dat het kind elementen van de moe-
dertaal overneemt in de tweede taal, wat in sommige 
gevallen leidt tot transferfouten. Woordvolgordefouten 
zijn hiervan een typisch voorbeeld (bv. ‘ik heb gegeven 
een pen’). Julien (2008) stelt dat metalinguïstisch be-
wustzijn in de ene taal een positieve invloed heeft op 
zowel de metalinguïstische als de linguïstische vaardig-
heden in de andere taal. In het voorbeeld vertaalt het 
kind letterlijk de uiting vanuit de moedertaal (nl. ‘j’ai 
donné un stylo’) naar het Nederlands. 

Bij ontwikkelingsfouten is echter geen beïnvloeding 
vanuit de eerste taal. Deze fouten zijn inherent aan het 
taalontwikkelingsproces van de specifieke taal (bv. ‘hij 

loopte naar school’). Eentalige kinderen maken even-
eens dergelijke fouten (Schaerlaekens, 1987). Kinderen 
zijn immers op een bewust niveau bezig om de regels 
van de tweede taal toe te passen en maken zo generali-
satiefouten zoals in het voorbeeld.

Codewisseling 

Een typisch verschijnsel bij meertaligen is dat zij ver-
schillende talen door elkaar gebruiken (codewisseling; 
Nortier, 2009; Schraeyen, 2010). Kinderen zullen bij-
voorbeeld elementen uit beide talen nemen om hun zin 
op te bouwen (bv. ‘Papa werkt in the garden.’). Aanvan-
kelijk wordt deze strategie gebruikt om het gebrek aan 
woordenschatkennis op te vangen. Meertalige kinderen 
bouwen namelijk een mentaal lexicon (representatie 
van woordkennis in het geheugen) op dat vergelijkbaar 
is met dat van eentaligen (Schraeyen, 2011). Dit lexi-
con bevat weliswaar woorden die verdeeld zijn over 
de verschillende talen (Peña, Bedore & Zlatic-Giunta, 
2002). Kinderen hebben bijgevolg niet voor elk woord 
een vertaalequivalent (alternatieven voor een woord in 
elke taal, bv. een bord – une assiette) (Grech & Dodd, 
2008; Gatt, 2008), waardoor codewisseling optreedt. Bij 
meertaligen is daarom de conceptuele woordenschat 
(de totale woordenschat, rekening houdend met alle 
talen) een betere maat om de woordenschatkennis die 
het kind op een bepaald moment bezit, te beoordelen. 
Naarmate kinderen ouder worden, neemt het aantal 
vertaalequivalenten toe en bouwen ze een uitgebreide 
woordenschat op in elke taal. Codewisseling op latere 
leeftijd heeft vaak een pragmatische functie, waarbij 
ze hun meertalige identiteit willen uiten. 
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Misdiagnosticeren 

Bij taaldiagnostiek van meertalige kinderen kunnen 
twee soorten interpretatiefouten optreden. Enerzijds 
wordt een stoornis soms niet erkend, dit noemt men 
‘onderdiagnose’ (Bedore & Peña, 2008; Blumenthal, 
2011). Anderzijds wordt een stoornis soms onterecht 
vastgesteld. In dat geval spreekt men van ‘overdiagno-
se’ (Bedore & Peña, 2008; Blumenthal, 2011). Dit treedt 
voornamelijk op wanneer het onderzoek eenzijdig op 
het Nederlands is gericht.

Werken met een tolk

Een tolk kan ondersteuning bieden binnen de diagnos-
tiek. Zijn taak bestaat er niet alleen uit om de commu-
nicatie te vergemakkelijken, hij kan ook na de testafna-
me fungeren als taalanalist. De tolk kan de uitingen die 
het kind tijdens de onderzoeken produceerde letterlijk 
vertalen naar het Nederlands. In samenwerking met de 
hulpverlener kunnen op deze manier mogelijke tekorten 
in de moedertaal of in de andere taal onderzocht wor-
den (Julien, 2004). 

dynamische principes binnen 
meertalige diagnostiek

Meertalige diagnostiek vereist een alternatieve onder-
zoeksbenadering (Julien, 2008). In de statische (eenta-
lige) diagnostiek maken we gebruik van gestandaardi-
seerd materiaal, waarbij geen hulp toegestaan is. De 
‘opgedane ervaring’ wordt hierbij gemeten. Indien re-
kening gehouden wordt met de dynamische principes 
van diagnostiek maakt men gebruik van gestandaardi-
seerd materiaal waarbij kleine aanpassingen doorge-
voerd worden. De focus ligt niet op het product, maar 

op het proces, waardoor de hulpverlener het niveau 
en de leerbaarheid van het kind beoordeelt. Binnen de 
principes van dynamische diagnostiek is bijgevolg hulp 
toegestaan zodat de hulpverlener eveneens informa-
tie krijgt hoe verandering, en dus leren, het beste be-
reikt kan worden (Julien, 2008). Deze benadering is het 
meest geschikt binnen de meertalige diagnostiek. 

Begeleiding 

Een goede differentiaaldiagnose is ook noodzakelijk 
voor de verdere begeleiding van het kind. Deze dient, 
net als het meertalig onderzoek, individueel bepaald en 
op maat te zijn. Indien er sprake is van een taalstoor-
nis is logopedische therapie sterk aangewezen, waarbij 
men aandacht besteedt aan alle talen. In geval van een 
taalverschil bestaat de rol van de hulpverlener hoofdza-
kelijk uit het verstrekken van adviezen aan de omgeving 
(ouders, familie en leerkrachten) (Mostaert, De Smedt & 
Roeyers, in press). 
Voor meer algemene informatie over het spraak- en 
taalontwikkelingsproces bij meertalige kinderen verwij-
zen we graag naar onze eerder uitgebrachte brochure 
voor ouders (Mostaert, Liekens & Kerkhofs, 2011).

 

doel van meertalige diagnostiek

Net als bij eentalige kinderen kunnen taalmoeilijkheden 
ook optreden bij meertalige kinderen. In de diagnos-
tiek van meertalige kinderen is er evenwel een extra 
moeilijkheid: uitmaken of de moeilijkheden in het Ne-
derlands het gevolg zijn van een taalstoornis of van een 
taalverschil (Schraeyen, 2008). In geval van een taal-
stoornis zal het meertalige kind zowel moeilijkheden 
ervaren in de moedertaal als in de andere taal (of ta-
len). Bij een taalverschil zullen de moeilijkheden in de 
tweede taal het gevolg zijn van een nog te beperkte 
kennis van de tweede taal, waardoor er een achterstand 
is ten opzichte van de eerste taal. Dit impliceert dat alle 
talen onderzocht moeten worden.  

diagnostisch proces

Bij de anamnese dient naast de taalmoeilijkheden de 
meertalige situatie goed bevraagd te worden, zowel bij 
de primaire (het gezin) als bij de secundaire omgeving 
(bv. de school). De hulpverlener krijgt op die manier 
inzicht in de mogelijkheden en de moeilijkheden van 
het kind, en dit zowel in de thuistaal als in de andere 
talen. Onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheden 
dient dan ook in alle talen te gebeuren (Kohnert, 2010). 
Bij het afnemen van Nederlandstalige taaltests worden 
de onderzoeksresultaten vergeleken met eentalige kin-
deren. Deze dienen bijgevolg met voorzichtigheid en 
niet strikt te worden geïnterpreteerd (Ortiz, 2011). De 
resultaten worden vervolgens met de observaties en de 
gegevens uit de anamnese geïntegreerd om een sterkte-
zwakteanalyse op te stellen. De sterkte-zwakteanalyse 
wijst uit of er sprake is van een taalverschil (enkel te-
korten in het Nederlands) of van een taalstoornis (tekor-
ten in alle onderzochte talen als gevolg van een onder-
liggende taalstoornis). 

aanknopings-
punTen voor 
diagnosTiek
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Over Code

Code is een expertisecentrum van de Groep Gezondheid 
& Welzijn van Lessius dat deel uitmaakt van de Associ-
atie KU Leuven. Missie van Code is een brug slaan tussen 
wetenschappelijk onderzoek, hulp- en dienstverlening 
op het vlak van:

• Dyslexie en dyscalculie
• ADHD en ASS
• Taal- en leerstoornissen in een meertalige context
• Taalvaardigheid
De volgende uitgangspunten staan centraal:
Maximale wisselwerking tussen wetenschappelijk on-
derzoek, hulp- en dienstverlening.
Multidisciplinaire en transdisciplinaire expertise. 
Vraaggestuurd werken en inspelend op noden.
Steunpunt voor onderwijs, werkveld en beleid.

HulpVerlenIng

diagnostiek
Code staat garant voor een wetenschappelijk onder-
bouwde diagnose. Daarbij staat een totaalbenadering 
van de cliënt centraal en geven medewerkers inzicht in 
zowel sterktes als zwaktes. De diagnostiek wordt afge-
stemd op elke leeftijdscategorie.

Begeleiding
Code biedt intensieve begeleiding en organiseert work-
shops-op-maat, zowel individueel als in groep. We wer-
ken workshops uit voor (jong)volwassenen met dyslexie 
en organiseren workshops planning en organisatie voor 
(jong)volwassenen met ADHD. Onze psychiaters staan 
ook in voor behandeling van ADHD. Rond meertaligheid 
werken we o.a. ouderbegeleiding uit voor ouders van 
meertalige kinderen met taal- en/ of leerstoornissen. 

OnderzOeK

Dankzij de onderzoeksactiviteiten van onze medewer-
kers vertalen we actuele wetenschappelijke inzichten 
in ons aanbod. Code hanteert een integrale visie op 
evidence-based handelen. Het onderzoek loopt in nau-
we samenwerking met het werkveld, de Associatie KU 
Leuven en onderzoekscentra in binnen- en buitenland. 

dIenSTVerlenIng

Binnen de expertisegebieden van Code organiseert het 
centrum vormingen op maat van de zorg- en gezond-
heidssector, het onderwijs en het beroepsveld. Deze 
vormingen vinden plaats op Code. 
Naast een vormingsreeks in open aanbod, organiseert 
Code ook specifieke vormingen op locatie en dit op 
vraag en op maat. De inhoud van de vorming wordt 
afgestemd op de situatie binnen uw organisatie en uw 
specifieke wensen en behoeften. Code voorziet ook in 
adviesverlening-op-maat.
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