Taalstimulatie thuistaal 2.0
Bij het toepassen van Taalstimulatie thuistaal
neemt het team de volgende stappen:
Intake
De behandelcoördinator bevraagt ouders bij de
intake:
1. Hebben zij een hulpvraag over de meertalige
opvoeding?
2. Willen zij hiervoor extra begeleiding?
Zo ja, dan wordt een gesprek over de meertalige
opvoeding afgesproken:
Coaching meertaligheid en TOS
 De logopedist en de ouderbegeleider maken
een afspraak bij het gezin thuis, zo nodig met
tolk. Wanneer ouders vragen hebben over de
meertalige opvoeding, is het van belang dat
zij zelf geïnformeerd een keuze kunnen
maken die het beste past in hun situatie. Dit
kan met de methode “Meertalige
ontwikkeling” (Blumenthal, 2009).
 Met de ‘Vragenlijst Adviezen Meertaligheid’
(Blumenthal 2009) wordt de taalsituatie
geïnventariseerd en samen met ouders
gekeken wat hun wensen zijn in de
meertalige ontwikkeling.
 Daarna maak je samen een plan: wat kunnen
we doen om het taalaanbod zo goed mogelijk
te maken voor een meertalig kind met TOS?
Afhankelijk van de hulpvraag en de draagkrachtdraaglast van ouders, wordt gekeken of/hoe de
taalstimulatie thuistaal verder ingevuld wordt:

Meertalige/anderstalige materialen
Om de doelen in de meertalige ontwikkeling en
de therapie te kunnen bewerkstelligen, kijken we
samen met ouders welke materialen/middelen er
voor handen zijn. Welke materialen zijn er voor
een rijk en gevarieerd taalaanbod, voor de talen
die het kind leert? Zie voor suggesties:
http://www.kentalis.nl/Professionals/Onzeexpertise/Spraak-entaal/Meertaligheid/Praktische-informatie, kies
dan flyer “Hoe help ik ouders de thuistaal te
stimuleren?”
Behandelplan
De logopedist maakt een concept plan van
aanpak. In samenspraak met ouders en het team
wordt dit plan definitief gemaakt. Het wordt
opgenomen in het handelingsplan (KHP).
Teamleden en ouders kunnen aanvullen,
opmerkingen maken, suggesties doen. Het plan
wordt door de logopedist uitgevoerd. Tijdens het
werken met ouders kunnen nog aanpassingen
gedaan worden.
Evaluatie
De werkdoelen worden geëvalueerd in de
bespreking van het handelingsplan, met het
multidisciplinaire team en met ouders.

Indirecte therapie
Indirecte therapie via de ouders of anderen die
de thuistaal spreken in de omgeving van het kind
ligt voor de hand, omdat de logopedist de
thuistaal meestal zelf niet spreekt. Hierbij kan aan
de volgende doelen gedacht worden:
 Ouders leren principes die bijdragen tot een
taalstimulerend aanbod (zoals Hanen, TOLK,
etc), en/of
 Via indirecte therapie wordt ook in de
thuistaal gewerkt aan de logopedische doelen
in het handelingsplan (bijvoorbeeld
communicatieve functies, woordenschat,
taalbegrip, etc.)

www.vhz-online.nl/interventie-bij-meertalige-peuters-met-tos

