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Een correcte diagnostiek van een taalontwikkelingsstoornis bij meertalige kinderen vormt een grote 

uitdaging voor logopedisten wereldwijd (o.a. De Houwer, 2019; Fleckstein et al., 2018; Grech & 

Dodd, 2007; Paradis, Genesee & Crago, 2011). De meeste testinstrumenten zijn genormeerd voor 

een eentalige populatie en houden geen rekening met de talige achtergrond van de kinderen (o.a. De 

Lamo White & Jin, 2011). Een klinische score op een Nederlandstalige taaltest hoeft voor meertalige 

kinderen niet noodzakelijk te wijzen op een taalontwikkelingsstoornis (Mostaert, Leysen, Desmedt, 

Van Den Heuvel & Zink, 2019; Tuller, 2015). Het onderscheid tussen een blootstellingsachterstand en 

een taalontwikkelingsstoornis is op basis van onderzoek van de Nederlandse taalvaardigheid alleen 

niet te maken (o.a. Bedore & Peña, 2008; Boerma & Blom, 2017; Mostaert, De Smedt, & Roeyers, 

2012; Mostaert e.a., 2019; Altinkamis & Simon, 2020). Voor een correcte diagnose bij meertalige 

kinderen, is informatie over de moedertaal essentieel.  

Thomas More ontwikkelde daarom samen met partners bij KU Leuven en VIVES een oudervragenlijst 

in het Nederlands over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. We baseerden ons 

daarvoor op de Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & 

Sorenson Duncan, 2010). Deze Engelstalige vragenlijst helpt om successief meertalige kinderen mét 

en zonder een taalontwikkelingsstoornis van elkaar te onderscheiden. 

Onderzoek toont aan dat de Nederlandstalige versie van de ALDeQ (de ALDeQ-NL) redelijk accuraat 

differentieert tussen meertalige kinderen mét en zonder een taalontwikkelingsstoornis (Leysen et al., 

2020a; 2020b). De gratis vragenlijst is dus een waardevolle tool en kan zowel gebruikt worden in de 

klinische praktijk of als screeningsinstrument binnen de onderwijscontext. 

De vragen van de ALDeQ-NL worden ingevuld door de ouders van meertalige kinderen met 

taalproblemen in het Nederlands. Hoewel we de ALDeQ-NL in zo eenvoudig mogelijk Nederlands 

hebben opgesteld, merken we dat het niet voor iedere ouder evident is om de vragen in het 

Nederlands te begrijpen en te beantwoorden. De taalbarrière blijft voor veel gezinnen te hoog. 

Om die reden ontwikkelt Thomas More met de steun van HaBilNet een uitgebreide online versie van 

de ALDeQ-NL in tien verschillende talen, mét voorleesfunctie. Zo kunnen we nog meer gezinnen 

bereiken, waaronder ook anderstalige en laaggeletterde ouders. 
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