
                        

 

Actualiseren van de cursus voor taalanalisten 
Charlotte Mostaert en Heleen Leysen 

Expertisecentrum Zorg en Welzijn, onderzoeksgroep Mens & Welzijn, opleiding Logopedie en 
Audiologie, Thomas More, charlotte.mostaert@thomasmore.be  

 

Het aantal meertalige kinderen in Vlaanderen stijgt. Dat blijkt onder meer uit cijfers van Kind en Gezin 
(Opgroeien, 2021) die de taal tussen moeder en kind rapporteren en de onderwijsstatistieken 
(Onderwijsstatistieken Vlaamse overheid, 2022). Deze meertaligheid is ook zichtbaar in het cliënteel van 
logopedisten. Een recente bevraging bij 489 logopedisten in Vlaanderen toont aan dat gemiddeld 35% 
van de cliënten meertalig is (Segers, 2022). Uit een ander vragenlijstonderzoek blijkt dat 97% van de 201 
bevraagde logopedisten taaltherapie geeft aan meertalige kinderen (Baeten, 2022). 

Veel meertalige kinderen ondervinden moeilijkheden in de schooltaal, het Nederlands. Bij de meesten 
onder hen zijn deze moeilijkheden van voorbijgaande aard. Zij hebben een blootstellingsachterstand in 
het Nederlands (Singer & Gerrits, 2017). Een veel beperkter deel van de kinderen, zo’n 7% kampt met 
een aangeboren taalontwikkelingsstoornis (Tomblin et al., 1997; Winter, 2001). Die kinderen 
ondervinden hardnekkige problemen in elke taal. 

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). Om misdiagnoses te vermijden, is informatie over de moedertaal essentieel. 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 et al., 2019; Altinkamis & Simon, 2020). 

Volgens de beroepsorganisatie van logopedisten in de UK, the Royal College of Speech and Language 
Therapists (RCSLT), moet taalonderzoek bij meertalige kinderen bestaan uit: “Assessment of the 
individual’s complete communication system … [to] prevent confusion of normal bilingual language 
acquisition with communication disorders in bilingual children.” (RCSLT, 2005). Logopedisten moeten 
dus een volledig talig profiel opstellen van meertalige kinderen om eventuele 
communicatiemoeilijkheden ten gevolge van een normale meertalige taalontwikkeling te kunnen 
uitsluiten. In de praktijk wordt echter nog te weinig rekening gehouden met de moedertaal van 
meertalige kinderen. Meer dan 1 op 2 logopedisten in Vlaanderen beperkt zich tot het onderzoeken van 
de Nederlandse taalvaardigheid (Leysen et al., 2019). 

Spontane taalanalyse is een manier om de taalvaardigheid in zowel het Nederlands als de moedertaal in 
kaart te brengen. Internationaal werd aangetoond dat het vertellen van verhalen (narratieve 
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vaardigheden) een waardevolle manier kan zijn voor taalonderzoek bij kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis (Bonifacci et al., 2020). 

Om een taalstaal in de moedertaal te ontlokken en zeker voor de analyse van het taalstaal achteraf, is 
een uitstekende beheersing van die taal nodig (Armon-Lotem, 2018). Logopedisten spreken in de 
meeste gevallen zelf de moedertaal/talen van hun cliënten niet. Zij kunnen voor moedertaalanalyse een 
beroep doen op taalanalisten (Mostaert et al., 2016). Een taalanalist is een tolk die is opgeleid om een 
spontane taalanalyse uit te voeren in de moedertaal. Hij ondersteunt de logopedist bij het beoordelen 
van de taalvaardigheid in de moedertaal van het kind. Een taalanalist bekijkt vooraf de opgenomen 
video van het taalstaal in detail, transcribeert de letterlijke uitingen van het kind met behoud van fouten 
en met aanduiding van aarzelingen, herhalingen en pauzes. Vervolgens vertaalt de taalanalist de 
uitingen naar het Nederlands en identificeert hij gemaakte fouten. In overleg met de logopedist worden 
de fouten gecategoriseerd per taaldomein en de correcte uitingen weergegeven. Meer informatie over 
de samenwerking met taalanalisten is te vinden op www.taalbrug.be. 

Thomas More biedt als enige een cursus aan voor tolken om taalanalist te worden. Het primaire doel 
van dit project is om de cursus voor taalanalisten te vernieuwen, in samenwerking met Foyer v.z.w.. 
Zowel de inhoud als de vorm van de cursus zijn niet meer up to date. Omdat de meeste taalanalisten 
zelfstandig werken, missen zij feedback en ervaringen van collega’s. Daarom zal er op korte termijn ook 
een lerend netwerk van taalanalisten opgestart worden.  

Door het optimaliseren van de cursus en de werking van taalanalisten willen we moedertaalanalyses 
eenvoudiger en beter te maken. Zo hopen we bij te dragen aan het inperken van misdiagnoses bij 
meertalige kinderen wat leidt tot aangepaste hulp voor deze doelgroep.  
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