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In de tijd dat we dit artikel schreven worstelden professionals die met meertalige kinderen
werkten met vragen als ‘Hoe bepaal je of het gaat om een achterstand in het Nederlands of
een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)?’; ‘Is het verstandig om een kind met een TOS meertalig
te laten opgroeien?’; en ‘Hoe behandel je een meertalig kind met een TOS?’. Kennis over
taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen was beperkt. Er waren weinig valide
diagnostische instrumenten.
Het artikel maakte duidelijk dat een eentalige aanpak van deze kinderen niet geschikt was en
stelde een aanpak voor gebaseerd op hun meertaligheid. Dit voorstel was gebaseerd op
bewijs uit onderzoek, bijvoorbeeld van Cummins (1979) wiens afhankelijkheids-hypothese
stelt dat de ontwikkeling van cognitieve en linguïstische vaardigheden in de tweede taal
deels gebaseerd is op vaardigheden die ontwikkeld zijn in de eerste taal. Ook Grosjean
(1989) met: ‘The bilingual is not two monolinguals in one person’ inspireerde onze aanpak.
In het overheidsbeleid werden de resultaten van onderzoek zoals dat van Cummins,
Grosjean en veel andere taalkundigen, niet overgenomen. Het beleid was gebaseerd op de
misvatting dat meertaligheid een belangrijke oorzaak is van taalachterstanden. Dit leidde
o.a. tot het advies aan ouders ‘Praat Nederlands met uw kind i.p.v. uw eigen taal.’ Een
voorbeeld van de daaraan tegengestelde opvatting van veel taalkundigen is wat Van der
Linden en Kuiken schreven in 2012: ‘Het mag dan ook verbazing wekken dat het onderwijs in
de eigen taal in 2004 is afgeschaft, omdat die experimenten [waarbij leerlingen onderwijs
kregen zowel in hun moedertaal als in het Nederlands] hebben laten zien dat een goede
basis in de eigen taal het leren van een tweede taal juist kan ondersteunen in plaats van te
belemmeren. We kunnen ons dan ook niet aan de gedachte onttrekken dat aan de
afschaffing van OALT [Onderwijs in Allochtone Levende Talen] eerder financiële en politieke
overwegingen ten grondslag lagen dan (taal)wetenschappelijke. Mogelijkerwijs staat er ooit
nog eens een wijze politicus op die op deze beslissing terugkomt.’.
Uiteindelijk won het bewijs. In maart 2017 kwam Ruimte voor nieuwe talenten uit, van
het ministerie van Onderwijs en de PO-raad, met als hoofdboodschap dat leerkrachten beter
kunnen voortbouwen op wat de kinderen al kennen en met zich meebrengen (o.a. hun
moedertaal).
Kennis over de ontwikkeling van meertalige kinderen met een TOS is verder toegenomen
sinds 2004, dankzij o.a. de COST Actie IS0804 die Europees onderzoek coördineert naar de
taalkundige en cognitieve vaardigheden van tweetalige kinderen met TOS in verschillende
migrantengemeenschappen, en studies zoals die van Steenge (2006), Orgassa (2009),
Schlichting (2015), Julien (2017) en Boerma (2017). Sommige van de aanbevelingen in het
artikel van 2004 zijn opgevolgd. Zo zijn er materialen en hulpmiddelen ontwikkeld voor
betere diagnostiek en begeleiding; er is een opleiding voor tolken van het Tolk- en
Vertaalcentrum Nederland om te helpen met de diagnostiek (Blumenthal,2007); er is een
website ontwikkeld met informatie over talloze talen en TOS-kenmerken in elke taal voor

zover deze bekend zijn (meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com); en er is een
groeiend aantal meertalige logopedisten. Hiermee zijn zeker niet álle problemen van
misdiagnose van TOS in de groep meertalige kinderen opgelost. We moeten onze kennis
blijven vergroten en onze werkwijze aanpassen aan de enorme variabiliteit die inherent is
aan meertaligheid.

De publicatie van Ruimte voor Nieuwe Talenten lijkt een nieuw tijdperk te markeren waarin
beslissingen en handelingen betreffende taal en taalontwikkeling worden gebaseerd op
taalkundig onderzoek. Dat onderzoek levert al decennia bewijs dat het niet alleen
onmogelijk is om de eerste taal uit te schakelen wanneer in een tweede wordt
gecommuniceerd, maar ook dat het betrekken van de moedertaal in onderwijs (en
diagnostiek en therapie!) helpt bij het leren van een tweede taal. Grosjean en Cummins
hadden zeker gelijk!
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