Beslisboom test- en observatiegegevens van meertalige kinderen
Standaard worden recente Anamnesegegevens rond Meertaligheid meegestuurd bij een Cluster 2-aanvraag
(TOS) van meertalige kinderen. Deze bevat o.a. informatie over de duur en kwaliteit van het taalaanbod van alle
talen die het kind aangeboden heeft gekregen en de voorkeurstaal (in verschillende situaties) van het kind zelf.
Daarnaast worden logopedische test- en observatiegegevens meegestuurd volgens onderstaand beslisboom:

Spreekt en/of begrijpt het kind zelf
de andere taal die thuis wordt
gesproken?

nee

Procesdiagnostiek* taalontwikkeling
Nederlands volstaat met COTAN
genormeerd testinstrument.

ja
Heeft het kind, naast problemen
in het Nederlands, ook problemen
in de andere taal?

nee

Er is géén sprake van een
taalontwikkelingsstoornis, maar van een
achterstand in de verwerving van de
tweede taal.
nee

ja
Is er sprake van sequentiële
meertaligheid?

nee

ja
Is het Nederlands de beste en
tevens voorkeurstaal (geworden)
van het kind?

ja

1. Procesdiagnostiek*
taalontwikkeling Nederlands
2. Aanvullende informatie
over de spontane taal en
vertelvaardigheid.

Er is sprake van simultane meertaligheid.
Zijn er in de beste taal vermoedelijk
problemen?
ja

twijfel / nee

In de volgende gevallen test- en
observatiegegevens aanleveren van
beide talen (eenmalig m.b.v. een tolk in
de andere taal** en procesdiagnostiek*
taalontwikkeling Nederlands):
- Bij kinderen waarvan het
Nederlands (expressief en/of
receptief ) de zwakste taal is en
waarvan ouders 50% of minder
Nederlands aanbieden, of
- bij minder dan 2 jaar aanbod van
het Nederlands
In alle andere gevallen.

+ informatie / resultaten van gerichte begeleiding / interventie / behandeling
+ informatie over de gevolgen van de taalproblematiek in deelname aan mondelinge communicatie en het
onderwijs, aangeleverd door de diagnosticus/behandelaar die de communicatieve redzaamheid van het kind
in een 1-op-1 situatie kan beschrijven (naast de (voor)school die die de communicatieve redzaamheid van het
kind in een groepssituatie kan beschrijven).

*Hiermee wordt in dit geval bedoeld dat de Nederlandse taalontwikkeling op tenminste 2 momenten
getest is zodat de vooruitgang van het kind ten opzichte van zichzelf gemeten kan worden
(taalleerbaarheid). Dit dient gedaan te worden met COTAN genormeerde testinstrumenten voor de
eentalige doelgroep.
** Dit onderzoek van de andere taal mag, mits gedegen uitgevoerd, ouder zijn dan 1 jaar.
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