
 

Logopedisten onvoldoende toegerust om thuistaal te 

behandelen 

In het deelkrachtproject Thuistaal-tool* is een enquête uitgezet om de huidige 

stand van zaken op het gebied van meertalige fonologische behandeling te 

inventariseren. 158 logopedisten uit de vrije vestiging, de zorg en het onderwijs 

reageerden.  

De meerderheid van de respondenten (87%) geeft aan in de afgelopen 3 jaar meertalige kinderen 

met fonologische problemen gezien te hebben. Meer dan de helft van deze groep vindt dat zij 

onvoldoende kennis en middelen hebben om in de thuistaal te behandelen.  

De thuistaal wordt door veel logopedisten wél in kaart gebracht (ruim 75%). Dit gebeurt vooral door 

observatie en gesprekken met de ouders, en in mindere mate (39%) ook met behulp van Speakaboo. 

In slechts de helft van deze gevallen leidt dit ook tot behandeldoelen voor de thuistaal. 83% wil graag 

werken aan de thuistaal, maar zegt meer hulpmiddelen nodig te hebben. 

Logopedisten geven aan dat zij op de eerste plaats behoefte hebben aan materialen om in te zetten 

bij de behandeling. Dit zou een app kunnen zijn, werkbladen of bijvoorbeeld standaard 

woordenlijsten in verschillende talen. Daarnaast ontbreekt het veel logopedisten nog aan kennis over 

de verschillende talen en richtlijnen voor de fonologische behandeling in de thuistaal.  

De komende maand wordt de enquête opgevolgd door een serie diepte interviews. De interviews zijn 

bedoeld om best practices op te halen en nauwkeuriger in beeld te brengen wat de wensen zijn ten 

aanzien van hulpmiddelen voor de meertalige fonologische behandeling. Op basis van deze input 

gaat het projectteam een app ontwikkelen waarmee logopedisten eenvoudig oefeningen kunnen 

genereren voor fonologische behandeling in de thuistaal. De app zal in eerste instantie beschikbaar 

komen voor het Turks, Pools en Syrisch Arabisch. Deze talen kregen van de respondenten de hoogste 

prioriteit.  

Na de interviews vind je het volledige rapport hier op de Deelkracht website.  

*in dit project werken Kentalis en Auris samen aan de ontwikkeling van een tool om fonologische  

behandeling van een thuistaal die de logopedist niet spreekt te ondersteunen.  

https://www.deelkracht.nl/projecten/thuistaal-tool-5-8/

