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Meertaligheidsspreekuur voor
kinderen tot 5 jaar
Het meertaligheids-spreekuur omvat
altijd een logopedisch onderzoek (met
tolk) en een ontwikkelingsonderzoek.
Deze onderzoeken vinden bij voorkeur
plaats binnen een periode van vier
weken.
 
Het logopedisch onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
een logopedist. Deze weet veel over de
spraak-en taalontwikkeling van
kinderen. Tijdens het logopedisch
onderzoek is er altijd een tolk
aanwezig. Als het nodig is wordt er ook
getolkt tijdens het gesprek.

De logopedist heeft eerst met u een
uitgebreid gesprek over de meertalige
opvoeding en het verloop van de
spraak- en taalontwikkeling. Na dit
gesprek gaat de logopedist spelen en
praten met uw kind. Zij onderzoekt
met de hulp van een tolk het
taalbegrip en de woordenschat in de
moedertaal en eventueel het
Nederlands. Daarna maakt de
logopedist een korte video-opname van
u en uw kind tijdens het spelen. Deze
video-opname is nodig om een indruk
te krijgen van de woorden en zinnen
die uw kind gebruikt in de moedertaal.

"De logopedist
onderzoekt met de
hulp van een tolk
het taalbegrip en de
woordenschat in de
moedertaal en
eventueel het
Nederlands."



Het ontwikkelingsonderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
een psycholoog of orthopedagoog.
Deze weet veel over de hele
ontwikkeling van kinderen. De
psycholoog of orthopedagoog heeft
met u een gesprek over de
ontwikkeling van uw kind. Zo zijn er
vragen over bijvoorbeeld spel, gedrag
en het contact met leeftijdgenootjes.
De onderzoeker observeert uw kind
tijdens het spelen en werken. Ook
neemt de onderzoeker een test af om
de niet-talige intelligentie van uw kind
te bepalen. Het onderzoek gaat
spelenderwijs. De meeste kinderen
vinden het leuk om te doen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek bespreekt de
onderzoeker de resultaten van de
testen en observaties. U krijgt een
advies over hoe uw kind het beste
geholpen kan worden. De logopedist
werkt de gegevens uit. Als er nog
vragen zijn, worden die aan
verschillende mensen uit andere
vakgebieden gesteld (multidisciplinair
overleg).

Het verslag
De resultaten van het onderzoek en
het advies komen in een verslag te
staan. U krijgt een kopie van dat
verslag. Ook de arts die uw kind heeft
verwezen, de huisarts en mogelijk
andere betrokkenen bij het kind
krijgen een kopie. Het verslag wordt
alleen met uw toestemming naar
andere betrokkenen verstuurd.

Praktisch
• Zorg dat u op tijd aanwezig bent.
• Voor informatie over parkeren

bezoekt u de website van de
betreffende gemeente.

• Uw bezoek aan het Auris
Audiologisch Centrum duurt
gemiddeld 3 uur; dat is inclusief het
nabespreken van het onderzoek.

• In het belang van het onderzoek
vragen wij u om geen andere
kinderen mee te nemen.

• Soms heeft u, voorafgaand aan het
onderzoek, een aantal vragenlijsten
gekregen. Neem deze lijsten
ingevuld mee op de dag van het
onderzoek.
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