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Tweetaligheid
Over de hele wereld groeien veel kinde-
ren tweetalig op. De thuistaal of eerste 
taal van kinderen met een migrantenach-
tergrond (dat wil zeggen kinderen die zelf 
als migrant naar Nederland zijn gekomen 
of van wie de ouders of grootouders als 
migrant naar Nederland zijn gekomen) 
verschilt meestal van de meerderheidstaal, 
hun tweede taal. De thuistaal is belang-

In de tweetalige ontwikkeling van kinderen met een niet-Neder-
landse achtergrond is een belangrijke rol weggelegd voor contextuele 
factoren; niet alleen het gezin maar ook de buurt en de school maken 
onderdeel uit van de context waarbinnen tweetalige kinderen vaar-
digheden in zowel de thuistaal als de meerderheidstaal ontwikkelen. 
De factoren die hierbij een rol spelen worden samengevat in het 
Tweetaligheid-in-Context (TIC) model. Dit model is ontwikkeld op 
basis van resultaten uit eerder onderzoek naar tweetaligheid, met 
name het onderzoek beschreven in het proefschrift van Mariëlle 
Prevoo getiteld ‘Bilingualism is more than just the sum of two parts’. 
Het TIC model kan door logopedisten gebruikt worden om omge-
vingsinvloeden in kaart te brengen en op basis daarvan een passende 
benadering te kiezen voor de behandeling of begeleiding van een 
twee- of meertalig kind bij wie de taalontwikkeling moeizaam ver-
loopt of van wie de ouders of de leerkracht vragen hebben over hoe 
beide talen een plek kunnen krijgen in de opvoeding. Door elke con-
textuele factor in kaart te brengen kan de logopedist inschatten in 
hoeverre er omgevingsinvloeden te verwachten zijn die bevorderlijk 
zijn voor de ontwikkeling van een of beide talen of deze ontwikke-
ling juist bemoeilijken. Het model kan zowel bij de anamnese als bij 
de behandeling worden ingezet (zie voor specifiek advies over diag-
nostiek en behandeling van meertalige kinderen: Blumenthal, 2013).

TIC Model
Het bio-ecologisch model (Bronfenbren-
ner & Morris, 2007) beschrijft hoe de omge-
ving invloed heeft op de ontwikkeling van 
kinderen. In dit model wordt onderscheid 
gemaakt tussen invloeden uit de directe 
omgeving van het kind (proximale proces-
sen) en meer algemene invloeden uit bij-
voorbeeld de buurt (distale processen). Ook 
het TIC model omvat kenmerken van zowel 
de proximale als distale omgeving waar-
binnen tweetalige kinderen hun taalvaar-
digheden ontwikkelen. De thuisomgeving 
is meer proximaal, terwijl de buurt, de kin-
deropvang of peuterspeelzaal en de school 
meer distaal zijn. De kern van het TIC model 
is de taalvaardigheid van het kind. Van daar-
uit wordt steeds verder uitgezoomd naar de 
verschillende omgevingsinvloeden.

Taalvaardigheid en  
-gebruik kind
De linguistic interdependence theorie van 
Cummins (1979) stelt dat er sprake is van 
onderlinge afhankelijkheid tussen de eer-
ste en de tweede taal. Volgens die theorie 
kan de eerste taal een basis vormen voor de 
ontwikkeling van de tweede taal. Een der-
gelijke wederzijdse beïnvloeding van talen 
werd eerder ook bij Turks-Nederlandse 
kinderen met taalontwikkelingsstoornis-
sen gevonden (Verhoeven, Steenge, & Van 
Balkom, 2012). 
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rijk voor het vormen van een etnische 
identiteit en voor het communiceren met 
familieleden (Oh & Fuligni, 2010). De meer-
derheidstaal is van belang voor commu-
nicatie met eentalige leeftijdgenoten en 
voor een succesvolle schoolcarrière omdat 
dit de taal is waarin de meeste tweetalige-
kinderen onderwijs volgen (Davison, Ham-
mer, & Lawrence, 2011; Uccelli & Paez, 
2007; Verhoeven, 2007).

Tweetaligheid: 1+1=2?
Het TIC model
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Uit onderzoek bij gezinnen van Turkse 
afkomst in Nederland bleek echter dat 
de samenhang tussen de thuistaal en 
de meerderheidstaal contextafhanke-
lijk is (Prevoo, Malda, Mesman, Yeniad, & 
Emmen, 2015). De samenhang tussen de 
Turkse woordenschat en ontwikkeling van 
de Nederlandse woordenschat is afhanke-
lijk van welke taal een kind thuis het meest 
gebruikt (Prevoo et al., 2015). Deze invloed 
van het taalgebruik op het verband tussen 
de thuistaal en de meerderheidstaal wordt 
ook in het model weergegeven. Van onder-
linge afhankelijkheid tussen de talen was 
alleen sprake bij kinderen die thuis meer 
Turks dan Nederlands spraken met ande-
ren. Wanneer een kind veel in de meerder-
heidstaal spreekt met anderen, kan het die 
gesprekken gebruiken als een bron van 
taalaanbod om de meerderheidstaal te 
ontwikkelen. Met andere woorden, of de 
thuistaal gebruikt wordt als een basis voor 
de ontwikkeling van de meerderheidstaal 
hangt vermoedelijk af van de beschikbaar-
heid van andere bronnen van taalaanbod. 
Naarmate een kind minder taalaanbod 
hoort in de meerderheidstaal en de taal 
ook zelf minder gebruikt, zal het wellicht 
eerder terugvallen op kennis uit de thuis-
taal. Als een kind een bepaald woord kent 
in de thuistaal, is het concept waarnaar 
dat woord verwijst ook beschikbaar in het 
conceptuele geheugen van het kind (Kroll 
& Stewart, 1994). Ook als een kind het-
zelfde woord nog niet kent in de meerder-
heidstaal is er in het geheugen wel al een 
representatie aanwezig van het begrip of 
het voorwerp waarnaar het woord verwijst. 
Die representatie van een concept in het 
conceptuele geheugen kan de basis vor-
men om de woordenschat in de meerder-
heidstaal verder te ontwikkelen. Die basis 
in de thuistaal is waarschijnlijk sterker als 
de thuistaal meer gebruikt wordt, omdat 
voor het spreken van een taal een meer 
complexe taalverwerking nodig is dan 
bij het luisteren naar een taal (Bohman, 
Bedore, Peña, Mendez-Perez, & Gillam, 
2010). Daarnaast zullen kinderen eerder 
uitgaan van hun kennis in de thuistaal voor 

het ontwikkelen van vaardigheden in de 
meerderheidstaal als hun ervaringen met 
het gebruiken van de meerderheidstaal 
beperkt zijn. De thuistaal kan dus een 
basis vormen voor de ontwikkeling van de 
meerderheidstaal, maar alleen wanneer 
de thuistaal in communicatie met ande-
ren meer gebruikt wordt dan de meerder-
heidstaal. Adviezen voor het gebruik van 
de thuistaal of de meerderheidstaal en 
verwachtingen over de ontwikkeling van 
beide talen kunnen worden afgestemd op 

het gegeven dat de onderlinge afhankelijk-
heid van talen contextafhankelijk is.

Als kinderen de Nederlandse taal zelf meer 
spreken zetten ze op hun beurt hun moe-
ders aan tot het meer spreken van de 
Nederlandse taal in de communicatie met 
hun kinderen, wat vervolgens de taalvaar-
digheid van de kinderen weer ten goede 
komt (Pearson, 2007). De samenhang tus-
sen taalgebruik van ouders en kinderen is 
dus wederkerig. Tweetalige kinderen oog- >>

IN HET KORT

Kinderen die niet in Nederland geboren zijn of van wie de ouders of 

grootouders van niet-Nederlandse afkomst zijn groeien vaak meer-

talig op, omdat hun thuistaal verschilt van de meerderheidstaal. Het 

Tweetaligheid-in-Context (TIC) model beschrijft verbanden tussen 

beide talen en de omgevingsinvloeden die een rol spelen in de twee-

talige ontwikkeling. Allereerst wordt het verband gelegd tussen de 

thuistaal en de meerderheidstaal: als kinderen thuis de thuistaal vaker 

gebruiken dan de meerderheidstaal heeft de thuistaal een positieve 

invloed op de ontwikkeling van de meerderheidstaal. Ook de bijdrage 

van taal- en leesaanbod in de thuisomgeving komt aan bod in het mo-

del. Dit aanbod kan verschillend zijn in elk van beide talen. Ouders 

met een hogere sociaaleconomische status gebruiken vaker de meer-

derheidstaal als ze met hun kinderen spreken of hen voorlezen. Met 

name wanneer een kind recent gestart is op een kinderdagverblijf of 

peuterspeelzaal en wanneer het percentage inwoners van niet-wes-

terse afkomst in de buurt laag is, wordt de meerderheidstaal steeds 

meer gebruikt in de communicatie tussen ouder en kind. Taalvaardig-

heid in een bepaalde taal hangt sterk samen met schooluitkomsten 

in diezelfde taal; bijvoorbeeld wanneer een kind sterke taalvaardig-

heden heeft in de thuistaal is de leesvaardigheid in die taal ook beter. 

Als de thuistaal niet uit het oog wordt verloren en de omgevingsin-

vloeden goed in kaart worden gebracht, kan er voor elk tweetalig kind 

een benadering worden gekozen die het best aansluit bij de indivi-

duele situatie van het betreffende kind en de omgeving waarin het 

opgroeit. De logopedist kan ouders of leerkrachten ondersteunen bij 

het kiezen van een dergelijke benadering indien de taalontwikkeling 

van het kind daar aanleiding toe geeft of indien er onzekerheid be-

staat over hoe beide talen een plek kunnen krijgen in de opvoeding. 

Het TIC model kan handvatten bieden bij het in kaart brengen van de 

omgevingsinvloeden.
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sten de taal die ze zaaien. Met die weder-
kerigheid dient rekening te worden 
gehouden bij het geven van adviezen aan 
tweetalige ouders om een bepaalde taal 
meer te gaan spreken met hun kind. Welke 
taal ouder en kind met elkaar spreken 
wordt niet alleen bepaald door de ouder, 
maar ook mede bepaald door het kind en 
de omgeving buiten het gezin.

Gezin
Taalaanbod in de thuisomgeving speelt 
een belangrijke rol in het TIC model. De 
constructivist view is een visie op taalont-
wikkeling die ervan uitgaat dat kinderen 
taal ontwikkelen op basis van het taal-
aanbod dat ze aangeboden krijgen en dat 
taalaanbod dus cruciaal is voor de taal-
ontwikkeling (Huttenlocher, Waterfall, 
Vasilyeva, Vevea, & Hedges, 2010). Kinde-

ren leiden taalregels af uit het taalaanbod 
waaraan ze worden blootgesteld (Ellis, 
2002). De taal die kinderen van hun ouders 
horen is een belangrijke bron van taalaan-
bod. Moeders – die in de meeste gezinnen 
de primaire opvoeders zijn – praten gemid-
deld meer tegen hun kinderen dan vaders 
(Pancsofar & Vernon-Feagans, 2006). Voor-
lezen is een specifieke vorm van taalaan-
bod die door ouders gebruikt kan worden 

om de taalontwikkeling van hun kinde-
ren te stimuleren. Door het leesaanbod 
dat kinderen ervaren kunnen ze woor-
den leren uit de combinatie van tekst en 
plaatjes (Collins, 2010). In een onderzoek 
bij dezelfde Turks-Nederlandse gezinnen 
als hiervoor beschreven, bleek dat ouders 
hun kinderen blootstelden aan minder 
leesaanbod in het Turks dan in het Neder-
lands (Prevoo et al., 2014). Dit kan het 
gevolg zijn van een stijging in het gebruik 
van de meerderheidstaal naarmate kin-
deren ouder worden; een effect dat ook 
bij moeders van tweetalige peuters werd 
gezien (Prevoo, Mesman, Van IJzendoorn, 
& Pieper, 2011). Het beperkte leesaanbod 
in het Turks is wellicht niet voldoende om 
een effect te hebben op de taalvaardig-
heid van de kinderen in die taal, in tegen-
stelling tot het meer frequente leesaanbod 

FIGUUR 1. Tweetaligheid-in-Context (TIC) model.
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in het Nederlands dat wel een effect had 
op de Nederlandse woordenschat (Pre-
voo et al., 2014). Het stimuleren van voor-
lezen is uiteraard altijd aan te bevelen. In 
welke taal er het beste kan worden voorge-
lezen kan per kind verschillend zijn en zal 
afhangen van de taalvaardigheid van de 
ouders in elk van beide talen en de wen-
sen en doelen ten aanzien van de taalont-
wikkeling.

De sociaaleconomische status (SES) van 
het gezin beïnvloedt de taalvaardigheid 
van kinderen via andere kenmerken van de 
thuisomgeving. Tweetalige kinderen met 
een migrantenachtergrond groeien gemid-
deld vaker op in gezinnen met een lagere 
SES, waar de meerderheidstaal minder 
gebruikt wordt (Dixon, Wu, & Daraghmeh, 
2012) en geletterde activiteiten in huis min-
der gangbaar zijn (Hindman & Morrison, 
2012). SES is een belangrijke verklarende 
factor voor verschillen in taalaanbod van 
moeders in de thuistaal en de meerder-
heidstaal, en in leesaanbod in de meer-
derheidstaal (Prevoo et al., 2014). Ouders 
met een hogere SES (hogere opleiding en 
inkomen) maken over het algemeen meer 
gebruik van de Nederlandse taal en lezen 
ook meer voor in het Nederlands. Het taal-
gebruik van moeders is vervolgens gerela-
teerd aan de woordenschat van kinderen 
in zowel het Turks als het Nederlands; de 
woordenschat in een bepaalde taal is gro-
ter naarmate die taal meer gebruikt wordt. 
Leesaanbod in het Nederlands is gerela-
teerd aan Nederlandse woordenschat van 
kinderen. Bij gezinnen met een migrante-
nachtergrond is SES niet alleen een indi-
cator van de sociaaleconomische situatie 
van een gezin maar kan het ook een indica-
tor zijn van integratie in de meerderheids-
cultuur (Bohman et al., 2010). Meer gebruik 
van de Nederlandse taal is onderdeel van 
deze integratie en kan zowel oorzaak als 
gevolg zijn van een hogere opleiding en 
inkomen. Gezinnen met een hogere SES 
kunnen op financieel en educatief gebied 
meer investeren in het leesaanbod. Boven-
dien ervaren deze gezinnen minder stress 

die het voorlezen in het dagelijks leven in 
de weg kan staan (Conger & Donnellan, 
2007). 

Het is van belang dat logopedisten bij het 
geven van adviezen aan tweetalige gezin-
nen rekening houden met de beschik-
bare mogelijkheden en middelen van een 
bepaald gezin, omdat bij gezinnen met 
een migrantenachtergrond er een ver-
hoogde kans is dat deze mogelijkheden en 
middelen beperkt zijn. Het inpassen van 
een voorleesroutine kan bij het ene gezin 
meer moeite kosten dan bij het andere. 
Begrip voor mogelijke stress of gebrek aan 
geld of capaciteiten kan miscommunica-
ties helpen voorkomen.

Omgeving
Het model laat ook zien dat de school, 
de kinderopvang of peuterspeelzaal en 
de samenstelling van de buurt factoren 
in de omgeving zijn die het taalgebruik 
van tweetalige kinderen kunnen beïn-
vloeden. De blootstelling aan de meer-
derheidstaal in de kinderopvang of op de 
peuterspeelzaal heeft een positief effect 
op de taalvaardigheid van kinderen in de 
meerderheidstaal (Silvén & Rubinov, 2010; 
Uchikoshi, 2006). De noodzaak om meer 
Nederlands te gebruiken is daarentegen 
juist minder groot in buurten waar relatief 
meer mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond wonen (Van Tubergen & Kal-
mijn, 2009). Het percentage mensen met 
een niet-Nederlandse achtergrond is door-
gaans hoger in buurten met een lagere SES 
(Termorshuizen, Smeets, Braam, & Veling, 
2014). Naarmate kinderen ouder worden 

wordt de meerderheidstaal gemiddeld 
steeds meer en de thuistaal steeds min-
der gebruikt in de communicatie tussen 
moeder en kind (Hammer, Davison, Law-
rence, & Miccio, 2009; Mancilla-Martinez 
& Kieffer, 2010; McCabe et al., 2013; Pre-
voo et al., 2011). Uit onderzoek bij Turks-
Nederlandse moeders en hun peuters 
(Prevoo et al., 2011) bleek dat deze toe-
name in het gebruik van het Nederlands 
sterker was voor moeders van kinderen 
die in het lopende jaar gestart waren op 
een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal of 
die in een buurt met een laag percentage 
niet-westerse immigranten woonden. De 
toename in het gebruik van de meerder-
heidstaal door moeders wordt waarschijn-
lijk deels veroorzaakt doordat kinderen de 
meerderheidstaal meer gaan gebruiken en 
beter beheersen naarmate ze ouder wor-
den (Fillmore, 2000; Pearson, 2007). Als 
kinderen voor het eerst een kinderdag-
verblijf of peuterspeelzaal bezoeken, gaan  
ze de meerderheidstaal meer gebruiken 
(Leseman, 2000), terwijl in buurten met 
hogere percentages niet-westerse immi-
granten de thuistaal juist meer wordt 
gebruikt (Arriagada, 2005). 

Voor de meeste tweetalige kinderen is 
de meerderheidstaal de taal waarin ze 
onderwijs volgen (Davison, Hammer, 
& Lawrence, 2011; Uccelli & Paez, 2007; 
Verhoeven, 2007). Op sommige scho-
len geldt zelfs een verbod op het spreken 
van andere talen (NVLF, 2006). Er zijn ech-
ter ook voorbeelden bekend van lespro-
gramma’s waarin expliciet aandacht wordt 
besteed aan de thuistaal van kinderen 
met een migrantenachtergrond en deze 
taal wordt beschouwd als een mogelijke 
basis voor ontwikkeling van de meerder-
heidstaal (Kim, 2009; Mollering, Benholz, & 
Mavruk, 2014). De verwachtingen van leer-
krachten over ondersteuning die geboden 
wordt door ouders met een migrantenach-
tergrond zijn gemiddeld lager dan de ver-
wachtingen over Nederlandssprekende 
ouders (Stoep, 2008). 

>>

SCHOOL, KINDEROPVANG  
OF PEUTERSPEELZAAL EN 

SAMENSTELLING VAN DE BUURT 
ZIJN FACTOREN IN DE OMGEVING 

DIE HET TAALGEBRUIK VAN 
TWEETALIGE KINDEREN  
KUNNEN BEÏNVLOEDEN
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De taalvaardigheid van tweetalige kin-
deren is van belang voor hun schoolse 
vaardigheden. Uit meta-analyses (Pre-
voo, Malda, Mesman, & Van IJzendoorn, 
2016) blijkt dat de taalvaardigheid in een 
bepaalde taal sterk samenhangt met 
schoolse vaardigheden gemeten in die-
zelfde taal. Dit geldt zowel voor de thuis-
taal als voor de meerderheidstaal. Voor 
alle schoolse vaardigheden geldt dat de 
verbanden binnen dezelfde taal sterker zijn 
dan de verbanden tussen taalvaardigheid 
en schoolse vaardigheden in verschillende 
talen. De invloed van begrips- en uitdruk-
kingsvaardigheden van gesproken taal op 
schoolse vaardigheden kan gedeeltelijk 
verklaard worden door de mogelijkheden 
om met de leerkracht te communiceren en 
uitleg en instructies in de klas te begrijpen 
(Hoff, 2013). Daarnaast is het zo dat leer-
krachten in de kleutergroepen bij kinderen 
met een migrantenachtergrond minder 
aandacht besteden aan het stimuleren 
van de beginnende geletterdheid (Stoep, 
2008). Het is echter niet zo dat alleen taal-
vaardigheid in de taal waarin het onder-
wijs gegeven wordt van belang is voor de 
schoolse vaardigheden. Beginnende gelet-
terdheid en lezen zijn namelijk ook gere-
lateerd aan taalvaardigheid in de andere 
taal. Hoe hoger de taalvaardigheid in de 
ene taal hoe hoger de scores voor begin-
nende geletterdheid en lezen in de andere 
taal. Wellicht spelen de cognitieve voorde-
len van tweetaligheid op het gebied van 
aandacht, werkgeheugen, metalinguïs-
tisch bewustzijn en abstractievaardighe-
den hierbij ook een rol (Adesope, Lavin, 
Thompson, & Ungerleider, 2010). 
Ook met het oog op schoolse vaardighe-
den geldt dus dat niet per definitie alleen 
het gebruik van de meerderheidstaal 
gestimuleerd moet worden, maar dat het 
stimuleren van taalvaardigheid in het alge-
meen bevorderlijk kan zijn. Verder is het 
van belang in kaart te brengen in hoe-
verre een tweetalig kind schoolse vaardig-
heden in een of in beide talen al dan niet 
voldoende beheerst, omdat schoolse vaar-
digheden in de thuistaal als basis kunnen 

dienen voor schoolse vaardigheden in het 
Nederlands. 

Nederlands versus thuistaal
De focus in de taalstimulering hoeft niet 
uitsluitend op de meerderheidstaal te lig-
gen. Zoals eerder genoemd kan de thuis-
taal onder bepaalde omstandigheden als 
basis dienen voor de ontwikkeling van de 
meerderheidstaal (Prevoo et al., 2015) en 
is de thuistaal belangrijk voor de etnische 
identiteit en voor de communicatie met 
(groot)ouders (Oh & Fuligni, 2010; Phinney, 
Romero, Nava, & Huang, 2001). Bovendien 
brengt tweetaligheid cognitieve voorde-
len met zich mee op het gebied van aan-
dacht, werkgeheugen, metalinguïstisch 
bewustzijn en abstractievaardigheden 
(Adesope, Lavin, Thompson, & Ungerlei-
der, 2010). Ondanks deze mogelijke voor-
delen is er een verschuiving zichtbaar naar 
het meer en meer gebruiken van de meer-
derheidstaal. Deze verschuiving kan de 
ontwikkeling van de thuistaal in gevaar 
brengen (Hammer et al., 2009). Het gezin 
is een belangrijke bron voor het behoud 
van de thuistaal, omdat kinderen bin-
nen het gezin zowel passief als actief aan 
deze taal kunnen worden blootgesteld. Als 
de toename in het gebruik van de meer-
derheidstaal inderdaad verder doorzet 
als kinderen ouder worden en ouders de 
meerderheidstaal ook goed beheersen, 
neemt de noodzaak om binnen het gezin 
de thuistaal te gebruiken af. Kinderen ont-
vangen dan in die taal minder taalaanbod 
waaruit ze nieuwe woorden en taalregels 
kunnen leren. Het belang van deze taal 
voor de etnische identiteit en de commu-
nicatie met grootouders blijft echter onver-
minderd groot. Bovendien is de thuistaal 
voor veel tweetalige ouders de taal waarin 
ze zich het makkelijkst kunnen uitdrukken 

(Fillmore, 1991, 2000; Oh & Fuligni, 2010). 
De taal die ouders goed beheersen is ook 
de taal waarin ze kwalitatief beter taal-
aanbod kunnen bieden aan hun kinde-
ren (McCabe et al., 2013). De emotionele 
afstand tussen ouder en kind kan vergroot 
worden als ze niet dezelfde taal spreken 
(Tseng & Fuligni, 2000). De thuistaal wordt 
niet voor niets soms ook de ‘taal van het 
hart’ genoemd. 

Toepasbaarheid van het TIC 
model in de praktijk
Het TIC model biedt een overzicht van fac-
toren in en om het tweetalige kind die door 
de logopedist in kaart kunnen worden 
gebracht. Hiermee krijgt de logopedist een 
overzicht van sterke punten die bevorder-
lijk kunnen zijn voor de tweetalige ontwik-
keling, en van aspecten die extra aandacht 
verdienen. Het stimuleren van het taal- en 
leesaanbod in de thuissituatie en het ver-
beteren van de kwaliteit ervan kan vooral 
in gezinnen met een lagere SES een aan-
knopingspunt zijn voor het verbeteren 
van de taalvaardigheid en daarmee ook 
de schoolprestaties. Ondersteuning voor 
tweetalige gezinnen met een niet-Neder-
landse achtergrond kan bestaan uit het 
informeren van ouders over activiteiten 
rondom taal en geletterdheid die ze thuis 
kunnen doen en materialen die ze daar-
voor kunnen gebruiken (Hirst, Hannon, & 
Nutbrown, 2010; Zhang, Pelletier, & Doyle, 
2010). Bij ondersteuning van ouders, bij-
voorbeeld met TOLK voor taalontwikke-
ling (Verheijden-Lels & Scheper, 2008), kan 
het TIC model ook gebruikt worden om 
verschillende omgevingsinvloeden inzich-
telijk te maken voor ouders. Voorlezen in 
zowel de meerderheidstaal als de thuis-
taal kan positieve effecten hebben op 
de ontwikkeling van vaardigheden in de 
meerderheidstaal. (Roberts, 2008). Onder-
steuning door bewegend beeld zoals in 
digitale prentenboeken kan kinderen met 
een niet-Nederlandse achtergrond extra 
steun bieden om te leren van prentenboe-
ken (Verhallen & Bus, 2010). Educatieve 
tv-programma’s kunnen ook een positief 

DE KERN VAN HET TIC MODEL  
IS DE TAALVAARDIGHEID VAN 
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effect hebben op de woordenschat (Uchi-
koshi, 2006). Voor scholen geldt dat naar-
mate er meer boeken worden aangeboden 
in de klas de positieve effecten op de taal-
vaardigheid groter zijn (Koskinen et al., 
2000). Scholen kunnen de taalomgeving in 
tweetalige gezinnen ook beïnvloeden door 
leermaterialen voor thuis aan te bieden of 
het lezen van boeken als huiswerk mee te 
geven, want het thuis herlezen van school-
boeken kan zowel de betrokkenheid van 
ouders als de motivatie van kinderen 
verhogen (Koskinen et al., 2000; Reese, 
Thompson, & Goldenberg, 2008). Hierbij 
zal wel rekening moeten worden gehou-
den met de taalvaardigheid van ouders in 
elk van beide talen. 

Hoewel er in Nederland recent ook meer 
aandacht is voor het bevorderen van de 
thuistaal, is beleid rondom taalontwikke-
ling voor immigranten nog vaak gericht op 
de ontwikkeling van de meerderheidstaal. 
In Nederland wordt sinds 2004 geen over-
heidssteun meer geboden voor onder-

wijs in de thuistaal, en het gebruik van 
een andere taal dan Nederlands wordt 
beschouwd als een drempel voor goede 
schoolprestaties (Extra & Yağmur, 2004, 
2006; Verspoor & Cremer, 2008). 
 Het belang van de thuistaal voor de etni-
sche identiteit en ouder-kindrelaties, de 
cognitieve voordelen van meertaligheid 
en het gegeven dat de thuistaal onder 
bepaalde omstandigheden een positief 
effect heeft op de ontwikkeling van de 
meerderheidstaal, pleit voor een situatie 
waarin niet alleen de meerderheidstaal, 
maar ook de thuistaal gewaardeerd wordt 
en ouders aangemoedigd worden (ook) 
deze taal met hun kinderen te spreken. 
Zowel eentaligen als tweetaligen moeten 

bewust worden gemaakt van de voorde-
len van tweetaligheid (Agirdag, 2010). De 
omgevingsinvloeden die een rol spelen in 
de tweetalige ontwikkeling zijn niet voor 
iedereen gelijk. Een ‘one size fits all’-advies 
voor logopedisten die werken met twee-
talige kinderen kan dan ook niet gegeven 
worden. Zolang de thuistaal niet uit het 
oog wordt verloren en de omgevingsin-
vloeden goed in kaart worden gebracht, 
kan er voor elk kind een benadering wor-
den gekozen die het best aansluit bij de 
individuele situatie en de omgeving waarin 
het opgroeit. Het TIC model kan bij het in 
kaart brengen van die omgevingsinvloe-
den gebruikt worden als leidraad.

Conclusies
De onderzoeken waarop het TIC model 
gebaseerd is tonen aan dat tweetaligheid 
meer is dan een eenvoudige optelsom van 
twee delen. Hoewel de optimale balans 
tussen de talen afhankelijk is van indivi-
duele omstandigheden, moet de nadruk 
in de ondersteuning voor tweetalige kin-

HET TIC MODEL BIEDT  
EEN  OVERZICHT VAN  

FACTOREN IN EN OM HET  
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