
 
 
Tel mee met taal: een wereld te winnen door bundeling van professionele kennis  
 
Geacht Kamerlid,  
 
Vanmiddag spreekt u met de minister van Onderwijs, mevrouw Bussemaker, over onder meer de 
evaluatie van het actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 en over het actieprogramma Tel mee met 
Taal.  
 
Voorafgaand aan dit debat delen wij graag onze visie op de situatie van taalachterstanden zoals 
logopedisten die ervaren in de dagelijkse praktijk.  
 
Taalachterstand  
Taal (bedoeld wordt de moedertaal die thuis wordt gesproken) ontwikkelt zich in het gesprek van 
alledag tussen het kind en zijn omgeving. Ouders spelen een hoofdrol in dit proces, met name op 
jonge leeftijd van het kind (0 tot 6 jaar, de taalgevoelige periode). Soms stagneert de taalontwikkeling 
doordat kinderen minder gevoelig zijn voor taal: het heeft dan een belemmering of een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Stagnatie treedt ook wel op omdat kinderen onvoldoende worden 
blootgesteld aan taal. Als ouders weinig of op een verkeerde manier met hun kind praten dan krijgt 
een kind niet de gelegenheid de taal te ontwikkelen. Kinderen van laagopgeleide ouders worden in het 
algemeen minder blootgesteld aan taal dan kinderen van hoogopgeleide ouders (laagopgeleide 
mensen gebruiken half zoveel woorden als hoogopgeleiden).  
 
Ouders met een lage taalvaardigheid kunnen hun kinderen minder goed ondersteunen op school. 
Deze kinderen die opgroeien in een taalarm gezin, lopen daarmee zelf meer risico op een 
taalachterstand.  
 
Gevolgen van taalachterstand door laaggeletterdheid  
Taalachterstand leidt tot onderwijsachterstand, wat weer leidt tot schooluitval, laaggeletterdheid en 
armoede door lagere kansen op de arbeidsmarkt en werkloosheid.  
In de praktijk blijkt dat kinderen een achterstand in de taalontwikkeling binnen het onderwijs moeilijk 
inhalen. Dit ondanks veel extra inspanning en specifieke programma’s.  
Veel jongeren stromen onvoldoende geschoold en laaggeletterd het onderwijs uit (rond 18 jaar) die bij 
aanvang (rond 4 jaar) in vergelijking met leeftijdgenoten al een achterstand in de taalontwikkeling 
hadden. De taalontwikkeling van kinderen van ouders met een lage opleiding is bedreigd. Zo ontstaat 
er een vicieuze cirkel.  
 
Hoe kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken van taalachterstand, onderwijsachterstand, 
laaggeletterdheid en overdracht van de problematiek van de ene generatie op de volgende?  
 
Effect van actielijnen versterken door kennis te bundelen  
Het ministerie van Onderwijs investeert in projecten die taalzwakke kinderen een beter perspectief 
moeten bieden in het onderwijs. Diverse instanties, zoals Stichting Lezen & Schrijven of Voorlees 
Express, trekken zich de problematiek van de laaggeletterdheid aan en zetten sterk in op het 
bevorderen van de (voor)leescultuur in taalzwakke gezinnen.  
 
Dit zijn uitstekende initiatieven die landelijke navolging verdienen en steeds meer gemeenten zien dit 
ook in. Deze initiatieven kunnen zich inhoudelijk verder versterken door de kennis vanuit de logopedie 
over de taalontwikkeling te betrekken bij de aanpak van taalachterstanden.  



 
 
Door de specifieke kennis over taal en taalverwerving te betrekken bij het actieprogramma Tel mee 
met Taal, wordt het terugdringen van laaggeletterdheid onder volwassenen effectiever. Het 
voorkomen van taalachterstanden en het bevorderen van leesplezier bij kinderen draagt immers 
bewezen bij aan taalontwikkeling en helpt het voorkomen van laaggeletterdheid op latere leeftijd. 
Logopedie bestrijkt het specialistische domein van de spraak-/ en taalontwikkeling en verwerving.  
 
De meerwaarde die spraaktaalspecialisten (logopedisten) in huis hebben  

 professionalisering van ouders omtrent taalstimulatie thuis.  

 professionalisering van professionals in het onderwijs om taalachterstanden te signaleren.  

 eenvoudig realiseerbaar vanwege deelname van logopedisten in het netwerk van de lokale 
Jeugdgezondheidszorg, kinderopvangorganisaties en buitenschoolse opvang.  

 
Een brede verbinding tussen logopedisten (voor taalstimulering en linguïstische benadering), het 
maatschappelijk werk (voor opvoedondersteuning en ouderbetrokkenheid), de preventie in het kader 
van de jeugdgezondheidszorg en het passend onderwijs vergroot de slaagkans om de ambitie van het 
terugdringen van taalachterstanden te doen lukken. Met hun deskundigheid van de taalontwikkeling 
kunnen logopedisten een extra en aanvullende rol vervullen. Daarnaast acht de NVLF het wenselijk 
dat alle krachten (ouders, onderwijs, maatschappelijk werk, preventieve gezondheidszorg, jeugdzorg) 
worden gebundeld om tegemoet te komen aan de behoefte van kinderen en het onderwijs.  
 
De beroepsvereniging van logopedisten NVLF denkt graag mee met oplossingsrichtingen, onze 5.000 
leden zijn gemotiveerd om de kinderen (en ook ouderen) een betere kans te geven door ze op hun 
eigen niveau taalvaardig en communicatief zelfredzaam te maken.  
 
U een goede vergadering toegewenst,  
 
Theo de Koning  
Voorzitter NVLF 


