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Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/pg-mt.

Hoe onderzoek je de moedertaal van een kind? 
Hoe communiceer je met anderstalige ouders? 
Kun je de moedertaal integreren in taaltherapie? 
Wat zijn de voorwaarden voor terugbetaling? 
Ontdek het in het postgraduaat Meertaligheid!

INHOUD

In het eerste luik krijg je inzicht in recent wetenschappelijk 
onderzoek over taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoor-
nissen in een meertalige context. Deze theoretische inzichten 
gaan hand in hand met praktische oefeningen zodat je ook 
je vaardigheden als interculturele hulpverlener versterkt. We 
bieden je tips & tricks die de communicatie met anderstalige 
ouders vergemakkelijken. 

In het tweede luik leer je meertalige kinderen met taalpro-
blemen onderzoeken. Een gedetailleerde anamnese, intelli-
gentieonderzoek, taalonderzoek in het Nederlands én in de 
moedertaal van het kind komen aan bod. Verworven kennis en 
vaardigheden pas je meteen toe op je eigen cliënten. 

Het derde en laatste luik focust op taaltherapie bij meertalige 
kinderen. Vertrekkend vanuit een degelijk behandelplan zul je 
in staat zijn indirecte en directe therapie met aandacht voor de 
moedertaal in te vullen. De transfer naar je eigen praktijk staat
opnieuw centraal.

Het postgraduaat Meertaligheid levert jou een unieke expertise 
op, een troef in onze huidige superdiverse maatschappij.

 Antwerpen

Meertaligheid

PROGRAMMA                                                 20 SP
ACHTERGROND
Interculturele hulpverlening

Meertalige ontwikkeling en meertalig opvoeden

Communicatie met anderstalige ouders

Werken met gezinnen in armoede

DIAGNOSTIEK
Richtlijnen voor anamnese

Taalonderzoek in het Nederlands én in de moedertaal

Samenwerken met taalanalisten 

Intelligentieonderzoek bij meertalige kinderen

THERAPIE

Directe en indirecte therapie
- Therapiedoelen in het Nederlands én in de moedertaal
- Adviezen voor de school
- Adviezen voor de ouders

Talensensibilisering in de logopedische praktijk

DOELGROEP

• Logopedisten 
• Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken 

om meertalige kinderen met taalproblemen te 
behandelen

PROFESSIONELE BONUS

• Getuigschrift postgraduaat Meertaligheid
• Kmo-portefeuille
• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Postgraduaat

WERKEN 
STUDEREN
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