
University	Medical	Center	Utrecht,		
the	Netherlands	



Deze slides maakten deel uit van de workshop over 
meertaligheid en selectief mutisme 

 gegeven door Maretha de Jonge op de 
ontmoetingsdag voor ouders, georganiseerd door de 

vlaamse vereniging voor ouders van kinderen met 
selectief mutisme.  

12 december 2015. 

13-12-15 

< Presentatietitel invullen > 

-   # 2 



Selectief mutisme bij meertalige kinderen  

Verschil tussen een stille periode en selectief mutisme 
Dat is nog niet altijd eenvoudig 
Le Pichon & de Jonge (2015)  
Linguistic and psychological perspectives on prolonged periods of silence in dual-language learners.  
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Published online: 23 Feb 2015.  

Stille periode  
•  Bij sommige kinderen die 

met nieuwe taal 
geconfronteerd worden 

•  Per definitie tijdelijk 
•  Duur … (meningen lopen 

uiteen van enkele weken 
tot maanden) 

Selectief mutisme 
•  Niet beperkt tot meertalige kinderen 
•  niet voor kinderen die taal niet 

machtig zijn 
•  Duur minimaal 1 maand (niet eerste 

maand op school) 



Belangrijk om te weten 

•  Meerderheidstaal / minderheidstaal 
•  Taalgeschiedenis (simultaneous bilingual / successive 

bilingual) 
•  Taalbeheersing in alle talen (voor zover mogelijk) 
•  Taalsituatie en taalattitude thuis / school / omgeving 
•  Welke taal / talen wordt/worden waar gesproken? 
•  In welke taal/talen zwijgt het kind? 
•  Hoe lang? 
•  Is het zwijgen volledig en consequent of spreekt het kind 

zacht of in losse woordjes? 
 



Classificeren van selectief mutisme bij 
meertalige kinderen? 

•  Voorzichtigheid geboden 
•  Zwijgt het kind in meer dan 1 taal ?  
•  Zwijgen zou niet alleen beperkt moeten zijn tot 

schoolsituatie. 
•  Minimaal 6 maanden (Toppelberg, 2005) 
•  Individuele taalanalyse belangrijk! 
•  Kijk naar andere kenmerken van (sociale) angst. 



Leessuggesties 

Publicaties van Sig vzw: 
•  Themanummer Meertaligheid bij kinderen, Signaal (nummer 

79) 
•  Tussen taal en blokkendoos. Leidraad voor goede 

gesprekken met ouders over meertalig opgroeien 
•  Anamnese Meertalige Kinderen (AMK) Gratis te downloaden  
 
Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen (pdf) 

http://www.logopedie.nl/bestanden/nvlf/webwinkel/Artikelen/
folder_meertaligheid_2009_website.pdf 

 
Websites 
http://kindentaal.logopedie.nl/meertaligheid/tweetalig 
www.spreektvoorzich.nl 



Visiting address: 
Heidelberglaan 100 
3584 CX UTRECHT 
The Netherlands 

Postal address: 
Postbus 85500 
3508 GA UTRECHT 
The Netherlands 

T. +31 (0)88 75 595 93 
E. bcrm-secretariaat@umcutrecht.nl 

www.braincenterrudolfmagnus.nl 

Maretha de Jonge, Gezondheidszorgpsycholoog 
 

m.v.jonge@umcutrecht.nl 


