
Veel kinderen in Neder-
land groeien meertalig 
op. De ouders van deze 
kinderen stuiten vaak op 
onwetendheid en onbe-
grip: meertaligheid wordt 
in Nederland niet zelden 
geassocieerd met taal- en 
onderwijsachterstanden. 

Deze ouders weten vaak niet waar 
ze naartoe moeten met vragen over 
meertaligheid. Ze kunnen zich bij-
voorbeeld afvragen waarom hun kind 
weigert één van de talen te spreken. 
Of hoe ze de talen bij hun kinderen 
kunnen stimuleren. Het beantwoorden 
van deze vragen vereist gespeciali-
seerde kennis over meertaligheid. 

In samenwerking met Taal op Maat heeft De Taalstudio 
het programma Talen in Balans ontwikkeld. Dit program-
ma ondersteunt op 
deskundige wijze 
ouders die hun 
kinderen met meer 
dan één taal op 
laten groeien, of dat 
willen doen.

 Meertaligheid: Iemand gebruikt  
verschillende talen met verschillende gesprekspartners 

Talen in Balans: 
bijeenkomsten voor ouders 
in meertalige gezinnen



De Taalstudio stelt zich ten doel om taalwetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor praktische doeleinden. 
Taal op Maat verzorgt maatwerk-trainingen in de Nederlandse taal voor allochtone en autochtone deelnemers.

Talen in Balans is een vernieuwend 
programma van maximaal vier bijeen-
komsten. De cursisten spreken aan 
de hand van een lesmap en videoma-
teriaal met elkaar over taalopvoeding en 
taalsituaties in gezinnen. Een speciaal 
opgeleide gespreksleider zorgt dat er 
voldoende aandacht is voor zowel  
theorie als praktijk. 

Niet alleen leren de ouders theorieën over meertalige opvoeding, ze krijgen 
ook tips om in hun eigen situatie alles uit de meertalige opvoeding te  
halen. Ieder gezin is anders, in ieder gezin is ook de taalsituatie anders.

Talen in Balans biedt voor ieders situatie praktische handvatten. De cursus 
wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

‘ Ik leer elke keer iets van anderen. Het maakt de  
cursus echt rijker’

De door Talen in Balans gecertificeerde ouders:
- kunnen beter beslissingen nemen over de meertalige opvoeding van   
 hun kinderen 
-  zijn zich bewust van hun rol in de taalontwikkeling van hun kind
-  hebben kennisgemaakt met andere ouders en hun aanpak
-  hebben algemene kennis over meertalige opvoeding opgedaan
-  hebben praktische tips gekregen voor meertalig opvoeden 

 ‘Ik ben nu veel bewuster met de talen bezig’ 

Talen in Balans bevordert competent ouderschap op het gebied van  
taalopvoeding. Het kan uitstekend naast andere taalondersteunings-
programma’s worden gebruikt. 

Talen in Balans

Ook úw organisatie kan Talen in Balans trainingen voor 
ouders aanbieden. Wij leiden uw medewerkers op tot 
gecertificeerde trainers. Neem voor meer informatie over 
de voorwaarden contact met ons op via info@taalstudio.nl 
of 020-5285077. Kijk ook eens op www.meertalig.nl.

Meer informatie?


