
 

Gemeente Zaanstad – Interventie Talen in Balans  

 

Talen in Balans is een programma voor taalstimulering in meertalige gezinnen. Het programma 

bestaat uit vier bijeenkomsten waarin ouders die hun kinderen met meer dan één taal laten 

opgroeien, of dat willen doen, op deskundige wijze worden ondersteund. Aan de hand van een 

deelnemersmap en videomateriaal gaan deelnemers met elkaar in gesprek over taalopvoeding en 

taalsituaties in gezinnen. Ouders leren theorieën over meertalig opvoeden en krijgen ook 

praktische tips en adviezen. Daarbij is het uitgangspunt dat ieder gezin anders is, en dat in ieder 

gezin dus ook de taalsituatie anders is. Ouders leren uiteindelijk om zelf beslissingen te nemen die 

passen bij hun situatie. De bijeenkomsten worden begeleid door iemand die daarvoor speciaal is 

getraind. Na het doorlopen van het programma krijgen de deelnemers een certificaat.  

 

Doelstellingen  

De door Talen in Balans gecertificeerde ouders:  

1. kunnen beter beslissingen nemen over de meertalige opvoeding van hun kinderen  

2. zijn zich bewust van hun rol in de taalontwikkeling van hun kind  

3. hebben kennisgemaakt met andere ouders en hun aanpak  

4. hebben algemene kennis over meertalige opvoeding opgedaan  

5. hebben praktische tips gekregen voor meertalig opvoeden.  

 

Materiaal  

De deelnemersmap van Talen in Balans bestaat uit informatieblokjes, 

opdrachten en de DVD Oetsiekoetsie. In de informatieblokjes wordt op 

een eenvoudige manier uitleg gegeven over taal. Er wordt bijvoorbeeld 

uitgelegd wat een moedertaal is, hoe een kind twee of meer talen kan 

leren en welke keuzes ouders kunnen maken wat betreft de meertalige 

opvoeding. De opdrachten gaan over fragmenten van de DVD 

Oetsiekoetsie, een vierdelige documentaire over taalontwikkeling. 

Dankzij de opdrachten leren ouders op een kritische manier kijken naar 

de taalsituaties van deze gezinnen. Aan het einde van elk hoofdstuk staat 

een praktijkopdracht. Hiermee gaan ouders zelf aan de slag om de 

taalsituatie van hun gezin in kaart te brengen en doelen op te stellen voor 

de meertalige ontwikkeling van hun eigen kinderen. Aan het einde van de 

map staat een aantal tips voor de taalopvoeding. 

 

 

 


