
 

© Sig vzw – Signaal Digitaal – recensies – 2022   1 
 

 
 

 
Het meertalige kind 
Marinella Orioni  
9789088509872 | 2020 | SWP 

 
 

Fanny Marinella Orioni bracht in 2020 een vernieuwde versie uit van haar boek ‘Het meertalige 
kind’. Ze is een Nederlandse van Italiaanse afkomst, woonachtig in Parijs en moeder van twee 
drietalige kinderen. Dit vormt de juiste voedingsbodem voor een rijke interesse in het thema 
meertalig opvoeden/opgroeien.  

Zowel in de eerste als ook in de tweede uitgave besteedt de auteur aandacht aan diverse 
thema’s en probeert hierbij voeling te houden met wat er wordt gepubliceerd, maar ook wat er 
leeft in de praktijk. Ze doet dit op een erg toegankelijke manier, waarbij ze voortdurend 
onderzoek en eigen ervaring met elkaar verbindt.  

In deel één van het boek bekijkt ze de maatschappelijke stand van zaken rond het thema.  

In deel twee vertrekt ze vanuit het meertalige kind en ze heeft hierbij aandacht voor zowel 
cognitieve aspecten als voor de identiteitsontwikkeling. Het is een sterk punt van deze auteur 
dat ze aandacht heeft voor wat meertalig opgroeien betekent voor het kind zelf.  

In het derde deel plaats ze het kind in zijn omgeving. Het is in dit deel dat er expliciet aandacht 
is voor meertaligheid in combinatie met een taalstoornis en de implicaties hiervan voor 
logopedische diagnose en aanpak. Zij is zelf geen logopediste, maar weet heldere adviezen 
te formuleren.  

‘Het meertalige kind’ is dus niet zozeer een boek dat diep ingaat op puur wetenschappelijk 
onderzoek, maar zeker een aanrader als je de wereld van een meertalig kind en zijn omgeving 
beter wil leren begrijpen.   

 

Hilde Desmedt 
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