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Take Home Message: Zet TOS op de kaart!

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Mijlpalen

Alarmsignalen



Kent u ook zo’n kind…..

ASS        
(1%)

ADHD       
(3-7%)

TOS (7%)



Bezoek alle 418 basisscholen in Friesland



Friese scholen kennen TOS? 

ja
64%

nee
22%

missing
14%



Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Neurobiologisch
Genetisch

Taalontwikkeling 
blijft achter bij 
leeftijdgenoten

taal begrijpen

taal spreken

Geen andere 
oorzaak

Prevalentie 5-12% | jongens/meisjes 3:1



TOS vanaf 1822
Reilly et al, 20141

1822

”Congenital Aphasia”

”Delayed speech 
development”

”Deviant Language”

”SLI”



In Nederland vroeger
Kinderen met problemen in de spraaktaalontwikkeling die persisteren

primair specifiek

spraak- en taal 

Specific Language 
Impairment (SLI)ESMTOS

stoornis 

achterstand

probleem

taal 

ontwikkeling

Dysfatische 
ontwikkeling



TOS nu
Bishop et al, 2017; Gerrits et al, 2012

”Taalontwikkelingsstoornis” 
(TOS) #WereldTOSdag 22sept

”Developmental
Language  

Disorder” (DLD)
#DevLangDis 19okt





Wat weet u over TOS?

Tos ziet er niet bij alle 
kinderen hetzelfde uit.

Moeite met communicatie 
/participatie

Moeite met 
woorden, zinnen

niet zichtbaar en 
niet bekend

Moeite met 
begrijpen

levenslang

Zoon heeft TOS

Taal en spraak

Basiskennis via TOS-
koffer Kentalis

Veel 22/9 TOSdagNieuw



Wie zijn jullie:



De kleine lettertjes….



Professies bij TOS
Sp

ra
ak

ta
al • Logopedist

• Linguïst
• Spraak-

taalpatholoog
• Taal-

wetenschapper
• Logopedie-

wetenschapper O
nd

er
w

ijs • Leerkracht
• Onderwijs-

assistent
• Ambulant 

begeleider
• Intern 

begeleider
• Zorg-

coördinator

Ps
yc

ho
-s
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ia

al • Psycholoog
• Orthopedagoog
• Maatschappelijk 

werker

‘M
ed

isc
h’ • Audioloog

• Audiologie-
Assistent

• Huisarts
• Jeugdarts
• Jeugd-

verpleegkundige
• KNO-arts



Professies bij TOS vandaag in de zaal
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isc
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• Audiologie-
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• Huisarts
• Jeugdarts
• Jeugd-

verpleegkundige
• KNO-arts



‘Meer achtergrondkennis waardoor signaleren beter gaat’  

‘Laatste ontwikkelingen’



ELS-studie | Early Language Scale
Visser-Bochane, Reijneveld, Krijnen, vd Schans, Luinge

Deze studie wordt mogelijk gemaakt door

WAT •Wat is spraak-,taalontwikkeling?

HOE •Alarmsignalen?

NORM •Mijlpalen?

ELS



Wat is spraak-taalontwikkeling?
Consensusonderzoek 24 logopedisten / linguïsten

25-9-2018ELS-NL

Lecto
raat 

Trans
paran

te 
Zorgv

Interactie

Fonologie/ 
Fonetiek

SemantiekSyntaxis

Morfologie

Pragmatiek
taalgebruik

vervoegen

zinnen woorden

klanken



“TOS laat zien dat het een wonder is dat dit 
ingewikkelde proces van een normale 

taalontwikkeling bij velen als vanzelf gaat.”
(Logopedist, 2016)



ELS-studie | Early Language Scale

Deze studie wordt mogelijk gemaakt door

WAT •Wat is spraak-,taalontwikkeling?

HOE •Alarmsignalen?

NORM •Mijlpalen?

ELS

Visser-Bochane, Reijneveld, Krijnen, vd Schans, Luinge



Wat zijn alarmsignalen voor spraak-
taalontwikkeling?

1 2 3 4 5



Rode Vlaggen | Alarmsignalen (1 van 2)
Visser-Bochane et al, 2017

1-2

• Niet brabbelen
• Reageert niet
• Reageert niet op geluiden

2-3

• spreekt nog geen eerste woordjes
• geen interactie
• geen communicatieve intentie
• reageert niet/weinig op gesproken taal

3-4

• spreekt niet
• hooguit een-woordzinnen
• spreekt onverstaanbaar voor zijn directe (bekende) omgeving
• begrijpt enkelvoudige opdrachten niet
• hooguit twee-woordzinnen 



Rode Vlaggen | Alarmsignalen (2 van 2)
Visser-Bochane et al, 2017

4-5 jaar

• hooguit drie-woordzinnen
• geen enkelvoudige zinnen
• spreekt onverstaanbaar voor vreemden
• niet 50-75% verstaanbaar voor ouders
• interactie verstoord
• begrijpt gesproken taal niet/traag

5-6 jaar

• moeilijk of niet verstaanbaar voor juf / opa-oma
• reageert niet adequaat op vragen/opdrachten
• begrijpt samengestelde opdrachten niet
• gebruikt hooguit enkelvoudige zinnen
• slecht verstaanbaar
• stelt geen vragen



Wanneer verwijzen? Advies Engeland
CATALISE6

Rode Vlag

Problemen in gedrag, 
lezen, luisteren 

Zorgen over spraak, taal of 
communicatie bij ouders, 

verzorgers of professionals

of

of

Vervolgdiagnostiek



Zorgen ouders – ‘ELS-score’
N=71 Cohortbestand ELS-NL (Dieleman, 2015)

In grote populatie ouders Nederland (n=1231):
1,2% 0,7% 8% 3,2% 86,8%

‘het werkt vaak ook 
niet mee dat ouders 
geen zorgen hebben, 

waardoor verwijzen en 
doorsturen lastiger is’ 

(jvp, 2018).



In Nederland: Hoe herken je TOS?
Huidige signalering

JGZ (jeugdgezondheidszorg)

Kinderopvang

Onderwijs

Ouders



Handreiking consultatiebureau op 2;0 jaar
NCJ, 2013

altijd terecht 
verwezen

Soms taal toch onvoldoende, of taal na jaar onvoldoende



Signalering door ouders
Kindentaal.nl  |  App: TOS-CHECK



Gerrits, Visser-Bochane et al., 2017 Richtlijn Logopedie bij TOS



Richtlijn Logopedie bij TOS

De logopedist kan de SNEL gebruiken 
voor de signalering van een mogelijke 
TOS bij kinderen vanaf twee jaar.

Bij meertalige kinderen ook 
signaleren op moedertaal.

Gerrits, Visser-Bochane, et al, 2017



Handreiking onderwijs op 4;0-6;11 jaar
Siméa, 2014

‘SNEL’-items  

Items over 
communicatieve 

redzaamheid  



Ontwikkeling instrument 1- 6 jarigen
Van alarmsignalen/mijlpalen naar meetinstrument





ELS-studie | Early Language Scale

Deze studie wordt mogelijk gemaakt door

WAT •Wat is spraak-,taalontwikkeling?

HOE •Alarmsignalen?

NORM •Mijlpalen?

ELS

Visser-Bochane, Reijneveld, Krijnen, vd Schans, Luinge



Ontwikkeling ELS (1-6 jaar): vragen
Voorbeeld van vragen

25-9-2018ELS-NL

Lecto
raat 

Trans
paran

te 
Zorgv

Interactie

Fonologie/Fonetiek

SemantiekSyntaxis

Morfologie

Pragmatiek

‘Kan uw kind met iemand een 
praatje maken?’

‘Brabbelt uw kind met 
verschillende klanken? 
Bijvoorbeeld: 'dada', 
'baba' of 'gaga'. 

‘Zegt uw kind in totaal 
ongeveer 10 woordjes?’

‘Kan uw kind twee 
woordjes combineren? 
Bijvoorbeeld: 'papa bal' of 
'kijk poes‘.’

‘Maakt uw kind goede 
verleden tijd vormen? 
Bijvoorbeeld: 'gedronken' 
i.p.v. 'gedrinken' of 'liep' 
i.p.v. 'loopte'.’

‘Kan uw kind uit zichzelf 
een gesprekje beginnen?’



Dataverzameling
ELS-teams: studenten HBO / WO, logopedisten

1381 
ouders
(460 uur 
bellen)265 

kinderen
(144 dagen
Huisbezoek)



Data-analyse
Item respons theory

Schaalbaarheid

• Passen alle vragen binnen 1 schaal?
• 40 vragen geselecteerd 

Monotoniciteit

• Laat een item een leercurve zien?
• Allemaal leercurve

Ordering

• Items oplopend in moeilijkheidsgraad?
• 14 items vervallen



ELS (1-6 jaar)
1 Zegt uw kind al 'woordjes', Bijvoorbeeld: 'mama', 'papa', 'koek'? Het hoeft nog niet helemaal goed uitgesproken te zijn.
2 Als u met uw kind speelt met bijvoorbeeld een bal, heeft uw kind dan ook aandacht voor u en de bal?
3 Begrijpt uw kind opdrachtjes van twee woorden? Bijvoorbeeld: 'jas aan' of 'kijk daar'.
4 Begrijpt uw kind het als u hem/haar iets vraagt? Bijvoorbeeld: 'Zullen we een boekje lezen?'
5 Begrijpt uw kind zinnetjes van 3 woorden? Bijvoorbeeld: 'op de stoel' of 'naar de gang'.
6 Kan uw kind iets aanwijzen dat u noemt? Bijvoorbeeld: ‘Waar zit je neus?’ of ‘Waar is de bal?’
7 Zegt uw kind in totaal ongeveer 10 woordjes?
8 Kan uw kind 5 benoemde plaatjes in een boek aanwijzen?
9 Kan uw kind 6 lichaamsdelen aanwijzen bij een pop/zichzelf? Waar zijn de oogjes, mond, buik, voet, haar, hand?
10 Vraagt uw kind het aan u als hij/zij iets te eten wil, of met speelgoed wil spelen?
11 Kan uw kind twee woordjes combineren? Bijvoorbeeld: 'papa bal' of 'kijk poes'.
12 Kan uw kind vier of meer plaatjes van dieren benoemen? Bijvoorbeeld: 'hond', 'poes', 'paard', 'koe'.
13 Kan uw kind met u om de beurt praten?
14 Kan uw kind uit zichzelf een gesprekje beginnen?
15 Staan de woordjes in de zinnen van uw kind meestal op de goede plek?
16 Vertelt uw kind weleens spontaan een verhaaltje? Bijvoorbeeld over wat uw kind die dag heeft gedaan.
17 Gebruikt uw kind woorden die iets zeggen over andere woorden? Bijvoorbeeld: 'groot' in 'een groot huis'.
18 Kan uw kind al een paar kleuren correct benoemen?
19 Kan uw kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes? Bijvoorbeeld als u een boekje leest met uw kind.
20 Gebruikt uw kind ook woorden als ‘wij’, ‘hij’ en ‘zij’ in een zin? Bijvoorbeeld: 'Wij hebben een torentje gemaakt.' of 'Hij is 

helemaal kapot'.
21 Maakt uw kind zinnen met ‘als’ of ‘en’? Bijvoorbeeld: 'Als wij het eten op hebben, gaan we kleien.' of 'Die ging een jas 

aandoen en die ging schoenen aandoen'.
22 Stelt uw kind vragen met ‘waarom’?
23 Maakt uw kind goede meervoudsvormen? Bijvoorbeeld: 'tafels' i.p.v. 'tafelen'.
24 Kan uw kind de volgende zinnen afmaken: Niet zwart maar…. Niet hoog maar…..
25 Maakt uw kind zinnen met ‘omdat’?
26 Maakt uw kind goede verleden tijd vormen? Bijvoorbeeld: 'gedronken' i.p.v. 'gedrinken' of 'liep' i.p.v. 'loopte'.



Wat is de norm…



Mijlpalen (een kleine selectie)
90% van de kinderen (Posthuma, Reurink, vd Veen, 2018, mda Westers)

1 jaar; 1 maand: 'woordjes‘ zeggen (Bv: 'mama', 'papa', 'koek‘)

1;04: opdrachtjes begrijpen (Bv: 'jas aan' of 'kijk daar')

1;11: 2 woordjes combineren 

2;09: zelf gesprekje beginnen

3;0: verhaaltje navertellen bij plaatjes
5;03: zinnen met ‘omdat’



Nabije Toekomst: 
ELS met normen 
beschikbaar





Eindstand studenten TOS-tas

Bezocht
91%

Niet bezocht
7%

Bestond 
niet meer

2%



Take home: Geef TOS bekendheid!

• Deel uw TOS-ervaringen

• Herken kenmerken TOS



Vragen / punten van discussie



Links

• Handreiking signalering NCJ voor tweejarigen
• Handreiking signalering Siméa voor eerste groepen lagere school
• SNELtest: http://kindentaal.logopedie.nl/site/sneltest oudervragenlijst 

over taalontwikkeling van kinderen van 1-6 jaar
• Kentalis App: TOS-check

https://d1l066c6yi5btx.cloudfront.net/ncj/ncj/docs/handreiking_taalsignalering_web.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2g5_gs7jKAhVCjCwKHd6dCewQFgggMAA&url=http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/vragenlijst-incl.-handleiding-signalering-taal-en-of-spraakproblemen-versie-december-2013.pdf&usg=AFQjCNH6Xnyl3bSGlhgcrdumt4eP466-bw&sig2=u0NCOMYAR8QYBu8VxCYbwA&cad=rja
http://kindentaal.logopedie.nl/site/sneltest
http://www.kentalis.nl/TOS-check-app/


Literatuurlijst

• Bishop, D. V. (2017). Why is it so hard to reach agreement on terminology? The case of 
developmental language disorder (DLD). International journal of language & communication 
disorders, 52(6), 671-680.

• Gerrits, E., van Niel, E. (2012) Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Dysfasie, ESM, 
SLI of taalstoornis? Nederlands tijdschrift voor Logopedie, november, 6-11 

• Gerrits, E., Visser-Bochane M.I. et al (2017) Richtlijn Logopedie bij TOS
• Posthuma, M., Reurink, I., Veen, B. van der. (2018) Een onderzoek naar de verwervingsleeftijd 

van de spraak-taalmijlpalen van de ELS bij kinderen van 0;04–5;11 jaar en de 
betrouwbaarheid van de bijbehorende ouderrapportage. Hanzehogeschool Groningen, 
opleiding Logopedie

• Reilly, S., Tomblin, B., Law, J., McKean, C., Mensah, F.K., Morgan, A., Goldfeld, S., Nicholson, 
J.M., Wake, M., (2014) Specific language impairment: a convenient label for whom? 
International Journal of Language & Communication Disorders, 49, 416-451

• Thompson, P. A., Greenhalgh, T., Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, 
T., & CATALISE Consortium. (2016). CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi 
consensus study. Identifying language impairments in children. 

• Visser‐Bochane, M. I., Gerrits, E., van der Schans, C. P., Reijneveld, S. A., & Luinge, M. R. 
(2017). Atypical speech and language development: a consensus study on clinical signs in the 
Netherlands. International journal of language & communication disorders, 52(1), 10-20.



Margot Visser-Bochane
Hogeschooldocent, onderzoeker
m.i.visser-bochane@pl.hanze.nl


	TOS signalering: alarmsignalen en mijlpalen
	Als Taal geen Feestje is, Leeuwarden 2018
	Kent u ook zo’n kind…..
	Dianummer 4
	Friese scholen kennen TOS? 
	Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
	TOS vanaf 1822
	In Nederland vroeger
	TOS nu
	Dianummer 10
	Wat weet u over TOS?
	Wie zijn jullie:
	De kleine lettertjes….
	Professies bij TOS
	Professies bij TOS vandaag in de zaal
	Dianummer 16
	ELS-studie | Early Language Scale
	Wat is spraak-taalontwikkeling?
	Dianummer 19
	ELS-studie | Early Language Scale
	Wat zijn alarmsignalen voor spraak-taalontwikkeling?
	Rode Vlaggen | Alarmsignalen (1 van 2)
	Rode Vlaggen | Alarmsignalen (2 van 2)
	Wanneer verwijzen? Advies Engeland
	Zorgen ouders – ‘ELS-score’
	In Nederland: Hoe herken je TOS?
	Handreiking consultatiebureau op 2;0 jaar
	Signalering door ouders
	Dianummer 29
	Richtlijn Logopedie bij TOS
	Handreiking onderwijs op 4;0-6;11 jaar
	Ontwikkeling instrument 1- 6 jarigen
	ELS-studie | Early Language Scale
	Ontwikkeling ELS (1-6 jaar): vragen
	Dataverzameling
	Data-analyse
	ELS (1-6 jaar)
	Wat is de norm…
	Mijlpalen (een kleine selectie)
	Nabije Toekomst: ELS met normen beschikbaar
	Dianummer 41
	Eindstand studenten TOS-tas
	Take home: Geef TOS bekendheid!
	Vragen / punten van discussie
	Links
	Literatuurlijst
	Dianummer 47

