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Onderzoeksvraag
Hoe onderscheidt de ontwikkeling van het 
begrip van narratieven bij kinderen met 
een taalontwikkelingsstoornis zich van de 
ontwikkeling bij normaal ontwikkelende 
kinderen?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zijn minder in staat om verhalen te vertellen dan kinderen met een 
normale taalontwikkeling, door beperkingen in fonologie, semantiek, syntaxis en morfologie, alsook in neurocognitieve 
functies zoals volgehouden aandacht en geheugen. Er is geen eenduidig beeld van welke rol het taalbegrip speelt in de 

ontwikkeling van de vertelvaardigheid en hoe de ontwikkeling van het begrip eruitziet bij kinderen met een TOS. 

Methode
• Onderzoeksgroep: 36 kinderen met een TOS
• Controlegroep: 72 normaal ontwikkelende kinderen
• Pseudolongitudinaal onderzoek: leeftijd 5, 7 en 9 jaar 
• Naverteltaak en verteltaak uit Multilingual Assessment 

Instrument for Narratives (MAIN)
• Begripsvragen naar verhaalstructuur en naar innerlijke 

toestand
• Analyse van de begripsvragen per type taak, per type 

begripsvraag en per aard van de stoornis

Conclusie
Kinderen met een TOS zijn significant minder goed in staat om 
begripsvragen bij een verhaal te beantwoorden dan normaal 
ontwikkelende kinderen. Zowel het type taak, het type begripsvraag 
als de aard van de stoornis zijn van invloed op de mate waarin 
kinderen met een TOS het begrip van narratieven laten zien.

Resultaten

Type taak
Significant hogere scores op de begripsvragen bij de 

naverteltaak dan bij de verteltaak in beide groepen op alle 
leeftijden. Kinderen met een TOS lijken minder te 

profiteren van een auditief aangeboden verhaalschema. 

Type begripsvraag
Het type taak heeft invloed op welk type begripsvraag 

kinderen beter kunnen beantwoorden. Vragen naar 
innerlijke toestand worden door beide onderzoeksgroepen 

beter beantwoord bij de naverteltaak dan vragen naar 
verhaalstructuur. Bij de verteltaak is dit bij beide groepen 

en alle leeftijden andersom.  

Aard van de stoornis
Kinderen met enkel een productieve TOS laten een 

stijgende lijn zien in het begrip van narratieven naarmate ze 
ouder worden. Bij kinderen met zowel een receptieve als 
een productieve TOS liggen de scores lager en is er na 7-

jarige leeftijd geen ontwikkeling meer zichtbaar.
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