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Voorbeeld TOS
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Individuele verschillen: TOS

• Taalontwikkelingsstoornis (Developmental Language 
Disorder)

• Ernstige stoornis in begrip en/of productie van gesproken 
taal zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak

• 3-7%: In iedere klas 1 - 2 kinderen! 5.8 miljoen kinderen 
en adolescenten in Europa
– Frequenter dan ASS
– Ongeveer even frequent als dyslexie
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Symptomen

• Heterogeen

• Meest kenmerkende problemen met:

– Morfologie (bijv. werkwoordsinflectie)
– Zinsvorming

à “delay within delay”
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Meerdere onderliggende 
problemen
Kinderen met TOS vertonen vaak problemen met:

• Verbaal korte-termijn en werkgeheugen

• Volgehouden aandacht en executieve functies

• Verwerkingssnelheid van informatie

• Statistisch leren
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Archibald & Gathercole, 2006; Montgomery et al., 2010; Ebert & Kohnert, 
2011; Kapa & Plante, 2015; Leonard et al., 2007; Lammertink et al., 2017

Meerdere onderliggende
problemen
(Bishop, 2006)

“Language is usually surprisingly
robust in the face of adverse 
developmental circumstances. This
suggests that there may be multiple 
routes to effective language
acquisition, and if one route is 
blocked, another can usually be
found. However, if two or more 
routes are blocked, then
language learning will be
compromised.”
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Individuele verschillen: 
meertaligheid
• In Nederland heeft ca. 26% van de kinderen in 

basisonderwijs een migratieachtergrond

• Grote talige diversiteit
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Meertaligheid en taalaanbod

• Variatie kwantiteit en kwaliteit taalaanbod

• Taalaanbod per taal voorspelt ontwikkeling in die taal

• Meertalige kinderen kunnen taalachterstand hebben door:

– latere start
– minder taalaanbod per taal
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Unsworth et al., 2016; Hammer et al., 2012; Place & Hoff, 2016, 2012; Hoff 
& Core, 2013; Scheele et al., 2010; Paradis, 2011; Paradis et al., 2016

Transfer van vaardigheden
(Cummins, 2000)

• Als vaardigheden overgedragen en gedeeld kunnen worden 
tussen T1 en T2 dan geen invloed van meertaligheid.
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Executieve functies

• Meertaligheid kan executieve 
functies trainen

• Taakgericht en flexibel gedrag

• Afleiding negeren, impulsen 
onderdrukken, multitasken
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Adesope et al., 2010; Barac & Bialystok, 2011; Blom et al., 2014, 2017
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TOS en meertaligheid:
waar overlap en waar verschillen?
• Overlap

– Wat is grootste risicogebied bij TOS + meertalig?
– Relevant voor interventie

• Verschillen
– Hoe kunnen we symptomen van TOS en taalachterstand 

(door meertaligheid) onderscheiden?
– Relevant voor diagnostiek

13

TOS en meertaligheid:
waar overlap en waar verschillen?
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Specifiek talig en 
specifieke taal

Specifiek talig en 
gedeeld tussen talen

Niet talig

Woorden en regels van taal

Narratieve vaardigheden
Opslag en verwerking van taal

Executieve functies
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TOS en meertaligheid
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Diverse projecten 
de afgelopen jaren

Vier-groepen-design
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Vier-groepen-design

Effect van TOS

17

M
ee

rt
al

ig
h

ei
d Taalontwikkelingsstoornis

+ -

+ BILI BITD

- MOLI MOTD

Vier-groepen-design

Effect van meertaligheid
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Vier-groepen-design

Effect van TOS én meertaligheid
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Verschillende vaardigheden

• Woordenschat en morfologie

• Verwerking talige informatie

• Narratieve vaardigheden

• Executieve functies
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Woordenschat
Peabody Picture Vocabulary Test
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“Dit is één oog, dit zijn twee … ?” => Ogen

Morfologie
Taaltest Alle Kinderen - woordvorming
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“Hier zie je Hans in het zand spelen. 
Gisteren heeft hij ook al in het zand… ?” => Gespeeld

Morfologie
Taaltest Alle Kinderen - woordvorming

Woordenschat en morfologie
Boerma (2017)
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Morfologie: foutenanalyse
Boerma et al. (2016)

• Weglaten prefix voltooide deelwoorden, bijv. ‘fietst’ in 
plaats van ‘gefietst’

• Frequent bij TOS op jongere leeftijd

• Zeldzaam bij meertalige kinderen

à diagnostisch relevant?

25 26

3 6 2 9

Verwerking talige informatie
Getallenreeksen

• Voorwaarts = verbaal korte-termijngeheugen
à 3629

• Omgekeerd = verbaal werkgeheugen
à 9263

• Opklimmende moeilijkheid
– 1 tot en met 7 getallen

Verwerking talige informatie
(Boerma, 2017)
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Verbaal korte-termijngeheugen: 
Van construct naar test

• Verbaal korte-termijngeheugen kan op veel manieren 
getest worden: getallenreeksen of nonwoorden?

• Nonwoorden onderscheiden beter dan getallenreeksen

28

Armon-Loten & Meir, 2016; Boerma & Blom (in press)

Nonwoord herhaaltesten

• Vaak zijn woorden gemodelleerd naar een specifieke taal

à Kennis van deze specifieke taal helpt

• Quasi-universele nonwoord herhaaltest

– Geen invloed meertaligheid
– Wel invloed TOS
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Sharp & Gathercole, 2013; Engel de Abreu et al., 2013; Messer et al., 
2010; Chiat, 2015; Boerma et al., 2015

Vertelvaardigheden

• Macrostructuur
– Setting
– Plotstructuur
– Interne toestanden
– Inferenties

• Microstructuur
– Woorden en zinnen

30
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Multilingual Assessment 
Instrument for Narratives
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• Afname modelverhaal: 
voorbeeld maar geen beroep 
op geheugen

• Scoring macrostructuur: 
niet scoren op lexicale en 
grammaticale fouten

Vertelvaardigheden
TOS en meertaligheid

• Geen invloed meertaligheid, wel invloed TOS

• Met name begrip en productie 
van interne toestandstermen 
dragen bij aan herkennen van TOS 
bij meertalige kinderen
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Blom & Boerma, 2016; Boerma et al., 2016

Executieve functies

• Negatief effect TOS?
• Positief effect meertaligheid?
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Executieve functies: TOS

• Individuele verschillen

• Kinderen met milde TOS geen EF probleem

• Veel meertalige kinderen geen EF voordeel
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Blom & Boerma (under review); Blom et al., 2014, 2017; Bosma et al., 
2017

Conclusie en discussie

• Woordenschat en morfologie probleem voor 
TOS en meertalige kinderen à risicogebieden

• Verbale verwerking en vertelvaardigheden 
alleen probleem voor kinderen met TOS à
diagnostisch relevant

• Executieve functies niet altijd probleem TOS en 
niet altijd voordeel meertalige kinderen
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Conclusie en discussie

• Niet alleen waar kijk je naar maar ook 
hoe kijk je?

• Belang van
– test
– scoring
– foutenanalyse
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Websites en artikelen

• COST Actie: http://www.bi-sli.org/

• CoDEmBi website voor nonwoordherhaaltest en MAIN: 
https://www.uu.nl/onderzoek/education-for-learning-
societies/instrumenten-een-of-meertaligheid

• Boerma, T. & Blom, E. (2016). Taalachterstand of 
taalontwikkelingsstoornis? Diagnosestelling bij meertalige 
kinderen als testen in beide talen niet mogelijk is. 
Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, juninummer. 

• Boerma, T. & Blom, E. (2017). http://vhz-online.nl/talige-
en-cognitieve-ontwikkeling-van-eentalige-en-meertalige-
kinderen-met-en-zonder-een-taalontwikkelingsstoornis
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Wiki over taalkenmerken
https://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/
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Artikel Didactief
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Een nieuw te ontwikkelen app!

• Recent is geld toegekend voor een nieuw project 
waarbinnen een app ontwikkeld wordt voor NT2 docenten, 
zodat ze meer inzicht hebben in de specifieke problemen 
die samenhangen met een bepaalde moedertaal. Volg de 
link hieronder voor een voorbeeld en updates:

• https://nt2.sites.uu.nl/
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