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Welkom 
 
Op het tweejaarlijkse symposium van het WAP, dit jaar met het 
thema Verschillend Taalvaardig. Hoe gaan we in de zorg en het 
onderwijs om met verschillen in taalvaardigheid? Deze vraag 
staat in het gevarieerde programma van vandaag centraal.  
 
Het belooft een boeiende dag te worden! Geniet van het uitzicht 
over Amsterdam, raak geboeid door de keynotesprekers Elma 
Blom en Maaike Hajer, laat je inspireren tijdens de parallelle 
sessies, bezoek de posters, maak kennis met andere deelnemers 
en leun lekker achterover tijdens de muzikale verrassing.  
 
Dagvoorzitter Camille Welie neemt je mee door het programma. 
Mocht je een vraag hebben, schiet dan iemand van de 
symposiumcommissie aan. Zij zijn te herkennen aan de blauwe 
button met het logo van Verschillend Taalvaardig.  
 
Op de achterkant van je naambadge vind je de lezingen die jij 
gekozen hebt. Op pagina 6 van dit boekje staat een overzicht 
van de zaalindeling.  
 
Geniet van het symposium en we wensen je een inspirerende 
dag toe!  
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Parallelle sessies: 
stromingen 

 
Het programma kent vier stromingen:   
 
 
Differentiaaldiagnostiek 
Het is soms lastig om te bepalen waar taalproblemen vandaan komen. Om 
kinderen met taalproblemen de juiste zorg of het juiste onderwijs te 
kunnen geven, is het belangrijk dat professionals kunnen differentiëren 
tussen een normale taalontwikkeling en een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS), maar ook tussen een TOS en een taalachterstand (bijvoorbeeld 
door meertaligheid) of een TOS en andere ontwikkelingsstoornissen zoals 
autisme of dyslexie. 
 
Het leren van een tweede taal 
Tweedetaalverwerving staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. 
Dit komt onder andere door de recente stroom van vluchtelingen en de 
toenemende globalisering. Gezien deze ontwikkelingen is goed tweede 
taalonderwijs aan kinderen en volwassenen van cruciaal belang, en is het 
daarnaast belangrijk dat de (tweede)taalvaardigheid goed wordt 
geëvalueerd. 
 
Verschillen in de klas 
Hoe om te gaan met verschillen in de klas blijft een actueel onderwerp. 
Het draait erom dat iedere leerling de beste, meest effectieve leerroute 
krijgt. Hoe gaan we in Nederland om met verschillen in taalvaardigheid 
binnen een klas of school? Wat zijn de ervaringen met passend onderwijs, 
schakelklassen en individuele begeleiding in dit opzicht? 
 
Schoolsucces 
Hoe draagt taalvaardigheid bij aan schoolsucces? Kunnen alle leerlingen 
wel meekomen in de nieuwste onderwijstrends van onderzoekend leren, 
21ste-eeuwse vaardigheden en vakkenintegratie? Hoe kunnen we 
voorkomen dat de tweedeling in het onderwijs tussen kansrijke en 
kansarme kinderen groter wordt? 
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Parallelle sessies: 
zaalindeling 

 
Sessie/ 

Zaal 
Theaterzaal  
7e verdieping 

Prinsen/Keizerzaal  
6e verdieping 

Heren/Singelzaal 
6e verdieping 

Forum  
6e verdieping 

A 
11:25-11:55 

Els de Jong 
 
Differentiaal- 
diagnostiek TOS bij 
het jonge kind. 
  

René Berends 
 
Eigenaarschap in het 
taalonderwijs. 

Elena Tribushinina 
 
Hoe eerder hoe beter? 
Vreemdetalen-
onderwijs voor 
kinderen met een 
taalontwikkelings-
stoornis. 
 

Anke de Boer 
 
Passend onderwijs en 
de ondersteuning aan 
cluster 2-leerlingen 
op de reguliere 
school. 
 

B 
12:00-12:30 

Ingrid Feiter 
 
Differentiëren tussen 
TOS en ASS. Hoe 
doe je dat? 

Maaike Pulles 
 
Dialogisch lezen: 
samen leren van en 
met teksten. 

Jordi Casteleyn 
 
Onderzoek naar NT2-
onderwijs, het 
‘moeilijk lief’ van 
taalwetenschap: de 
uitdagingen van 
morgen. 
 

Lucie Visch 
 
Dat is bij mij ook zo. 
Ervaringen 
uitwisselen als motor 
voor 
taalontwikkeling. 
 
   

C 
14:55-15:25 

Barry de Groot 
 
Cognitieve 
verwerkingsproces- 
sen bij dyslexie en 
TOS: overlap en 
verschillen. 
 

Albert Walsweer en 
Jan Berenst 
 
Schoolsucces: de rol 
van klassikale en peer-
interactie bij het leren. 

Rianne van den 
Berghe 
 
Sociale robots voor 
tweedetaalverwerving. 
 

Yvonne van Beest 
 
Het Makkelijk Lezen 
Plein (MLP). 

D 
15:30-16:00 

Mirjam Blumenthal 
 
Speakaboo, 
screening van 
spraakontwikkeling 
in een taal die je zelf 
niet spreekt. 
 

Anneke Smits 
 
Taalonderwijs en 
(kritisch) online lezen: 
focus op kennis en 
leesbegrip. 

Margreet van Koert 
 
Het ORWELL project: 
hoe leren 
basisschoolleerlingen 
Engels? 

 

 
 

Differentiaaldiagnostiek 
Schoolsucces 

 Leren van een tweede taal  
Verschillen in de klas 
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Keynotespreker  
Elma Blom 

 

Elma Blom (1972) heeft Nederlands gestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht, waar ze in 2003 ook promoveerde. Na enige tijd als onderzoeker 
aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt te hebben op het gebied van 
vroege en late tweedetaalverwerving, verwierf ze een Marie Curie-beurs 
om onderzoek in Canada te gaan verrichten. Momenteel werkt ze als 
universitair hoofddocent bij de Pedagogische Wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht, waar ze doceert over taalontwikkeling, meertaligheid 
en taalontwikkelingsstoornissen. Elma geeft regelmatig lezingen in 
binnen- en buitenland en heeft vele publicaties op haar naam staan. Haar 
onderzoek richt zich op de parallelle ontwikkeling van talen, dialecten of 
registers, het onderscheiden van taalachterstand door meertaligheid en 
aangeboren taalontwikkelingsstoornis, de invloed van taalomgeving, 
cognitieve effecten van meertaligheid en diagnostiek bij meertalige 
kinderen.  

 
 

  



8 
 

Taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid: inzichten uit recent 
onderzoek 

Kinderen kunnen problemen met taal ondervinden door een aangeboren 
taalontwikkelingsstoornis (TOS), maar hun taalproblemen kunnen ook 
veroorzaakt worden door kwantitatief en kwalitatief te weinig taalaanbod 
in de doeltaal. Dit laatste speelt vaak een rol bij meertalige kinderen. Zo 
kan het voorkomen dat meertalige kinderen minder langdurig taalaanbod 
gehad hebben dan eentalige leeftijdsgenoten doordat hun taalaanbod op 
wat latere leeftijd gestart is (sequentiële meertaligheid). Ook verdelen 
meertalige kinderen hun totale taalaanbod over meerdere talen waardoor 
ze in de doeltaal vaak minder taalaanbod krijgen vergeleken met eentalige 
kinderen. Tevens kunnen er kwalitatieve verschillen in taalaanbod bestaan 
tussen meertalige en eentalige kinderen. Mede door een toename van 
meertalige kinderen in veel landen, is er de laatste jaren veel onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen en combinatie van TOS en meertaligheid. In 
deze lezing bespreekt Elma Blom een aantal recente inzichten op grond 
van onderzoek dat zij de afgelopen jaren samen met diverse collega’s 
verricht heeft. 

Centraal in de lezing staat de vraag in hoeverre de gevolgen van TOS en 
meertaligheid overlappen. Overlappende symptomen kunnen immers 
belangrijke consequenties hebben, zoals een risico op misdiagnose of een 
uitvergroting van specifieke problematiek. Niet-overlappende symptomen 
kunnen zorgen voor bredere problematiek of, als de gevolgen van TOS en 
meertaligheid tegengesteld zijn, voor een remediërende werking. 
Verschillende domeinen van taalontwikkeling zullen de revue passeren, 
zoals woordenschat, morfologische regels, narratieve vaardigheden en het 
vermogen om informatie te verwerken in het verbale geheugen. Ook 
nonverbale cognitieve vaardigheden zullen aan de orde komen. De reden 
is dat dit een domein is waar meertaligheid een beschermende factor kan 
zijn. Specifieke aandacht wordt besteed aan diversiteit in meertaligheid 
die het gevolg kan zijn van specifieke eigenschappen van een eerste taal 
maar ook van variatie in leeftijd en ervaring met taal. 

 

Contact: W.B.T.Blom@uu.nl  
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Keynotespreker  

Maaike Hajer 
 

 

Maaike Hajer studeerde toegepaste taalwetenschap en promoveerde op 
een onderzoek naar meertalige leerlingen in vakonderwijs in een mavo-3 
klas. Ze is sinds 2002 lector aan de Hogeschool Utrecht en gasthoogleraar 
aan de Universiteit van Malmö. Juist de vergelijking van die nationale 
contexten rond onderwijs aan meertalige kinderen roept veel fascinerende 
en urgente vragen op. Maaike zette in 2015 het Lectoreninitiatief 
Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers op. 
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Noodzakelijk voor nieuwkomers: een meerjarig taalbeleid in alle 
vakken 
  
De nieuwe stroom vluchtelingenkinderen heeft duidelijk gemaakt dat er in 
de praktijk behoefte is aan een doordachte visie 
op (tweede)taalonderwijs. Te vaak worden tweedetaalleerders behandeld 
als 'leerlingen met taalproblemen', voor wie specifieke steun nodig is. Wat 
we weten over voortgezette taalontwikkeling en de verbinding tussen taal 
en leren duidt er juist op dat in het reguliere onderwijs door alle 
vakgebieden heen aan taalontwikkeling gewerkt kan worden. Dus juist 
geen aparte taalles in aparte groepen. Wat zou dat betekenen?  
  
De verbinding tussen actueel onderzoek, opleiding en klassenpraktijk op 
dit thema is niet sterk (zie ook het advies van de Onderwijsraad 2017) en 
we kunnen veel leren van praktijken in de ons omringende landen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de brede, verlengde intake van leerlingen, 
benutting van hun meertaligheid en de verbinding tussen thematisch 
werken in vakgebieden en NT2-cursorische elementen. In deze lezing zal 
Maaike Hajer haar kijk geven op de huidige praktijk en perspectieven 
schetsen voor een meerjarig integratiemodel, waarin een overgang van 
expliciet taalonderwijs vanuit dagelijkse algemene taal (DAT) naar 
impliciet leren in de nieuwe taal en ontwikkeling van schooltaal 
(CAT) is gepland. Dat model is onlangs voorgesteld vanuit het 
Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers  in de 
handreiking 'Ruimte voor Nieuwe Talenten'.  
 
 

Contact: maaike.hajer@hu.nl 
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Abstracts parallelle sessies 
 

Differentiaaldiagnostiek TOS bij het jonge kind 
Els de Jong (NSDSK) 
Differentiaaldiagnostiek - sessie A  
 
Omdat kinderen en volwassenen met een TOS een verhoogd risico hebben op sociale, 
emotionele en gedragsproblemen is vroege signalering en behandeling van TOS 
belangrijk. Om een TOS te kunnen vaststellen is multidisciplinaire diagnostiek nodig. Dit 
kan gebeuren op een audiologisch centrum (AC). Jonge kinderen met taalproblemen 
worden naar een AC doorverwezen door o.a. huisarts, kno-arts of medische specialist. De 
belangrijkste verwijzer is echter de jeugdarts waar problemen vaak als eerste worden 
gesignaleerd. Om een taalachterstand of vermoeden van een TOS te signaleren wordt op 
het consultatiebureau tegenwoordig het VTO-taalsignaleringsinstrument gebruikt. Bij 
uitval op dit instrument wordt verwezen naar het AC (score 0/1) of naar een 
jeugdverpleegkundige of logopedist (score 2/3). Op het AC vindt vervolgens 
multidisciplinaire diagnostiek plaats en wordt het kind indien nodig doorverwezen. In 
deze presentatie wordt het verwijsproces vanuit het consultatiebureau besproken. 
Daarnaast wordt uitgelegd hoe het multidisciplinaire onderzoek op het AC tot een 
diagnose en advies kan leiden. 

 
Hoe eerder hoe beter? Vreemdetalenonderwijs voor kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis 
Elena Tribushinina (Universiteit Utrecht), Nadezhda Rabkina en Elena Dubinkina 
(Universiteit Kemerovo) 
Leren van een tweede taal – sessie A 
 
Er wordt vaak beweerd dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen met het leren van een 
vreemde taal, omdat jonge kinderen “net sponsjes” zijn die nieuwe talen “opzuigen”. 
Deze opvatting is echter gebaseerd op onderzoek naar tweede taalontwikkeling in een 
natuurlijke setting (d.w.z. in het land waar de taal wordt gesproken). Onderzoek naar 
gestuurde taalverwerving (in een klaslokaal) laat zien dat een vroege start niet per se 
voordelig is, omdat oudere kinderen sneller leren en jongere starters makkelijk kunnen 
inhalen. Het is echter niet bekend wat een goede startleeftijd is voor 
vreemdentalenonderwijs voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In deze 
lezing zullen wij twee mogelijke scenario’s bespreken op basis van de literatuur over 1) 
tweetalige ontwikkeling van kinderen met TOS en 2) leeftijdseffecten in 
vreemdetaalverwerving bij kinderen met een normale taalontwikkeling. Daarnaast zullen 
we voorlopige resultaten van een pilot presenteren, waarin we de ontwikkeling van 
Engelse taalvaardigheid bij Russischtalige kinderen met TOS longitudinaal volgen, in 
relatie tot hun ontwikkeling in de eerste taal.  

 
Passend onderwijs en de ondersteuning aan cluster 2-leerlingen op de reguliere 
school 
Anke de Boer (Rijksuniversiteit Groningen) 
Verschillen in de klas – sessie A 
 
Hoewel het een klein percentage leerlingen betreft, gaat het merendeel van de cluster 2-
leerlingen (d.w.z., leerlingen met een auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis 
(TOS)) naar de reguliere school. Zij worden daar, samen met de leraar en andere 
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betrokkenen, begeleid vanuit landelijke instellingen voor cluster 2-onderwijs. Nu passend 
onderwijs een aantal jaren is ingevoerd is het de vraag hoe die ondersteuning eruitziet, 
en wat de ervaringen van leraren, ouders, leerlingen zelf en ambulant begeleiders zijn 
met de geboden ondersteuning. Deze vragen zijn gesteld in één van de deelonderzoeken 
binnen het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs. In een kwalitatief 
onderzoek zijn diverse cluster 2-leerlingen (po en vo) geselecteerd en zijn de direct 
betrokkenen (incl. de leerling zelf) bevraagd naar de ervaringen met de geboden 
ondersteuning. In deze presentatie wordt uitleg gegeven over het evaluatieonderzoek 
passend onderwijs in het algemeen, waarbij in het bijzonder wordt ingezoomd op het 
deelonderzoek dat uitgevoerd is binnen cluster 2. Er wordt vooral ingegaan op het 
belang, doel en de opzet van het onderzoek.  

 
Eigenaarschap in het taalonderwijs 
René Berends (Saxion Hogeschool) 
Schoolsucces – sessie A 
 
De afgelopen tijd is veel nagedacht over toekomstgericht (taal)onderwijs. Daarmee is 
ook het begrip ‘schoolsucces’ in een wat ander daglicht komen te staan. We vragen ons 
in Nederland af of de school kinderen goed voorbereidt op een rol in een snel 
veranderende samenleving, of ze op school wel de goede dingen leren en of de school 
eigenlijk nog wel een plek is waar kinderen hun talenten en interesses kunnen ontdekken 
en ontwikkelen. Voor deze drie aspecten is het begrip ‘eigenaarschap’ van essentiële 
waarde. Kinderen moeten zich ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke, zelfsturende 
volwassenen, die actief deelnemen aan wat Rutte zo mooi de participatiesamenleving 
noemt. Die vaardigheid in zelfsturing en eigenaarschap over het eigen leven, werken en 
leren, kan alleen bereikt worden als kinderen op school niet meer voor de juf of de 
meester, maar voor zichzelf leren werken. Ze kunnen gaan beseffen dat het er niet om 
gaat ‘het boek’ uit te krijgen of ‘de taak’ af te maken, maar om het behalen van door 
henzelf gestelde en aanvaarde (schoolse) doelen. René Berends staat tijdens deze lezing 
stil bij de vraag hoe ‘eigenaarschap’ van de leerlingen over hun eigen leven, werken en 
leren er bij het onderwijs in de verschillende taaldomeinen uit kan zien. Daarbij wordt 
eerst de vraag beantwoord wat de doelen van het toekomstgerichte taalonderwijs zouden 
moeten zijn, en waar die doelen verschillen van de bestaande kerndoelen en 
referentieniveaus. Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de vraag hoe zelfsturend 
leren expliciet geïnstrueerd moet worden en hoe dat in de verschillende taaldomeinen te 
realiseren is. 

Differentiëren tussen TOS en ASS. Hoe doe je dat? 
Ingrid Feiter, Juliane Cuperus en Constance Vissers (Koninklijke Kentalis) 
Differentiaaldiagnose – sessie B 

In de klinische praktijk is het vaak ingewikkeld om problemen op het gebied van taal en 
communicatie en/of op het gebied van gedrag eenduidig toe te schrijven aan ofwel een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS), ofwel een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Vanuit die 
klinische praktijk ontstonden de vragen: “Zijn er taaltesten die differentiëren tussen TOS 
en ASS?” en “Is het mogelijk om te differentiëren tussen TOS en ASS door 
test(onderdelen) niet alleen volgens de gestandaardiseerde afname te scoren maar ook 
kwalitatief, middels een linguïstische analyse?”. In deze studie zijn we op zoek gegaan 
naar antwoorden op deze vragen. Er zijn 40 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar getoetst 



13 
 

met talige en neuropsychologische testen (12 kinderen met een TOS, 12 kinderen met 
een ASS en 16 normaal ontwikkelende kinderen). Testonderdelen die gebruikt zijn, zijn 
de Nonword-repetitiontaak (Nepsy-II-NL), Zinnen herhalen (CELF-IV-NL), Cijferreeksen 
(WISC-III-NL) en de MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives). In deze 
lezing worden de eerste resultaten gedeeld en de ervaringen besproken.  

 
Onderzoek naar NT2-onderwijs, het ‘moeilijk lief’ van taalwetenschap: de 
uitdagingen van morgen 
Jordi Casteleyn (Antwerp School of Education) 
Leren van een tweede taal – sessie B 
 
In Vlaanderen is NT2 een parapluterm geworden waar diverse onderwijstypes onder 
schuilen, van taallessen voor laaggeletterde volwassenen tot taalondersteuning voor 
adolescenten met een migratie-achtergrond in het reguliere onderwijs. Volgens mij is 
deze diffuse invulling van de term er deels verantwoordelijk voor dat onderzoek naar de 
effectiviteit van NT2-onderwijs beperkt is. Er zijn veel leerders binnen het NT2-onderwijs, 
maar als een onderzoeker op een specifieke doelgroep focust, wordt die populatie direct 
een stuk kleiner. Onderzoeksbudgetten gaan echter vaker naar projecten die een impact 
op veel mensen kunnen hebben, waardoor onderzoek naar een specifieke vorm van NT2-
onderwijs minder snel opgestart wordt. Er zijn uitstekende grootschalige studies die 
algemene tendensen binnen NT2-onderwijs in kaart brengen, maar wat dit voor de 
klaspraktijk betekent is voor NT2-lesgevers vaak onduidelijk. In deze presentatie wil ik 
beklemtonen dat onderzoek naar de effectiviteit van NT2-onderwijs wel degelijk mogelijk 
is, maar dat dit een specifieke aanpak behoeft. Ik stel een kringloop van vier processen 
voor die in elkaar haken: beseffen - samenwerken - toepassen/ontdekken - delen. Hierbij 
staat de interactie tussen wetenschap en praktijk centraal, waarbij zowel onderzoekers 
als lesgevers specifieke opdrachten voorgeschoteld krijgen. De presentatie eindigt met 
enkele concrete uitdagingen uit het NT2-onderwijs van vandaag, en tracht te 
verduidelijken hoe die kringloop van vier processen hierbij zou kunnen helpen.  

Dat is bij mij ook zo. Ervaringen uitwisselen als motor voor taalontwikkeling 
Lucie Visch (Remedial Teacher Basisonderwijs) 
Verschillen in de klas – sessie B 

In deze presentatie wordt aan de hand van mijn praktijk als consulent Taalvorming en 
remedial teacher inzicht gegeven in een werkwijze waarin de ervaringen en de 
taalontwikkeling van leerlingen centraal staan. De op inhoud gerichte 
interactievaardigheden van de leerkracht spelen hierbij een cruciale rol. De focus op 
eigen ervaringen van leerlingen zorgt voor grote betrokkenheid in de klas, omdat 
iedereen op eigen niveau mee kan doen. Er bestaan geen goede of minder goede 
ervaringen; ze zijn allemaal evenveel waard. Dat geeft kinderen zelfvertrouwen en 
plezier. Jarenlang begeleidde ik het team van een basisschool bij het integreren van deze 
werkwijze in het taalonderwijs. Als onderdeel van die begeleiding gaf ik voorbeeldlessen 
in alle groepen. Ook gebruikte ik, aansluitend op het werk in de klas, deze werkwijze in 
de begeleiding van kleine groepjes kinderen met een taalachterstand, waaronder een 
meisje met een spraak-taalprobleem. Tijdens deze lezing laat ik teksten en tekeningen 
van leerlingen zien. Daarbij vertel ik hoe die tot stand zijn gekomen en wat het effect op 
de leerlingen was. 
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Dialogisch lezen: samen leren van en met teksten 
Maaike Pulles (NHL Hogeschool) 
Schoolsucces – sessie B 

Samenwerken rondom teksten blijkt niet alleen bevorderlijk voor de ontwikkeling van 
leesvaardigheid, maar ook voor de (gezamenlijke) kennisontwikkeling van kinderen. 
Onderzoekend leren biedt mogelijkheden om leerlingen in een natuurlijke en functionele 
context samen bruikbare informatie uit teksten te laten halen. Bij onderzoekend leren 
zijn teksten immers een belangrijke bron van informatie om antwoord te vinden op 
onderzoeksvragen. Leerlingen halen informatie uit boeken, tijdschriften en natuurlijk van 
internet. Wanneer zij in (heterogene) groepjes samenwerken, is ook de informatie uit de 
teksten onderwerp van gesprekken. We spreken dan van dialogisch lezen. Leerlingen 
praten bijvoorbeeld over welke tekst of tekstfragment bruikbaar is, over moeilijke 
woorden die ze tegenkomen tijdens het lezen, over de informatie die ze (samen) lezen en 
hoe ze die informatie kunnen gebruiken voor hun onderzoek. Daarmee ontwikkelen 
leerlingen niet alleen nieuwe kennis over de onderwerpen waarover ze lezen, maar 
ontwikkelen ze ook hun taalvaardigheid. Tijdens deze lezing laat ik zien hoe 
taalontwikkeling en kennisontwikkeling met elkaar verbonden zijn. Aan de hand van 
gespreksfragmentjes zien we hoe zwakkere lezers en sterkere lezers samen prachtige 
leerzame gesprekken kunnen hebben over de inhoud van teksten. 
 

 
Cognitieve verwerkingsprocessen bij dyslexie en TOS: overlap en verschillen 
Barry de Groot (Rijksuniversiteit Groningen) 
Differentiaaldiagnose – sessie C 
 
Leesvaardigheid ligt in het verlengde van de ontwikkeling van gesproken taal en 
bovendien is er sprake van enige wederkerigheid. Het is dan ook niet vreemd dat veel 
onderzoek uitwijst dat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak samengaat met ernstige 
leesproblematiek oftewel dyslexie. Daarmee is echter niet gezegd dat er geen verschillen 
zijn. Ten eerste is het goed om vast te stellen dat er in de internationale 
onderzoeksliteratuur behoorlijke verschillen bestaan ten aanzien van de prevalentie en 
overlap van beide stoornissen. Dat geeft aan dat er altijd al een zekere mate van 
arbitrariteit speelt ten gevolge van gehanteerde diagnostische criteria. Mede om deze 
reden is het vanuit zowel differentiaal-diagnostisch als handelingsgericht oogpunt 
belangrijk om eventuele cognitieve subtyperingen vast te stellen. In deze lezing wordt 
stilgestaan bij actuele wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de co-morbiditeit van 
TOS en dyslexie, waarbij de focus gelegd wordt op de taalgerelateerde cognitieve 
processen fonemische vaardigheid, benoemsnelheid, werkgeheugen en aandacht. 
Belangrijke vragen hierbij zijn in hoeverre er sprake is van “kruisbestuiving” dan wel van 
min of meer onderscheiden problematieken die naast elkaar bestaan én welke implicaties 
dit met zich meebrengt voor de dagelijkse begeleidingspraktijk.     
 

 
Sociale robots voor tweedetaalverwerving 
Rianne van den Berghe (Universiteit Utrecht) 
Leren van een tweede taal – sessie C 
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Bij het leren van een tweede taal geldt over het algemeen: hoe jonger je ermee begint, 
hoe makkelijker het gaat. Tegenwoordig zijn er steeds meer technologische toepassingen 
om een tweede taal te leren. Zo zijn er bijvoorbeeld, ook voor jonge kinderen, steeds 
meer computerspelletjes en apps om een tweede taal te leren. In deze presentatie ligt de 
focus op één van de nieuwste vormen van technologie, namelijk sociale robots. In het 
Europese L2TOR project wordt onderzocht hoe robots ingezet kunnen worden om 
kinderen te helpen een tweede taal te leren. Nu robots steeds geavanceerder worden, 
raken ze steeds meer geïntegreerd in het dagelijks leven. Zo worden er al sociale robots 
gebruikt in ziekenhuizen bij kinderen met diabetes en in verzorgingshuizen voor ouderen. 
Echter, veel mensen zijn enigszins huiverig voor deze ontwikkeling. In deze presentatie 
zal worden ingegaan op zowel de voordelen van robots als de knelpunten die ze met zich 
meebrengen. 
 

 
Het Makkelijk Lezen Plein (MLP) 
Yvonne van Beest (Openbare Bibliotheek Amsterdam) 
Verschillen in de klas – sessie C 
 
Er is de laatste jaren veel te doen om het leesonderwijs. De laatste rapporten van de 
Inspectie van Onderwijs laten zien dat 25% van de kinderen niet het vereiste leesniveau 
haalt bij het verlaten van de basisschool om later succesvol deel te kunnen nemen aan 
het maatschappelijk leven. We weten allemaal hoe belangrijk het is dat kinderen hét 
boek vinden waar ze enthousiast van worden en dat goed aansluit bij de interesse en het 
leesniveau. Het boek dat maakt dat ze méér willen lezen. Lezen is ten slotte een van de 
belangrijkste vaardigheden om te beheersen voor de rest van je leven. Het Makkelijk 
Lezen Plein biedt dyslectische kinderen, kinderen met leesproblemen en kinderen met 
een taalachterstand toegang tot mooie verhalen en informatie. De collectie bestaat uit 
fictie, non-fictie en luisterboeken, en de boeken zijn zoveel mogelijk op thema ingedeeld. 
Een aantrekkelijke, frontale presentatie maakt dat kinderen makkelijker zelfstandig een 
keus maken uit de materialen. Ook ouders worden op het MLP geholpen aan informatie 
die hun kind verder kan helpen. Deze workshop biedt informatie over het Makkelijk 
Lezenplein in de bibliotheek en op school. Er wordt dieper ingegaan op de vraag welke 
boeken geschikt zijn voor kinderen die moeite hebben met lezen, en aan welke 
voorwaarden een MLP moet voldoen. 
 

 
Schoolsucces: de rol van klassikale en peer-interactie bij het leren 
Albert Walsweer en Jan Berenst (NHL Hogeschool) 
Schoolsucces – sessie C 
 
De kwaliteit van interactie in de klas lijkt in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van 
het leren. In een eerder onderzoek (Walsweer, 2015) is beschreven hoe de interactie 
tussen leerkracht en leerlingen volgens een aantal min of meer vaste patronen verloopt. 
De aard van die patronen, of participatiestructuren, bepaalt in hoge mate wat er wel en 
niet wordt geleerd. De interactie tussen leerkracht en leerlingen blijkt bijvoorbeeld in de 
meeste gevallen een ‘instructief’ karakter te hebben, terwijl het onderwerp juist veel 
meer vraagt om een ‘dialogische’ benadering. In deze presentatie wordt ingegaan op de 
functie van instructieve en dialogische gesprekken voor het (gezamenlijk) construeren 
van kennis. De gesprekken tussen leerlingen onderling, dus tijdens het samenwerkend 
leren, blijken vaak sterk ‘procedureel’ van aard en minder op de inhoud van de les 
georiënteerd te zijn. Dit wordt versterkt wanneer er geen gespreksregels zijn 
afgesproken in de zin van Dawes, Mercer en Wegerif (2004). Als leerlingen daar wel op 
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zijn georiënteerd, zien we nog steeds veel onderhandelingen die betrekking hebben op 
procedurele kennis (bijvoorbeeld: de interactie is gericht op het onderling verdelen van 
taken) en niet op declaratieve kennis (bijvoorbeeld: de interactie is gericht op het kritisch 
bespreken van een tekst). In beide gevallen vindt er echter wel een vorm van 
kennisconstructie plaats. In de presentatie zal dat worden gedemonstreerd aan de hand 
van voorbeelden. 

 
Speakaboo, screening van spraakontwikkeling in een taal die je zelf niet spreekt 
Mirjam Blumenthal (Koninklijke Kentalis) 
Differentiaaldiagnose – sessie D 
 
Wanneer een meertalig kind achterstanden heeft in de taalontwikkeling, is het belangrijk 
om informatie te verkrijgen over de taalontwikkeling van het kind in alle talen die het 
spreekt. Alleen diagnostiek in alle talen maakt een goed oordeel over de taalontwikkeling 
mogelijk. Deels is de taalontwikkeling in de niet-Nederlandse taal te bevragen bij ouders. 
Voor de diagnostiek van de fonologische ontwikkeling van meertalige kinderen is 
Speakaboo bruikbaar. Speakaboo is een gebruiksvriendelijke app die toepasbaar is voor 
zowel de slagboomdiagnostiek als voor de handelingsgerichte diagnostiek van de spraak- 
en fonologische ontwikkeling. Door zowel de moedertaal als het Nederlands als tweede 
taal te bekijken, kan de logopedist bepalen of de problemen m.b.t. verstaanbaarheid zich 
voordoen in beide talen. Als dat zo is, is dat een aanwijzing voor een spraak- of 
fonologische stoornis. Speakaboo is er nu (eind september 2017) in acht talen, met voor 
iedere taal een andere woordenlijst. Meer talen zijn in ontwikkeling. Met hulp van 
studenten en vrijwilligers in binnen- en buitenland wordt verder gewerkt aan deze 
ontwikkeling. Daartoe is een methodologie ontwikkeld voor het maken van cultureel en 
linguïstisch passende lijsten voor iedere nieuwe taal. Daarnaast wordt meer onderzoek 
naar de validiteit van Speakaboo voorbereid. Zie ook www.speakaboo.io. 

 
Het ORWELL project: hoe leren basisschoolleerlingen Engels? 
Margreet van Koert, Judith Rispens, Nihayra Leona, Jurgen Tijms, Maurits van der Molen 
& Patrick Snellings (Universiteit van Amsterdam) 
Leren van een tweede taal – sessie D 
 
Binnen het ORWELL-project onderzoeken we de Engelse taalvaardigheden van 
basisschoolleerlingen. Het overkoepelende doel van het project is om erachter te komen 
wat de voorspellers zijn van het leren van Engels door kinderen op de basisschool. 
Hiervoor voeren we een longitudinale studie uit van drie jaar. De eerste meting bij 
kinderen in groep 6 (N = 300) heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2017. De 
testbatterij bestaat uit cognitieve taken (intelligentietest (RAVEN)), executieve 
functietaken (cognitieve flexibiliteit en werkgeheugen) en taaltaken, zoals toetsen voor 
woordenschat, grammatica, fonologisch bewustzijn, decodeervaardigheden en spelling. 
Alle taaltaken worden zowel in het Engels als in het Nederlands afgenomen. Ten slotte 
zijn er verschillende vragenlijsten: motivatie voor het leren van Engels, ervaring met het 
Engels buiten school en moedertaal. Tijdens de presentatie gaan we in op een deel van 
de resultaten van het eerste meetmoment. We bespreken het verband tussen 
woordenschat en grammaticale vaardigheden in het Nederlands en de prestaties op de 
Engelstalige woordenschat en grammaticale toetsen. Het blijkt dat op deze leeftijd vooral 
de kennis van de Engelse woordenschat voorspellend is voor de prestaties op de Engelse 
grammaticataken. 
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Taalonderwijs en (kritisch) online lezen: focus op kennis en leesbegrip 
Anneke Smits (Hogeschool Windesheim) 
Schoolsucces – sessie D 
 
We zien wereldwijd een ‘digital divide’. Er ontstaat een scheiding tussen mensen die 
digitaal geletterd zijn en zij die dat niet zijn. Een gebrek aan digitale geletterdheid kan 
negatieve consequenties hebben voor het maatschappelijk functioneren. Als we zoeken 
naar de diepe oorsprong van deze problemen, dan komen we uit bij de lees-, taal- en 
rekenontwikkeling van leerlingen en bij de verschillen in wat zij op dit vlak vanuit huis 
hebben meegekregen. In deze lezing wordt uit gegaan van geïntegreerde taal- en 
kennisontwikkeling als basis voor kritisch en productief internetgebruik. Anneke 
bespreekt een evidence informed methodiek voor kennisontwikkeling en begrijpend 
leesonderwijs, die specifiek van belang is voor leerlingen die de (digitale) 
geletterdheidsboot dreigen te missen. In deze methodiek spelen naast boeken ook 
relatief moeilijke internetteksten een belangrijke rol. Leerlingen maken daarnaast zelf 
teksten die binnen een beperkte kring op internet gepubliceerd worden. Doel is om alle 
leerlingen de kennis- en taalbasis te geven die nodig is om te functioneren in het 
schoolsysteem en in de (digitale) samenleving. 
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Posterpresentaties 
 

Kinderen met een ernstige fonologische stoornis: effectiviteit van intensieve 
behandeling 
Annelies Bron en Annette Scheper (Koninklijke Kentalis) 

 
Op de poster worden de resultaten getoond van een studie naar de effectiviteit van de 
intensieve behandeling van kinderen met een ernstige fonologische stoornis. Deze 
kinderen zijn naar Kentalis verwezen, omdat zij in de eerste lijn onvoldoende vooruitgang 
laten zien. Voor deze studie zijn 75 kinderen gevolgd vanaf de behandeling op de 
Fonopoli van Kentalis tot en met de aansluitende behandeling in de praktijk van een 
reguliere logopedist of van een logopedist op een speciale school. De intensieve 
fonologische behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid door de 
complexiteit van het klanksysteem te normaliseren. De ouders worden gedurende het 
traject bij de Fonopoli gecoacht, zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen 
ondersteunen bij de communicatie in de thuissituatie. Op twee meetmomenten wordt een 
testbatterij afgenomen, waarbij gekeken wordt naar de fonologische ontwikkeling, de 
vertelvaardigheid en de beleving van ouders ten aanzien van de 
taalontwikkelingsstoornis van hun kind. Uit het onderzoek blijkt dat veel kinderen een 
goede fonologische ontwikkeling doormaken. De verstaanbaarheid verbetert aanzienlijk: 
de kinderen ontwikkelen een complexer klanksysteem en gebruiken meer complexe 
woordvormen. Daarnaast worden veel kinderen ook taalvaardiger. Zij gaan langere 
zinnen maken en maken minder grammaticale fouten in hun zinnen.

 
De ontwikkeling van het begrip van narratieven bij kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis 
Anouk Bruggink (Windesheim Flevoland) en Petra Bos (Vrije Universiteit Amsterdam) 
  
Welke rol speelt het taalbegrip in de ontwikkeling van de vertelvaardigheid bij kinderen 
met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Deze vraag stond centraal in een cross-
sectioneel onderzoek bij een onderzoeksgroep (N= 36) van kinderen met een TOS van 
vijf, zeven en negen jaar oud. Het begrip van twee verteltaken (afkomstig uit Multilingual 
Assessment Instrument for Narratives) werd verkregen met behulp van begripsvragen en 
vergeleken met de uitkomsten van een controlegroep (NO) (N= 72). Het verschil tussen 
twee taaktypes (naverteltaak vs. verteltaak), twee type begripsvragen (verhaalstructuur 
vs. termen met betrekking tot innerlijke toestand) en de invloed van de aard van de 
taalontwikkelingsstoornis (receptief en productief vs. enkel productief) is onderzocht.   
Alle kinderen behaalden betere scores op de begripsvragen bij de naverteltaak dan bij de 
verteltaak. Vragen naar de verhaalstructuur werden bij de verteltaak door beide 
onderzoeksgroepen en alle leeftijden beter beantwoord dan de vragen naar innerlijke 
toestand termen. In tegenstelling tot de groep met enkel een productieve 
taalontwikkelingsstoornis, lijken de scores van de deelnemende kinderen met tevens een 
receptieve stoornis na de leeftijd van zeven jaar te stagneren. 
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De relatie tussen taalvaardigheid en probleemgedrag in typisch ontwikkelende 
kleuters 
Brigitta Keij1,2,3, Loes Janssen1,2,4, Jolien van der Graaff2, Hannah De Mulder1,2,4, Josje 
Verhagen2 & Hayo Terband1,2,5 
1 UiL OTS; 2 Universiteit Utrecht; 3 Koninklijke Auris Groep; 4 Universiteit Leiden; 5 
American University of Sharjah 
 
Taal- en gedragsstoornissen komen vaak samen voor bij kinderen in klinische populaties. 
Of taalproblemen ook direct probleemgedrag kunnen oproepen in typisch ontwikkelende 
(TO) kinderen is onduidelijk. Daarom was het doel van dit onderzoek om na te gaan of 
taalvaardigheid gerelateerd is aan probleemgedrag in TO-kleuters. We bestudeerden de 
invloed van taalvaardigheid op gedrag van 50 eentalige kleuters (4-6 jaar) door het 
uitlokken van taalbegripsproblemen op verschillende taaldomeinen tijdens een interactief 
tabletspel. Het type, de hoeveelheid en intensiteit van de gedragsrespons van de 
kinderen werd gecodeerd volgens een nieuwontwikkeld coderingsysteem (SCCBIT). We 
stelden ook de receptieve woordschat van de kinderen vast (PPVT-III-NL) om de validiteit 
van het tabletspel als maat voor taalvaardigheid te toetsen. De PPVT scores correleerden 
significant met de totale score op het spel, r(50) = .408, p = .004. Er was een 
significante negatieve correlatie tussen de totale score op het spel en totale intensiteit 
van externaliserend gedrag (boosheid/frustratie), r(50) = -.329, p = .019. Bovendien 
correleerde de score op het pragmatisch niveau met zowel de hoeveelheid als intensiteit 
van externaliserend gedrag, r(50) = -.368, p = .009, r(50) = -.375, p = .007. De 
resultaten laten zien dat verschillen in taalvaardigheid gerelateerd zijn aan 
probleemgedrag van TO-kleuters.  

Impliciet leren bij kinderen met een TOS  
Imme Lammertink1, Paul Boersma1, Frank Wijnen2 & Judith Rispens1 
1 Universiteit van Amsterdam;2 Universiteit van Utrecht   

Achtergrond Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen met een TOS moeite hebben 
met het impliciet leren van (taal)regels.  
Doel Eerdere studies richtten zich vooral op de uitkomst van het impliciet leren. De 
huidige studie geeft inzicht in het leerproces (snelheid en mate). Daarnaast wordt 
onderzocht met welke taalvaardigheden (bijvoorbeeld grammatica of leesvaardigheid) 
impliciet leren samenhangt. 
Methode & procedure Kinderen doen twee verschillende impliciete leertaken. In het 
eerste taakje leren ze onbewust regels in een niet-bestaande taal (auditief talige 
domein). In het tweede taakje leren ze onbewust een patroon te herkennen (visueel niet-
talige domein). Naast deze impliciete leertaken nemen we nog een groot aantal andere 
taal- en cognitietaken af.  
Resultaten Dataverzameling is nog gaande en daarom presenteren we hier de voorlopige 
resultaten van 29 kinderen met een TOS (Gemiddelde leeftijd: 9.1 jaar) en 29 kinderen 
zonder TOS (Gemiddelde leeftijd: 9.3 jaar). In zowel het auditieve talige domein als in 
het visuele niet-talige domein laten kinderen met TOS een ander leertraject zien dan 
kinderen zonder TOS. In het auditieve domein lijken de kinderen met TOS de regels niet 
op te pikken, in het visueel domein wel. De samenhang met andere taalvaardigheden 
moet nog geanalyseerd worden. 
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Conclusie en implicaties Deze voorlopige resultaten ondersteunen het gebruik van 
interventies die impliciet leren in kinderen met een TOS stimuleren (bijv. conversation 
recast treatment).  

Informatievaardigheden met het 4C/ID model 
Chantal Mülders (Hogeschool Rotterdam) 
 
Deze studie onderzocht de verwerving van informatievaardigheden, ervaringen van 
studenten en percepties van docenten aan de hand van een schrijfmodule voor hbo-
studenten, herontworpen volgens het 4C/ID-model. Vier docenten gaven deze 
vernieuwde cursus aan zeven klassen: drie Nederlandstalige, drie Engelstalige en een 
Engelstalige honorsgroep. De module omvatte, naast algemene schrijfvaardigheid, 
toepassing van APA-stijl en evaluatie van internetbronnen. In vijf formatieve stappen 
voerden studenten telkens de hele taak uit, bijvoorbeeld één paragraaf schrijven over 
drie gegeven bronnen. Alle schrijftaken waren zo realistisch mogelijk, scaffolding werd 
toegepast en studenten konden feedbacksessies inplannen met hun docent. Stap zes was 
summatief: het schrijven van een Engelstalig onderzoeksverslag. De resultaten tonen dat 
taalniveau geen voorspeller was voor prestaties op informatievaardigheden. De meest 
taalvaardige klas (honorsgroep) presteerde het slechtst, omdat velen de oefenstappen 
overbodig achtten. Mate van programmadeelname was wel een positieve indicator. 
Daarentegen was het foutenpatroon in vergelijking met twee andere studentcohorten 
identiek: de meeste problemen ontstonden in de toepassing van APA, dan integratie en 
daarna evaluatie van bronnen. Wat ervaringen betreft, roemden de studenten de vele 
feedbackmogelijkheden. Dat was intensief voor de docenten, maar tegelijkertijd 
productief en motiverend. Zowel studenten als docenten waardeerden de sterk 
gestructureerde opbouw, maar bekritiseerden het aantal oefeningen.  
 

De relatie tussen narratieve vaardigheden en executief functioneren bij TOS: 
een longitudinaal onderzoek 
Lierin de Wael1,2, Wendy Boelhouwer1,3, Judith Rispens2, Annette Scheper1,3 & Ludo 
Verhoeven1,3  
1 Koninklijke Kentalis; 2Universiteit van Amsterdam; 3Radboud Universiteit Nijmegen 

Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben naast hun taalproblemen vaak 
problemen met taken waarbij het verbale werkgeheugen en andere executieve functies 
(EF) zijn betrokken. Longitudinale gegevens op narratief en executief gebied van TOS-
kinderen zijn verzameld om inzicht in de relatie tussen neurocognitieve en narratieve 
vaardigheden te krijgen. Het onderzoek geeft antwoord op de onderzoeksvragen: (1) Zijn 
EF en narratieve vaardigheden gerelateerd aan elkaar bij TOS-kinderen? en (2) Voorspelt 
de prestatie op EF-taken op tijd 1 het narratief gedrag op tijd2 bij TOS-kinderen? 134 
kinderen met een TOS van 6-8 jaar hebben 8 weken interdisciplinaire behandeling 
gekregen. De EF- en narratieve vaardigheden zijn voor aanvang van de behandeling (tijd 
1) en een jaar na de eerste testsessie (tijd 2) onderzocht. Regressie-analyses tonen aan 
dat bij TOS EF-gedrag gerelateerd is aan narratief gedrag. Verbaal werkgeheugen, 
cognitieve flexibiliteit en visueel korte-termijn-geheugen op 6 en 7-jarige leeftijd zijn 
significante voorspellers van narratieve vaardigheden op 7- en 8-jarige leeftijd. Bij 
kinderen met een TOS zijn verschillende EF-vaardigheden gerelateerd aan specifiek 
narratief gedrag. De resultaten ondersteunen dat de taalproblemen bij TOS onderdeel 
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zijn van een bredere neurocognitieve stoornis. Toekomstig onderzoek met non-verbale 
taken zal de rol van EF-vaardigheden bij TOS verder moeten verduidelijken. 
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Speciale gasten 
 

 
 
 

 
Ronald Snijders Henk Noorland  

met koor 
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WAP-scriptieprijs 2017 
 
Het WAP reikt om de twee jaar tijdens het symposium de WAP-scriptieprijs 
uit voor de beste ingezonden scriptie die geschreven is op het gebied van 
taalonderzoek en taalpraktijk en met name de koppeling daartussen.  
De jury bestond in 2017 uit de volgende leden: Brigitta Keij (Koninklijke 
Auris Groep), Josje Verhagen (Universiteit Utrecht) en Judith Rispens 
(Universiteit van Amsterdam). 
 

 
 
 
 

De WAP-scriptieprijs is dit jaar gewonnen door: 
Amélie la Roi (Rijksuniversiteit Groningen) 

 
Het gebruik van contextinformatie bij de verwerking van letterlijke 
en idiomatische taal in het ouder wordende brein  
 

Hoe beïnvloedt mentale veroudering de verwerking van taal? Aan de hand 
van hersenactiviteit onderzochten we hoe jongeren en ouderen gebruik 
maken van talige contextinformatie bij de verwerking van idiomen, zoals 
tegen de lamp lopen. We vonden dat zowel jongeren als ouderen 
profiteren van vaste uitdrukkingen, zoals idiomen, in de verwerking van 
taal. Daarnaast bleek dat ouderen gebruik maken van relevante 
contextinformatie wanneer ze woord voor woord de betekenis van een zin 
moeten opbouwen. Jongeren hebben daarentegen geen context nodig. De 
resultaten van ons onderzoek laten zien dat mentale veroudering de 
verwerking van taal beïnvloedt, maar alleen bij relatief complexe 
processen zoals het vormen van zinsbetekenissen. 

 
 

Van harte gefeliciteerd! 
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BEDANKT! 
 

 

Voor jullie aanwezigheid! Ook bedanken wij alle enthousiaste 
vrijwilligers, inspirerende sprekers en de OBA voor de fijne 
samenwerking.  

 

Ben je nog geen lid van het WAP? Meld je dan alleen vandaag 
voor €4,00 aan bij de WAP-inschrijftafel. Leden van het WAP 
krijgen gratis toegang tot WAP-activiteiten, mogen met korting 
naar het WAP-symposium en ontvangen elk kwartaal het WAP-
Bulletin.  

 

 

Tot volgende keer?! Zie www.hetwap.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Programma 

 
Dagvoorzitter: Camille Welie 
 
09:15 – 10:00   Registratie en ontvangst met koffie/thee (7e verdieping) 

 
10:00 – 10:10   Opening door Akke de Blauw (voorzitter van het WAP) 
en Iris Duinmeijer (voorzitter van de Symposiumcommissie) 

 
10:10 – 10:55   Plenaire lezing door dr. Elma Blom 
‘Taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid: inzichten uit recent onderzoek’

 
10:55 – 11:25   Koffie- en theepauze (7e verdieping) 

 
11:25 – 11:55   Parallelle sessie A 

 
12:00 – 12:30   Parallelle sessie B 

 
12:30 – 13:30   Lunch (7e verdieping) en posterpresentaties (6e verd.)

 
13:30 – 13:45   Gastspreker Ronald Snijders  

 
13:45 – 14:30   Plenaire lezing door prof. dr. Maaike Hajer 
‘Noodzakelijk voor nieuwkomers: een meerjarig taalbeleid in alle vakken’ 

 
14:30 – 14:55   Koffie- en theepauze (7e verdieping) 

 
14:55 – 15:25   Parallelle sessie C 

 
15:30 – 16:00   Parallelle sessie D 

 
16.00 – 16.15   Uitreiking WAP-scriptieprijs  
 

16:15 – 16:25   Muzikale verrassing door Henk Noorland en zijn koor 
 

16:25 – 16:30   Afsluiting  
 

16:30 – 17:30   Mogelijkheid tot een drankje aan de bar  
 

    

Het plenaire programma vindt plaats in de Theaterzaal (7e verdieping). 
Informatie over de parallelle sessies is te vinden op pagina’s 5 en 6. 


